


Nestor Martens 
"Een dag in de winter" 



Nestor Martens 
"De Augustenoorlog" 

Aanvallers en verd�digers zijn clowns, 
luidruchtig aangevoerd 

door een buiten schot blijvende generaal 



Woord vooraf 

Heemkunde wil onze Vlaamse volksaard beschrijven, de expressie van het 
volkseigene vastleggen in streekgebonden verhalen, heemkundige en his
torische schetsen. Er zijn ook kunstenaars die d it doel voor ogen hebben: 
schrijvers, poëten, beeldende kunstenaars, wij hebben ze onder ons. Met 
het raak gekozen woord, de trefzekere penseelstreek, weten zij beter en 
gevoel iger tot uitdrukking te brengen wat ons beroert en ontroert in het 
landschap, in de mens die arbeidt, die l iefheeft, die worstelt met het bo
venaardse. 
Daarom zijn we kunstsch ilder Nest Martens en dichteres Maria Seselle 
dankbaar voor de kleur die ze aan dit boek geven met woord en beeld . Het 
zijn mensen die d iep verbonden leven met de natuur, het gezin, de samen
leving, en dit op kunstzinnige wijze vertolken. 

Tevens gaat mijn dank naar de auteurs die tijd en energie besteed hebben 
aan dit 9de jaarboek: Jozef Dobbelaere, die een eeuw inzet en impact van 
de Landelijke Gilde van Adegem in een kroniek weergaf; meester Paul De 
Ceuninck, die de aandacht vestigt op de unieke verzameling ambachtelijk 
erfgoed in het Agrarisch Museum in Donk en geboeid de zwerftocht van 
de wagenmakerij Henneman volgde; Hugo Notteboom, die diep graaft in  
de historie van het Maldegems Kasteeltje; Marc Martens treedt met de 
beschrijving van een zeer bijzondere vondst u i t  de kasteelgracht van 
Middelburg in het voetspoor van de pelgrims naar Compostela. 
Wij danken prof. John Everaert voor zijn bijdrage over Levinus Apollon ius, 
een M iddelburgs humanist. Wijzelf dachten dat Broekhuize-Moerhuize als 
gemeenschap wel eens het bekijken waard was en haalden de bijna ver
geten volksdichter Pieter De Windt, al ias Boerke Waardichter, van onder 
het stof. Hendrik Van de Rostyne stak een sigaartje op van de firma 
Janssens en Paul De Coninck zoekt het gezelschap van de turfstekers van 
Papinglo. 

Een bont palet van studies en verhalen, dat we onze lezer aanbieden bij 
het begin van ons twintigste werkjaar, waarin het Ambacht Maldegem 
zeker nog van zich laat horen. 
Aan onze trouwe intekenaars veel leesgenot toegewenst. 

Walter Notteboom 
Voorzitter van het Ambacht Maldegem I s  



Het landelijk leven was een onuitputtelijke inspiratiebron voor onze Vlaamse kunstenaars. 
Boven: Val van lcarus, door Pieter Bruegel de Oude (detail, 1550: rolploeg). 
Onder: De Zomer, door David Teniers de Jonge (detail, ca. 1 665: oogsten). 



Kroniek van de Boerenbond 
nu Landelijke Gilde Adegem (1903-2003) 

Jozef Dobbelaere 

In leiding 

Op het einde van de 1 9e en begin 2oste eeuw zijn er tal van gemeenten waar een boe
renbond werd opgericht, zo ook in Adegem. Het hoofdaccent lag bij de eerste boeren
bonden zeker op veeverzekering, alhoewel er ook al sprake was van samen meststof
fen, veevoeders en zaden aan te kopen. Veeverzekering werd meer en meer een 
noodzaak in de landbouw, want de sterfte van een koe was een ingrijpende gebeurte
n is,  vooral voor de kleine boer. Vanaf 1 892 kende de minister van Landbouw subsidies 
toe aan de 'vrije veeverzekeringen ' ,  voor zover ze aan bepaalde wettelijke eisen volde
den, wat een grote stimulans was voor de oprichting of bloei van dergel ijke verenigin
gen. Wat het vee betrof, had men vooral aandacht voor koeien , maar later verzekerde 
men ook paarden, varkens en geiten en rond de eeuwwissel ing ontstonden er aparte 
verzekeringen voor deze dieren. 
De eerste opzet 'een boerenbond voor veeverzekering'  werd later doorgaans verruimd 
tot een 'samenaankoopdienst' en nog later tot een echte boerenbond of gilde, zoals we 
die nu kennen. De gi lde was een vereniging die zich met alle aspecten van het boeren
bestaan bezighield, dus niet alleen met het materiële, maar ook met het sociale en maat
schappelijke aspect ervan en met veel aandacht voor het godsdienstige. 
Het oprichten van boerenbonden gebeurde ook over de grens. In 't Getrouwe 
Maldeghem (vanaf nu GM genoemd) van 24 februari 1 895 lazen we dat Adolphe 
Standaert uit Balgerhoeke meststoffen leverde aan de Boerenbond van Aardenburg.  Het 
betrof 22.700 kg chil isalpeter en 53.000 kg superfosfaat. Deze boerenbond stelde het 
financieel zo goed, dat er voor dat jaar geen l idgeld verschuldigd was. 

De Boerenbond van Adegem 
Het is n iet gemakkelijk om een juiste stichtingsdatum van de Boerenbond van Adegem 
vast te stellen. Wel iswaar werd er op 31 december 1 893 een 'Boerenbond van Adegem' 
opgericht, die in 1 896 wettel ijk erkend werd als veeverzekering. Volgens het verslag in 
de weekbladen was het doel van de Adegemse Boerenbond vooral vee verzekeren, 
maar op langere termijn zou men ook samen meststoffen aankopen, alsook veevoeders 
en zaden. Of dit effectief gebeurd is in deze bond is twijfelachtig, want er werd geen 
enkele vermelding daarover gevonden. Wel ontstond er ca. 1 903 een 'Syndicaat voor 
samenaankoop van meststoffen, veevoeders en zaden ' in Adegem, dat bekend stond 
als Syndicaat of Landbouwerssyndicaat. Zowel de Boerenbond van Adegem als het 
Landbouwerssyndicaat van Adegem bestonden in 1 903 naast mekaar. Geleidelijk aan 
evolueerde het Syndicaat naar een volwaard ige Boerengi lde. De oorspronkelijke 
Boerenbond van Adegem, die zich met het verzekeren van vee bezighield, splitste zich 
in tweeën in 1 905 en de afdeling Kru ipuit bleef zeker bestaan tot 1 91 2 , het jaar dat ze 
een eigen vlag l iet maken. De afdeling Dorp van de oorspronkelijke Boerenbond werd 
mijns inziens opgeslorpt door het Landbouwerssyndicaat en dit Syndicaat sloot zich in 
1 909 aan bij de Belgische Boerenbond als Boerengilde. 17 



si 

Toen al le veeverzekeringen opgeslorpt waren in de Boerengi lde, werd de vereniging 
voortaan Boerenbond genoemd en sinds 1 972 Landelijke Gi lde. 
Voor de duidelijkheid volgt h ier al een overzicht van de verschil lende belangrijke data 
voor de Boerenbond van Adegem, het Syndicaat en de Boerengi lde in hun beginperio
de. 

DE BOERENBOND VAN ADEGEM SYNDICAAT / BOERENGILDE 

1893 Stichting op 31 december 1893 van 'De 

& 1896 Boerenbond van Adegem' met als doel vee-
verzekering en eventueel samen aankopen 
van goederen met als voorzitter burge-
meester Leopold Van Waetenneulen. 
Erkenning verscheen in het Belgisch 
Staatsblad van 14 mei 1896. 

1898 De Boerenbond vergaderde op 31 oktober 
1898 met 98 aanwezigen over vee. 

1900 Jaarlijkse algemene vergadering op 14 
januari 1900 met als sprekers A. Neyt en 
L. Pussemier. 

1902 In 1902 vergoedde men 18 sterftegevallen 
van vee. Deelname op 4 mei 1902 van de 
Boerenbond aan inhuldiging vaandel van 
Boerenbond Eeklo. 

1903 Algemene vergadering van de Boerenbond Oproep door voorzitter Charles Louis 
op 15 februari 1903 onder leiding van bur- Verstrynge aan de leden van het 'Syndicaat 
gemeester-voorzitter Leopold Van voor samenaankoop van meststoffen, vee-

Waetenneulen (senior). De Boerenbond voeders en zaden· om een bestelling te 

telde 26 ereleden en 174 werkende leden. plaatsen (Recht voor Allen, 18 januari 

1000 beesten waren verzekerd. 1903). 

1905 Vergadering op 5 maart 1905 voor de leden 
van de 'bond tot Samenaankoop van 
gewaarborgde meststoffen. veevoeder en 
zaden' voor verkiezing voorlopig bestuur. 
Ch.L. Verstrynge was weer voorzitter. 

1906 De voorzitter van de veeverzekering was Vergadering op zondag 1 1 maart 1906 van 

door 'andere zaken' belet de belangen van het Syndicaat. met gelegenheid voor de 

de veeverzekering verder te behartigen en 'koeihouders van de omschrijving van "t 

de vereniging werd in twee gesplitst. dorp" in te schrijven in de veeverzekering. 
Nieuwe voorzitter werd Ch. L. Verstrynge. Het ledenaantal steeg van 24 tot 64. 
De voorzitter voor de Kruipuit werd C. De 
Wispelaere (GM 4 maart 1906). 

1907 Jaarlijkse algemene vergadering op 20 
januari 1907 van het 'Syndicaat tot 
samenaankoop van meststoffen. veevoe-

ders en granen·. 

1909 Aansluiting als Boerengilde bij de 
Belgische Boerenbond. In De Boer versche-
nen er aankondigingen van vergaderingen. 

1912 De Katholieke Boerenbond van de Kruipuit Het Syndicaat sloot aan bij de 

kreeg een vlag met vermelding '1896 Toezichtsdienst van de Belg! che 

Adegem - Kruiput 1912'. Boerenbond. Aantal leden: 71. 

1920 Veeverzekeringen maken geen deel uil van Boerenglld werd herslicht 

de Boerengllde. . 

1925 Veeverzekerlng Adegem-Kruipuit nam deel Boerengilde huldigde e n vlag In op 1 
aan de plechtige inhuldiging van de vlag april 1925. 
van de Boereng!lde mel eigen vlag. 



1 .  DE BOERENSTAND EINDE 1 9E EEUW EN BEGIN 20E EEUW 

Een groot deel van de Vlaamse bevolking behoorde tot de boerenstand in 1 880. Niet 
minder dan 36% van de beroepsbevolking was tewerkgesteld in de landbouw en twee
derde van het grondgebied was als landbouwgrond in gebruik. Het aandeel van de land
bouw in het nationaal inkomen bedroeg 24%. 
Het waren niet allemaal grote boeren met veel knechten en meiden, maar vooral kleine 
boeren, die met beperkte middelen moesten vechten voor het dagelijks bestaan. De 
boer had een lastig leven, drijvende op het ritme van de seizoenen en onderworpen aan 
de gri l len van de natuur. De oogst kon mislukken en het vee kon sterven, met mogelijks 
armoede tot gevolg. Ook in zijn gezin kon hij getroffen worden door ziekte en dood. De 
boer en boerin waren zeer gelovig en hoopten dat God hen zou belonen voor hard wer
ken en voorbeeldig leven. 

Grote of kleine boer 
Het boeren zelf was eeuwenlang niet fel veranderd, maar eind 1 9e eeuw kwamen er 
grote veranderingen, vooral door de opkomende mechanisatie van de arbeid en de aan
wending van meststoffen. Vele bewerkingen op het veld en op de boerderij gebeurden 
nog met de hand, maar nieuwe toestellen en machines deden geleidelijk  hun intrede. I n  
1 879 vond men reeds de centrifugale ontromer uit, d ie  op de landbouwtentoonstel l ing 
van Gent in 1 881  al te zien was. Dit toestel dat room van melk scheidde, kende een groot 
succes en betekende een grote tijdswinst bij de bereiding van boter. Door reizende mel
kerijscholen van het ministerie van Landbouw leerde men vlug de voordelen van de ont
romer kennen. Zulke reizende melkerijscholen verbleven onder andere in Knesselare en 
Maldegem. 
Het was nu ook mogelijk boter te maken in melkfabrieken, die al vlug opgericht werden 
en waar de boer met zijn melk terechtkon. Deze fabrieksboter werd verkocht als ' boe
renboter'. De meeste boeren bleven echter nog lange tijd hun eigen boter maken. De 
concurrentie van de kunstmatige boter verstoorde eerst even de markt, maar vanaf 1 904 
moest de kunstboter in duidelijke letters het opschrift 'margarine' of 'kunstvet' dragen 
om ze te onderscheiden van de echte boter. 
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De bestwerkende en goedkoopste WAN
MOLENS zijn verkrijgbaar b�j DÊSIRE DE 
CANDT, Maldeghem. De werktuigen wotden 
op proef gegever.. 

M;t.lkontroomers;Persoons, Victoriol.:eerns 
Wortelsnijders en Strooisnijders, Zaai
machienen, Meststrooiers, Wasch- ej 
,Naaiina:chienen.�;Yelos, Revolvers en 
jachtllerief, alle herstelling en toeöehoor
ten, bij J·U R E·T 11 E 8 S - PER Q·U T, MAL· . DEG;[fEM, M�'I'.:..� • 

Het landbouwalaam, dat traditiegetrouw door de ambachtslu i  van het dorp werd 
gemaakt, verdween geleidelijk om plaats te maken voor op industriële wijze gemaakte 
werktu igen. Vanaf ca. 1 880 kwam de geïndustrial iseerde enkele of dubbele metalen 
ploeg in gebru ik en dorsvlegels werden stilaan vervangen door dorsmachines. De wan, 
die met de hand bewogen werd, werd vervangen door de mechanische wanmolen en 
mechanische maaimachines b.ehoorden al vlug tot de standaardu itrusting van een boer
derij. 

Chemische meststoffen 
Een ware revolutie was de opkomst van de chemische meststoffen, die hun opmars 
begonnen op het einde van de 1 ge eeuw. Na eerst argwanend door de boer bekeken te 
zijn ,  werden de kunstmeststoffen geleidelijk  aan aanvaard en werden ze onmisbaar. De 
boer was altijd zeer behoudsgezind, maar hij werd verplicht door de omstandigheden 
met de n ieuwe trend mee te gaan. Door samen aan te kopen kon het natuurlijk wan
trouwen van de boer overwonnen worden. 

.. 

Aan de Landbouwers van 
Maldegem en omstreken . 

Aldoor de gro0te aankoopen die ik al gedaan 
heb van Superphosphaten en Metaalslakken, 
ben ik van heden af veckooper aan geheele 
voordeelige prijzen, lever baar Septem ber-Octo
ber 1902, alsook Nitr ate, leverbaar Februari
Maart 1903. 

Alles wordt verkocht per eenheid en op 
waarborg. Aankoop van 10000 kil os koste-

ooze ontleding. 
' 

Aug. Geirnaert - De Laere 
• Maldegem, Westeindeke. ' 



De vervalsing van meststoffen en veevoeders was in die tijd een ware plaag en de enige 
remedie was de ontleding ervan in laboratoria. Wat voor een enkele boer niet kon, was 
mogelijk bij gezamenlijke aankoop van grote hoeveelheden. Controles in staatslaborato
ria gebeurden nu effectief. Een belangrijke factor in het aanvaarden van kunstmeststof
fen als effectieve voeding voor de planten was het landbouwonderwijs, omdat de boer 
daar leerde hoe met deze nieuwe bemestingstechnieken om te gaan. 

DE LEZING VAN HET DAGB.LAD 
HIJ. - Zie, bier ia nog ecne' aanbeveling die het' . 

ZWAVELZUUR. AMMONIAK0aanprij11. 
Men bcclt gelijk, 'bet gebruilt · dczet mcsbtof zoden t�' verspreiden 

W&Dl zij gccJt wuzlijk goed� tiÎt.lageo. . 
ZIJ. - En w�eu ik denk hoeveel moeite men zich. vro_cgcr moest 

gCTcn wanneer men a.1 die séhcikundigc mc•lcn niet kende, om nog � pugerc oogden te bcko_m_cn. _______ _ 

De ferwadrde Leden 
der Belgische fieesrelijkheid 

zullen den landbC>uwers 
het qebruik van het 

1 ZWtlVlLZUUU LlMMONl�K 1 AANBEVELEN 
bij voorkeur boven elke andm sliksfofhoudmde mqststof. 

· • omdot het een zeer goede meststo'f is 
� en doordeNononale NijverMid wordtvoor_fqebrocht. i 

Crisis in de boerenstand op het einde van de 1 9e eeuw 
Tijdens de tweede helft van de 1 9e eeuw was de toestand van de landbouwers in gans 
West-Europa geleidelijk aan verslechterd. In België begon het heel slecht te gaan vanaf 
1 878 met de instorting van de graanprijzen. De prijs van een kilogram tarwe daalde op 
1 5  jaar tijd tot de helft. Na 1 880 daalden ook de prijzen van de veeteeltproducten. De 
landbouwcrisis was het hevigst tussen 1 885 en 1 895, vooral voor de gemengde bedrij
ven, die steunden op zowel veeteelt als akkerbouw. De crisis werd veroorzaakt door de 
invoer van goedkope granen uit de Verenigde Staten, Canada en Rusland, waar door de 
mechanisatie aan massaproductie werd gedaan. De vrijhandel die hier heerste, zorgde 
ervoor dat deze producten zonder problemen ingevoerd werden, met als gevolg toene
mende armoede bij de boerenstand. De boeren zochten een uitweg en sommigen gin
gen werken in de opkomende nijverheden rond steden of emigreerden naar Amerika. 
Tussen 1 880 en 1 895 verlieten bijna 1 00.000 boeren de boerenstiel en de tewerkstel l ing 
in de landbouw daalde van 36% naar 30%. l 11 
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1881 In Vlaanderland wint men geen brood 
Daar zijn de boeren in de nood 
Zijn pacht is hoog, zijn Jasten zwaar 
Zijn oogst mislukt er ieder jaar. 
Versje van een boer uit Adegem, die samen met 30 anderen naar Amerika emigreerde. 
Dit versje werd opgenomen in het boek 'leder voor Allen, allen voor ieder' 
(Leen Van Molla, uitgave 1990) 

In  1 884 won de Katholieke Partij de verkiezingen van de Liberalen en een homogeen 
kathol ieke regering kwam tot stand. Ze richtte voor het eerst een ministerie van 
Landbouw op. Dit ministerie stuurde landbouwkundigen naar het platteland, die via 
voordrachten de boeren voorl ichting gaven en nieuwe inzichten en technieken ingang 
deden vinden. Maar een oplossing voor de problemen kwam er niet onmiddel l i jk, omdat 
men trouw bleef aan de vrijhandelspol itiek. De Belg ische landbouw was volgens de 
bewindslieden alleen te redden door meer opbrengsten door o.a. gebruik van kunst
meststoffen en heroriëntering in de richting van veeteelt en tuinbouw. 

Ontstaan van boerenbonden vanaf 1 887 
De eerste boerengi lde werd gesticht door pastoor J .F. Mel laerts in zijn parochie Sint
Alfons-Goor (Heist-op-den-Berg) op 26 januari 1 887 onder de naam 'Christene 
Gildebond der Landbouwers' .  De opzet was 'de boerenstand onder godsdienstig en 
stoffelijk opzicht op te beuren' ,  zo schreef Mel laerts in 'Het Land'  van 1 5  november 
1 888. 
Priester Mellaerts vond gelijkgezinden in  volksvertegenwoordigers Joris Hel leputte en 
Frans Schollaert en samen richtten zij in 1 890 in Leuven de nationale Boerenbond op, 
die pas vanaf 1 897 Belg ische Boerenbond zou heten. Er werd niet al leen aandacht 
besteed aan het technische aspect ('samenaankoop' van veevoeders en meststoffen), 
maar ook aan het sociale en godsdienstige werd gedacht. Met hun manifest 'Aan de 
Boerenstand' d.d. 1 augustus 1 890 riepen z� alle boeren op zich te verenigen in paro
chiale gi lden en deze samen te brengen in een nationale Boerenbond. Solidariteit stond 
voorop, vandaar de leuze ' leder voor Alle�i, Allen voor leder'. Het idee had succes, want 
in 1 895 telde de nationale Boerenbond al 200 gi lden. De meeste g i lden kwamen echter 
u it de provincies Brabant, Antwerpen en Limburg ,  weinig of geen u it Oost- en West
Vlaanderen. Ook in Wallonië kende de Boerenbond weinig succes, omdat hij als te 
Vlaams en te kathol iek werd ervaren. 
Het eerste nummer van het blad 'De Boer' verscheen in januari 1 891 . Het was een 
maandblad, dat pas in 1 905 een weekblad werd. Elk lid betaalde 1 frank en kreeg daar
voor 'De Boer' . 
In 1 902 telde de Belgische Boerenbond reeds 400 aangesloten g i lden met totaal 30.000 
leden. Succesrijkst waren de 'Samenaankoopafdelingen' en de Spaar- en Leengilden. 
De patroon van de boerenbond was St.- lsidoor en in het bestuur was er een proost, de 
pastoor of onderpastoor, die een oogje in het zei l hield en zich doorgaans met meer dan 
het godsdienstige bezighield. Er waren parochies waar er naast een boerenbond een 
aparte veeverzekering bleef bestaan , maar die hadden de ware geest van de 
Boerenbond niet begrepen, zei men. 
Paus Leo XIII prees het g i ldenwezen aan in zijn encycliek Rerum Novarum van 1 5  mei 
1 891 . Het recht op vereniging, niet alleen voor de arbeiders, werd daarin duidelijk 
gesteld. De invoering van het algemeen stemrecht in 1 893 maakte het ontstaan van boe
renorganisaties belangrijk, om alzo een buffer te vormen tegen het opkomende socia
lisme. Een stimulans was het feit dat kardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen, 
zich in 1 894 openl ijk uitsprak voor de oprichting van boerengilden. Aan de oproep voor 
het stichten van boerenbonden werd gevolg gegeven en in onze streek werden eind 1 9e 

eeuw vele boerenbonden opgericht, onder andere in Eeklo, Adegem en Maldegem. 1 13 



DE BOER 
MAANDSCHRIFT VAN DEN BOERENBÓND -

Verschijnt den-15 mn elke maand. - Voor de leuen van den Boerenbond 's jaar• 
1 fr. bijdrage betalendo,gratis. Voor anderen bedraagt het abonnement 2 fr.
Aankondigingon vooi• de leclen, 10 centiemen den kleinen regel; voor anderen 
Ei centiemen. - Inkoomgcld, jaarlijksche bijd1·agc en inschrijvingsprijs van 
het ti]dsclu·ift zendo men per post· mandaat of postbon aan den Penning 
meesfer: JI, L. Meulemans, Bw·gemeester, te Herent (bij Leuven). - Voor 
alles wat verder " Dé Boer " en den Boerenbond aangaat, schrijve men 
aan : E. H. J .. Ferd. 1llellaei·ts, 1l[inc/e1·broeclersstraat, 2·1, te Lcw;en. 

PROEFNUMMER 
Isnouo: Aan den Vlaamschen Bo�renstantJ. - 13ocrcnnood en l.loercnboml. - Inrichtlngs

vergadering te Leuven, op 20 luli l�no. - Mgr Doutreloux, uisschop van Luik, en de 
Boerenbond. - Er is cenc landbouwwetenschap. - IJe Jandl.Jouw in de Kempen. - Wat 

de keus van de namen boer en boerenbond aan:;:aat - Yr:igc11. 

Al,vJe ons procn1u11J.n1cr onc.,·nngt '''01'"'dt ·vriendelijk YeJ•zocbt 

bet onder de lnndho\nvcr" belu�nd te n•nken. 

Aan den Vlaamschen Boerenstand. 

Goddank! Ylaamsche boerenstand, dit moet uw eerste gedacht zijn 
bij he� ontstaan van eenen Boerenbond. Goddank ! roept De Boer u 
toe, die hedet1 bij u binnentreed eenvoudig uitgedost, gelijk het den 
landman bet�mt, die. in het zweet zijns aanschijn, zijn brood moet 
eten. 

/• 

Wat de keus van de namen boer en Boerenbond 
aangaat. 

[ Sommigen nagen ons waarom wij den voorkeur gevcm aan de 
namen boer en boerenbond. - Omdat boer toch de echte en eenige 
Vla.a.msche naam is die op aUe zoowel grootc als geringe lieden yan 
den boerenstand past. 

Ook Jrnt overgroot getal boeren en bevorderaars van den boeren
stand, met wie wij, vooral sedert de naam Yan boerenbond i.n de 
dagbladen verscheen, mondolings on schriftelijk in betrekking kwa
]llen, juicliten toe bij de verheerlijking van het eerlijke Ylanmsche 
woord boer. Menigen van hen hadden wellicht pas te Yorcu met Vlaam
sche fierheid en godvruchtigen eerbied de vaderlandsliefde, den god -
dienstzin en de . heldendaden. van Onze Boeren iu nr Snicders gelezen. 

Ja, de Boerenboud, die den boerenstand ollllcr alle opzichten 
bedoelt op te

. 
beuren, aanziet het als eene YCl'dicnste lwt zijne bij te 

dragen, o:n dit ed�l Vlaamsch woord in eerc te J10utlcn ; want liij is 
van meemng dat mets hem sierlijker staat dan dl� uaam \èlll •· boer" en zoo lang zijne leden als Yorstandige boeren rnor hrt m•lzijn nu� Kerk en Vaderland blijven medewerken, dragen zij dit•n 11nitm met ec1·e. • · 

Eerste nr. van DE BOER, januari 1 891. 



1894 Gij Walen, essepikkers, gij stroopt den boerenstand 

Daar was nog wat te winnen met onze beestenkweek 

Als wij het goed verzinnen in onze Vlaamse streek. 

Maar 't is toch wel een schand 

Gij Walen, essepikkers, gij stroopt den boerenstand 

Uw wetsontwerp zoo kunstig, is voor de stad een schat. 

Maar voor ons heel ongunstig, want 't slaat de veeteelt plat. 

Als wij wat rechten eischen op uw schoon krentenbrood 

Gij tiert en staat te krijschen van dood en hongersnood. 

Gij vrekken zult 't vergoeden, die 't volk voor ha/ven prijs 

Doet werken en doet bloeden. Gij moost met onze spijs. 

(Lied gemaak1 door enkele Maldegemse boeren en gepubliceerd in het katholiek weekblad van Maldeghem van 

10 juni 1894). 

De Landbouwersbond van Oost-Vlaanderen 
De meeste Oost-Vlaamse boerengi lden veren igden zich in de Landbouwersbond van 
Oost-Vlaanderen met zetel in het Landbouwershuis op het Goudenleeuwplein in Gent. 
Hun ledenblad was 'De Landbouw' ,  waarvan het eerste nummer op zondag 6 november 
1 892 verscheen. De Landbouwersbond zette zich vooral in voor 'godsdienst, eigendom 
en huisgezin' en was een in itiatief van Oost-Vlaamse katholieke politici (o.a. Arthur 
Verhaegen) en de Gentse bisschop Sti l lemans. Deze bond h?d een groot succes, maar 
zou later samenwerken met de Belgische Boerenbond. In De Boer van augustus 1 9 1 9  
maakte men een samenwerkingsakkoord tussen beide bonden bekend en vele Oost
Vlaamse bonden sloten zich aan bij de Belgische Boerenbond. 

Ecnfc jaar. - Nummer r. GODSDIENST, EIGENbOM, HUISOEZlN 

Landbouwcomice van het district Eeklo 

Zondag, 6 November l8g-:L 

De Comices werden opgericht bij KB van 26 november 1 849 en hadden als doel de 
moderne vakkennis onder de landbouwers te verspreiden en regelmatig landbouwwed
strijden te organiseren. Jaarlijks dienden ze een verslag naar de bevoegde min ister te 
sturen. Een comice was dus een officiële organisatie, gesteund door de Staat en 
bedeeld met subsidies. Het lidgeld van die comices was duur en de vereniging had dus 
maar een beperkt succes bij de boeren. 

1897 Adeghem. - Wij herinneren dat het Maandag 26 April Is dat alhier de stier- en veekeuring van het tandbouwcomice 
zal plaats hebben, langs de groote baan. Dewijl In St. Sebastiaan ook een bascuul staat, is er alle gemak van ver· 
koopen. 't Is nu reeds de tweede maal achterrotte dat de keuring hier plaats heeft. Men noemt het 'de foore van 
Aaigem' (GM 14 maart 1897). 



1897 Landbouw comice van Eecloo - Inrichting van een veekweek-syndicaat 

Een veekweek-syndicaat (afdeeling Eecloo), de verbetering van het veeras tot doel hebbende, is te Eecloo ingericht 

voor de gemeenten Eecloo, Maldegem, Adegem, Sint-Laureyns en Middelburg. 

De keuringen, om tot de opmaking van stamboeken te komen, zullen plaats hebben te Eecloo, op Maandag [f1 
November 1897, om 1 _ namiddag. De landbouwers die daa1Van verlangen deel te nemen kunnen zich doen inschrij

ven bij mijnheer Jozef De Scheppere, Voorzitter van de Landbouw-commice te Eecloo, voor den 1n November aan

staande (GM 24 oktober 1897). 

Ziehier nog enkele gegevens over het boerenleven. 

1900 l In de Duimpjesuitgaven van Victor De Lille te Maldegem verscheen in 1900 als nr. 17 een boekje van Emiel 

Vliebergh, met als titel 'De Boeren. Wat er door en voor de boeren kan gedaan worden'. 

1900 1 Adegem - Jaarlijksche veekeuring. 

De jaarlijksche veekeuring zal plaats hebben op Maandag 2 April, om 9 ure voormiddag, voor de stieren, en om 2 

ure namiddag, voor de melkkoeien. De keuring zal plaats hebben nabij de statie Adegem (GM 1 1 maart 1900). 

1902 1 Stierenkeuring te Adegem op dinsdag 18 maart 1902 

Een stierenkeuring en een prijskamp voor stieren, koeien en vaarzen werd om 2 uur 's namiddags gehouden. 

Keuringen werden aanzien als een stimulans voor de veeteelt. 

1903 1 In 1903 werd voor de eerste maal het toneelstuk het Gezin van Pamel van Cyriel Buysse opgevoerd. Dit naturalisti

sche toneelstuk handelde over de tragische ondergang van een arme boer, geprangd tussen een rijke baron-kasteel

heer en de pastoor, die gehoorzaamheid en berusting predikte . 

. M et de post: 3,60 fr. - Verschijnende minstci1s alle 2 mnan<len. 

DE EoE�EN. 



2. OPRICHTING VAN DE 'BOERENBOND VAN ADEGEM' EINDE 1 893 

Over het ontstaan van de 'Boerenbond in Adegem' was er voor het eerst sprake einde 
1 893. In de Eecloonaer van zondag 7 januari 1 894 verwees men naar de vorige zondag 
als stichting en dat was zondag 31 december 1 893. In het verslag over die stichting 
bleek dat er reeds een veeverzekering bestond op de Appelboom, weliswaar niet onder 
de naam van boerenbond en ook niet erkend door de Staat. 

'Veeverzekering der Vereen igde landbouwers Appelboom' 
Vast staat dat er reeds een veeverzekering bestond vóór 1 894 op de Appelboom onder 
de benaming 'Veeverzekering der Vereenigde landbouwers Appelboom' .  Een der stich
ters van die vereniging was burgemeester Leopold Van Waetermeulen (senior). Dat 
maakten we op uit het hierna volgende verslag over de stichting van 'Veeverzekering 
Boerenbond Adegem' en uit de latere aanvraag voor subsidie aan de gemeente in 1 895. 
Hoe lang deze vereniging is bl ijven bestaan,  is niet duidelijk. In elk geval, bij de inhuldi
ging van de vlag van Boerenbond Eeklo op 4 mei 1 902, nam ze naast de Boerenbond 
van Adegem deel aan de stoet onder de naam 'Veeverzekering Adegem-Appelboom' .  
Mogelijks is deze vereniging bl ijven bestaan tot de jaren twintig, toen ze opgenomen 
werd in de Boerengi lde. 

Stichting van de veeverzekering 'Boerenbond van Adegem' op 31 december 1893 
Eind 1 893 werd in Adegem een Boerenbond opgericht met als doel het vee te verzeke
ren, mogelijks samen aankopen te doen van meststoffen en zaaigraan en raad en hulp 
te verlenen bij het verkopen van vee en vruchten. Voor de statuten richtte men zich op 
die van de Boerenbond van Eeklo, die juist gesticht was. Voorzitter werd burgemeester 
Leopold Van Waetermeulen (senior), schatbewaarder meester J. F. Stoens en secretaris 
L. De Bruyckere. 
In de Eecloonaer van 7 januari 1 894 verscheen daarover het volgende bericht: 

'Adeghem. - Zondag had alhier de stichting plaats van den Boerenbond. 
Na de landbouw/es van M. De Wilde, schoolopziener te Ledeberg, met den leergang te 
Adeghem gelast, nam M. Alfons Neyt, advokaat en provinciaal raadslid, het woord en 
legde uit wat een Boerenbond is: de vereeniging van landbouwers om gezamentlijk hun
nen welstand te beoogen. De middelen die daartoe gebezigd worden zijn: Verzekering 
van vee en mogelijks van have en goed; gezamentlijk aankoopen van vette, zaaigraan 
enz; raad en hulp in 't verkoopen van vee en vruchten, enz. enz. 
Te Eekloo is alreeds zulk een boerenbond gesticht. Men is er begonnen met het verze
keren van het vee. Hier te Adeghem ook kan men daarmee beginnen. Men zal zeggen: 
maar dat bestaat alreeds. Op alle gemeenten bestaan dergelijke verzekeringen en wij 
hebben zulk een op den Appelboom. 't Is waar; maar het gouvernement heeft zich nu de 
zaak aangetroken. De Staat, de provincie en de gemeente geven toelagen aan deze 
maatschappijen van onderlinge verzekering, die volgens de wet ingericht en erkend zijn, 
en 't is hetgeen wij in dit eerste werk van den Boerenbond gaan betrachten. 
Er zijn verschil/ige soorten van veeverzekeringen. Deze gelijk van den Appelboom wier 
leden 'nen frank betalen den kilo v/eesch en geene kas hebben; zulke worden door den 
Staat niet erkend en ook is het niet geestig een frank te moeten betalen, als het vleesch 
is moeten gedolven worden. In andere maatschappijen betaalt men een genoegzaam 
jaargeld, maar in 't algemeen geven de menschen dat niet geern, als ze op't oogenblik 
zelf niet weten waarvoor en voor wie; is er 't einde van 't jaar te kort, 't is moeilijk om aan 
te vullen en waarom moet er te veel zijn ? Het beste is dan een klein jaargeld om eene 
kas te hebben en bij ieder geval ook zoovee/ den kilo vleesch. 



De Boerenbond van Adegem 

Stemme: Sa! boerkens past voortaan wel op. 

Tot Adegem, tot Adegem, 
Daar wonen vrome mannen, 
Daar geven zij nog geenen krem, 
Hoort hoe zij samenspannen; 
Daar sticht men een Boerenbond, 
En hij die telt al rond 
De vijf en tachtig leden. 
Dat dient toch wel te zijn vermaard, 
Daar is men van tevreden, 
Want 't is de moeite waard! (bis) 

De Hoofdman of de President 
Is den heer Burgemeester, 
Een knappe en vriendelijke vent, 
Is altijd om ter geestig. 
d '  Heer Zaakwaarnemer Stoen, 
Zal ook zijn beste doen. 
Hij is de Schatbewaarder, 
Die schoone redevoeren kan; 
Dat is een goede spaarder, . 
Een doorgeleerde man ! (bis) 

Heer Neyt, den besten advokaat, 
Den wakkren Volksverlichter, 
Die geeft de boeren goeden raad, 
H ij is den eersten Stichter; 
Houzee ! voor dien heer Neyt, 
Een plaats wordt hem bereid 
In d' Hooge Statenkamer 
Zat hij maar bij het roer van 't land, 
Dat ware een goed Belhamer 
Voor heel den Boerenstand! (bis) 

Sa ! moed'ge mannen, hand aan 't werk! 
Maakt wijze Reglementen, 
Zoo staat uw kring eens kloek en sterk 
Op vaste solementen. 
Dan volgen wij het plan 
Van uwen samenspan. 
0 ! kregen al de boeren 
Toch eindelijk het vast gedacht 
Van zich te zaam te snoeren! 
Want eendracht maakt de macht (bis) 

Heil hun! die voor de boerderij 
Verbetering verzinnen. 
Die kiezen en die vieren wij , 
En zul len er bij winnen: 
Daar is geen eedler doel, 
Dan met een vroom gevoel, 
Den akkerbouw te schragen, 
Want als hij kwijnt ook al les lijdt. 
Zich in den kamp te wagen 
Dat is een heil 'ge strijd ! (bis) 

Gedaan te Maldegem 
den 1n Februari 1894 
Pieter De Windt, 
Boerken Waardichter. 



M. Neyt leest de artikelen van den Boerenbond van Eeklo en, mits eenige nietsbedui
dende verandering, wordt op dien voet de Boerenbond van Adeghem ingericht. 
M. de Burgemeester van Adeghem, daar aanwezig, die ook een der stichters was van de 
maatschappij van Appelboom, wordt voorloopig voorzitter uitgeroepen. Dit is het goed 
voorteeken dat de leden van de oude, niet erkende maatschappij, allen dit voorbeeld zul
len volgen. M. Stoens wordt schatbewarder en M. L. De Bruyckere secretaris. 
Er worden twee secties gemaakt, deze van Opper Adeghem (Dorp) en deze van Neder 
Adeghem (Crapuit). Zij scheiden aan Heulendonck. 
iedere sectie heeft haar getal wijkmeesters, die van nu af de beesten zullen gaan 
opschrijven bij de toetredende leden. Den eersten zondag van Februari zal er weer eene 
vergadering gehouden worden en de Boerenbond zal bepaald in werking treden. 
Wij wenschen onze vrienden van Adeghem hertelijk geluk met hunne kloekmoedige 
poging en hopen M. Neyt eerlang te Maldeghem zijne zending te zien voortzetten. 
Een identiek verslag verscheen in 't Getrouwe Maldeghem van 1 4  januari 1 894. 

August Neyt 
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De nieuwe vereniging deed prompt een aanvraag om subsidies bij de gemeente. In de 
gemeenteraad van Adegem van 1 6  april 1 894 besprak men de vraag van de 
'Veeverzekering Boerenbond alhier onlangs opgericht', tot het bekomen van een toe
lage 'voor verliezen van vee' .  De raad ging akkoord met een bedrag van 400 frank, maar 
een l id onthield zich bij deze stemming. In de raad van Adegem van 26 februari 1 895 
kwam de vraag van de maatschappij 'Veeverzekering der Vereenigde landbouwers 
Appelboom' ter sprake, eveneens voor een gemeentelijke subsidie. De raad ging 
akkoord en het verslag vermeldde dat de bijdrage a rato zou zijn van het aantal melk
koeien in vergel ijking met het aantal van het 'Center' . Bij de bespreking van de begro
ting in de gemeenteraad van 1 8  oktober 1 895 bleek dat men 400 frank voorzien had voor 
de 'Veeverzekering Boerenbonden Appelboom en Center' samen. 

Officiële erkenning van de Boerenbond van Adegem op 1 4  mei 1 896 
Alhoewel opgericht eind 1 893 werd de Boerenbond van Adegem maar wettelijk erkend 
in 1 896. De verklaring hiervoor is dat vooraf verschi l lende adviezen d ienden ingewon
nen, zoals bij de gouverneur en de Bestendige Commissie der Maatschappijen van 
Onderl inge Bijstand. 

In het Belg isch staatsblad van 1 4  mei 1 896 verscheen de erkenning van 
de Maatschappij van Onderl inge Bijstand tegen sterfte onder het vee 

' Boerenbond van Adeghem' ,  gevestigd te Adeghem. 

MINISTERIE VAN LAHDBOUW E N  OPENBARE WEftKEH 

EN Ml�ISTEAIE VAH NIJVERHEID Ul ARDE'O • 

.WAlllschapplj """ Ondu·llngcn UIJ•lttnd lti;en s(crr1e onder 
hel 1·ec : • Bocrtnbond nm .t.dcgl1cru •, ,.;enstlgd te A.dc

t;htm (Oost-''lnandcrcn). 

LEOPOLD 11, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomendcn, HtJL. 

GCJ.icn de wet van �3 Juni 189-l op de Maatschappijen 1·aD 
Onderlingen Bijstand; 

Gezien de 1<raag tot wettelijke erkenning der Maatschappij yan 
Onderlio�en Bijstand !.<'gen slerflo onder hel reo : IJoerc11b.mJ 
va1t Adrgftcm, �evestigd 1e Adeghem 100,t-Vlnandncn); 

Gezien de standrrgelrn \'•ln i;rzrtç•lo maatschappij; 
Gezien her ç.unstig adlies rnn den i;ouverncur·der pririntie 

Oost-Vfaand1·.ren; 
Gczi1·n het ver.,fag van de B1·stcndigc Commissie der i\Iaat

seliappijco van Oo•lcrlingcn llijstaod; 

On roorstel van Onzen Minister ,·an Landbouw en Openbare 
Werken en \'3ll Ouzcn Minister ran Nijverheid CD Arl•cld, 

Wij hclibeo IJeslolcn en Wij besluittn : 

Art. 'i. ·nc H:1alschnppij van Onderlingen Bijstand ttgcn sierne 
onder hel l'fO : lloerc•11bo11d 11a11 Adrgl1t•m, l(e\'Cstigd Le Ade6hrm 
(Oost-Vlaanderen), is cd end. 

' 

Ar!. �. Onze Minisrer van L:indbouw en Openbare Werken Is 
gelast met de ui·yoerlng van het tegenwoordig besluit. 

Grge1·en te Drus�el, den H• April 1890. 
LEOPOLD. 

Van 's Konings wrgo : 
Oc Minlsrer vnn Landbouw cu Opcnbnre Werken, 

J,toN Ds llncrs. 
De Minister ,·�n Nlj,•erbcid en Arbeid, 

A. NTSSE�S. 



De datum van 1 896 kan als officiële stichtingsdatum aanzien worden voor de veeverze
kering Boerenbond van Adegem. Het jaartal 1 896 komt nog elders voor zoals op de foto 
van de eerste voorzitter Alfons Neyt, waarop letterlijk staat ' De Boerenbond van 
Adeghem aan zijn stichter en erevoorzitter, 1 896'. In 1 97 1  vond men in de school van 
de Kruipuit een vlag met de vermelding Kathol ieke Boerenbond,  het jaartal 1 896, een 
afbeelding van de patroonhei l ige Sint-lsidorus en het embleem ' Ploeg en Kruis' .  

Katholieke Boerenbond 
1 896 Adegem - Cruiput 1 9 1 2  

Waarom de Katholieke Boerenbond van d e  Kruipuit i n  1 91 2  een vlag l iet maken, i s  n iet 
helemaal duidel ijk .  Een mogel ijke verklaring is dat de  vlag toebehoorde aan 
'Veeverzekering Adegem-Kru ipuit' , die de voortzetting was voor wat het gebied Krui puit 
betreft van de oude veeverzekering 'Boerenbond van Adegem'. Op 1 9  apri l 1 925 bij de 
inhuldiging van de vlag van de ' Boerengilde Adegem met afdelingen Dorp en Kruipuit' 
nam 'Veeverzekering Adegem-Kruipuit' deel aan de stoet met vlag. Uit het inspectie
verslag van Leuven in 1 922 bleek dat er in Adegem drie veeverzekeringen waren, die in 
het bestuur van de Boerengi lde opgenomen waren. De andere twee verzekeringen wer
den in 1 925 niet expliciet genoemd in tegenstel l ing tot de veeverzekering Adegem
Kru ipuit, wel l icht omdat al leen die een aparte vlag had. 

Klachtbrief van de Adegemse boeren over het merken van het vee in 1897 
Op 6 januari schreven de inwoners van Adegem een klachtbrief naar de min ister van 
Landbouw en Openbare Werken te Brussel. Ze wezen de min ister erop dat het merken 
van vee veel ongelukken veroorzaakte. Zo gebeurde het te Maldegem bij de kinderen 
Reychler, waar een koe bijna gans haar oor verloor door verzwering, lang niet had kun
nen werken en bijna doodging. In  Maldegem-Kleit was er ook een koe gestorven bij de 
wed. Van de Voorde. 



Veel koeien verloren hun kalf door het versch ieten. Daar er geen vergoeding voorzien 
was voor dergelijke geval len, vroeg men ontslagen te worden van het merken van het 
vee. De brief was ondertekend door niet minder dan 200 Adegemnaars, waaronder ook 
de burgemeester en de raadsleden. Alle inwoners met een boerderij hadden graag gete
kend (GM 1 0  januari 1 897). 

f...deghc111 .. -· Men meldt ons cene zonder� _.Jinsc. wcr!cstnking . . Geen .. cbkclc · boer . vnn Ade�hcm wil n?gmcl,1� vcrkoop'c11. Alzoo drugen 
fabnekgnstcn die 11füll' Mul<lcgbem gnan werk.en· 
mc�k mcq van: M" Gust; Tytgadt, , brouwer, et� 
geven ervan 0�1� ·nndere: gezellen over,. die nuur ?ekloo ter fo�.)nek g,ann.·Of dnt·nog nu:.d_e reis 
zoele melk js, 'kan .men vast> 1iiet vei·zekerèn• 
H�t · waz�e dn.n.J�1isscbie.z).J1o�_bete�,· '.v_a, p��c�frste� 
af f\deghemschc �e_r[lefl'.l�lk ·te_ géö_ru i k�<:.n ,1 .. · 't BH�lt to'd1 wanr ·"dat' Adeghèrb·.,;büf ten .�.8 crcld is. , - . . . ", . · .. ' " • • ,_ j, l 

't Getrouwe Maldeghem, 21 maart 1 897. 

Vergaderingen van de Boerenbond van Adegem in 1 898 en 1 900 
Ziehier het relaas van enkele vergaderingen van de bond,  waaruit bleek dat het vee de 
hoofdzorg was van de vereniging. 

Adeghem - Zondag hield de bloeiende maatschappij "Boerenbond" eene algemeene 
vergadering. Na het verslag nopens den financiële toestand der kas en het bespreken 
der belangrijke punten van 't dagorde, kwam nu op het laatste punt: landbouw-onder
zoekcommissie. Met bijna algemeene stemmen, 97 tegen 1 verzoeken de Adegemnaars 
de volledige sluiting der grenzen voor alle vee en de vervanging van den inventaris door 
het verplichtend stelsel der merking met eenen merker in iedere grensgemeente (GM 6 
november 1898). 

Adeghe1n. - Dat verdient in de' oazette te 
staan, zecrde Jan de Meyere, dat wi(' met' ons 
vieren, die te samen ver over �e-300 -jaren te le 
nog alleen den �ogst afgep�kt hebben. van 't 
Hospice, (1 o gemet) en dat op nagenoeg éénè 
week. · : · · . 

Ziehier deze 4 mannen : Petru§_ De ·.Baerde
ma kèr2 81 jaar; Jan De Me; er, 79.jaar; Le 
De�Bruycker, 7q jaar ;"Bernärd Copp�ns, 78 j. 

't Getrouwe Maldeghem, 7 augustus 1 898. 

Adeghem - Heden Zondag om 3 uren namiddag, onmiddellijk na de vergadering der 
Xaverianen, zal alhier in de jongensschool de jaarlijkschen algemeene vergadering van 
den Boerenbond plaats hebben. Onder andere sprekers, zujlen de heer A. Neyt, 
Vrederechter, en de heer L. Pussemier, Provincieraadslid, er ook het woord voeren. Al de 
leden worden dringend verzocht deze belangnjke zitting bij te wonen (GM 14 januan· 
1900). 



De Boerenbond van Adegem nam deel aan de wijding van een n ieuwe vlag 
van de Boerenbond van Eeklo op 4 mei 1 902 
In 't Getrouwe Maldeghem van 27 apri l 1 902 kondigde men aan dat er 'Groote 
Boerenfeesten te Eekloo' zouden gehouden worden op 4 mei met plechtige inhuldiging 
van het vaandel van de boerenbond. Dat vaandel werd geschonken door hun erevoor
zitter L. Pussemier, advocaat en bestendig afgevaardigde van de provincieraad van 
Oost-Vlaanderen. Om kwart over twee zou een stoet gevormd worden bestaande uit 
'Harmoniemaatschappij Amicit ia, Bond van Adegem, Veeverzekering Adegem
Appelboom, Bond Maldegem-Center, Veeverzekering Maldegem-Vossenhol' en ver
schil lende andere bonden uit de streek. 

De Boerenbond van Adegem vergaderde op 8 februari 1 903 
In het weekblad Recht voor Allen van 1 5  februari 1 903 verscheen er een uitgebreid ver
slag over de algemene vergadering onder voorzitterschap van burgemeester-voorzitter 
Leopold Van Waetermeulen . Schepen De Bruyckere gaf verslag over de werking in het 
vorige jaar, waaruit bleek dat er 26 ereleden en 1 7  4 werkende leden waren, die samen 
1 000 dieren verzekerd hadden. In 1 902 had men 1 8  sterfgevallen gehad, maar toch was 
er een overschot in kas van 72 frank. Op het einde van de vergadering sprak L. 
Pussemier over het wetsontwerp op de arbeidsongeval len. 

TE ADEGHEM 
De Boerenbond h iBl d h i er Zondag z ij n e  

algemeene verg adering. 
De Boeren bond van Eecloo was er door 

twee bestuursleden vertege n woord igd . 
De heer Burgemeester -voorzi tter op en d e  

d e  vergad tiri ng met een ige we lgepas t e  
woorden . 

Schepen De BruyGlrnr  ga f ver� lag over 
het  verloopen j a a r. De b o n d  tel t  n u  2.G eere 
en i74 werkende l eden . 1000 d ieren zij n  
verzekerd . · 

In i902 werd en i8 sterfgeva l l e n  v e rgoed . Er kwam i n  : 902 fr.  , en er werd u i tO'eO'e ven 830 fr. O verscho t : 72 fr.  
0 0 

De maatsclr n pp ij is n i e t  a a n geslo ten b ij de herverzeker1 ngskas va n Oos t -Vla a n deren . 
ct · �· Pussem ier , l i d  der bes tend ige a fvl.l a rigr ng v a n  Oost- Vla :i n cl e re n  spra k v e r vo l gens over h et wetson twerp op d e  a rbei d s ongeva l len . 



3. HET LAN DBOUWERSSYNDICAAT VAN ADEGEM (1 903) 

Naast de veeverzekering Boerenbond van Adegem dook er begin 1 903 in het weekblad 
Recht voor Allen een verslag op van een nieuwe veren iging met de naam Syndicaat of 
later Landbouwerssyndicaat. Dit Landbouwerssyndicaat van Adegem had het vooral 
over samen aankopen van meststoffen . Dit Syndicaat kan beschouwd worden als de 
voorganger van de latere Boerengi lde, nu Landelijke G i lde. 

Stichting van het Landbouwerssyndicaat van Adegem in 1 903 ? 
Indertijd steunde schrijver Marcel De Muynck zich voor deze hypothese op de volgende 
gegevens: 
•!• In 1 928 kreeg Kamiel Van Vooren-Van Landschoot het ereteken van 25 jaar 

bestuursl id. 
•!• Petrus Lammertyn, een van de medestichters, meende eveneens dat de oprichting 

in 1 903 moest gesitueerd worden. 
•!• In een verslag van 1 91 2  van de Toezichtsdienst van de Belgische Boerenbond werd 

1 903 als stichtingsdatum genoemd. 
De datum van 1 903 werd uiteindelijk door de Adegemse Boerengilde als stichtingsjaar 
erkend en de achtereenvolgende vieringen refereerden naar deze datum. Daardoor werd 
in 2003 het 1 00-jarig bestaan gevierd. 
In het weekblad Recht voor Allen van 1 8  januari 1 903 verscheen onder de rubriek 
' Nieuws uit de streek' het volgende: 

Adeghem - Samenaankoop van gewaarborgde meststoffen, veevoeders en zaden. 
De leden van het Sijndikaat, die willen nitraat koopen voor de beeten, kunnen zich laten 
inschrijven tot 1 6  April, bij de leden van het bestuur. De Schrijver: F. Van Cleemput. De 
Voorzitter Ch. L. Verstrynge. 

Samen met het bovenvermelde bericht van 1 5  februari 1 903 over de Boerenbond van 
Adegem kan men stellen dat begin 1 903 er twee verenigingen naast mekaar bestonden 
: de veeverzekering 'Boerenbond van Adegem' met als voorzitter burgemeester Leopold 
Van Waetermeulen (senior) en het Landbouwerssyndicaat van Adegem met als voorzit
ter schepen Charles Louis Verstrynge en als schrijver onderwijzer Alfons Van Cleemput. 
Is 1 903 nu de stichtingsdatum van dit Syndicaat ? Dit is niet helemaal zeker, omdat er 
op 1 8  januari al verwezen werd naar bestuursleden van de vereniging. Wel l icht bestond 
de vereniging al in 1 902 of nog vroeger, maar bewijzen daarvoor werden niet gevonden. 
Dus lijkt de aanname van het jaar 1 903 als stichtingsjaar een redel ijke keuze. 

NieuwsÛit .onze Streek: 
(BiJzonde1·e Briefwisselingen . )  

Adehem, - Sa menaa n koop va n  ge waar
borgde mes t s toffen . vee voeu e rn  en zaden . 

De leden van het Sij nui k.aa t, d i e  w i l l en 
n i Lraa t koopen voor de beete n ,  k u n nen 
zich laten insch rij ven tot 16 Ap ri l ,  b ij de 
led en va n het l.J estuur. 

De Sclwijve1·, De Vom·�itte?\ 

L..._F_. _V_A_N_· _C_L_E_E_M_P_U_T_. ___ C--I_-r ._L_. _V_E_• R.,...S_'I_'R_Y_N_G_E�. Recht voor Allen, 1 a Januari 1 903. 



VENDITIE. 

In deze hoeve in de Kallestraat kwam Octaaf Van 
Cleemput wonen. 

ttr t: a . , 
V E N D I T JL E  

TE ADEGHEM (DORP) 
Op Maandag II Mei I90l3, 

om 2 uren namiddag ten sterfhuize van Vi
tal Himschoot, in leven koopman en voer

.man te A deghem, Dorp. 
1 bruin Runpaard , 4j_aar, I J aarlingrund, 

2 vette Zwiins, groote Ressortwagen , Res
sortkar, Driewielkar, Ploe�, Eggen, 
Fourneis, Waschm.achien, ;:>chrooima
cbien, K'ruiwagen, Bascuul met Gewich
ten, .Rieks, Vórken, Spaden , Ketels, Kui
pen, Hooi, Strooi, Beeten, Aardappelen. 
Brandhout, Aalpomp, Aalkordeel, Mest en 
Ale. Een . volledig Huis- en' �erberggeri�f. 
alsook eefien Engelschen B1llard ; op tlJd. 
van betaling ten kantore :van .Aug. -DE KE
S.E-L te ·Adeghem voor de koopep. . \>oven 
de 5 franken : ambt Deurwaarder MACA-TER ' . . ' :r 

'Venditie' bij Vital H imschoot, 
koopman en voerman op het Dorp. 

Oprichting van een gezamenl ijke Onderl inge Paardenverzekering 
in  Adegem, Maldegem, M iddelburg en Sint-Laureins in  1 904 
Begin 1 903 verscheen een bericht voor de paardenkwekers van Maldegem, Adegem en 
M iddelburg in 't Getrouwe Maldeghem. Men l iet weten dat de heer Pussemier uit Eeklo, 
advocaat en provinciaal raadslid, zou komen spreken op zondag 25 januari 1 903 om 4 
uur in het lokaal van de Boerenbond van Maldegem bij August De Li l le (voorzitter) over 
de nieuwe wetten en reg lementen betreffende de paardenkweek (GM d.d.  25 januari 
1 903). Volgens de spreker was het voortaan verboden dat een dekhengst rondtrok van 
hof tot hof, maar diende hij een vaste standplaats te hebben. De boeren waren niet 
opgezet met deze beperkende maatregel. 
In  't Getrouwe Maldeghem van 20 december 1 903 verscheen het volgende bericht : 

Uit Adeghem. 
Verleden zondag hadden wij hier 't genoegen den heer Van der Donckt, veearts te 
Maldeghem, eene voordracht te hooren geven over het nut eener onderlinge 
Paardenverzekering. 
Het zaad moet in eenen goeden grond gevallen zijn, want naar wij vernemen, zijn deze 
week voetstappen gedaan om maar dadelijk aan 't werk te gaan. 
Op :Jf3 Kerstdag om 3 ure in de Gemeenteschool zullen de heeren Pussemier, prov. 
raadslid en Serraris, prof. in 't college, die te Eecloo over twee jaar, ook een dergelijke 
verzekering hebben helpen oprichten, over dezelfde zaak komen spreken. 
Nog eens allemaal op zijnen post. 

Later verscheen nog de volgende mededeling : 
Bericht aan de paardenhouders van Adegem, Maldegem, Middelburg en Sint-Laureins. 
Openbare vergadering op Woensdag 6 januari 1904, zijnde Driekoningendag, om 3 uren 
in de Broederschool, Statiestraat te Maldegem voor het stichten van eene peerdenver
zekering. De heer advocaat Pussemier, lid van de Bestendige Deputatie van Oost
Vlaanderen en de Eerw. heer Serraris, secretaris van de maatschappij der 
Paardenverzekering te Eecloo, zullen op de vergadering uitleggen het nut en de voorde-
len dezer te stichten maatschappij(GM van 1 januari 1904). l 2s 



Op 6 januari 1 904 werd de paardenverzekering effectief gesticht voor de gemeenten 
Adegem, Maldegem, M iddelburg en Sint-Laureins. Het voorlopig bestuur bestaande uit 
vijf leden had reeds voorlopige 'standregelen' opgesteld. Na de definitieve 'standrege
len' zou de erkenning van de verzekering aangevraagd worden en de aansluiting bij de 
herverzekeringskas aangevraagd worden. Daar die kas een grote subsidie kreeg van de 
Staat en de Provincie, kon ze hulpgeld aanbieden aan de verzekerden. De bijdrage van 
de leden bedroeg ongeveer 1 ,5 à 2 % van de verzekerde waarde. Tot voorzitter koos 
men Leopold Perquy en tot secretaris E. H. Machtel inckx. Al vlug waren er 1 83 paarden 
ingeschreven. De paarden werden geschat, eerst in Maldegem, dan in Sint-Laureins, 
vervolgens in Adegem en ten slotte in M iddelburg. 

Uit Adeghem. Op Dinsdag 12 Juli, :38 Kermisdag zal de tweede schatting der peerden 
voor Adeghem, plaats hebben in het dorp ('t Getrouwe Maldeghem 1 0  juli 1904). 

Volgens het jaarverslag van de paardenverzekering kende Maldegem 4,2% verliezen. Er 
waren 1 1 1  leden met een totaal van 1 89 paarden. 1 6  paarden werden in Maldegem ver
kocht, de meeste g ingen naar Duitsland (GM d.d.  1 1  maart 1 906). Op zondag 2 april 
1 905 na de Vespers kwam Emiel Vl iebergh spreken in het Gi ldenhuis van Maldegem over 
de nieuwe ongevallenwet. H ij schreef in de Duimpjesreeks 'De Boeren, wat er voor en 
door de boeren kan gedaan worden ' .  Men kon hem nu persoonl ijk aanspreken voor 
informatie. Pol Perquy (Maldegem), Edmond Verstraete (Middelburg) en Bruggeman 
(Kru ipuit, Adegem) werden aangeduid als agenten voor werkongeval len, aangesloten bij 
de Boerenbond van Leuven. 

r. e· Katholieken . _ � , 

en de Boeren· . 
. De Boet· is on.:c i:l"icnd 1 zeggen de kalholieken:"�n 
�ij laten liet n iet Lij woorden, de daden 2iju er bij.  

Bvter bij den visch t 
, Voqr2l vier zaken, ''Ml 't grootste beiang mor do 

landbouwers, namen zij Ier hertc : 
;i/f. Het inrichten eu vorspreiJen van 't landl>ouw-
li.undig onderwijs ; �· 

· .:i;i2. Uet uitl.Jreidcn en verbeteren ''an onren veesta-

... ;,et. ; 
'· 3: Het inrichten en aanmoedigen van beroeps ver� 

eenigingen en verzekeringen ; 
4. Bet verbeleren der buurtwegonis. 

Recht voor Allen, 1 2  juni 1 904. 

Charles Louis Verstrynge, opn ieuw voorzitter van het Syndicaat in 1 905 
Uit een verslag in 't Getrouwe Maldeghem bleek dat de 'Bond tot Samenaankoop' van 
Adegem een nieuw bestuur koos, dat bestond uit schepen Charles Louis Verstrynge, 
Pieter Wil lems, Charles Louis De Baets en August Maenhout. 

Uit Adeghem. 
Op Zondag 5 Maart, na de Vespers vergadering in de gemeenteschool voor de leden van 

den bond tot Samenaankoop van gewaarborgde meststoffen, veevoeder en zaden. 

Dagorde: 1e Vaststelling van het bestuur � Aanvaarding v�n nieuwe leden :38 
Inschrijving van nitraat, katoen en lijnmeel. 



De leden van den bond, alsmede de landbouwers die er eenig belang bij hebben, wor
den vriendelijk uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen. 
Het voorloopig bestuur: Charles Louis Verstrynge, Pieter Willems, Charles De Baets en 
Aug. Maenhout (GM 26 februari 1905). 

Schrijver Alfons Van Cleemput. Charles Louis Verstrynge, 
voorzitter van het Syndicaat. 

De veeverzekering Boerenbond van Adegem spl itste zich i n  tweeën i n  1 906 
De voorzitter (vermoedelijk burgemeester Leopold Van Waetermeulen, senior) was niet 
meer in staat de belangen van de veeverzekering te behartigen en werd daarom ver
vangen. De nieuwe voorzitter van de Veeverzekering voor het gedeelte Dorp werd 
Charles Louis Verstrynge, die reeds voorzitter was van het Syndicaat. Over de her
structurering van de Boerenbond van Adegem lazen we het volgende in 't Getrouwe 
Maldeghem: 

Adeghem - Daar andere zaken den voorzitter beletten de belangen der veeverzekering 
te besturen, alsook daar deze maatschappij om bijzondere redenen zich in tweeën split
ste, wierd verleden zondag tot verkiezing van nieuwe voorzitter overgegaan. Met alge
meenheid wierd uitgeroepen Ch. L. Verstrijnge; als bewijs dat hij in den smaak viel, een 
20 tal nieuwe bijtredingen. (medegedeeld) 
- Zondag 1 1  Maart, onmiddellijk na de vergadering der Franciskanen, in de nieuwe zaal 
der Fanfaren, belangrijke vergadering der leden van het Syndicaat. Al de koeihouders 
der omschrijving van 't dorp die nog in de veeverzekering niet geschreven zijn, worden 
dringend verzocht deze vergadering met hunne tegenwoordigheid te willen vereeren. 
(Ch. Verstrynge-Van Praet). De voorzitter van de Crapuit is C. De Wispelaere (GM 4 
maart 1906). 

Op het eerste zicht bestonden er nu voor het gedeelte Dorp twee verenigingen, name
lijk Boerenbond Adegem gedeelte Dorp en het Syndicaat, beide met als voorzitter 
Charles Louis Verstrynge. Het is echter meer dan waarschijnl ijk dat beide verenigingen 
voor het Dorp nu samengingen in één bond onder voorzitterschap van Charles Louis 
Verstrynge. l 27 



Dit zou ook verklaren waarom er nu sprake is van nieuwe inschrijvingen voor de veever
zekering, inschrijvingen die te danken waren aan de nieuwe voorzitter Verstrynge. 

Ju l ien De Kesel is in het bezit van een uitnodiging d.d.  december 1 906 van de 
' Boerenbond van Adegem' afdeling Kru ipuit gericht aan Charles Neyt (wijk Zwepe). Ze 
lu idt als volgt: 

'Boerenbond van Adegem 
M 
Ge wordt vriendelijk verzocht de algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden 
worden op woensdag 26 december aanstaande, tweede Kerstdag, om drij ure namiddag 
stipt, in Gemeenteschool Kruipuit. 
Dagorde. 
A. Verslag van het afgelopen dienstjaar 
B. Bespreking verschil/ende belangrijke punten. 
De voorzitter De schrijver, 
C. De Wispelaere L. Bruggheman 

De schatbewaarder, 
L. De Bruyckere' 

De naam Boerenbond van Adegem zou er kunnen op wijzen dat deze bond was bl ijven 
voortbestaan als veeverzekering voor het gedeelte Kruipuit. Vermoedelijk is het die ver
eniging dï°e zich een eigen vlag aanschafte in 1 91 2 . Maar er zijn onvoldoende bronnen 
om daar definitief u itslu itsel over te geven. 

Een u itstap naar Antwerpen op 1 5  ju l i  1 906 
Uit een verslag van 't Getrouwe Maldeghem van 22 ju l i  1 906 bleek dat de Boerenbond 
van Adegem op reis ging naar de Landbouwtentoonstell ing in Antwerpen. 

Verleden Zondag deed de Boerenbond van Adeghem, met 52 leden een uitstapje naar 
Antwerpen ter gelegenheid der landbouwtentoonstelling. 
's Morgens uit Eekloo vertrokken kwam men in Antwerpen toe om 8 32. Wat is de aan
blik der Schelde voor Antwerpen grootsch en schoon, menigeen die voor de eerste maal 
dien blonden vloed overstak, sparde wagenwijd zijne oogen open en aanstaarde spra
keloos dit schouwspel. 
Eerst het orde van den dag vastgesteld en dan recht de stad in. Het eerste bezoek aan 
de onafzienbare magazijnen Titz, niets dat daar niet te krijgen is, werktuiglijk wordt men 
er bediend. Niet lang vertoeven, er is nog zo veel te zien. Nu vooruit naar den dierentuin, 
een voor een binnen ons volk geteld, de wonderen der gansche dierenwereld zijn hier 
verzameld: de raarste dieren uit de noordsche ijslanden, al de wildste en wonderste 
beesten uit de wildernissen van Afrika, als uit de zandwoestijnen van Afrika. 
Eenig is dezen hof in gansch België, onovertroffen in gansch Europa, maar men kon toch 

onzen buik niet vullen met kijken. 's Middags er uit om te gaan eten, een uurke gerust en 

dan naar de tentoonstelling, onderweg die onschatbare overgroote statie bewonderd; 

wat moet dat geld gekost hebbe ! en toen de expositie binnen. Te veel is er in te zien om 

te vermelden, schoone verzameling koebeesten doch buiten de kleine kempenaarkes, 

geen eigen ras. 
Eindelijk terug toch naar de dokken, levensbronnen van Antwerpen en van gansch 

België, onderweg zicht op de Q.L. V. kerk. Wat is het aangenaam langs die kaaien te kui

eren, die statige koopvaarders te bewonderen, die overgroote overzeesche booten af te 

zien, doch allen beginnen er versleefd uit te zien, nog wat gerust, een pintje gepakt en 

28 1 om 6. 1 7  weerom den plas over naar huis. 



Hulde en dank aan ons bestuur dat zulke aangename, nuttige en goedkoope reizen weet 
in te richten en tot goed einde brengt. Overal was het voor ons halfgeld, en waren wij 
verwachtend gereed om ons alles af te toonen en uit te leggen. 

Het jaarverslag van het Syndicaat voor het jaar 1 906 
In 't Getrouwe Maldeghem van 27 januari 1 907 verscheen een uitgebreid verslag van de 
werking van het Syndicaat van Adegem voor het jaar 1 906. Het verslag , gepresenteerd 
op een algemene vergadering in de zaal van Louis Boels, toonde duidelijk aan dat de 
vereniging onder leiding van Charles Louis Verstrynge in volle bloei was. Het ledenaan
tal van 24 in 1 905 steeg tot 64 in 1 906. 

'Adegem - Syndikaat tot samenaankoop van gewaarborgde meststoffen, veevoeders en 
zaden. 
De jaarlijksche algemeene vergadering van het syndikaat werd gehouden op Zondag 20 
Januari, in de zaal van den Vlaamschen Leeuw. De leden waren in groot getal tegen
woordig. De schrijver leest een bondig verslag over de werking gedurende het afgelo
open jaar. Waaruit blijkt dat de maatschappij in 1906 nog meer vooruitgang heeft 
gemaakt dan in 1905, en nog immer in uitbreiding toeneemt. Het getal leden is geklom
men van 24 tot 64. Er werd aangekocht: 

69.500 kgr. 
31 .000 kgr. 
55.214 kgr. 
19.000 kgr. 
27.000 kgr. 

7. 700 kar. 
200.4 14 kgr. 

ijzerslakken 
kaïn iet 
soda-nitraat 
superfosfaat 
ammoniaksulfaat 
chloorootasch 
meststoffen 

3.275,65 fr. 
1 .  184,60 fr 

14.316, 78 fr. 
950,00 fr. 
840, 00 fr. 

1 .524,60 fr. 
29.551, 73 fr. 

Gedurende hetzelfde jaar werd nog gekocht: 

13. 100 kgr. 
9.543 kgr. 

1 1.000 kgr. 
3.490 kgr. 

37. 133 kgr. 

100 kgr. 
45 kgr. 

400 kgr. 

lijnmeel 
katoenmeel 
platamaïs 
zemelen 
voederstoffen 

beetzaad 
klaverzaad 
kopersulfaat 

2.545,20 fr. 
1 .838,54 fr. 
1 .  540, 00 fr. 
444,97 fr. 

6.368, 71 fr. 

1 16,85 fr. 
97,00 fr. 

286,00 fr. 

Uit de vergelijking met het vorige jaar blijkt dat er in 1906, 108.694 kgr. scheikundige 
meststoffen méér werden aangekocht dan in 1905. De aankoop van voederstoffen heeft 
minder toegenomen: eene vermeerdering van 3.200 kgr. lijnmeel, maar eene verminde
ring van 7.657 kgr. katoenmeel. Daarna wordt verslag gedaan van de ontvangsten en uit
gaven tijdens het afgeloopen jaar. De rekening sluit met een overschot van 13 fr. 
Hierop volgt de herkiezing van het bestuur. De voorzitter, schrijver en bestuursleden met 
algemeene stemmen herkozen. Gezien den aangroei van het getal leden worden er nog 
vier nieuwe bestuursleden bijgekozen. Namens het bestuur: De Voorzitter, Ch. 
Verstrynge; De schrijver, Van Cleemput'. 



Een goede boerentijd en verstandige boerenmensen in 1 906 
In zijn artikel Duimpjes schreef .Victor De Lil le het volgende over de goede boerentijd .  
'Dat het een goede boerentijd is weet iedereen, maar wat curieus is, 't is dat de boere
menschen hem met verstand weten te gebruiken. In de jaren 60 tot 70 was het ook een 
goede tijd. Maar de boeren waren de weelde geen meester. Ze bleven op den marktdag 
drinken tot laat in den avond: de dochters droegen bottientjes met hooge hielen; als hun 
gouden ketting geen 300 francs kostte, was het niet goed. 
Nu ziet men niets van dat alles: ze gaan wel schoon gekleed, en ze koopen ook wel wat 
juweelen, maar ze weten van alles den juisten prijs, en smijten hun geld niet in 't water. 
De boer ook heeft meer verstand. 't En is niet meer om hem zat te drinken dat hij uitgaat; 
maar om naar de landbouwvoordracht te gaan en op staminee te praten over alle dingen 
die hem aangaan. 
De boerejonkheden, 't is waar, die toonen toch dat zij geld hebben. Ze hebben meest 
allemaal eenen velo. Jamaar, dat is 't precies. Dat rijwiel is een nuttig ding; dat is nog ne 
keer iets om nog meer geld mee te verdienen. Ze rijden naar de markt of om een vrouw
mensch. De wereld wordt grooter voor hen en dat is niet slecht voor de meiskes ook. 
Hunne keure vergroot ermee. 
't Is van de viggens en de verkens en de beesten dat er zooveel geld gemaakt wordt en 
't zijn de koopmans die tegenwoordig moeten klagen. En precies gelijk de velo 't geluk is 
van den boerenjongen, is hij 't ongeluk van den koopman. Gaat des morgens om vier ure 
op den steenweg staan: of ge geen twintig koopmans ziet passeeren per velo. Ze klop
pen de boeren uit hun bedde. En als ze te tien ure nog niet gekocht hebben, moeten ze 
niet langer zoeken: 't Is al opgekocht ! De koopmans ! Ze liggen malkaar af op de straat 
en een ronde doen van twintig uren, is niets voor hen. En dan dikwijls nog geen rooden 
duit verdiend. Drie dingen zijn_ er die de dood zijn van de koopman. De velo, waarmee ze 
in malkaars rapen rijden, de baskuul die elke boer nu op zijn hof heeft, om zijn beesten 
te wegen, en de gazetten, die den marktprijs opgeven en hem alle andere dingen leeren, 
zoodat de boer al geen kanten meer beet te nemen is. Ja, de koopmans hebben hunnen 
tijd gehad' (GM d.d. 18 november 1906) '. 

Stichting van een zwijnsverzekering in 1 908 
Volgens een verslag in 't Getrouwe Maldeghem werd er begin 1 908 in Adegem een voor
dracht gegeven door een eerwaarde heer Puissant over het 'zwijnsverzekeren' .  De voor
dracht vond grote bijval en prompt werd een maatschappij met veel leden gesticht (GM 
1 9  januari 1 908). 

4. HET SYNDICAAT WERD IN 1 909 LID VAN DE BELGISCHE BOEREN
BOND 

Een nieuwe periode brak aan toen het Syndicaat van Adegem zich aansloot bij de 
Belgische Boerenbond van Leuven. Misschien was de Boerenbond van Maldegem haar 
voorbeeld, want deze veren iging sloot zich reeds aan in 1 905. 

Briefwisseling van de Adegemse Boerengi lde in Leuven vanaf 1 909 
Vanaf dit jaar zijn er gegevens beschikbaar in het archief van de Boerenbond van Leuven 
volgens schrijver Marcel De Muynck. Daaruit bl ijkt dat Charles Louis Verstrynge de voor
zitter en onderwijzer Alfons Van Cleemput secretaris was. Zaakvoerder was Octaaf Van 
Cleemput, die deze functie waarnam tot 1 938. In  een brief d.d. 3 juni 1 909 schreef Alfons 
Van Cleemput naar de Belg ische Boerenbond met de melding dGû hij het een goed initi
atief vond van de nationale bond om een Toezichtsdienst op de aankoopmaatschappij-

30 \ en op te richten. Terloops vermeldde hij dat hij reeds vijf jaar deel uitmaakte van het 



bestuur van de Adegemse Boerengilde. Op 28 mei 1 91 0  schreef de voorzitter samen 
met de secretaris een nieuwe brief met het verzoek aan te sluiten bij de Toezichtsdienst. 
Dat gebeurde uiteindelijk in 1 91 2. 

I .  _ O nze G i lden en h u n n e  Werking. 

O n z e  G i ld e n .  

De Belgische. Boerenbond i s  \\lederom aangegroeid. 

In  den loop van 1 909 heef! hel Hoofdbesluur de toelreding 

ontvangen van 1 7  nieuwe gi lde n . Ze zijn verdeeld als \10Igt : 

Provincie Braban1, 4 : Als'lmberg, 1'\oorscl - bij- Te.rvue.ren, 

Sin1-Brixius ... Rhode. en Vossem. 

Provincie Antwerpen, 4 : Deurne, Eynthout, ;''\erxem en 

Sinl-Amands-bij-Puers. 
Provincie. Limburg. 1 : Uyckhove n .  
Provincie Oos!-Vlaandcren, J : Adeghem ,  Cruybeke en Ronsse. 

Pro\)incie \Vest ... V laa nde ren � z. : 51-Jan-ten ... Bicze.n en Swevc ... 

ghem. 

Provincie. Lui k. J : Laer, O\'erwinden e.n Wanghe. 

Drie gilden zij n i n  <lcn 11.)op \'!an 1 909 Ie niel  geg.1an ; twee i n  

d e  pro\lÎncie Luik en eene i n  Luxemburg. 
In  de ze:s laatste jaren ;:ijn 1 47 nte.uwc boerengi lden to1?.ge

lnodon : 1 5  in 1 904, 3o in 1 905. 3u in 1 906. 08 in 1 9<>7, 27 in 1 908 
en 1 7  in  1909. 

Einde 1 909 wari!Jl er S2Q boerengilden aangcslote.n. 

De. Boerenbond telde 43. 1 69 leden , he.t.:ij eene \'ermeerderlng 

van 1 46S op he.t voorgaande d i 1rnstjaar. 

Uit het jaarverslag van de Belgische Boerenbond. 
Aansluiting van Boerengilde Adegem in 1 909. 

. . . 
' · Ze·tord•sr 30 Januari 1909 

� ,... d.,. �w. �. ,  ... janl:ifbdwo b('�I 
" "  1 lruk 

feor JÛI W.. n.o MU bHrfQfiUI bal bM bta4 " ..,  ... 

Uit 'De Boer' van 1 O april 1 909. 
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Verkiezingsaffiche tegen de Katholieke Partij in 1 91 2. 



Effectieve aansluiting bij de Belgische Boerenbond in 1 909 
Volgens het jaarverslag van de Belgische Boerenbond voor het jaar 1 909 sloten zich 1 7  
n ieuwe gi lden aan waaronder voor de provincie Oost-Vlaanderen Adegem, Kruibeke en 
Ronse. De nationale Boerenbond was succesvol ,  want niet minder dan 1 47 nieuwe boe
rengilden hadden zich aangesloten in de laatste zes jaren. 
Vanaf 1 909 werden activiteiten van de Adegemse Boerenbond aangekondigd in het 
maandblad De Boer. Daaruit bleek dat de boeren vergaderden op zondag na de 'middel
mis' in hun lokaal , waar de leden zich konden inschrijven voor aankoop van meststoffen, 
veevoeder en zaden. Daar moesten dan ook de vorige leveringen betaald worden. 
Ziehier wat er in De Boer vermeld stond in enkele aankondigingen van activiteiten in 
Adegem. 
Zo bracht men op zondagnamiddag 1 2  september een bezoek aan Eeklo, waar het 25-
jarig jubelfeest van de Katholieke Regering gevierd werd. Op zondag 1 4  november, 
onmiddel l ijk na de vergadering van de Xaverianen, werd een voordracht gehouden over 
oordeelkundige bemesting van gronden . Eenzelfde voordracht werd gehouden op 1 2  
december door ondervoorzitter Fons Van Cleemput, landbouwleraar. 
1 909 was ook het jaar dat als stichtingsdatum voor de Boerengilde van Adegem vermeld 
stond in de opsomming van de archieven van de plaatselijke afdel ingen verzameld bij de 
Belgische Boerenbond. 

Landbouwlessen in 1 91 0  
Onderwijzer en tevens landbouwleraar Florimond Van Cleemput, broer van Alfons en 
Octaaf, was uitgeweken naar Aalst, maar kwam toch in Adegem een vijftal landbouw
lessen geven in de jongensschool van het Dorp. De lessenreeks had als onderwerp het 
oordeelkundig voederen van vee en de eerste les vond plaats op 27 november 1 91 0. 
Ook in het avondonderwijs kon men terecht om iets over landbouw te leren. Er werd op 
1 4  november gestart met een avondschool in de gemeenteschool op het Dorp voor jon
gelingen vanaf 1 4  jaar. Er waren drie klassen voorzien, waarvan zelfs twee uitslu itend om 
Frans te leren. Dit werd als zeer belangrijk gezien voor oudste zonen, toekomstige sol
daten. In de derde klas kon men zich vervolmaken in lezen, schrijven, rekenen, aardrijks
kunde, opstel len, landbouw, enz. De lessen waren kosteloos. De lessen hadden plaats 
op elke weekdag van 6 tot 8 uur 's avonds. Men voegde eraan toe dat de leerl ingen die 
zich in de school of langs de straat niet goed zouden gedragen, niet meer toegelaten 
zouden worden (GM d.d.  1 3  en 20 november 1 91 0). · 

Aansluiting bij de Toezichtsdienst van de Belgische Boerenbond in 1 91 2  
In 1 9 1 2  sloot het 'Landbouwerssyndicaat van Adegem' zich u iteindelijk aan bij de pas 
opgerichte Dienst voor Toezicht (DVT) van de Belgische Boerenbond van Leuven. 
Opziener Jozef Van Beveren deed een eerste nazicht van de boekhouding ten huize van 
Alfons Van Cleemput op 7 december 1 91 2  van 1 0  tot 1 2  uur in de voormiddag. Octaaf 
Van Cleemput was eveneens aanwezig bij de controle. 
Uit d it verslag konden de volgende gegevens genoteerd worden: 
+ feitelijke stichting in 1 903 zonder rechtspersoonlijkheid 
+ bij de stichting sloten zich 50 landbouwers aan 
+ in 1 9 1 2  bedroeg het aantal leden reeds 71  
+ nieuwe leden moesten een l idgeld betalen van één frank. Ze werden door de 

schrijver voorgesteld en aangenomen door het bestuur. 
+ het bestuur kwam alle maanden samen, soms meer 
+ in die vergaderingen bestelden de leden meststoffen en veevoeders. 

De hoeveelheid was minstens een wagon, soms 2 of 3.  
De betal ing gebeurde op de volgende vergadering 



•!• er was ca. 80 frank in kas en de zaakvoerder ontving 0, 1 0% per kg, waarmede hij 
het lossen en de verwittigingen betaalde. De schrijver kreeg een vergoeding 
per maand. 

•!• herkiezing van het bestuur gebeurde al le 2 jaar voor de helft 
•!• er was geen proost 

Voorzitter Jules Van Leeuwe. 

H ier volgt de samenstel l ing van het bestuur van de Aankoopafdeling anno 1 91 2: 

Jules Van Leeuwe voorzitter landbouwer Staalijzer 
Alfons Van Cleemput schrijver onderwijzer 
Charles De Baets-Crul d .d.  schatbewaarder landbouwer Kallestraat 
Octaaf Van Cleemput zaakvoerder landbouwer Kal lestraat 
August De Vlieger raadslid landbouwer Onderdijke 
Pieter Verstrynge raadslid landbouwer Balgerhoeke 
Petrus Van de Walle raadslid landbouwer Berlaars 
Pieter Wi l lems raadslid landbouwer Moerwege 
August Maenhout raadslid landbouwer Murkel 
André Van Damme raadslid landbouwer Maldegem 
August Grootaert raadslid landbouwer 

Het intrigerende van d it verslag is dat het bestond uit twee delen. Het tweede deel han
delde over de Aankoopafdeling en de bovenvermelde gegevens hadden daarop betrek
king. Het eerste deel handelde over de Boerengi lde zelf als Gi lde en daar stond duide
l ijk geschreven: "Bestaat nief' . Ook in het 'Verslag van nazicht voor het jaar 1 9 1 3' staat 
zeer duidelijk: " De Gilde bestaat niet". De gegevens over de Aankoopafdeling voor 1 91 3  

34 j waren ongeveer dezelfde van 1 91 2 . Maandelijks werd er gemiddeld 40.000 kg besteld. 



In De Boer van jaargang 1 91 2  verschenen er opnieuw veel aankondigingen van de 
Boerengilde van Adegem. Ze hadden echter al lemaal betrekking op vergaderingen die 
gehouden werden na de 8-urenmis in 't gewoon lokaal , waar meststoffen, veevoeders en 
zaden aangekocht werden en daar later ook betaald. 

J a a r .1. 9 1...S __ ; 

van 

Boeren gi lde 

J.-:0&.o;..-�-cI 

VERSLAG VAN N AZICHT 
0, 

De ondergeteekende opziener deed op f 1 � � 1 9 1  C: hel nazicht der 

boekhouding en zaakvoering van bovengenoemde Boerengilde . 

Het nazicht gebeurde ten huize van den heer !.. �-� b.c.';;,�,� 
en duurde � uren {van -::t'L lol ::/ l uren en van .- lol -=-uren). 

Het nazicht werd bijgew<lond, geheel óf ged ed� k)oor de 
_

volgende personen : -�-4'=-.tY�f-�-�� 
J .  Over de Boerengilde. 

Stichting : 
Datum der stichting : � 
Vorm : "-......____,/ ..____)_ 
Gebied der gilde : � Aantal inwoners op dit  gebied : 4 � � °' 'l./'fi(__, e Aard dezer inwoners : eA� (, .J  """"- - 11 t:� a- -

'Leden : 
. 

�!� Hoe\leel bij de stichting ? 
Hoeveel nu ? 

1913 Grote tentoonstelling en prijskamp voor geiten, bokken en schapen te Adegem op kermisdinsdag 15 juli 1913. 

Inrichting gebeurde door de geitenverzekering Sint-Godelieve. Het prijzenbedrag bedroeg 1 70 frank en was 

bedoeld voor de leden van de vereniging zelf. Om half drie begon de tentoonstelling. Er zou 34 frank verloot wor

den aan de niet-geprimeerden, maar wel tentoongesteld hadden. 

1913 Op 7, 14, 21 en 28 december 1913 en 4 januari 1914, na de hoogmis en in het lokaal van de jongensschool werd 

door de heer De Cooman, staatslandbouwleraar, voordrachten gegeven over o.a. meststoffen en hun oordeelkun

dig gebruik. Op het einde van de vijfde les was er een niet verplichte wedstrijd, met prijzen voor de zes beste leer

lingen, prijzen geschonken door de Staat. Men sprak de hoop uit dat 'al wie belang stelde in deze nuttige leergang 

en zich In het landbouwbedrijf wou vervolmaken, telkens op post moest zijn'. 

1914 't  Getrouwe Maldeghem van 2 augustus 1914 vermeldde dat de soldaten die met verlof waren voor de oogst, weer 

binnengeroepen waren op woensdag laatstleden. Op donderdag werden de lichtingen 1910, 1911 en 1912 opge

roepen om te vertrekken naar hun eenheid. 



5. DE BOERENGILDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 

Op 4 augustus 1 91 4  vielen Duitsers ons land binnen en een moeilijke tijd brak aan. 'De 
Boer' en ' De Boerin '  verschenen niet meer. Oost- en West-Vlaanderen vielen in het 
Etappe-gebied, onder een mi litair bestuur, en dat betekende dat er geen boerenbond
werking meer mogelijk was. 
De werking van het Adegemse Landbouwsyndicaat lag sti l ,  maar leden ervan namen 
actief deel aan de voedselbedeling in de gemeente. Zaakvoerder Octaaf Van Cleemput 
en burgemeester Leopold Van Waetermeulen (senior) verleenden hun medewerking aan 
het zogenaamde 'comiteit ' .  Meer bepaald h ielden ze zich bezig met de bedeling van 
meel en marmelade (een soort siroop). Elke week werd er een namiddag besteed aan 
deze activiteiten. De zaakvoerder was er elke week, maar om de beurt kwam er een 
bestuurslid helpen. Zo stelde het Landbouwsyndicaat zich ten dienste van de ganse 
dorpsgemeenschap. Dit schreef Marcel De Muynck in zijn geschiedenis van de 
Boerengilde. 
De boeren leerden hoe ze zonder kunstmeststoffen en gekochte veevoeders moesten 
verder boeren. En de boerinnen leerden zuinig koken. Daar de Boerenbond voor zijn ver
zekering een contract had met een Engelse maatschappij, zag ze zich verplicht een 
eigen maatschappij op te richten in 1 9 1 7. De meeste boeren deden het financieel goed 
tijdens de oorlog en ze werden er door de bevolking op aangesproken. Er werd een pers
campagne opgezet tegen de boerenstand, waarin ze verweten werd dat ze te veel aan 
eigen gewin had gedacht en de lijdende bevolking te weinig had geholpen. 

6. EEN NIEUWE START VAN DE BOERENGILDE VANAF 1 91 9  

N a  de Eerste Wereldoorlog 
Door een tekort aan meststoffen waren de gronden uitgeput en het kwam er dus op aan 
met goede meststoffen en goed zaad te herbeginnen. Dat propageerde de Belgische 
Boerenbond. 
De werking van de Oost-Vlaamse Landbouwersbond had tijdens de oorlog stilgelegen 
en na de oorlog kwam de werking moeil ijk op gang. Dat was de gelegenheid om een 
akkoord te sluiten met de Belg ische Boerenbond en zich te integreren. De Oost-Vlaamse 
boerengi lden die nog geen nationaal l id waren, sloten zich geleidelijk aan. 
Er werd opnieuw gestart met de werking in Adegem en het bestuur werd aangevuld met 
nieuwe elementen. Volgens Marcel De Muynck zou Leopold Van Waetermeulen opnieuw 
voorzitter geworden zijn, wat hij bleef tot 4 jul i  1 954. Dat zou betekenen dat de oude 
voorzitter Ju les Van Leeuwe reeds in 1 91 4  zou vervangen zijn door Leopold Van 
Waetermeulen. Gegevens daarover om dit te bevestigen, konden niet gevonden worden. 
Wel is er een document waaruit bl ijkt dat er in 1 92 1  geen voorzitter was. Het is dus niet 
u itgesloten dat de jonge Leopold Van Waetermeulen slechts in 1 922 de leiding van de 
Boerengi lde in handen nam. 
Voor alle duidelijkheid de jonge Leopold Van Waetermeulen (1 873-1 962) moest nonkel 
zeggen tegen de vroegere voorzitter en oud-burgemeester Leopold Van Waetermeulen 
(1 836-1 91 9), voorheen senior genoemd. 
Beide Leopold Van Waetermeulens waren burgemeester van Adegem. 
Voortaan sprak men van de 'Boerengilde van Adegem Center'. Veel activiteiten waren er 
wel niet, maar men nam bijvoorbeeld deel aan de acties ten voordele van de verwoeste 
gewesten (de voormalige frontstreek). Het ingezamelde geld werd aan de getroffen 
gezinnen overgemaakt en het g i ldebestuur van Adegem kreeg een mooie gedrukte 
muurplaat als herinnering. Zaakvoerder was nog altijd Octaaf Van Cleemput, die onder
tussen ook schrijver was geworden. 



Het eerste naoorlogse inspectieverslag van de hand van Prosper Vandendael had als 
datum 1 6  januari 1 91 9. De actie van de Gilde was in  het begin vooral gericht op 'samen
aankoop' van al lerhande benodigdheden. Vanaf 1 920 tot 1 92 1  hield men gerichte pro
pagandavoordrachten om de boeren aan te zetten tot aansluiting . De oorlog had het een 
en ander losgemaakt en er kwam sociale beroering.  Men wou algemeen stemrecht, soci
ale voordelen, n iet alleen de landbouwers, maar ook de arbeiders en andere beroeps
groepen. En om sterk te staan was er maar een middel: zich verenigen in plaatselijke gi l
den, die nationaal wat te zeggen zouden hebben. Dus een sterke nationale boerenbond. 
Na de oorlog nam de nijverheid geweldig toe en die expansie vroeg bijkomende man
kracht. Daar de lonen daar hoger waren, gingen veel landbouwerszonen werken in de 
industrie. Dat werd echter ongunstig beoordeeld, een soort neergang voor de boeren
zonen. Het was beneden hun waardigheid. 

Het overl ijden van Leopold Van Waetermeulen, sen ior in 1 91 9  
Burgemeester Leopold Van Waetermeulen, geboren te Adegem op 29 oktober 1 836, 
stierf te Adegem op 24 november 1 91 9. Op zijn doodsprentje lezen we in hoofd letters 
dat hij 'burgemeester der gemeente was sedert 3 1  jaren' .  Verder staat nog vermeld dat 
hij werd ' vereerd met het burgerkruis van 1ste klas, de Herinneringsmedalie en 
Landbouwdecoratie, Voorzitter der Veeverzekeringen en andere maatschappelijke wer
ken' . Er staat dus geen verwijzing naar eventueel voorzitterschap van Boerengi lde of iets 
dergelijks. H ij was dus wel degelijk voorzitter van o.a. de veeverzekering ' Boerenbond 
van Adegem' .  

�ISCHE BOERENBOND 

Dié�s t  voor  Toezicht 
. .... �· � 

Ahnslu it'.ingsbewijs cier1B.oererigi lde van 
... ... - f 

-. 

�"-'.-· --
Ondergeteekenden verklaren d �t d e  boerengilde aansluit 

bij den D I ENST VOOR TOEZICHT, en dat de schrij ver en d e  
penningmeester het boekhouden e n  d e  dru ksels d oor d ezen 
d ienst voo�geschreven zµ.}len volgen.  

De opziener heeft  te  allen tijde het  recht a l le  bewerkingen 
en geschriften na te zien . �,_,,,_ : den f�, L 1 9-<:  t'.  

NAME:NS HET BESTUUR : 
De Schrijl)er : De Deken : 
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Verslag van nazicht van Boerengi lde Adegem voor de jaren 1 920 en 1 921 
Op maandag 21  november 1 922 deed opziener Brughmans een nazicht van de boek
houding en zaakvoering van de g i lde. Het gebeurde ten huize van Adolf Van Cleemputte, 
well icht werd hier Octaaf Van Cleemput bedoeld. Het nazicht werd bijgewoond door 
voorzitter Leopold Van Waetermeulen en burgemeester August De Kesel. Het ledenaan
tal bedroeg 1 47 en men stelde duidel ijk dat de Boerengilde nu bestond als moeder
inrichting. De volgende afdel ingen bestonden in de gi lde: Aankoopafdeling , BoB, 
agentschappen van verzekering (OBB en LA genoemd). De Veeverzekering maakte nog 
geen deel u it van de Gilde, maar er zou 'voor gewerkt worden dat leden van 't Bestuur in 
het bestuur der Gilde zouden komen'. Er was een 'ernstig g i ldeleven' ,  maar geen proost. 
Soms kwam een onderpastoor op de vergadering en men zou een aanvraag doen voor 
een vaste proost. Het patroonsfeest werd nog niet gevierd. De Boerengilde vergaderde 
meestal op de eerste zondag in het lokaal 'Graaf van Crooy' en eind december h ield men 
een algemene vergadering. Op de maandelijkse vergaderingen sprak men over belastin
gen en taksen en over artikels in  'De Boer' . Per jaar hield men één voordracht. Als besluit 
noteerde de opziener voor het gedeelte Boerengilde: 'Er wordt nog geen onderscheid 
genoeg gemaakt tusschen Boerengilde en Aankoopafdeeling. Ik heb er ook de aandacht 
op getrokken dat de Boerengilde de moederinrichting is, die de andere afdeelingen in 
haar schoot opneemt en alzoo het middenpunt wordt, waarrond de afdeelingen staan'. 
Voor het gedeelte Aankoopafdeling besloot de opziener als volgt: 'De Aankoopafdeeling 
van Adegem (Center) is zeer bloeiend, aan regelmatig boekhouden wordt niet gedaan, 
zal echter zonder uitstel ingevoerd worden en de voorgeschreven reglementen zullen 
gevolgd worden. Op het gehucht "Kruipuit" heerscht er wat onverschilligheid, maar met 
een beetje de leden op te wakkeren zal 't wel gaan'. 

In een apart blad van de insp
.
ectie, afgestempeld op 28 november 1 92 1 , stond als datum 

van de stichting 1 920 vermeld en als datum van aansluiting bij het Toezicht 1 92 1 . Men 
betaalde 5 frank l idgeld , waarvan 4 frank voor De Boer en 0,50 frank voor de 
Arrondissementsbond. 

Bijgevoegd was er een l ijst van de bestuursleden anno 1 92 1 : 

Leopold Van Waetermeulen deken (voorzitter) 
Sylvain Osselaere proost 
Octaaf Van Cleemput schrijver 
P. De Wispelaere schatbewaarder 
August De Kesel burgemeester 
August Grootaert raadslid 
Petrus Verstrynge raadslid 
Petrus Van de Walle raadslid 
Prosper Blondeel raadslid 
Hendrik De Vlieger raadslid 
Petrus Coene raadslid 
Edm.  Van Canneyt raadslid 
Charles Louis Verstrynge raadslid 
August Maenhout (Kru ipuit) raadslid 
Prosper De Smet raadsl id 
. . .  De Jaegher raadslid . . 

August Matthys raadslid 



1921 Wedstrijd te Maldegem op 6 juni voor 'voorttelende dieren'. 

De inrichter was het Landbouwcomice Eeklo. Het was een wedstrijd voor paarden, koeien, zwijnen, kiekens, gei

ten, Belgische trekhonden en toegankelijk voor de leden van het Comice. De volgende Adegemnaars vielen in de 

prijzen: Camiel De Jaeger (merrie), August Dobbelaere (stier), Herman De Smet (koeien), August Longueville 

(vaars) en . . .  Stockman (hennen). 

Deelname inhuldigingstoet burgemeester August De Kesel in 1 921  
O p  kermisdinsdag 1 8  oktober 1 921  werd August D e  Kesel triomfantelijk ingehaald als 
nieuwe burgemeester. En als er een stoet uitg ing, waren de landbouwers van de partij 
om wagens en paarden te leveren. U it het verslag in 't Getrouwe bleek dat op kop van 
de stoet 78 fiere ruiters opstapten. 
'Wat schoone paarden zijn er op Adeghem ! en daarbij drij prachtige langooren, flink met 
hun drijen in de rij. Verder 168 mansvelo's en 49 vrouwenvelo's, waarvan de meeste ver
sierd. Dan verderop volgde de boerengilde te paard, een sjees met korenhalmen en 
daarachter te voet pikkers, rapers en zanters'. Vervolgens een wagen met dorsers, die 
er op los sloegen onder het oog van een boer. Schepen Charles Louis Verstrynge had 
zijn woning versierd met het opschrift: 'Alles groeie, alles bloeie. Bloeie lange tijd. Onder 
uw beleid'. 

Herinrichting van de Boerengi lde van Adegem 
In een vertrouwelijk verslag van opziener Prosper Vandendael van 31 mei 1 922 stond het 
volgende: 'De Boerengilde is thans gansch heringericht. De Boerengilde als moederin
richting met Aankoopafdeeling en 3 Veeverzekeringen. De leden van de wijk Kruipuit ver
gaderen apaart zonder daarom eene zelfstandige inrichting uit te maken. Zoohaast de 
Boerengilde van Oostwinkel gesticht wordt, zullen deze leden daar denkelijk wel bij aan
sluiten'. 
Een eigenlijk nazicht had hij niet gedaan, want de boeken van de Boerengilde en 
Aankoopafdeling ontbraken. De leden en bestuursleden waren zeer tevreden met de 
hervormingen. Aan het Algemeen Verbond der Veebonden zou men studiedagen aan
vragen om het stichten van een Veebond voor te bereiden. 

Verzoekschrift om heropening Veldekensbrug op 21 april 1 922 
De boerengi lde diende een verzoekschrift in bij het gemeentebestuur om de 
Veldekensbrug te heropenen, d ie tijdens de oorlog beschadigd was. Onder druk stelde 
burgemeester August De Kesel de brug open, maar hij kreeg daarvoor een berisping van 
de gouverneur. Bijgevolg l iet de burgemeester de brug sluiten en al leen voetgangers 
mochten er nog over. In zijn brief ter verontschuldiging schoof de burgemeester de 
schuld op de boeren, die mistevreden waren over het uitbl ijven van de openstel l ing. 

P ijskam pen. 
WIJK RA 'VEMCHOoT:-' Heropening der nieuwe brug. 

E.h.S ' op .t:ondag 28 M,ei I922.  Om 4 ure, 
loopkoers v or alle 1oopers, 3o frank' prijzen 
Om 5 ure , l'oopkoers voor jong�ns onder de 
i S  jaar. Het feest zal opgeluisterd worden door 

· de fanfaren van ad,egem . , 4764 
't Getrouwe Maldeghem 1 922. 
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Voorzitter Leopold Van Waetermeulen. 
( 1 873-1 962) 

Zaakvoerder en schrijver 
Octaaf Van Cleemput. 

Zaakvoerder Octaaf Van Cleemput had te veel werk 
om zijn schrijfwerk bij te houden 
Op dinsdag 21 november 1 922 was er weer nazicht van de opziener bij Octaaf Van 
Cleemput, Gentse Steenweg en dat duurde 4 uren (van 8 tot 1 2  uur). De meeste bestuur
sleden woonden de controle bij . In de schoot van de Boerengilde waren de 3 
Veeverzekeringen opgenomen. De Boerengi lde was nu goed op dreef, had een proost 
en telde 1 79 leden. De afdel ing Spaar- en Leengi lde bestond nog niet, want bestuurslid 
August De Kesel was wisselagent, wat de stichting tegenwerkte. Op de derde zondag 
van de maand vergaderde afdeling Center om 9 uur bij De Laere en de afdeling Kruipuit 
in de namiddag om 6 uur bij Camiel Ginneberge. Als opmerking noteerde de opziener in 
zijn verslag :  'Deze Boerengilde bestaat uit het gebied Adegem (Dorp) en Kruipuit (wijk 1 
_ uurs van het dorp). De gewone algemeene vergaderingen geschieden afzonderlijk. Er 
zijn goede bestuursleden in beide wijken. Deze Boerengilde heringericht (in 1921) is nu 
goed op dreef. Voor de wijk Kruipuit is De Smet, gemeentesecretaris, schrijver: deze 
werkt goed mee en leidt meestal de Boerengilde op de wijk Kruipuit'. 
Over de Aankoopafdeling was hij iets minder tevreden en hij schreef over Octaaf Van 
Cleemput het volgende: 'De schrijver-zaakvoerder heeft veel werk op zijn boerderij, 
gebrek aan werkvolk. Hij zegt dat hij weinig tijd heeft om al zijn schrijfwerk regelmatig te 
doen. Het grootbestelboek is goed bijgehouden door zijne vrouw, alsook de afrekeningen 
opgemaakt. Deze Aankoopafdeeling heeft nog al mededinging te onderstaan van de 
plaatselijke handelaars, dewelke nogal op hunnen pachters invloed hebben'. 
In  een later verslag d.d.  1 7  ju l i  1 923 vond de opziener dat de boerengi lde goed werkte. 
De bestuursleden vervulden in 't algemeen goed hun ambt en er was nu ook een 
Veebond tot stand gekomen. Voordrachten werden gehouden over elektriciteit en vee
bonden. 



Deelname aan de herdenking gesneuvelden op 1 1  november 1 923 
Alle huizen waren bevlagd en met een stoet, gevormd door onder andere V.O.S. , de 
Boerengilde en de muziekmaatschappij, die de Vlaamse Leeuw speelde, trok men op 
naar de kerk. Een vurig gebed voor de gesneuvelden werd opgezegd.  's M iddags zat 
men aan een feestel ijke dis. Zo vierde men de teruggewonnen vrede. De gemeentese
cretaris hield een passende toespraak, waarin hij erop wees dat nog niet iedereen vrede 
kende. 'Menig goede pot werd nog gestekt, en toen 's avonds het muziek vooraan, een 
toerke gedaan werd in de gemeente, was de vreugd algemeen. De vreugdedag werd 
echter niet gesloten zonder nog eerst eens aan onze dooden te denken. Als slot werd 
dan aan de graven onzer helden waarvoor hun gedenksteen prijkt, een laatste 
Brabançonne gespeeld'. 

De afdel ing Kru ipuit trok naar het landbouwsalon 
Of de ' Boerenbond van Adegem Center' naar het landbouwsalon ging, weet ik n iet, wel 
dat Boerenbond Kruipuit voor een ganse dag naar Brussel trok op maandag 1 8  februa
ri 1 923. Met 41 man trokken ze per fiets naar Eeklo, waarna ze de trein namen van 6.39 
uur. Ze bezochten vele monumenten, zoals de St.-Goedelekerk. Om de koeien te zien 
melken met een machine moesten ze één frank betalen. Met de hand zouden we het 
even rap doen, merkten ze op. En dan nog dat kuisen van 'bidons en darms' ,  weinig 
praktisch, volgens hen. 

1924 1 Op 1 juni huldigde de Boerenbond van Maldegem zijn nieuw vaandel in. Op kop van de stoet ging de Boerengilde 

van Adegem met muziek, dan de Boerengilde van Adegem-Kruipuit, gevolgd door de boerengilden van de streek 

1924 Op de jaarmarkt van Eeklo in juni op Sacramentsdag kon men het volgende bezichtigen vanwege de firma Van de 

Putte van Eeklo: ontromers en karnen, die ook electrisch konden werken, een reuzentractor met wielen van 2 

meter doorsnede, een aantal Chevrolet-automobielen (reeds in de streek verkocht) en een paar dorsmachines 

aangedreven door een tractor op ruwe olie. Nog andere firma's stelden landbouwmachines tentoon. 

De veraêhillende uitgaven van den Belgia.chen Boerenbond 

De Boerengilde was medestichter van de Vrije Boekerij op 2 november 1 924 
Initiatiefnemer voor de stichting van een ' boekerij' of bibl iotheek te Adegem was toen
malig onderpastoor Aimé Ryckaert, die daarvoor steun vond bij de Boerengilde van 
Adegem. 



De Belgische Boerenbond deed het aanbod om aan de plaatselijke gi lde een exemplaar 
te schenken van elk boek dat zij zou u itgeven, te plaatsen in een bibl iotheek. De plaat
selijke afdel ing moest er zich wel toe verbinden om zelf voor een zeker bedrag aan boe
ken te besteden voor de plaatselijke boekerij. U iteraard moest de plaatselijke gi lde deel 
u itmaken van het bestuur van die bibl iotheek. En zo kwam een overeenkomst tot stand 
op 30 augustus 1 924 tussen de Boerengi lde, vertegenwoordigd door Prosper De Smet, 
Prudent Van Hecke, Octaaf Van Cleemput en Leopold Van Waetermeulen en de 
Openbare Boekerij zelf. Daarvoor tekenden pastoor Leo Vereecke, onderpastoors Aimé 
Ryckaert en Sylvain Osselaere, August De Kesel, Gustaaf Boute en Edmond De Baets. 

Opricht ing van de Lagere Landbouwavondschool in  Adegem in 1 924 
De Belgische Boerenbond zag in dat de ontwikkeling van haar leden zeer belangrijk was 
en daarvoor werden inspanningen gedaan. Vorming werd gepropageerd en voordrach
ten gegeven, vooral over de boerenstiel. In veel gemeenten ontstonden landbouw
avondscholen en de Gi lde van Adegem was een van de eerste om landbouwleergangen 
te organiseren vanaf de winter van 1 924. De leden van het verantwoordelijk comité 
waren Petrus Lammertyn, Leopold Van Waetermeulen en Pieter Coene. Eerste lesgever 
was meester Maurits H imschoot, onderwijzer te Maldegem. 
Ziehier de u itslag van de landbouwavondschool zoals hij vermeld stond in 't Getrouwe 
Maldeghem van 22 maart 1 925. Slaagden met grootste onderscheiding: Vital De Vuldere 
en Jozef Thys, Leon H imschoot, Aloïs De Cock en Pieter Van Cleemput, Herman Van de 
Kerckhove, René Bonte. Behaalden grote onderscheiding: Maurits Van Hecke, Raymond 
Van de Velde, Maurits Lammertyn, René De Cock en Leon De Vlieger. Slaagden met 
onderscheiding: Maurits Van Landschoot, Gerard Hermie, René Van Waetermeulen, 
Jeroom De Bruycker en Aimé Van Hecke. Behaalden voldoening: Florent De Meyere, 
Herman Beelaert, Triphon b)e Bruyckere, R ichard Van de Velde en Gerard De 
Baerdemaecker. De uitslag werd bekendgemaakt in de maandelijkse vergadering van 
de Boerengi lde van Adegem. 
In  1 934 werd de taak van Maurits H imschoot als lesgever overgenomen door meester 
Pieter Van Cleemput, d ie dat meer dan 25 jaar zou doen. Pieter Van Cleemput, zoon van 
de eerste zaakvoerder Octaaf Van Cleemput, gaf jarenlang 's avonds een bijkomende 
vorming aan de boerenzoons. Later zou h ij bijgestaan worden door onderwijzer Firmin 
Ginneberge. 

Een eerste patroonsfeest in 1 924 
In  een rapport d.d. 1 O november 1 924 stond dat het godsdienstig leven van de g i lde 
bestond u it een gi ldemis en een mis voor de afgestorvenen. In  november zou voor de 
eerste maal een patroonsfeest gehouden worden. Men vergaderde nu alle maanden op 
de 2de zondag om 3 uur in het café De Appelboom. De kas werd onder meer benut voor 
de onkosten van de landbouwavondschool. De quotering was weer goed voor de g ilde: 
ze werkte goed. Toekomend jaar zou de Gilde haar vlag hebben en het nieuwe kasboek 
was ingevuld. De schrijver zag er nu klaar in. 

Plechtige inhuldiging n ieuwe vlag Boerengi lde Adegem op 1 9  april 1 925 
De vlag was een kunstwerk waarop de beschermheil ige van de boerenstand stond (Sint
lsidoor), een oud boerenhuis van de gemeente en de oude kerktoren van Adegem. Het 
vaandel werd geleverd door het bekende huis De Vuyst uit Brugge. Aan de inhuldiging 
namen niet minder dan 22 maatschappijen deel, waaronder al de boerengilden van de 
streek. Men vertrok om 3 uur op de wijk Hoeke en trok zo naar de kerk, waar het vaan
del gewijd werd door de landsdeken van Eeklo. Als laatste groep vertrok 'Boerengilde 
Adegem afdeelingen Dorp en Kruipuit, waaronder Veeverzekering Adegem-Kruipuit met 
vlag'. 



De verdere festiviteiten vonden plaats in een openluchtvergadering, waarna de voorzit
ters van de deelnemende maatschappijen ontvangen werden in de zaal van Louis Boels. 
In het plechtig lof gaf koster Jozef Tuypens meesterlijke muziek te horen en op het einde 
van het feest zong de bas Alfred De Keyser het l ied van de boerenbond.  Maar de boe
ren zongen niet mee, merkte men op in 't Getrouwe, omdat ze het l ied niet genoeg ken
den. Verschil lende hoogwaardigheidsbekleders namen het woord, zoals E .H .  Van de 
Wattyne van de Belgische Boerenbond en de volksvertegenwoordigers Pussemier en 
Cuelenaere. Deze laatsten vroegen de boeren nog meer dan vroeger te strijden voor 'den 
vooruitgang en den bloei der katholieke partij, opdat de aanstaande verkiezingen ons 
meer voldoening zouden schenken dan deze van 5 April'. 

De aankondiging van dit feest in 't Getrouwe Maldeghem was voorzien van de namen 
van de bestuursleden van beide afdelingen. Het waren: voorzitters Leopold Van 
Waetermeulen en Prudent Van Hecke, schrijvers Octaaf Van Cleemput en Prosper De 
Smet, onderpastoor Sylvain Osselaere (proost) en de bestuursleden A. De Kesel, E. 
Braet, K.L. Verstrynge, A. De Vlieger, L. De Bruyckere, P. Coene, K. De Vlieger, H. De 
Vlieger, L. De Smet, A. Matthys, K. De Baets, P. Van de Walle, K. Van Waetermeulen, H. 
De Kesel, A. Vel leman, K. Ginneberge, P. Verstrynge, P. Lammertyn, A. Claeys, A. 
Maenhout, Pr. Bruggeman, E. Schoors, P. Beelaert, Pr. Blondeel, A. en P. De Sutter, H .  
Van Haele, Th . De  Wispelaere, H .  H imschoot, M .  De  Buck, P. Coppejans, J .  Goethals en 
R. De Smidt. In het verslag over deze inhuldiging in 't Getrouwe Maldeghem stond:  'De 
boeren van Adegem hadden geen vaandel, nu hebben ze er een. Zondag laatst op plech
tige wijze ingehuldigd'. 
De afdeling Kruipuit van de Boerengilde van Adegem vierde vol ledig mee, maar merk
waardig genoeg nam Veeverzekering Adegem-Kru ipuit deel met hun vlag.  Zou dat de 
vlag kunnen zijn waarover vroeger reeds gesproken werd en die dateerde van 1 91 2? 

Landbouwtentoonstel l ing en prijskamp op de Kruipuit in september 1 925 
Op 6, 7 en 8 september hield Boerengilde Adegem een 'tentoonstel l ing en prijskamp van 
landbouw, handel en nijverheid' op de Kru ipuit. Leden van de Boerengi lde zowel afde-
l ing Dorp als Kruipuit mochten tentoonstellen, alsook alle inwoners van Adegem. / 43 



Te bezichtigen waren: landbouwvruchten, kiekens, duiven en konijnen, alsook land
bouwmachines en elektrische toestel len. Op dinsdagvoormiddag was er een prijskamp 
voor koeien, vaarzen, stieren, zwijnen, geiten en schapen. Op zondagnamiddag en op 
d insdag werd er tussen het Dorp en de Kru ipuit een autobusdienst ingelegd. Het gebeu
ren had veel bijval en de uitslagen van de prijskamp verschenen uitgebreid in 't 
Getrouwe, zodat men kon zien wie de beste kwekers waren van Adegem. Men zei dat 
het de eerste maal was dat een dergelijke tentoonstel l ing in Adegem werd gehouden. 
Wed. De Laere had de mooiste geit en Alois Savat het mooiste schaap. 

Elektriciteit in Adegem eind 1 925 
In een artikel in 't Getrouwe van 29 november meldde men triomfantelijk dat er eindelijk 
elektriciteit kwam in onze gemeente en d it vóór Maldegem. Men was immers begonnen 
met het lossen van stenen en cement om een cabine te bouwen. Slecht voor de 'petrol
verkopers' ,  zei men, en ook slecht nieuws voor de lantaarnaansteker. 'Kom Zondag 
maar eens kijken naar de hel verlichte boulevards van Adegem, 't zal een plezier zijn om 
te zien'. De elektriciteit zorgde voor grote veranderingen, ook voor de landbouwers, die 
hun arbeid verlicht zagen door elektrisch aangedreven machines. 

De uitslag van de landbouwschool in april 1 926 
Op de maandelijkse vergadering van de Boerengi lde van Adegem werden de diploma's 
van de geslaagde leerl ingen in de landbouwschool plechtig uitgereikt. 27 leerl ingen volg
den regelmatig de lessen, 23 leerl ingen namen deel aan de examens, waarvan er 22 
slaagden. Met grootste onderscheiding waren dit Vita! De Vuldere, Jozef Thys, Leon 
H imschoot, Maurits Lammertyn, Herman Van de Kerckhove, René Bonte, René De 
Cock, Pieter Van Cleemput en Maurits Van Landschoot . Slaagden met grote onder
scheid ing: Florent De Meyer, Raymond Van de Velde, René De Meyer, Leon De Vlieger, 
Maurits Van Hecke, René Van Waetermeulen, Gerard Hermie, Aimé Van Hecke en Aloïs 
De Cock. Behaalden voldoening : Leopold De Schepper, Herman Beelaert, Triton De 
Bruycker en Jeroom De Bruycker. Het bestuur van de Gilde zei: doe zo voort en lees de 
vakbladen (De Boer en Onze Ploeg) en vakboeken, en woon vergaderingen en voor
drachten bij . Men deed nog een oproep opdat nog meer leerl ingen zouden les volgen 
aan de avondschool, zodat men meer zou weten over bemesting, plantenkunde, enz. 
(GM d.d .  1 8.04 . 1 926). 

De Gi lde van Adegem bloeide 
De Boerengi lde hield samen met de Pensioenkas een vergadering in januari 1 926 over 
de nieuwe wetgeving over pensioenen en beide verenigingen g ingen de betrokkenen 
helpen. Veel landbouwers woonden de vergadering bij . Op 1 8  april werd het zomeruur 
ingesteld, maar de boeren hielden zich gaarne aan het oude uur, wat nogal voor proble
men zorgde. 
Volgens een verslag in het Getrouwe van 2 mei bloeide de Gilde van Adegem en vooral 
de pas enkele jaren geleden gestichte Veebond deed het goed. De Veebond was in het 
bezit van een goede stier, tweede geklasseerd in de categorie C bij de laatste keuring in 
Maldegem. De stier zorgde voor mooie kalveren en men was alzo op de goede weg voor 
de veeverbetering. 
Bij de inhuldiging van het nieuwe vaandel van Boerengi lde Sint-Laureins op 30 mei was 
er toezegging voor deelname van de Boerengi lden van Adegem (Dorp en Kruipuit en 
Veeverzekering), alsook van Boerengilde Maldegem (Dorp en Donk). 
Schepen August De Vlieger en Octaaf Van Cleemput, beiden. bestuurslid van de 

Boerengilde, kregen voor 20 jaar goede werking in het bestuur van de Gilde de medail-

44 1 Ie 2de klas (GM 25 jul i 1 926). 



Twee studiereizen in de zomer van 1 926 
Samen met Maldegem maakte de Landbouwschool van Adegem op Sint-Pietersdag 29 
juni 1 926 een studiereis naar Eke, Zingem en Auwegem om bedrijven met hoenderk
week te bezoeken. De uitstap gebeurde per fiets, knapzak mee. Het was een leerrijke 
dag, waarbij men met verschi l lende soorten hoenderkweek geconfronteerd werd: leg
batterijen voor eieren en kiekenkweek. En het was niet ver, zei men, oudere benen kon
den daar ook naartoe met de fiets. 
Op 1 8  jul i  trokken 60 jonge mannen van Adegem en Maldegem naar enkele modelhoe
ven van het Hazegras in Knokke. Onder een stralende zon reed men door Aardenburg 
en Sluis naar de drie modelhoeven in het Hazegras, elk ca. 1 50 gemeten groot. Op een 
van de hoeven kon men het mechanisch melken van de koeien zien, een nieuwigheid 
toen. Dan trok men naar Knokke, het badstadje dat de laatste jaren geweldig opgeko
men was, en ook naar Heist, een bad- en vissersplaatsje. Om half twee sprak men de 
knapzak aan en daar men niet mocht zwemmen na het eten, maakte men nog een fikse 
wandeling in Knokke. Het verslag ging verder als volgt: 'Het wemelt er van badgasten, 
Vlamingen, Walen, Brusselaars, Franschen, Ouitschers, Engelschen, enz. Onze kust is 
werkelijk cosmopolite. Men leest en hoort er dan ook alle talen, tot beulemans toe, maar 
geen Vlaamsch'. 

Stichting Adegemse Boerenjeugdbond of B.J .B.-Adegem op 5 december 
1 926 
De Boerenjeugdbond werd gesticht op zondagnamiddag 5 december en onmiddel l ijk 
schreven 26 boerenzoons zich in .  Onderpastoor Sylvain Osselaere opende de vergade
ring en zette het doel van deze bond uiteen, namelijk werken aan de zedelijke en stoffe
lijke verheffing van de boerenstand. Daarna sprak Leopold Van Waetermeulen, voorzit
ter van de Boerengi lde en gemeenteraadsl id. H ij drong aan op samenwerking om zo de 
problemen van de boerenstiel aan te kunnen. Vital De Vuldere, de ziel van de boeren
jeugd, droeg enkele kluchtige l iederen voor. 

Albert Notteboom Vital De Vuldere 



Hulde aan Charles Louis Verstrynge en Pieter Van de Walle 
op de jaarlijkse teerdag in  1 927 
Op maandag 1 7  januari 1 927 had de boeren gi lde zijn jaarlijkse teerdag .  Zestig boeren 
kwamen samen voor een vergadering en een smakelijke dis. Hulde werd gebracht aan 
twee stichters van de boerengi lde, namelijk Charles Louis Verstrynge en Pieter Van de 
Wal le. Voor het amusement werd gezorgd door Vital De Vuldere en Jozef Thys. Vital was 
goed op weg om een komiek-zanger te worden, zei men, want h ij bracht verschi l lende 
mooie l iederen, waarvoor hij fel toegejuicht werd .  Jozef bracht Liesje, een aangenaam 
voordrachtstukje. Men hoopte dat er het volgende jaar geen zestig, maar honderd boe
ren zouden aanwezig zijn .  
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ere, ondertekend door voorzltter Leopold Van Waetermeulen. 

Stichting zwijnenbond in 1 927 
Op de maandel ijkse vergadering van 1 3  februari gaf het bestuur uitleg over de werking 
van de nieuw gestichte zwijnenbond. Het aanschaffen van goede beren was het hoofd
doel van de nieuwe bond. 

U itslag landbouwschool cursus 1 926-1 927 
Op de vergadering van 1 3  februari 1 927 werd de uitslag van de landbouwschool mede
gedeeld. Bekwamen grootste onderscheiding: Richard Ryckaert, Emiel De Geeter, 
Honoré Blondeel, Ju l ien De Vulder, Baziel Blondeel. Grote onderscheiding: Leon De 
Vlieger, Maurits Claeys, Maurits Van Landschoot. Onderscheid ing: Cyriel Wil lems, André 
De Saer, Leon Sesselle, Ju l ien van Damme. Voldoening: René Dhooge en Triton Sessel le. 
De leerl ingen zouden volgens de voorzitter nu beter gewapend zijn tegen de komende 
crisis. 

Verkiezing bestuur Boerenjeugdbond of B.J.8.-Adegem in 1 927 

Op zondag 20 februari om 3 uur , een gure dag , vergaderde de Boerenjeugdbond met 

op het programma bestuursverkiezingen. Op voorstel van leraar Maurits H imschoot 

koos men tot voorzitter Leopold Van Waetermeulen, die ook voorzitter was van de 

46 j Boerengilde. 



Het bestuur zag er als volgt u it : 

Leopold Van Waetermeulen 
Albert Notteboom 
Vital De Vuldere 
Jozef Thys 
Richard Ryckaert 
René Van Waetermeulen 

voorzitter 
ondervoorzitter 
schrijver 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuursl id 

De verslaggever wees erop dat het geen erefunctie was, maar een gelegenheid om 
krachtig mede te werken aan het leiden van de boerenjeugd. De vergadering werd beslo
ten met een luimige tweezang (GM van 27 februari 1 927). 

Een goede gi lde volgens verslag van nazicht in 1 927 
Op dinsdag 1 maart 1 927 bracht opziener Prosper Vandendael een bezoek aan Octaaf 
Van Cleemput. Het ledenaantal bedroeg 1 48 en er werd elke tweede zondag vergaderd 
door de leden in een herberg, in de zomer om 9 uur, in de winter om 1 5  uur. Er was één 
voordracht gehouden door een afgevaardigde van de Boerenbond en vijf voordrachten 
door meester H imschoot. De jeugdafdeling was juist begonnen en had ca. 35 leden. Hun 
proost was onderpastoor Sylvain Osselaere. Er was een landbouwavondleergang met 
als lesgever meester Himschoot. Er was een openbare boekerij, waar de Boerengi lde 
vertegenwoordigd was door voorzitter Leopold Van Waetermeulen en onderpastoor 
Osselaere. Er was een Veebond met een eigen dekstier, d ie eigendom was van enkele 
leden van de gilde. De Boerinnengilde telde 230 leden met als proost pastoor Vereecke. 
Er waren 3 Veeverzekeringen, die echter geen lid waren van de Boerengi lde.  
Schatbewaarder voor de Veeverzekering van het Dorp was onderpastoor Sylvain 
Osselaere. De paardenverzekering was gemeenschappelijk met Maldegem. Een Spaar
en Leenkas zou kortel ings worden opgericht. Charles Louis Verstrynge, Petrus Van de 
Walle en August Maenhout waren reeds meer dan 1 0  jaar bestuursl id en hadden recht 
op het bijzondere landbouwereteken 2de klas, een ereteken dat nog aan geen enkel 
bestuurslid was u itgereikt. Leopold Van Waetermeulen hield zich voornamelijk bezig met 
de belastingkwesties. Elektriciteit was reeds gedeeltelijk aanwezig in de gemeente. Het 
besluit van de opziener was dat het een goede gi lde was. 

Inrichting jaarmarkt op 1 6, 1 7  en 1 8  oktober 1 927 
Voor de eerste maal werd er in de gemeente een jaarmarkt ingericht, waar pluimgedier
te, konijnen, veldvruchten en landbouwmachines te bezichtigen waren. Er was ook een 
prijskamp voor paarden, hoornvee, zwijnen, pluimgedierte, reis- en praalduiven. Een bij
zondere prijskamp werd voorzien voor de twee bestaande Veebonden en de dieren 
gekweekt op de wijze van prof. Frateur, zouden vergeleken worden. De winkel iers wer
den verzocht hun etalage speciaal te versieren. 

Een geitenbond en varkensbond in Adegem in 1 928 
Op woensdag 20 juni 1 928 was er weer controle van de Boerengilde bij Octaaf Van 
Cleemput en de sessie duurde 5 uur. Een gedeelte van het bestuur woonde het nazicht 
bij , namelijk Leopold Van Waetermeulen,  onderpastoor Sylvain Osselaere, De 
Wispelaere, De Vlieger, Petrus Lammertyn, August Claeys en Vital De Vu lder. Het lede
naantal was gestegen tot 1 59. Wat het godsdienstig gi ldeleven betrof, was er een gebed 
voor en na de vergadering en er was een mis voor de afgestorvenen. Elke tweede zon
dag vergaderde men om 9 uur in de gi ldezaal in herberg 'Het gemeentehuis' bij wed. De 
Laere. De volgende sprekers waren aan bod gekomen: j 47 



meester H imschoot met 3 lessen over groentekweek, E .H .  Brijs over varkensveredeling , 
de heer De Baere over varkensbonden en Prosper Vandendael over Jeugdafdelingen. 
Voor verzekeringen kon men terecht bij Prosper De Smet, Robert De Smidt, Joseph 
Goethals en Prosper Bruggeman. Er bestond nu ook een geitenbond met 1 20 leden en 
1 59 geiten waren verzekerd . Voorzitter was Charles Louis Verstrynge en schrijver was 
onderpastoor Ryckaert. Als premie betaalde men 4 frank per jaar en men kreeg een ver
goeding van 30 frank voor een gestorven geit. Zes personen waren geabonneerd op 
' Plu im- en Kleinvee' .  Er was ook een Varkensbond met 32 leden en 56 ingeschreven die
ren .  Voorzitter was Leopold Van Waetermeulen en schrijver Octaaf Van Cleemput. Er was 
ook een gezamenlijke verkoop van eieren en de zaakvoerder daarvoor was Theophiel De 
Wispelaere. Vital De Vu ldere woonde regelmatig studiedagen bij .  De gemeente was elek
trisch verl icht. Het besluit van de opziener was dat het een goede boerengilde was en 
dat hij de meeste punten met de aanwezige bestuursleden had besproken. 

Het bestuur van Boerenbond Adegem afdeling Dorp eind de jaren twintig 
Het bestuur werd verjongd en werd als volgt samengesteld: 

Leopold Van Waetermeulen voorzitter Heµiendonk 
Octaaf Van Cleemput zaakvoerder-schrijver .s

t
aats baan 

Petrus Lammertyn bestuursl id 
Petrus Van Leeuwe bestuursl id Akkers 
Prudent Van Poucke bestuursl id 
August Claeys bestuursl id Vulderstraat 
Pieter Coene bestuursl id Kal lestraat 
Henri De Vlieger bestuurslid Cleemputte 
Charles Louis De Vl ieger bestuurslid Onderdijke 
Kamiel Van Vooren-Van Landschoot bestuursl id Westeinde 
Vital De Vuldere bestuurslid Cel ie 
Cyriel Van de Walle bestuursl id Berlaars 
Raymond Huyghe bestuurslid Malecote 

Vital De Vulder was verantwoordelijke voor de jeugd. De Boerenjeugdbond of B.J .B. was 
nationaal opgericht in 1 927, maar zou pas in 1 936 een eigen structuur kennen met eigen 
personeel en ledenblad. 
Volgens Marcel De Muynck zou het eind de jaren twintig zijn dat Adegem-Kruipuit en 
Oostwinkel samen een eigen Boerenbond oprichtten en dat dus afdeling Kruipuit los
kwam van Boerenbond Adegem. 

Uitslag van de landbouwavondschool 'Adegem-Center' 1 928-1 929 
Op de maandelijkse vergadering van Boerengilde Adegem zouden diploma's uitgereikt 
worden naar aanleiding van de uitslag van de landbouwschool 'Adegem-Center' . 
Behaalden grootste onderscheiding: Emiel De Geeter, Leon Dhoore, Maurits Lammertyn, 
René De Cock, Leon De Vlieger. Urbaan Van Vooren, Maurits Claeys, Leon Himschoot, 
Aloïs De Cock, Marcel Grootaert en· Albert H imschoot bekwamen grote onderscheiding 
en Trifon Sesselle onderscheiding. Slaagden met voldoening: . . .  Lievens en Richard Van 
Canneyt ('t Getrouwe Maldeghem van 3 maart 1 929). . •  



1929 j Een nieuwe pachtwet garandeerde een pachtduur van 9 jaar voor akkers. 

1929 Keuring in Eeklo d.d. 2 april 1929 

Uitslag stierenkeuring, georganiseerd door het Veekweeksyndicaat van Eeklo 

1 Charles Louis Foeke uit Eeklo met Gesar (serie B) 

2 Vincentiusgesticht Eeklo met Max (serie B) 

3 Alois Dhaenens uit Lembeke met Naard (serie B) 

4 August Dobbelaere uit Adegem met Louis (serie A) 

llQ!J;:1. :11•. ProL>incie 

Gemunte 
• Po/ietiewijl;. 

..\rt. IG!'! vou1 't f"°"k-�i h'fr.r 
t!,, n.iliUlh" "l'.oi...:.liio� 

_ Koninkrijk België 
Dien.stj a a r  1 9  

Nazicht <en Klasseerina 

van PAARDEN 
De 13urgemeesl e r  hcell de eer zijne medebu rgers ter kennis te 

brengen, dal de mi l i ta ire commissie, bclnsl mei de nnichl- en klassecr
verrichli ngen betreffe nde paarden,  zi l l ing r�1I houden i n  de gemeente 

• pol i liewijk 

Dt commissie zul naz.itn : 

De rijpaarden die, op 1 .Juni ll .. 3 lol /,5 jm1r oud wartu : 

De lrtkpaarcltn clic. op 1 .Juni ll .. 2 lol 1.r, jaar oud worm : 
f!tn9slt11 mot/en nicl uoorgcbrachl worden. 

De dieren moelen vóór de commissie geleid worden door den 
eigenaar (of zijn a fgevaardigde die allen noodigen uit leg oYcr de Yoorge
braehle d ieren kan verschaffen). 

Kan een d ier, wegens zieklc, n iet voorgebracht . .  worden, dan moet. 1!e 
eigenaar (of ûjn afgevaard igde), bij ' t  a froepen van z1J n �aam, _de comm1�1e 
een door den hehandelendcn paardenarst ge lcekcnd gelu rgsc hrill voorleggen. 

Ei ge naa rs d i e, om behoorlijk gewett igde re.dcnen, l
.
1 un pa:11:dc1� . . lrni ��n d,e 

be paalde u ren wcnschen voor lc brengen, rl rcncn zulks 0111 el"\' iJld .1.i n l 
gemeentebestu u r  te vragen. 

De dieren moelen mei /rens of teugel, de ::ware lrc/qJaarden mei h1111 lui[/ 
uoorgebraclil worden. 

Eigenaars die bovenstaande voorschrillen niet mochten 
onder toepassing der straffen, vooi-1,icn bij de wel van 1 2  

naleven. \•:i llcn 
�lei 1 927. 

Te , de11 19 
De Bu rgernccstcl', 

!.: ffeP� 
Modelaffiche voor de gemeenten om de paarden te laten nazien en klasseren. 
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1930 1 Van 1870 tot 1930 was de grootte van een landbouwbedrijf ongeveer hetzelfde gebleven. De verbetering werd 

bekomen door gebruik van meststoffen, machines en veevoeders. 

1931 Veekeuring te Maldegem op 1 mei 1931 

De Veebond van Adegem haalde daar een goede uitslag met hun stier Castor. De volgende Adegemnaars vielen 

eveneens in de prijzen: Gustaf Decock, kinderen Mouton, André Declercq, Henri Van Haele, Petrus Lammertyn, 

Pieter Coene en Theodoor Van Hecke. In de stierenkeuring te Maldegem twee maanden later was Leopold Van 

Watermeulen eerste en de Veebond van Adegem tweede. 

1932 De Belgische bisschoppen vaardigden een verbod uit tegen proosten of priesters om nog commerciële of 

financiële verantwoordelijkheden op te nemen in organisaties. Pius X had dit eigenlijk al verboden in 1910, maar 

de Belgische bisschoppen hadden een uitzondering bekomen. 

Conflict tussen de pastoor Leo 
Vereecke en proost S. Osselaere. 

Adegemse boeren in  confl ict met Victor De Li l le in  1 932 
Volgens een verslag van de Eecloonaer d.d .  24 apri l 1 932 keurden de leden van de 
Boerengilde een motie goed, waarin ze hun vertrouwen uitspraken in de senatoren en 
volksvertegenwoordigers, die door het stemmen van invoerrechten op zekere land
bouwproducten, de belangen van de landbouwers verdedigden. Uiteraard keurden ze de 
houding af van zij die in  die kwestie afzijdig bleven, zoals volksvertegenwoordiger Victor 
De Lil le uit Maldegem. De Adegemse Boerengi lde had dan ook kritiek op zijn houding en 
in de Eecloonaer stond het volgende: "De leutige député van 't Getrouwe stemde de 
gevraagde invoerrechten niet! De oude man is trouwens gerust in de boeren. Hij trekt 
42.000 Fr. per jaar, reist voor niks op de kussens, droogt met zijn jongens de menschen 
af, bezet immer voort als cumulard de vet betaalde plaats van ontvanger van zijn geboor
tedorp, neemt affronten voor complimenten en ziet dan nog zijn gazette gekocht door die 
brave boeren, die hij voor den aap houdt en in den nek schupt. Wij, Adegemnaars, alhoe
wel van buiten de wereld, wij zien klaar in zijn doening! En, hij neme het ons niet kwalijk, 
wij raden hem aan van nu af reeds om te zien naar een kooper van zijn medalje van 
volksvertegenwoordiger. Nu hij, naar hij zegt, aan 't vergaren is van zijn tweede millioen, 
zal het helpen huishouden met natuurboter''. Dit stukje kritiek was ondertekend door 'J. 
Van Onderdijke' .  



De Boerengi lde anno 1 933 volgens het jaarverslag van de Boerinnenbond 
In hun jaarverslag noteerde de Boerinnenbond van Adegem de volgende gegevens over 
de Boerengi lde. 'De Boerengilde werd gesticht in 1909 en telt 14 1  leden. De jongen
sjeugdafdeling bestaat van 1928. De aankoopafdeling bestaat van 1909. Er werd dit jaar 
aangekocht: 102.891 kg veevoeders, 186.589 kg meststoffen, 73.920 kg zaaigoed en 
7.871 kg verschillende. Samenaankoop van eieren 246.825 stuks. Spaar- en Leenkas: 
spaargeld 167.390 frank en ontleeningen 28.000 frank. Veebond: 15 leden met 94 koei
en'. 

1934 De bank van de Boerenbond kwam in moeilijkheden. Kleine spaarders konden na een zekere wachttijd hun geld 

terugkrijgen, maar grote spaarders (vanaf 20.000 frank) kregen hun terugbetaling in schijven en gespreid over vele 

jaren. 

Gewestel ijke prijskamp voor koeien en varkens op 1 4  jul i  1 936 te Adegem 
De bedoeling was een overzicht te geven van de vooruitgang van de veekweek. Het was 
tevens voor de varkenskwekers een bijzondere gelegenheid om met hun beste zwijnen 
aan de prijskamp deel te nemen, daar die dieren in het stamboek konden opgenomen 
worden. Dit stond te lezen in de Eecloonaer van 1 2  juli 1 936. 

1937 1 De instorting van aardappel- en melkprijzen in 1936 bracht veel ongenoegen bij de boeren. Het ongenoegen leidde 

in 1937 tot de oprichting van het Boerenfront, dat een geduchte tegenstrever werd van de Boerenbond. 

1937 De wet op de kinderbijslagen voor zelfstandigen werd goedgekeurd, zeven jaar later dan voor de loontrekkenden. 

Het boeren kregen nu bijna dezelfde voordelen als de loontrekkenden, maar de regeling was toch iets minder 

gunsüg. 

1938 De Staat begon met een eigen actieve landbouwpolitiek. Om de afzet van land- en tuinbouwproducten te 

bevorderen, ontstond in 1938 de Nationale Zuiveldienst en de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en 

Tuinbouwproducten (N.D.A.L. T.P.). 

Politieke invloed van de boerengi lde 
Bij de bestuursleden troffen we regelmatig personen aan die zeer actief waren in de 
dorpspolitiek. We denken aan de oud-voorzitters zoals Charles Louis Verstrynge, die 
jarenlang schepen was, en de beide Leopold Van Waetermeulens, die burgemeester 
waren. Bestuurslid August De Vlieger was jarenlang schepen. Burgemeester August De 
Kesel was ook vele jaren bestuursl id ,  maar geleidelijk  aan verkoelde de betrekkingen 
met de Boerengi lde. In de inspectieverslagen werd er meermaals op gewezen dat de 
oprichting van een Spaar- en Leengilde moeil ijk lag, omdat August De Kesel wisselagent 
was. 

De paardentel l ing van 1 938 
De 'mi litaire commissie belast met de nazicht- en klasseringsverrichtingen betreffende 
de paarden' kwam elk jaar naar de gemeente om visueel nazicht van de paarden te 
doen. De paarden die in aanmerking kwamen, mochten niet ouder zijn dan 1 5  jaar. De 
landbouwers boden zich met hun paard aan op het Dorp en in 1 938 telde men in 
Adegem niet minder dan 243 paarden. Op de l ijst noteerde men de eigenaar, het soort 
paard, de kleur en de roepnaam van het paard. 

l s1 
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Gemeente 

KONINKRIJK BELGIE 
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-· • Politlc:wijk Dienstjaar 1935 

TELLING 
der paardent 

paardenvoertuigen en autovoertuigen 
· ----

� Dl?: Burncm�t:sri.·r h('cfc de eer z:ijnc mcdchurg�rs <er k�nnis ce bCt't1{1Cn dat de jaarlijkschc 
1 ELLING da m de \l�rlh:ent1.: voorh;:mdcn panrdcn. paarden· �n m1tovocrtuiÇJcn {dcc verder 
opgcgcwn merken) :al �oschkdon v�n l" tot 20" DECEMBER eerstkomende 
(fo<std•gcn ultgc:onderd). 

;-\ 1 de nÇ1i:.naars zonda uirzondcring, kooplieden, gardgchou<lcrs en v.:::m.:genwoordigcrs va 
fabrick�o mbcgn.'.'pe11. mocrrn binnen de voormelde datums al de hieronder bepaalde p...:tarden e. 
pa41rdenvocrtu1yen en al de aurovocr.tuige.n der OpÇJegcvcn mcrkl?n. bij 't gcrm:�ra\.·bcsrnur aangeven 

Paarden of v0l'rtui�1cn die op 'r gebied eenc.r andere gemcctU(' gestald of opgeborgen zijn 
moeten bij 't gcmecntc:bcstuur aldaar aangegeven worden. 

De cigl!naars moeren. buiten hun nëlam. voornamen en woonplaats, de: vo1gc.nde inlk:htingc-

v�rschaiten. 
A. - VOOR PAARDllN ' 
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Modelaffiche voor de telling van paarden en voertuigen in 1 935. 

Octaaf Van Cleemput gaf zijn ontslag als schrijver-zaakvoerder in 1 938 
Begin 1 938 gaf Octaaf Van Cleemput wegens zijn hoge leeftijd zijn ontslag als schrijver 
en zaakvoerder. Als zaakvoerder vonden we hem al terug in 1 909 en als schrijver enke
le jaren later, wel l icht in opvolging van zijn broer Alfons. Herman Vereecke volgde Octaaf 
op als schrijver-zaakvoerder. Octaaf Van Cleemput bleef wel nog een tijd bestuurslid. 

De Boerengi lde floreerde in 1 939 
De 'samenaankoop' kreeg meer en meer succes. Men kwam de zondagvoormiddag 
samen in Café De Laere, lokaal der Boerengilde, en daar noteerde de zaakvoerder de 
inschrijvingen voor voeders, meststoffen, enz. De bestel l ingen werden door de inschrij
vers zelf afgehaald aan het station. Op die bijeenkomsten betaalde men de bestell ingen 
die reeds geleverd waren. 
Het ging goed met de Gilde van Adegem, want het ledenaantal steeg tot 200 in 1 939. 
De aankoopafdeling was een van de bloeiendste van de streek. 



Pieter Van Cleemput, landbouwleraar. Oud-voorzitter Octaaf Van Cleemput. 

7. DE BOERENGILDE TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 

De oorlogsdreiging begon zich geleidelijk af te tekenen op het einde van de jaren dertig .  
Niet alle producten waren nog te krijgen en vele geraakten gerantsoeneerd. 

Schrijver Herman Vereecke kreeg inspectie in 1 940 
Op 24 november 1 940 greep een inspectie plaats bij Herman Vereecke in het bijzijn van 
bestuurslid Henri De Vlieger. Als stichtingsdatum vermeldde het verslag 1 920 en de sta
tuten van de Belgische Boerenbond werden goed gevolgd. Het werkingsgebied was het 
grondgebied van Adegem, het ledenaantal bedroeg 1 68, overwegend landbouwers, en 
de bijdrage bedroeg 25 frank. Meester Pieter Van Cleemput hield vier voordrachten over 
aanpassing van de landbouw aan de huidige toestand .  
De  bestuursleden met vermelding van datum van herkiezing , waren de volgende: 

Leopold Van Waetermeulen 
Herman Vereecke 
E. H .  Urbain Haes 
Octaaf Van Cleemput 
Theophiel De Wispelaere 
Henri De Vlieger 
Cyriel Van de Walle 
Achiel Blondeel 
Pieter Coene 
Henri Gobeyn 
August Claeys 
Jules Van Leeuwe 
Raymond Huyghe 
Jozef Savat 

voorzitter 
schrijver/schatbewaarder 
proost 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuursl id 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 

1 931  
1 938 

1 93 1 - 1 938 
1 931 
1 931  
1 931  

1 931 

1 934 
1 939 l s3 



Herman Vereecke. Secretaris René Van Waetermeulen. 

René Van Waetermeulen werd de nieuwe schrijver-zaakvoerder 
In 1 94 1  ging zaakvoerder en schrijver Herman Vereecke in Sint-Laureins wonen met 
u iteraard zijn ontslag tot gevolg. H ij werd opgevolgd door René Van Waetermeulen, zoon 
van de voorzitter. De nieuwe zaakvoerder moest ervoor zorgen dat rogge en tarwe ver
zameld werden en naar bloemmolens verstuurd. Voor zover als mogelijk werd aan tech
nische, sociale en cu lturele voorl ichting gedaan. Maar de moeil ijke tijd had als gevolg dat 
het ledenaantal daalde. De voorzitter van de Adegemse Boerenbond was tevens burge
meester van Adegem en werd in het begin van de oorlog geconfronteerd met opeisin
gen bij de boeren, bij zijn eigen stand dus, een delicate en moeil ijke zaak. Die problemen 
zullen well icht meegespeeld hebben, toen h ij in 1 942 zijn ontslag gaf als burgemeester. 

Een tanende Boereng i lde in  1 941 
I n  een inspectieverslag van 5 juni  1 941 ten huize van zaakvoerder René Van 
Waetermeulen stond dat het ledenaantal van 1 68 (1 940) tot 1 62 (1 941 )  gedaald was. Dat 
er in december 1 940 nog een algemene vergadering was met H.  M is, verslagen en tom
bola. Maar in 1 941  werd er niet meer vergaderd. Het vergaderlokaal bevond zich in 'Het 
Gemeentehuis' ,  maar dat werd nu gebruikt als school. Onderpastoor Urbain Haes was 
proost. De opziener besloot met de opmerking: 'Deze boerengilde moet wat heropgek
napt worden. Bestuursvergadering en algemene vergadering : ik zal dit eerlang met het 
bestuur bespreken. In voorzitter zit niet veel meer ijver : vroeger was dit een ijverig man 
in de gilde en bestuur Verbond Boerengilde Eeklo. Hij wordt evenwel oud. Met hem en 
zijn zoon over de Boerengilde en de Aankoopafdeling gesproken . . .  ' 

De oorlog verlamde de goede werking in 1 942 
De volgende inspectie greep plaats op 1 6  september 1 942 ten huize van René Van 
Waetermeulen op Heulendonk. Voorzitter en vader Leopold Van Waetermeulen en zaak
voerder waren aanwezig. Het ledenaantal was verder gedaald tot 1 43, het bestuur ver
gaderde slechts enkele keren en een algemene vergadering greep plaats bij De Laere. Er 
waren twee landbouwavondscholen, waarvan een op het Dorp en een op de Kruipuit, 



met als lesgevers Pieter Van Cleemput en Prudent Van Hecke. Het aantal leerl ingen 
bedroeg 22 à 23. De vertrouwensman voor die scholen was landbouwer Marcel 
Coopman. Het vergaderlokaal was lang in gebruik genomen door de Duitsers. 

Pieter Coene, ondervoorzitter. 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

Leopold Van Waetermeulen voorzitter 
Pieter Coene ondervoorzitter 
René Van Waetermeulen schrijver 
E. H. Urbain Haes proost 
Achiel Blondeel bestuurslid 
Octaaf Van Cleemput bestuurslid 
Raymond Huyghe bestuurslid 
Cyriel Van de Walle bestuurslid 
August Claeys bestuurslid 
Henri De Vlieger bestuursl id 
Jules Van Leeuwe bestuurslid 

ti:è l\{: ' Goe�ge 
Verheire.,è ffeyf.of, ;M;i.l 

cauwels Richar'd, M 
cauwels 'Rièhatd, M;a 'd� 
Matthys Richard, M�l�r 
Hen;nie ' August, ��egell,11

" De Baets Jan, Maltj.t')gerp1 
Kirsse Alfons , Maldegem;: 
Huyghe Gustaaf".Maldegefit' 
Schoors Jules, Adegem, Mix 
De Vlieger Henri, Adegéfn;�r; 
Dobbelaere Honoré,' Maldege 
De Cock Henri, Middelburg, J 
Dobbelaere Kamiel, Adegem;·' 
Roels Kamiel, Maldegem, 'Pier� . . · 

De Busschere Alo'is , Adegem-:' îroB}lilè. 
Raemon Kindel:s, Maldegei;n, �áyi; 
Van Poucke Rich" Maldegem, L�n; 
Cornelis René, Muldegem, Jan·;":' 
Van De Moere Kamiel 'Maldegem, Max: 
De Kloet Adolf, Maldegem, (fan. "

, 
· 

Goedgekeurde stieren uit Adegem, 
Maldegem en Middelburg anno 1 942. 

Heulendonk 
Kal lestraat 
Heulendonk 

Boterhoek 
Staatssteenweg 
Boterhoek 
Beirlaers 
Vulderstraat 
Kleemputte 
Akkers 

Als besluit schreef de controleur het volgende: 'De zaal der gilde is lang bezet geweest: 
vandaar geen algemeene vergaderingen gedurende een zekeren tijd. Er vlot in deze 
gilde toch iets niet meer sedert den oorlog. De voorzitter heeft een tijd gesukkeld. 
Herman Vereecke, vorige schrijver-zaakvoerder, heeft de gemeente verlaten. Deze was 
een rappe zaakvoerder. Doch ook de oorlog is veel komen lam leggen. Dan is de zoon 
van den voorzitter schrijver-zaakvoerder benoemd geworden. Dat is niet helemaal juist. 
Doch het was gedaan. Voorzitter heeft verleden jaar al de leden aan huis bezocht voor 
de vernieuwing der bijdragen. Eerlang bestuursvergadering en algemeene vergadering, 
die ik zal bijwonen'. l ss 



Wieden in de haver in 1 943. V. l .n . r. :  August Matthys, Germana De Meyere, Marcel, Camiel, Willy en 
Pierre Matthys uit het Broekelken in Adegem. 

De opziener had kritiek op de werking van de Boerenbond in 1 944 
Op 1 8  januari 1 944 greep er een controle plaats bij schrijver René Van Waetermeulen. 
Het ledenaantal was van 1 1 6 in 1 943 gedaald tot 1 1 0. Er werd onregelmatig vergaderd 
bij wed. De Laere, de proost trok zich de gi lde niet meer aan en het bestuur was het
zelfde gebleven. De land- en tuinbouwschool werkte nog met als lesgever Pieter Van 
Cleemput. Sinds 1 941  was de Gilde elk jaar achteruitgegaan. Voor telefonisch contact 
moest men zich wenden tot Maurice Schoonackers, handelaar in meststoffen en kolen , 
die rechtover de zaakvoerder woonde en d it via het nummer 253 van de centrale van 
Maldegem. De opziener schreef: 'De gilde is wat leiding betreft niet meer in de 
gewenschte handen. De E. H. proost voelt en doet ook niets voor de gilde'. Als verzach
tende omstandigheid moet er toch opgemerkt worden dat het oorlogstijd was en dat de 
werking van de Boerengi lde geen prioriteit was voor de leden. 

Gewestelijke vormingsdagen in  het Col lege van Eeklo voor B.J.8.-leden 
Op 26, 27 en 1 8  december 1 944 namen enkele Adegemse B.J .B.-leden deel aan 
gewestelijke vormingsdagen in Eeklo. Onder de 78 deelnemers bevonden zich onder 
andere Ju l ien De Kesel, Ju les Van Landschoot, Triton Blomme en Gaston De Muyt. Op 
de toen gemaakte foto staan eveneens superior Wil lems en E. H .  Albert De Malsche, 
toen gewestelijke proost van de B.J .B.  en later pastoor in Adegem. Volgens Jul ien De 
Kesel was het eten een probleem, omdat alles nog op de bon was. Dus brachten ze 
maar zelf hun eten mee van thuis in de vorm van brood, boter of vet, aardappelen, bind
stof, suiker en een ei. 



8. DE BOERENBOND VAN ADEGEM HERNAM ZIJN WERKING IN 1 945 

De oorlog had een normale werking van de Boerengilde verhinderd en nu kwam het erop 
aan de draad van voor de oorlog weer op te nemen. Maar dat zou niet gemakkelijk  ver
lopen. 

Kritiek op de voorzitter en ondervoorzitter op 22 augustus 1 946 
Het ledenaantal bedroeg 1 04 en er werd nog steeds vergaderd in zaal De Laere. De 
proost Urbain Haes werkte niet meer mee aan de g i lde. Voorzitter was nog altijd Leopold 
Van Waetermeulen en schrijver zoon René Van Waetermeulen. De landbouwschool met 
lesgever Pieter Van Cleemput deed het goed en had 22 leerl ingen. Van ledenl ijst, kas
boek, verslagboek, huishoudelijke verordening was er niks te vinden. Het besluit van 
opziener Hell ings was hard: 'Hier staan wij met een familiebestuur. Gilde/even staat 
onder vriespunt. De familie Van Waetermeu/en (vader voorzitter, zoon schrijver en zaak
voerder) beheerscht geheel den werking . . .  ' 

Of de kritiek terecht was, is niet helemaal zeker, want ook met een nieuwe schrijver werd 
het niet onmiddel l ijk beter. 

1946 Dode dieren 

Door een besluit van de Regent van 24 januari 1946 was het verboden om dieren, die ongeschikt waren voor de 

voeding, te delven of te verkopen. Sterfte van een dergelijk dier, moest gemeld worden aan het gemeentebestuur, 

dat dan een verwerkingsbedrijf verwittigde. In Oost-Vlaanderen was dat het vilbeluik van Denderleeuw. 

Marcel De Muynck uit Ursel werd zaakvoerder-schrijver vanaf 1 947 
René Van Waetermeulen vroeg zijn ontslag, omdat hij de taak maar tijdelijk  had waarge
nomen. H ij bleef wel gewoon bestuursl id. Men koos nu voor een vaste job in plaats van 
vrijwi l l igerswerk. Het bestuur stelde op 24 januari 1 94 7 Marcel De Muynck aan tot zaak
voerder-schrijver van de gi lde van Adegem. Marcel was reeds schrijver-zaakvoerder van 
de gilde van Ursel. 

Secretaris Marcel De Muynck. l s7 



ss I 

De zaakvoerder ging nu ten huize de bestel l ingen opnemen en het bestelde werd per 
vrachtwagen naar huis gebracht. Dat gebeurde om de 1 4  dagen, onder toezicht van een 
apart bestuur voor de aankoopafdel ing,  gekozen u it leden van de Boerengilde. 
Geleidelijk aan groeiden de cijfers van de aankoopafdel ing, maar het ledenaantal bleef 
een probleem. 
Volgens een inspectieverslag van 2 juni 1 947 ten huize van Marcel De Muynck was het 
ledenaantal nog verder gedaald,  namelijk tot 84. De voorzitter l iet zich regelmatig ver
vangen door ondervoorzitter Pieter Coene. De aankoopafdeling begon te herleven. De 
vorige statutaire verkiezing van het bestuur dateerde van 1 931 . Er waren ondertussen 
wel enkele aanvul l ingen geschied. De opziener besloot zijn verslag als volgt: 'Eenmaal 
dat de nieuwe schrijver-zaakvoerder, die te Ursel woont, bij de leden meer thuis is, zal 
het gilde/even verbeteren, daar hij moet contact houden met de leden. Inzake aanwer
ving van leden, is hier nog iets te doen '. 

'LAN D D  , ,  rm.s. 
U we :inrdappclen kUnmm op de 

bcsll! mnn rel'. met. de minste schn.
'c nnn uw vruch ten besproeid wr>r4 

llcn tegen plnng en Colorndok.eVèr 

m e t  den groot en v�ldsprocicT ; 1 t . 

·lc r  g:lng ( ieHde bek.ken nls rug� 
�procJer ) .  De prils fs z.cc r ltmg, g_c
�rcn de sne lle wcrkwifäc. C lOO !ronk 
per gcmc� voor sproeJct en wcrk
mnn ) .  Zorg enkel voo.r pnard en 
·,•m tc r  ter plaat.s. 

on1 zeker ten gepns en Lljdc gc
ll lcncl te worden. doet onmlddclUJ� 
U w  nruwrnng bij : 

J J� F  rr ··  x r E N S  
S l :t n f.sbn:l.n, 28, t e  A D E G EM. 

Vrij Maldegem, 15 juni 1 947. 

noer.cng-Hcle. - Onze bocrcnglldc 
'bloe i t.  homp, Nan.st de zitdagen van 
den 7,n.akvocrdcr lfrdcrcn Lwcectcn 
en vfctdcn Zottdag <Ier mnand Is er 
reeds een magazijn ireopend bij de 
Wc Vcrstr:i.cte, hoekc, welke lede
ren tvl�nndng en Dondcrc!ng der 
weck \'lin l tot 7 u. open ts t.cn ge
rieve van de 1:md bo11wers. 

'fcrdcrs hec f L  cte i; ildc nog- bc.
werkstcl l ltrd d n t  de i; ro lc grocpbc
stclllngcn In snmc11 aan koop op de 
sla!ile Le Adegem zul len k u n nen ge
lost worden. 

Voorwnnr Nm schone ncth•Jtcit 
ten ba te van onze vooruft,strcvendc 

landbouwers. 

Vrij Maldegem, 1 3 juli 1 947. 

Pierre Matthys uit het Broekelken bij het inhalen van bieten. 



De huishoudeli jke verordening van 1 948 
De 'Boeren- en Hoveniersgi lde van Adegem' keurde op 4 november 1 948 een 
Huishoudelijke Verordening goed, waarin stond dat het werkingsgebied het Centrum 
van Adegem was, dat het bestuur u it 1 1  leden bestond en dat de jaarlijkse algemene 
vergadering op 8 december zou gehouden worden. Voor elk afgestorven l id diende de 
Gilde een H.  Mis op te dragen, bij te wonen door al le leden. Hetzelfde gold voor de 
begrafenis van een l id.  Het bestuur zag er als volgt uit : 

Van Waetermeulen Leopold voorzitter Heulendonk 
Coene Pieter ondervoorzitter Ka I l  est raat 
De Muynck Marcel schrijver-zaakvoerder Ursel 
Van Leeuwe Jules bestuursl id Akkers 
Huyghe Raymond bestuurslid Boterhoek 
Van Cleemput Octaaf bestuurslid Staats baan 
Coopman Marcel bestuurslid Onderdijke 
Claeys Maurice bestuurslid Vulderstraat 
Van de Walle Cyriel bestuurslid Beerlaars 
Van Waetermeulen René bestuurslid Heulendonck 
De Busschere Marcel bestuurslid Westeindeken 
Hermie Gerard bestuurslid Broekelken 
Van Canneyt Marcel bestuursl id Moerwege 

De gilde telde 85 leden. Er was in een jaar tijd nog niet veel veranderd. De opziener 
besloot zijn verslag als volgt: 'Meer activiteit vanwege het bestuur ware noodzakelijk 
voor een verderen bloei der gilde. Moest er ter plaatse in de gilde een schrijver der boe
rengi/de gevonden worden, zou er meer contact bestaan'. 

Bezoek aan de Molens van Merksem in 1 947. 
Zittend v. l .n.r.: . .  " Maria Notteboom, Marcel Van Canneyt, Esther Vyncke, Gesar De Sutter, Zul ma Willems, mevr. 
Marcel De Muynck en Marcel De Muynck. Staand vooraan: 2de van links Jules Accoe, Leon Coene, Jules 
Schoors, . . .  , Mauits Bert, . . .  Tweede rij: . . .  , . . .  , Omer De Baere, Emelie Cauwels, Helena Van Loo, I rma Machat, 
Julienne Verbeke, Godelieve Geirnaert, Emma De Vusser, Marie De Rocker. Derde rij: . . .  , . . .  , . . .  , Gerard Van 
Vooren, . . .  , . . .  , Willy Buysse, . . .  
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Het ledenaantal steeg te traag 
Op 20 september 1 949 inspecteerde opziener Hel l ings de gi lde van Adegem ten huize 
van Marcel De Muynck. De schrijver-zaakvoerder was bereikbaar per telefoon nr. 1 29 
van het aansluit ingsnet Aalter. Het ledenaantal bedroeg 91 . In de laatste twaalf maanden 
was er zevenmaal vergaderd door het bestuur op de eerste donderdag van de maand bij 
Hector De Laere. De leden waren viermaal bijeen geweest. Voordrachten werden gehou
den over belastingen, grondontled ing, weideverbetering en organisatie van de boeren
g i lde. Er bestonden geen Veebonden of Veeverzekeringen meer. Er was ook geen 
Raiffeisenkas aanwezig .  Er was wel aandacht voor landbouwavondonderwijs. Het 
bestuur was hetzelfde van 1 948, maar bij de volgende algemene vergadering zou het 
herkiezing zijn .  De g i lde bezat gemeenschappelijk een bascule en een besproeier. Het 
besluit van de controleur was dat de gi lde goed werkte, maar dat het ledenaantal toch 
nog kon verhogen. 

Kasboek vanaf 1 949 
Vanaf d it jaar bestaat er een kasboek met ontvangsten en uitgaven. Bij de uitgaven van 
1 949 stond: H .  M is voor een overledene (75 fr.), dienst voor de overleden boeren op 8 
december (200 frank), aandeel in de maaltijd van de geestelijken (60 fr.), twee telefoons 
(4 fr.) ,  twee postzegels (3 ,50 fr.) ,  steun voor propaganda volksraadpleging (200 fr.). 
In  1 950 werd de vlag hersteld (5 fr.) en werden de leden verwittigd voor een speciale zit
dag voor het invul len van de belastingen (20 fr.). In 1 950 telde men 95 leden (5 fr. l idgeld). 
Regelmatig kwam de Boerenbond financieel tussen voor de B.J .B.-afdeling zoals het 
betalen van stud iedagen, tegemoetkoming in de kostprijs van hun maaltijden, enz. In 
1 952 had men voor 8 december een 'humorist' ingehuurd voor 1 00 fr. Het blad 'Onze 
Gids' voor de bestuursleden werd uit de kas betaald .  

Bezoek aan de Molens van Merksem. Zittend v. l .n. r. : " . ,  . .  " Maria D e  Jaeger, . .  " Leopold Van Waetermeulen, 
Octaaf Van Cleemput, Cyriel Van de Walle, .. " Prudent Schaars. 
Middelste rij: " " Arnold Welvaert, . .  " . .  " . .  " Benoni Vermeire, . .  " . .  " . .  " Herman De Busschere, .. " .. . Bovenste 
rij: . .  " Germain Van Vooren, . .  " . .  " . .  " . .  " . .  " Germaine Dhooge, Paula Van Waetermeulen. 



Bezoek aan de Molens van Merksem in 1 950 door de Boerenbonden van Ursel en Adegem. Zittend v.l .n.r. :  ver
moedelijk landbouwers uit Ursel. Staand vooraan: . . .  , . . .  , Jozef Van Leeuwe, . . .  , . . .  , Marcel De Muynck, . . .  
Tweede rij: . . .  , . . .  , . . .  , Romain Vermeire, August Van den Hauwe, . . .  Derde rij: Raymond Claeys, Cyriel Hermie, 
René Pauwels, . . .  , Honoré Sikaet, Gerard De Rycke, . . .  

Verkiezingen in  de Boerengi lde in 1 952 
Op 8 december 1 952 werd een nieuw bestuur gekozen. Nieuwel ingen waren Raymond 
Claeys, Raymond Thys, Triton Blomme en Antoon Hermie. Oud-voorzitter Jules Van 
Leeuwe verdween uit het bestuur en werd vervangen door zijn schoonzoon Raymond 
Claeys. 

Gezocht: een schrijver afkomstig uit Adegem 
Opziener Hell ings woonde de bestuursvergadering van 1 9  november 1 953 bij in 't lokaal 
De Laere. De voorzitter was n iet aanwezig en de vergadering werd geleid door onder
voorzitter Pieter Coene. Benevens zaakvoerder-schrijver Marcel De Muynck waren nog 
de volgende bestuursleden aanwezig: Octaaf Van Cleemput, Marcel Coopman, 
Raymond Claeys, Cyriel Van de Walle, Marcel De Busschere en Marcel Van Canneyt. De 
schrijver zou de leden bezoeken voor het l idgeld ,  maar hij stelde voor dat de ontslagne
mende leden zouden bezocht worden door de proost en het verantwoordelijk bestuurs
lid van de wijk. Men verwachtte immers opnieuw een verlies van leden. Volgens het 
noodcomité was er nog altijd een tekort aan veevoeders en in het parochieblad had men 
een oproep gedaan aan de leden om hun overschotten ter beschikking te stel len.  Men 
verwachtte daarvan echter niets en huisbezoek zou noodzakelijk zijn.  Met de gezamen
lijke aankopen ging het goed, maar het kon nog veel verbeteren. Daarom legde men de 
nadruk op het voorbeeld en de propaganda van de bestuursleden. Over het voorzitter
schap en schrijverschap stond het volgende te lezen: 'De voorzitter wordt te oud. Wij 
stellen voor hem ere-voorzitter te maken. De enige goede oplossing. Wij zullen trachten 
hem een ereteken te bezorgen en ere-voorzitter te maken. Ook hebben wij nogmaals 
voorgesteld een schrijver uit de gilde aan te stellen. Dit zou misschien kunnen gevonden 
worden samen met de aanstelling van een nieuwe agent A.B.B. op de gemeente'. 



Ontslag van Leopold Van Waetermeulen als voorzitter in 1 954 
De opziener van de Boerenbond bezocht de voorzitter van de Boerengilde en vroeg hem 
vriendelijk of het geen tijd was om ontslag te nemen. Leopold Van Waetermeulen g ing 
akkoord, maar zou graag gehad hebben dat zijn ondervoorzitter en tevens zijn kozijn 
Pieter Coene voorzitter werd. Leopold Van Waetermeulen gaf als voorzitter zijn ontslag 
op 4 jul i  1 954 'om reden van ouderdom' ,  zoals hij zelf schreef. Dit was terecht, want de 
oud-burgemeester was 80 jaar oud. Onmiddell ijk werd hij tot erevoorzitter benoemd.  

Leopold Van Waetermeulen. Voorzitter Marcel Coopman. 

Marcel Coopman met gezin en buren tijdens de oogst. 



Marcel Coopman als nieuwe voorzitter in 1 954 
Op 6 juli 1 954 werden de leden per brief verwittigd dat Marcel Coopman de nieuwe voor
zitter was. Op het verzoek van Leopold Van Waetermeulen om zijn ondervoorzitter te 
kiezen, was dus niet ingegaan. Marcel was een actief man, die zelf proeven deed met 
landbouwproducten en daar voordrachten over gaf in de gi lde. H ij was ook secretaris 
van de plaatsel ijke bond voor Veeziektebestrijding en secretaris van de Adegemse 
Veehouders van het roodbont ras. Door ziekte zou hij het voorzitterschap niet lang kun
nen u itoefenen. 
In september 1 954 opende de Gilde een spaarboekje bij de Raiffeisenkas van Eeklo. De 
traditionele feestvergadering op 8 december kostte wel wat geld . Zo betaalde men reke
n ingen voor propaganda (95 fr.), aanvul l ing van de feestmaaltijd (44 x 25 fr. = 1 1 00 frank), 
het maal van de spreker (75 fr.), de kaarting (500 fr.), tombola (550 fr.) en de H. M is (75 
fr.). De boeren die geen prijs hadden in de tombola, werden getrakteerd (60 fr.) en de 
feestmaaltijd kostte totaal aan de kas 2.61 0 frank, een niet onaanzienlijk bedrag. 
Vijf leden werden afgevaardigd om op 28 juni 1 954 naar de inhuldiging van de klok St.
lsidorus in de basil iek van Koekelberg te gaan. Op 30 mei 1 956 overhandigde men 500 
frank aan pater Van Landschoot, die terugkeerde naar de missie in Kongo. 

Oprichting van de Raffeisenkas in Adegem in 1 956 
De plaatsel ijke Raiffeisenkas werd opgericht met als leden: 

Raymond Claeys 
Antoon Hermie 
Marcel De Busschere 
Marcel Coopman 
Raymond Huyghe 
Triton Blomme 
Jules Van Landschoot 

voorzitter 
kassier 
l id 
l id 
l id 
l id 
l id 

Toen Antoon Hermie na enkele jaren naar Maldegem verhuisde, werd zijn taak van kas
sier overgenomen door Marcel Coopman en nog later door René Haneca. 

Kassier Antoon Hermie. 



Onderpastoor Jozef Vranckx. Pastoor Leo Thuysbaert. 

Pastoor Arthur D'havé. PaRtoor Adrien Dhooghe. 

Proosten van de Boerengllde 



Begrafenis van Octaaf Van Cleemput in 1 956. Op zijn doodsprentje stond vermeld dat hij medestichter en onder
voorzitter geweest was van de Boerengilde. Hier houdt Marcel Coopman, voorzitter van de Boerenbond, een lijk
rede. Rechts bemerken we pastoor Herman Van Damme en links de zonen Camiel en Pieter Van Cleemput en 
kleinzoon Oswald Van Cleemput. 

Inhuldiging van pastoor Albert De Malsche in 1 957 
Zoals gewoonl ijk waren de boeren van de partij als er iemand moest ingehuldigd wor
den, want voor de levering van wagens en paarden waren ze onmisbaar. Ze zorgden 
meestal voor een eigen wagen in de stoet en zo ook bij de inhuldiging op zondag 1 5  sep
tember 1 957 van pastoor Albert De Malsche. De kosten voor de inhuldiging bedroegen 
562 frank. 

lnhuldigingsstoet van pastoor Albert De Malsche In 1 957 met vooraan Maria De Vlieger (met vlag), Yvonne Claeys, 
Marcel Coopman met de vlag van de Boerenbond. 1 65 



l nhuldigingsstoet van pastoor Albert De Malsche in 1 957: de wagen van de Boerenbond met als menners Willy De 
Vos en Etienne Hermie. Op de wagen zat het echtpaar Jules en lrena De Schepper-Willems met hun kinderen. 

Giften van de Boerengi lde 
De Boerengi lde was altijd royaal in het uitdelen van g iften. Op 1 7  november 1 958 werd 
als steun aan de Boerinnengjlde Adegem 500 frank geschonken. Ook de koffietafel van 
de boerinnen eind 1 960 werd financieel gesteund. Men betaalde voor 75 taartjes (300 
fr.) , 1 00 boterkoeken (200 fr.) en voor koffie, suiker en melk (1 00 fr.) . Eveneens in 1 960 
betaalde men tweemaal 250 frank als steun aan een veeprijskamp. 
Voor de eremis van August Notteboom begin 1 960 schonk men 500 frank en voor Mgr. 
Leo De Kesel, die tot hulpbisschop werd gewijd, 1 00 frank. Voor de eremis van Freddy 
Van den Abeele op 5 jul i  1 970 deed men eveneens een gift van 500 frank. 
In 1 961  schonk men 500 frank als steun aan de Boerinnengi lde bij hun viering van het 
50-jarig bestaan. In 1 963 ontving de Boerinnenbond nog eens 200 frank in juni en 232 
frank in december. 

1958 Hagelschade op 1 1  juli 1958 

Een hevig onweder gepaard met storm en geweldige neerslag van hagel veroorzaakte veel schade aan land

bouwvruchten in Adegem. Een inventaris van de schade werd opgemaakt en voorgelegd aan het Ministerie van 

Landbouw via het gemeentebestuur. Zo noteerde men bv. voor landbouwer Camiel Dobbelaere in de Kallestraat 

de volgende gegevens (met schadepercentage tussen haakjes) : 800 roeden rogge (95%), 200 roeden tarwe 

(95%), 200 roeden klaver (90%), 450 roeden haver (95%), 300 roeden haver (60%), 430 roeden bieten (80%) en 

300 roeden aardappelen (50%). Schade aan gras werd op 300 frank geraamd. 

1959 Bedeling ingevoerd hooi in balen aan landbouwers, die houder waren van melkkoeien 

De toegekende hoeveelheid bedroeg 200 kg per melkkoe voor de prijs van 2 frank/kg en het hooi diende met 

eigen middelen te worden afgehaald aan het station van Eeklo. De Inschrijvingslijst bestaat nog en ze geeft een 

mooi zicht op het aantal melkkoeien dat een landbouwer in Adegem bezat volgens de telling van 15.05. 1959. 

Vermelden we even de melkveehouders met 10 of meer koeien volgens deze statistiek :André Van Damme (15), 

Omer Van Haele (14), André Van Basselaere (14), Emiel Matthys (12), René De Muyt (1 1), René Berl (10), Albert 

Claeys (10), Herman De Clerck (10), Julien De Kese/ (10), Kamiel Dobbe/aere (10), Henri Van den Abeele (10). 

Cyriel Van den Bossche (10) en Richard Vermeulen (10). 



1960 De landbouwavondschool floreerde 

Op zondag 1 6  oktober 1960 startten de onderwijzers Pieter Van Cleemput en Firmin Ginnberge een nieuwe reeks 

lessen landbouwonderwijs. De wintercursus omvatte niet minder dan 100 lessen van elk twee uur, verspreid over 

50 avonden. Er werd lesgegeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 18 tot 20 uur. 

Strijd bij de landbouwers tussen roodbont en zwartbont vee in 1 960 
De Adegemse landbouwers die kweekten met zwartbont vee, waren niet erkend door de 
overheid, omdat ze in een zone woonden die daarvoor niet in aanmerking kwam. Die 
Adegemse veekwekers vonden dat onrechtvaardig en voerden een strijd voor erkenning 
en gelijkberechtiging. In  dat kader betoogden ze onder andere op een veeprijskamp van 
zwart-bont in Sint-Margriete. Ze schreven brieven naar baron De Vleeschouwer, minister 
van Landbouw, en kregen uiteindelijk voldoening. In een brief d .d .  1 ju l i  1 960 l iet de 
minister weten dat Adegem voortaan wat zwartbont vee betrof, opgenomen werd in de 
reeds bestaande zone van de Polders. Die erkenning had tot gevolg dat men nu gebruik 
kon maken van de kunstmatige inseminatie (Dr. J .  Bonne) en dat het vee opgenomen 
werd in het stamboek. De naijver tussen landbouwers voor zwartbont en voor roodbont 
vee bleef sluimeren in de volgende jaren. Zo werd op kermisdinsdag 1 8  oktober 1 960 
door beide bonden op de Hoeke een veeprijskamp georganiseerd. 

1963 Mond en klauwzeer 

In het Vrij Maldegem van 16 februari 1963 verscheen de volgende oproep voor de landbouwers: 'De jaarlijkse inen

ting tegen mond- en klauwzeer werd verplichtend gesteld door het Kon. Besluit van 20 september 1960. De land

bouwers en veehouders worden er thans aan herinnerd deze inentingen stellig te laten uitvoeren daar langsheen 

de grens reeds haarden van mond- en klauwzeer zijn ontdekt en het besmettingsgevaar voor onze veestapel gro

ter is geworden. Het is trouwens in het belang van de landbouwer zelf'. 

Gedecoreerde bestuursleden in 1 96 1 .  V. l .n.r. :  Raymond Huyghe, Pieter Coene, Cyriel Van de Walle en Marcel De 
Busschere. l 67� -,-= 



Verdienstel ijke bestuursleden gehuldigd in 1 961 
Op de feestvergadering van 20 december 1 961  (nu eens niet op 8 december) werden vier 
bestuursleden gehuldigd. Ze kregen het landbouwersereteken voor hun jarenlange inzet 
in het bestuur. Het waren Raymond Huyghe, Pieter Coene, Cyriel Van de Walle  en Marcel 
De Busschere. Op die dag werd een groepsfoto gemaakt van de 51 deelnemers aan de 
feestel ijkheden. 

Groepsfoto van de Boerenbond in 1 961 . 
Zittend v. l .n . r. :  Jules Van Landschoot, Marcel Van Canneyt, Gerard Hermie, Raymond Thys, Marcel De Muynck, 
E .H.  Omer Boudonck, Raymond Claeys, pastoor Albert De Malsche, E.H.  Jozef Vranckx, Cyriel Van de Welle, 
Raymond Huyghe, Marcel De Busschere, René Haneca, Triton Blomme en Georges Trenson. 
Staand eerste rij: Remi Dobbelaere, Emiel Maenhout, . . . .  , Lucien Sa vat, Maurits Claeys, Marcel Van Poucke, 
Henri De Vusser, . . .  , Cyriel Hermie, Kamiel Dobbelaere, Maurits Bert, Camiel Sierens, Alors Sesselle, Jules 
Schoors, Cyriel Van Leeuwe, Cyriel De Sutter en Maurits De Sutter. 
Tweede rij: Edgard De Rycke, Gerard De Caluwé, Aimé Van Loo, Etienne Hermle, Maurits Claeys, Jozef Van 
Landschoot, Albert Claeys, Adelin Hoens, Germain Van Vooren, Jules De Schepper, Àeml De Jaeger, Urbaan Van 
Vooren, Aimé D'hooge, Maurits Van Canneyt, Maurits Hermle, Gesar De Wilde, Raymond Herrebout, Herman De 
Clerck en Richard De Vriend!. 



Raymond Claeys werd de nieuwe voorzitter in 1 962 
Door ziekte moest Marcel Coopman afhaken als voorzitter en h ij werd vervangen door 
Raymond Claeys, die al bestuurslid was en tevens voorzitter van de Raiffeisenkas. 
Raymond Claeys was de schoonzoon van oud-voorzitter Jules Van Leeuwe. 

Raymond Claeys aan het werk. Voorzitter Raymond Claeys. 

Viering van het 60-jarig bestaan van de Boereng i lde in 1 963 
Het jaar 1 963 begon slecht, want in januari overleed oud-bestuursl id Pieter Coene en in 
maart voorzitter Marcel Coopman. De leden werden uitgenodigd om de begrafenis bij te 
wonen. 
Voor een bezoek eind september aan de werktuigendag in Oudenaarde moest de kas 
400 frank bijleggen. Het bestuur zag er in 1 963 als volgt uit: 

Raymond Claeys voorzitter Mol levijver 0 
Raymond Huyghe ondervoorzitter Malecote 
Marcel De Muynck schrijver-zaakvoerder Ursel B. B. 
Cyriel Van de Wal le bestuurslid Berlaars ADEGEM 

Raymond Thys bestuursl id Vulderstraat 60 
Marcel De  Busschere bestuurslid Westeindeken \ 

'/ 

René Haneca bestuurslid Heulendonk 1 963 

Triton Blomme bestuurslid Hel le " 

Gerard Hermie bestuursl id Broekelken 
Marcel Van Canneyt bestuurslid Moerwege 
Remi Coene bestuurslid Kal lestraat 
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Gedecoreerden in 1 963. Zittend v. l .n.r. :  Triton Van den Bossche, Albert De Sutter, 
voorzitter Raymond Claeys, Petrus Lammertyn en Jules De Muyt. Staand: Triton Blomme, Cyriel De Croock, 
Raymond Thys, Gerard Hermie, Julie_n De Kesel, Maurits De Sutter en Marcel Van Canneyt. 

Een uitgebreid verslag van die viering verscheen in het Vrij Maldegem van 1 4  december 
1 963. De meeste leden waren aanwezig , maar ook leden van andere gi lden zoals 
Boerinnengilde, B.J .B.-jongens en -meisjes stapten achter hun vaandel op. Vooreerst 
werd er een jubelmis opgedragen door pastoor Albert De Malsche. De kanselrede werd 
gehouden door de proost, onderpastoor Jozef Vranckx, die herinnerde aan "de christe
lijke geaardheid van de boer, nog steeds onder de gedachte voor Outer en Heerd in de 
plaatselijke gilde geworteld". Daarna werd men ontvangen op het gemeentehuis, waar 
men verwelkomd werd door burgemeester Albert De Kesel, de gemeenteraad en de 
leden van de C.0.0. De burgemeester verklaarde fier "ook eens eigen volk op het 
gemeentehuis te mogen gelukwensen en herinnerde aan de invloedrijke werking van de 
jubilerende Gilde, welke technisch, christelijk en sociaal op de bres had gestaan voor 
onze landbouwersbevolking, ten einde hun levensstandaard te verbeteren en te verho
gen. Hij heette de Gilde hartelijk geluk omdat ze steeds de schutse is geweest voor de 
landbouwers en in haar schoot jonge mensen had weten te vormen, stevig en sterk 
gebouwd ten bate van parochiekerk en gemeente". Na de erewijn sprak Marcel De 
Muynck een woord van dank uit en zei dat hij hoopte voor de toekomst nog verder op 
de hulp van het gemeentebestuur te mogen rekenen. Uiteraard mocht het gemeentebe
stuur ook op de boeren rekenen. 
Elf leden of bestuursleden kregen een ereteken van de burgemeester. Ontvingen het 
Landbouwereteken eerste klas : Cyriel De Croock (Murkel), Henri De Kesel (Kruipuit), 
Jules De Muyt (Murkel), Albert De Sutter (Veldekens) en Triton Va[l den Bossche (Vaart). 
Kregen het Landbouwereteken tweede klas : Triton Blomme (Hel le), Raymond Claeys 
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Hermie (Broekelken), Raymond Thys (Vu lderstraat) en Marcel Van Canneyt (Moerwege). 
Petrus Lammertijn, een vroeger bestuursl id, werd tot erelid van de Gilde en tot erebur
ger van Adegem benoemd. Na een woordje van de pastoor, nam Jul ien De Kesel het 
woord om vooral de jongeren te danken. H ij sprak ook over de ruilverkavel ing die op 
komst was, en die veel boeren schrik aanjoeg. Ten onrechte meende hij ,  want de "rui/
verkaveling was de enige uitweg voor de verdere leefbaarheid van de kleinere bedrijven". 
Na een woord van de heer Van de Kerckhove in naam van de Boerenbond, werd het gul
den boek getekend. 

Viering in 1 963 met vooraan v.l.n.r.: onderpastoor Jozef Vranckx, zaakvoerder Marcel De Muynck, Remi Seselle 
met vlag, Jozef Savat en Marcel Van Canneyt. 

·· olîere� U.�m,�et alledaag:. tlitf �tr daar.bo11e11 llJO.!le ui�'lfi9ttJ l'Dt-11oor uw lroolJ. 

1 903 - 1 963 
DANKBAAR AANDENKEN 

HET 60 · JARIG BESTAAN 

VAN DE BOERl::NGILDE 

ADEGEM 

't Krui& staut ccnuam In d' velden. 
i.loor mijn :ware bocrenhaod 
uUgrsneclcn tn gebeeldhouwd 
Cll godvtuc.hrJg �crgcplanc, 

Ju.ut la voor ons garorven 
en mbtchien ook \'Oor mijn veld. 
Al on:i' haren, en de arcrrcn. 
ook hc:t :end heelt Hij getel<l 

Heer. laat ons elkander helpen. 
Gij, dlt '< 1tro olr:t hebt mlslccnd, 
gttf mil 't %ll3d. Ik geef dt tbrwe. 
voor Uw Hctllg Socrnmtnl. 

l'�lu T•-••111...,,, 
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Viering in 1 963 van het 60-jarig bestaan. 
Zittend v.l .n . r. :  opziener Van de Kerckhove, Triton Van den Bossche, Albert De Sutter, Raymond Claeys, Petrus 
Lammertyn, Ju les De Muy1, burgemeester Albert De Kesel. 
Staand: Mevr. Yvonne Van Cleemput-De Smet, Cyriel Van Leeuwe, Marcel Van Poucke, Urbaan Van Vooren, 
André Van Basselaere, Arnold Welvaert, Jul ien De Kesel, Maurits De Sutter, Cyriel De Croock, René Van Leeuwe, 
Ju les Van Landschoot, Triton Blomme, Adel in Hoens, Raymond Thys, Aloïs Sesselle, Gerard Hermie, . . .. , 
Raymond Huyghe, Marcel De Busschere, Germain Van Vooren, Jozef Savat, Remi Dobbelaere, Samuël Wille, 
Maurits Van Canney1, H i laire Hermie, E.  H.  Jozef Vranckx, René Haneca, Cyriel Van de Walle, Camiel Dobbelaere 
en Marcel Van Canney1. 
Helemaal bovenaan: Marcel De Muynck, Maurits Claeys, Eric Dhooge, Valeer Van Leeuwe, Wilfried De Vos, Cyriel 
Hermie, André Van Leeuwe, Remi Sesselle en Remi Claeys. 



Vervolgens ging men naar de parochiezaal waar een banket wachtte. 
Om halfdrie werd er nog een feestzitting gehouden waarop aanwezig waren: de heer 
Lagae van de Boerenbond en deken Delfosse van Eeklo, die beiden het woord voerden. 
De zitting werd opgeluisterd door een optreden van de B.J .B .-meisjes en -jongens, die 
samen met de schooljeugd voor de ontspanning instonden. Als slot was er om half acht 
de opvoering door de B.J .B.-jongens van "De Melodie van de zwerver", een toneelspel 
in vier bedrijven. 

ClJ_JUriÇ b.ofaan M 

deBOENEKBON/J 
�f1ffj/f;?fjlfff/(/llJ � EER5TE 4'/A,5 _ VVF -

TWEE/JE 11/AS_ :ZfM Of> 8 d.(?(!-embe� 19'6.5 =51h- · 

Uit het Gulden Boek van Adegem. De tekening is van Christine Tuypens. 1 73 
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Eind de jaren zestig begonnen de boeren in Adegem met de geleidelijke overschakanng van paard naar tractor. 
Hier zien we landbouwer Camiel Dobbelaere met zijn kinderen Edith, Majella en Jozef tijdens de oogst van 1963. 
Op de boerderij waren er twee paarden, waarvan het zwaar Brabants trekpaard op de foto te zien Is. 



De werking van de Boerengi lde eind de jaren zestig 
In 1 965 werden nieuwe afgevaardigden voor de arrondissementsbond Eeklo gekozen. 
Het werden Raymond Claeys, Raymond Huyghe, Cyriel Van de Walle en René Haneca. 
Plaatsvervanger was Jules Van Landschoot. Elk jaar werden twee leden u itgeloot voor 
deelname aan een reis naar Lourdes. Voor 1 965 waren dat Gerard Hermie en Aimé 
Standaert. De bijdrage van de gi lde bedroeg voor elk 1 500 frank en de financiering 
gebeurde door lotenverkoop en het organiseren van een fi lmavond. 
De feestvergadering van 8 december 1 966 vond plaats in het Jeugdhuis met als gast
spreker André Demedts, die als vergoeding een kist sigaren kreeg ter waarde van 200 
frank. Ook het honderdste lid H i laire Hermie kreeg een geschenk ter waarde van 1 00 
frank. 
In 1 967 werd E .H.  Thuysbaert de nieuwe pastoor van Adegem. Voor de eerste keer ging 
er geen stoet uit om een pastoor in  te halen. H ij kreeg van de Boerengilde een geschenk 
ter waarde van 300 frank. De feestvergadering had traditioneel plaats op 8 december 
met als gastspreker E .H .  Leys, hoofdaalmoezenier van de gevangenis van Leuven, die 
sprak over jeugdcriminaliteit. Er was de traditionele tombola en de kaarting,  nu gewon
nen door Jules De Vos en Gesar De Wilde. 
Aan de provinciale boerenlanddag te Gent op 4 januari 1 968 werd deelgenomen door 
E.H. Vranckx, Raymond Claeys, Gerard Hermie, Maurits Van Canneyt, Jules Van 
Landschoot en Marcel De Muynck. In mei 1 968 verstuurde men u itnodigingen voor een 
boerenbetoging in Deinze. Voor een samenzijn van de Boerenstandsraad deed men 400 
frank uitgaven voor koffie ,  koeken, zaal, enz. Op de feestvergadering van 1 1  december 
behandelde spreker Jan Kiekens de cruciale vraag ' Heeft ons gemiddeld landbouwbe
drijf nog reden van bestaan? '  Het antwoord was positief, maar de boer moest zich dege
l ijk ontwikkelen en tijdig aanpassen aan de n ieuwe technieken. H ij moest 'de l iefde tot 
het boeren en werken' nog bezitten. 
Op 21 januari 1 969 organiseerde men een bezinningsavond en op 5 februari een namid
dag met les over elektriciteit op de boerderij en in huis. 

Uit het Gulden Boek van Adegem begin de jaren zestig toen de ruilverkaveling verwezenlijkt was. j 75 



Uitbreiding van het bestuur in  1 969 
Op de feestvergadering van 8 december 1 969 koos men vijf bijkomende bestuursleden. 
Het waren André Van Basselaere, Roland De Craene, Maurits Hermie, Urbaan Van 
Voeren en Jules Schoors. Aan de volgende vier verdienstelijke leden van het bestuur 
werd een ereteken overhandigd om meer dan 20 jaar bestuursl id te zijn: Trifon Blomme, 
Marcel De Busschere, Gerard Hermie (Broekelken) en Marcel Van Canneyt. Het feest 
was verder een succes met 78 leden aan tafel. 
Op 1 0  februari 1 970 organiseerde men een fami l iefeest voor de Boerenstand. De toe
gang bedroeg 30 frank en voor muziek werd gezorgd door Susanne Van Hul le. Op de 
feestvergadering van 8 december 1 970 gaven meester Pieter Van Cleemput en Romano 
Tondat een d iavoorstel l ing over 'Oud Adegem' .  De kaarting gaf als winnaars Jozef 
Dhooge en Remi Dobbelaere. 
Op de algemene vergadering van 25 januari 1 97 1  kwam de heer Wil ly Van Neste spre
ken over de studie- en beroepsmogelijkheden van de kinderen. De spreker vond dat de 
studiekeuze van de boerenkinderen nog te trad itioneel was, men keek naar wat de 
buren of kenn issen deden, terwijl men eerder moest kijken naar de mogelijkheden van 
het kind zelf. 

Naar de boerenbetoging in Brussel in 1 971 
De landbouw kwam meer en meer in de greep van de internationale landbouwpolitiek. 
Een jaar na de totstandkoming van de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) in 
1 957, werden de krachtl ijnen van de Europese landbouwpolitiek vastgelegd. Er werden 
minimumprijzen voor zoveel mogelij k  landbouwproducten overeengekomen, zodat een 
redelijk inkomen voor de boer gewaarborgd bleef. Deze politiek zou aanleiding geven tot 
boterbergen en melkplassen, overschotten die door de Europese Gemeenschap tegen 
bode·mprijzen werden opgeköcht. 

TER GELEGENHEID DER KERMIS 
Eet goed Eet vei l ig 

Eet B 0 T E R  ! 
Licht gezouten Vz kg 40 F 
Creemboter Vz kg 45 F 
En drinkt CHOCOMELK 
2 8() F het ·flesje· 0,20- L 
- (per bak genomen) .  -

Alle soorten KAAS, EIBREN, enz., 
aan z e e r  interessante prijzen. 

DIT IN DE Z'OIVELWINKEL 
S A V A T, Do:p :__73, Adegem I 

EUROPA? 
MET 
LONENDE PRIJZEN 

JA 
BOEREN BETOGING 

BRUSSEL 23 MAART 1971 

Het plan-Mansholt van 1 968 drong aan op structuurhervormingen van de landbouw met 
onder meer een schaalvergroting. Dit plan vergde van de boer gr9te investeringen, ter
wijl de landbouwprijzen daalden. De Europese boer was woedend en een betoging 

76 j greep plaats op 23 maart 1 971  in Brussel . 



De boeren, die niet gewend waren om te betogen, trokken toch massaal naar Brussel . 
Het zou een memorabele betoging worden, waar nog lang over nagekaart werd. Het 
aantal betogers werd op meer dan 1 00.000 geschat. Die betoging behoorde tot de 
grootste die ooit in Brussel plaatsgrepen. 
Ook Adegemse boeren namen ruim deel aan de betoging. Voor pamfletten en speldjes 
werd door de gilde 800 frank uitgegeven en de bestuursleden hadden de opdracht 
gekregen alle landbouwers te bezoeken om ze aan te sporen aan de betoging deel te 
nemen. Op de bestuursvergadering van 28 maart werd druk nagekaart over het verloop 
van de betoging. Het verslag meldde dat 'de deelneming van de leden der plaatselijke 
gilde als plusminus goed kon genoemd worden, ofschoon nog enkele thuisblijvers zon
der wettige reden afwezig bleven, wat afgekeurd werd'. 
Urbaan Van Voeren en Jules Van Landschoot werden in 1 97 1  afgevaardigd naar de 
Cultuurraad. Op de feestvergadering van 8 december 1 97 1  kwam Antoon Van der 
Plaetsen in de voormiddag spreken over Stijn Streuvels en in  namiddag vond de feest
tafel plaats in de zaal D'Havé. Het gemeentebestuur werd ook aan tafel gevraagd, maar 
elk moest 1 25 frank betalen voor zijn eigen maaltijd. 

Ontslag van Raymond Claeys in 1 971 
Als een verrassing las Marcel De Muynck op de feestvergadering van 8 december 1 97 1  
het ontslag voor van voorzitter Raymond Claeys. Onmiddell ijk  werd voorgesteld hem 
aan te stellen als erevoorzitter. 
Op de gewestelijke bestuursvergadering van 31  januari 1 972 besprak opziener Brugge 
het onderwerp 'Staken of niet staken' .  De heer Brugge meende dat slechts 20% van de 
boeren bereid waren effectief te staken,  en dat was te weinig om succes te hebben. Men 
stelde zich ook vragen over het grote prijsverschi l  tussen boer-producent en verbruiker. 
Ook de publieke opinie zou nauwkeuriger moeten bewerkt worden om de consumenten 
beter in te l ichten over de problemen van de landbouw en er zou meer inspraak moeten 
zijn in Boerenbond Nationaal. 

Marie De Croock, echtgenote van Camiel Dobbelaere, uit de Kallestraat, tijdens de oogst. 



Fons De Baets uit d'Helle aan het piöegen. 

"De kleine witte" en "de grote bruine" 
trekken het koele voorjaar weer in schuine 
stroken, klamme gebroken kluiten. 

De aarde ademhaalt naar buiten. 

De paarden dampen, elke stap 
met braaf geduld hun kop gekeerd 

langs de strakke treklijn, in krachtdialoog 
tussen de drijver en de knikkende boog 
van hun hals. 

De ploegscharen snijden met vlijmscherpe 
wellust 
en schuiven de aarde tot vruchtbare groei. 
Straks staat de akker weer in bloei. 

Maria Sesel/e 



9. VAN BOERENGILDE TOT LANDELIJKE GILDE IN 1 972 

Door het dalend aantal boeren was de Belgische Boerenbond aan een structuurhervor
ming toe en de besprekingen daarover werden in de loop van 1 971 gevoerd .  De leden
beweging werd ontdubbeld in een ruime landelij ke beweging met Landelijke Gi lden, 
K.V.L.V.- en K.L.J. -afdelingen en een beroepsorganisatie met Bedrijfsgi lden, AGRA-krin
gen en Groene Kringen. Door de hervorming probeerde men meer aandacht te geven 
aan het sociaal-culturele, waar de platttelandsbevolking nood aan had. Het was ook 
duidel ij k  dat de verenigingen niet uitsluitend meer bestonden u it boeren of boerinnen en 
de structuren dienden daaraan aangepast. De boerenbevolking was gedaald tot ca. 
1 2 %  van de totale beroepsbevolking. 

Boerenbond Adegem werd Landel i jke Gi lde Adegem in 1 972 
Voortaan zou men niet meer spreken van Boerenbond Adegem, maar van de Landelijke 
Gilde Adegem. Het dalende aantal boeren manifesteerde zich ook in Adegem, want 
boeren die met pensioen g ingen, hadden doorgaans geen opvolger meer. De werking 
van de Gi lde moest dus ruimer worden, met niet al leen aandacht voor de boeren, maar 
voor de ganse plattelandsbevolking. Voor de Boerinnenbond was d it gelukt door de ver
nieuwing in K.V.L.V. Zou dit ook lukken voor de Landelijke Gi lde? 

Emiel Hoste en Raymond Huyghe. Voorzitter Emiel Hoste. 

Emiel Hoste als n ieuwe voorzitter 
Emiel werd gekozen op de bestuursvergadering van 27 februari 1 972 , waar hij het bij 
geheime stemming haalde met 7 stemmen tegen 4 voor Jules Van Landschoot. Emiel 
Hoste was vanuit Waregem in 1 966 in Adegem komen boeren op een hoeve in de 
Kallestraat als opvolger van Camiel Dobbelaere. Het was de hoeve indertijd bewoond 
door oud-voorzitter Charles Louis Verstrynge, die daar ook eigenaar van was. 
Emiel was een minzaam man en werd graag gezien. H ij nam het bewind van de 
Landelijke Gilde over in een periode dat de landbouw het moeilijk had. Vele landbou-
wers verlieten de boerenstiel in de jaren zeventig. 1 79 



Op de vergadering van 28 augustus 1 972 besprak men de vervanging van de onder
voorzitter Raymond Huyghe en op de Boerenstandsraad van 1 7  september 1 972 de 
activiteiten die al le boerenorganisaties samen konden organiseren. Eind november werd 
Ju les De Schepper bestuursl id in vervanging van Gerard Hermie voor de wijk 
Broekelken. 

Stichting Bedrijfsgi lde Adegem-Oostwinkel in 1 972 
Op 28 februari 1 972 werd de stichtingsvergadering van de Bedrijfsgi lde Adegem
Oostwinkel gehouden. De bedrijfsgi lde was bedoeld voor de nog actieve boeren en zou 
syndicaal werken. Het bestuur werd met algemene stemmen als volgt samengesteld: 
voor Oostwinkel waren d it André Batsleer, Aimé Berth, Gaston De Kesel, Noël 
Ginneberge en Roger Vermeulen, en voor Adegem Noël Beelaert, Remi Claeys, Gabriël 
Cornelis, Maurits Hermie, André Van Basselaere, Jules Van Landschoot en Urbaan Van 
Vooren. Als eerste voorzitter koos men Gaston De Kesel. De Bedrijfsg ilde organiseerde 
aparte activiteiten zoals bijvoorbeeld een drietal lessen over graslandverzorging, winter
voeding en economische ruwvoederwinning begin 1 97 4. 
Bij de fusie van Adegem met Maldegem kwam er een wijziging, zodat Adegem nu deel 
uitmaakte van de Bedrijfsg i lde Maldegem, die de gemeenten Adegem, Maldegem en 
M iddelburg omvatte. Oostwinkel sloot zich aan bij Zomergem. 

ADEGEM - Zool Wielewaal 

Zondag 5 november, te 20 uur 

GROOT BAL 
M ET 

M A R V A 
EN HAAR ORKEST 

vanwege B.B.  en K.V.L.V. Adegem 

ALLEN WELKOM ! 

Marva kwam . . .  en spijsde de kas 
In samenwerking met andere landbouwverenigingen h ield men een bal in de Wielewaal 
op zondag 5 november 1 972 met als hoofdvedette Marva. Het werd een groot succes, 
ook financieel. De ontvangsten bel iepen 71 .270 frank en na aftrek van de kosten schoot 
er nog 22.904 frank over, te verdelen tussen Landelijke Gilde en K.V.L.V. 

De Boereng i lde van Adegem vierde zijn 70-jarig bestaan in 1 973 
Het 70-jarig bestaan werd gevierd op 7 december 1 973 met een feestdis waar 1 30 per
sonen aanwezig waren. Volksvertegenwoordiger De Wulf hield de feestrede. In de toe
spraak van opziener Maurits Brugge werden de boeren aangezet tot solidariteit en vre
dig samenleven. Zaakvoerder Marcel De Muynck gaf aan elk� deelnemer een korte, 
maar degel ij ke geschiedenis van de Boerenbond van Adegem, die tot basis diende voor 

80 \ de huidige geschiedenis. Als concreet aandenken aan de viering werd een actie gevoerd 



om aan elke hoeve een eigen naam te geven, gebaseerd op overlevering of op heem
kundige basis. De naam kwam op een embleem in smeedwerk. Op de feestvergadering 
zelf werden reeds twee emblemen overhandigd. De actie zou nu doorlopen in  de vol
gende jaren. Meester Pieter Van Cleemput deed een oproep om vol ledig mee te werken 
aan deze actie voor hoevebenaming en legde de betekenis ervan uit. De animatie laat 
op de avond werd geleid door mevr. Gaby Bruyn inckx, medeverantwoordel ijke voor de 
Gezinsactie. 
Op zaterdagavond 8 december ging kanunnik Reyntjens voor in een eucharistieviering. 
In  zijn homi l ie prees hij de harde werkers en spoorde h ij hen aan tot verdere werking. Bij 
de offergang werd een korf met vruchten, groenten, zuivelproducten en bloemen geof
ferd als symbool van de arbeid van de boer. 
De gi lde telde nu 1 09 leden. Het bestuur van 1 973 zag er als volgt uit: 

Emiel Hoste voorzitter Kal lestraat 
Marcel De Muynck schrijver-zaakvoerder Ursel 
Cyriel Van de Wal le bestuursl id Berlaars 
Raymond Huyghe bestuursl id Malecote 
Marcel Van Canneyt bestuursl id Moerwege 
René Haneca bestuursl id Heulendonk 
Triton Blomme bestuursl id Helle 
Jules Van Landschoot bestuurslid Kal lestraat 
Maurits Hermie bestuursl id Heu lendonk 
Jules De Schepper bestuursl id Broekelken 
André Van Basselaere bestuurslid Vulderstraat 
Urbaan Van Voeren bestuurslid Molenstraat 

Op 1 0  december 1 973 werd een gestencild blad met hoevenamen verspreid. Voor de 
woning van de proost koos men de naam 'Hof Zeggebroek' en voor de hoeve van voor
zitter Emiel Hoste 'Cruysputhoeve' . 

Marcel De Muynck nam afscheid als schrijver in  1 974 
Marcel De Muynck gaf zijn ontslag in de bestuursvergadering van 1 7  december 1 973 
met ingang van 1 januari 1 97 4, maar hij bleef nog wel enkele jaren gewoon bestuursl id. 
Marcel De Muynck was een man die een belangrijke stempel drukte op de werking van 
de Gi lde. In het begin gehandicapt door het feit dat hij in Ursel woonde, slaagde hij er 
toch in  op een sobere wijze en met vol le inzet jarenlang de groei en bloei van de gi lde 
mee te verwezenlijken. 

Marijn Van Poucke werd de n ieuwe schrijver 
Marijn Van Poucke werd gecoöpteerd als bestuurslid en met algemene stemmen aan
genomen als nieuwe schrijver. Op 1 4  januari 1 97 4 greep de officiële overdracht plaats 
van schrijver Marcel De Muynck aan de nieuwe schrijver Marijn Van Poucke. De proost 
E.H.  Thuysbaert was daar ook aanwezig . In die vergadering las Marcel De Muynck een 
eerste deel voor van de geschiedenis van de Boerenbond of Landelijke Gi lde Adegem. 
De vergadering vond plaats ten huize van de voorzitter Emiel Hoste in de Kal lestraat en 
een avondmaal werd geserveerd. In de volgende vergadering werd verder de geschie-
denis van de Boerengi lde voorgelezen. l si 



Stichting van de Onderl i nge Bedrijfshulp in 1 974 
De noodzaak van zo'n vereniging werd reeds vroeger geuit en praktische richtlijnen wer
den uitgewerkt. De officiële stichtingsvergadering greep plaats op 7 mei 1 97 4 onder lei
ding van opziener Brugge en 24 boeren sloten zich aan. 
In februari 1 97 4 organiseerde men voor de eerste maal een vastenavondbal in de zaal 
D' Havé, maar met slechts een geringe opkomst. Eind 1 97 4 namen drie bestuursleden 
ontslag : Cyriel Van de Wal le, Raymond Huyghe en Raymond Claeys, erevoorzitter. In de 
volgende bestuursvergadering koos men als nieuwe bestuursleden : Robert Heyde, 
Remi Claeys en Pieter Van Cleemput of Jozef Dobbelaere (wijk Dorp). Geen van beiden 
nam het aanbod aan, want ze hadden zich geen kandidaat gesteld .  
In  1 975 werd samengewerkt met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen aan de actie 
' Een school voor elk dorp - Basisonderwijs' . 

Fusie van Adegem met Maldegem i n  1 977 
Volgens een verslag van oktober 1 976 was de Landelijke Gilde niet gelukkig met de 
gevoerde campagne voor de gemeenteraadsverkiezing. Slechts twee vertegenwoordi
gers van de boerenstand in Adegem waren verkozen: André Van Basselaere en Kamiel 
De Schepper. Maurits Hermie zou in het O.C.M .W. zetelen met als plaatsvervanger 
Marijn Van Poucke. Financieel kwam de Landelijke Gi lde voor 1 .000 frank tussen in de 
gemaakte kosten voor propaganda. 
Samen met K.V. L.V. organiseerde men een voordracht over 'Ziekten eigen aan het lan
del ijk  mi l ieu' gegeven door Dr. Matthys. Er was een goede opkomst. In het kader van de 
Week van de Cultuur bracht de Landelijke Gi lde samen met K.V.L.V. een diavoorstel l ing 
over de verfraai ing van hoeven, maar de belangstel l ing was gering. 
Begin 1 977 gaven oud-schrijver Marcel De Muynck en bestuurslid Marcel Van Canneyt 
hun ontslag en ze werden bedankt met een geschenk. In  maart 1 977 werd Marijn Van 
Poucke afgevaardigde voor de Culturele Raad en begin 1 978 werd pastoor Arthur 
D'havé de nieuwe proost. 

Emiel Hoste en Gaby Bruynin kx In 
actie bij viering Jaar van het Dorp In 
1 978. 



Het jaar van het Dorp in  1 978 
1 978 werd uitgeroepen tot Jaar van het Dorp en o ironie, in een jaar dat de meeste dor
pen hun zelfstandigheid hadden verloren. De bedoeling was om het dorp te herwaarde
ren. Op 1 6  jul i 1 978 organiseerde de Landelijke Gilde een activiteit die in het kader stond 
van het 'Jaar van het Dorp' .  De actie werd opgezet samen met K.V.L.V. en K.L.J.  en de 
bedoeling was de broeders en zusters uit de fusiegemeenten kennis te laten maken met 
Adegem door een bezoek. Het programma bestond uit een verbroederingstoast in de 
feestzaal D'havé, een diavoorstel l ing, een wandelzoektocht langsheen rustige landelijke 
wegen in Adegem, enz. De deelnemers werden met een bus afgehaald en daardoor had 
men er 260. Een succes! De dag werd afgesloten met een picknick op de hoeve van 
Antoine Sierens in de Kal lestraat. 

Een mooie reis naar Clervaux 
Op 1 8  juli 1 978 werd een reis gemaakt naar Clervaux in het Groothertogdom Luxemburg 
in samenwerking met K.V.L.V. Men vertrok om 6 uur in Adegem en een eerste stop was 
in Bastogne met bezoek aan het gedenkteken van de Amerikanen. In Clervaux bezocht 
men het kasteel en de kathedraal . Vervolgens ging het naar Vianden en Diekirch, waar 
men even vrij was. Via Ettelbrück en Echternach reed men naar de afdamming van de 
Süre. Reisleidster was mejuffer Helène De Kesel. Het was een zeer mooie reis, met goed 
weer en veel belangstel l ing. 

Viering 75-jarig bestaan van de Landel ijke G i lde in  1 978 
Op 24 september 1 978 werd het 75-jarig bestaan gevierd met een H. Mis,  gevolgd door 
een receptie om 1 1  uur op het gemeentehuis. Sprekers waren burgemeester Jean 
Rotsart de Hertaing, Mgr. Hel lemans van de Boerenbond en de voorzitter Emiel Hoste. 
Om 1 uur was er een feestmaal in de zaal D'havé met als sprekers Maurits Brugge, 
Roger Van de Keere en Marcel De Muynck en 's avonds een gratis bal en gezel l ig 
samenzijn. 

Een opper werd gedorst bij Alfons De Baets in d'Helle. V. l .n.r. :  Alfons De Baets, Frans De Coninck en Rudy De 
Schepper. 1 83 
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BGERENGILDE ADEGEM 75 JAAR JONG. - De. jubilerende Gilde 
teitéll na de ontvangst op bet gemeentehuis · te  Adegem. 

LANDELIJKE GILDE ADEGEM 
75 JAAR JONG 

De Adegemse boeren waren in 
feest ter gelegenheid van bet 75-
Jang bestaan van de Landelijke 
Gi�de met een p1echtige dank- en 
jubelmis opgedragen door Mgr. 
Hellemans, Nat. Proost ; een ont
vangst op hel gemeentehuis met 
deelname van de zusterverenigin
gen K.V.L.V. mel de KLJ Jongens 
en Meisjes En met afvaardigingen 
van de andere parochiale groeperin
gen KA V, CMBV, KWB die sympa
thiserend kwamen meevieren, met 
tenslotte een hecrUjk .feestmaal ; 
feestzitting en groot volY.sbal als 
slot in Zaal D'Havé. 

Dank- en Jubehnis 

stukken van de rneevierende ver
enigingen maar ·

ook kOI,"Ven met 
landbouw.vruchten en voortbreng-
selcn van de boerderij plechtig naar 
het altaar gedragen. 

Mgr. Heltemans hield een homilie 
die als {eeslrede mocht worden 
aanzien waarin hij het diepe geloof 
en betrouwen van de boer in het 
licht stelde. 

Ontvangsi ,gemeentehuis 

De jubi lerende gilde kwam daar
na op hEot gemeentehuis wa.ar wel
komwoot'den en gelukwensen wer
den uitgesproken door burgemees
ter de h. J. Rotsa.rt de Hertaing aan 
hel hoofd van schepenen en ge
meentcraads�eden. 

Wc bemerkten er eveneens de h. 
Brugge, opziener B;B, Leuven, de 
h. Van de Keerc, burgemeester van 
Groot Sl.-La.urcins en lid van het 

De kerk liep nokvol met meevle- hoofdbestuur BB Leuven en de h. 
rende leden die zich rond hel be- S. De Cuyper, provincieraadslid en 
stuur schaarden met voorzitter E. voorzitter van L.G. Maldegem. 
Hoste, sekretari11 M. Van Poucke, De burgemeester noemde de lan
Tri])hon Blomme, Gerard Van Hec- j de.lijke bevolking de gelukkigste 
ke, Renl! Haneca, Urbain Van Voo- bevolking op een gemeente die rus
ren, Maurits Hcrmle, Jules De 1 tig kon werken in de vrije natuur 
Schepper, Robert Heyde, Ju:es Van en levens even kon nadenken ter
Land6Choot, Rem! Claeys, Etienne wijl andere groepen steeds werden 
Claeys en André Van Basselaere. opgejaagd bij hun al te dr.ukke be-

Bij de offerande werden bloem- zigheden .  Dal in de laatste jaren 

Crisis in de Landelijke Gi lde in 1 979 

76.000 boeren met hun bedrijf d(· 
den om te 3Chake1en naar ·een · .  

der beroep ; ging in stilte voorb · 

terwijl bij andere groepen 'stà1Q1 

gen los brekc11 om wcrkiooshe�d "' ' 
betere arbeidsvoorwaarden. ' · , 

Na enkele bijzondere a;<tiviteit 
van de Landelijke Gilde te heb 
opgesomd waaronder \•ooral de 
tie Hoeve-verfraaiing in het . llc 
werd _ gesteld ; beloofde de bur ,; 
meester de verdere stewi va.nweg 
hel gemecµtcbstuut. 

Het was Mgr. Hellemans die da( 
te voor deze hoopvolle woortle 
van de burgemeester die spra,k 1 
naam van het ganse gemeente 
stuur en die uit deie woord.en áe: 
burgervader als een burgeme·est ' 

met een boerenhart kon n'oem 
Voorzitter de h. Hosle dankte voóï 
de plechtige ontvangst en had 40 _ 
een dankwoord voor mevr. Bruy
nlnckx van de KVLV die bljzon��t; 
zorg aan de eucharlsti�v lering/ had, 
besteed. · f • • 

Na deze onlvangst ging men' naar, 
de feesttafel waar 75 boer-en .de 'b� 
nen onder tafel staken ; waarna eeà> 
gezellig samenzijn volgde en deze 
heuglijke dag werd besloten met :n 
"Boerenbal" waaraan aile Gi!de-le
den met hun hele- gezin deelnamen 

Het was bijna een jaar geleden dat het bestuur nog eens samengekomen was en dat 
vond opziener Maurits Brugge uiteraard te lang. De samenwerking in het bestuur was 
allesbehalve, want de werking van de gi lde werd op enkele mensen afgeschoven. Men 
gaf toe dat elke vereniging wel eens zijn ups en downs had, maar zo kon het niet voort
duren. Als mogelijke oplossingen stelde men de inbreng van jongeren en eventueel de 
oprichting van een kernbestuur voor. Dat zouden bestuursleden zijn zonder 'wijkwer-
king' .  \ ss 



De heer Brugge legde vervolgens uit hoe de werking was in de omliggende gemeenten. 
Enkele namen van mogelijk n ieuwe leden werden genoemd .  Men stelde ook dat er een 
normale doorstroming zou moeten zijn van K.L.J .  naar Landelijke Gi lde, maar in Adegem 
was de K.L.J .  reeds ontbonden. 
Het bestuur dat aan het crisisberaad deelnam, zag er als volgt uit: 

Emiel Hoste voorzitter 
Marijn Van Poucke secretaris 
René Haneca bestuurslid 
Triton Blomme bestuurslid 
Jules Van Landschoot bestuurslid 
Maurits Hermie bestuurslid 
André Van Basselaere bestuurslid 
Urbaan Van Vooren bestuurslid 
Jules De Schepper bestuurslid 
Remi Claeys bestuurslid 
Robert Heyde bestuurslid 
Walter De Muynck bestuurslid 
Etienne Claeys bestuurslid 
Franky De Busschere bestuurslid 
Gerard Van Hecke bestuurslid 

Op 9 oktober 1 979 werd er een algemene vergadering gehouden met als spreker A. 
Boon over het sociaal statuut voor zelfstandigen. Dat was een in itiatief van de '+ 50-jari
gen' en het had veel succes. Op de feestvergadering van 6 december sprak opziener 
Maurits Brugge over 'Actuele problemen in de landbouw' ,  en daarna volgde een gezel
lig samenzijn .  

1980 Het milieu stak de kop op in de jaren tachtig 

De schaalvergroting van de landbouwbedrijven en de invoering van nieuwe technieken zorgden voor plaatselijke 

hinder. De bevolking nam die hinder niet meer en protesteerde. De nadelige gevolgen van drijfmest, insecticiden 

en pesticiden haalden de actualiteit. Het gevolg was een strengere milieuwetgeving, die het boerenbedrijf aan ban

den legde. 

Een betere werking van de Landel i jke Gi lde in 1 980 
Op de algemene vergadering van 31 januari 1 980 sprak secretaris Marijn Van Poucke 
voor 43 toehoorders over 'Het nieuw kadastraal inkomen' .  Men bracht een bezoek aan 
de M inard in Gent, waar Romain De Coninck en zijn gezelschap voor een 3 uur durend 
amusement zorgde. In juni werd 1 000 frank uitgetrokken voor het afscheid van de 
Eerwaarde Zusters uit Adegem en in ju l i  trok men op reis naar Laroche en Rochefort, in 
samenwerking met K.V. L.V. In  september bracht men een geleid bezoek aan Comelco in 
Aalter. Voor de eerste maal werd het verslag nu gemaakt door Franky De Busschere. Een 
succes werd het optreden van Willem Vermandere in de zaal D'havé in oktober met 220 
aanwezigen. Ook de feestvergadering op 5 december was een succes, met 98 deelne
mers. 

Het bestuur moest verjongd worden 
Op de nieuwjaarsvergadering van 27 januari 1 981 bij voorzitter Emiel Hoste werd er 
opnieuw gesproken over verjonging van het bestuur. Opziener Maurits Brugge zou daar
over aangesproken worden. Op 1 7  februari vond een biljartprijskamp plaats bij André 
Van Basselaere met de bedoel ing een vijftal leden te selecteren, die zouden deelnemen 
aan de gewestelijke prijskamp in Oosteeklo op 6 maart. André· Van Leeuwe werd ver
dienstelijk vijfde op die gewestelijke prijskamp. 



Franky De Busschere werd de nieuwe secretaris in 1 981 
Op de bestuursvergadering van 1 0  maart 1 981  koos men een nieuwe secretaris, omdat 
de samenwerking met de vroegere secretaris en het bestuur niet optimaal was. Franky 
De Busschere werd met 7 stemmen van de 9 gekozen tot n ieuwe secretaris. De rest van 
het bestuur nam voltal l ig ontslag en nieuwe kandidaturen werden ingewacht. 

Nieuwe bestuursverkiezingen 
Op de bestuursvergadering van 27 maart 1 981  werd overgegaan tot bestuursverkiezin
gen. De 1 2  kandidaten werden al lemaal verkozen en Emiel Hoste werd weer voorzitter, 
Etienne Claeys ondervoorzitter en Franky De Busschere werd als secretaris bevestigd . 
Het bestuur van de Landelijke Gi lde en Bedrijfsgilde zag er nu als volgt u it : 

LANDELIJKE GILDE BEDRIJFSGILDE i-=�....;_�...;._����������-1 
Hoste Emiel voorzitter 
Claeys Etienne ondervoorzitter 
De Busschere Franky secretaris 
Van Poucke Marijn bestuursl id 
Haneca René bestuursl id 
Blomme Triton 
De Muynck Walter 
Van Hecke Gerard 
Stul Walter 

bestuursl id 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 

De Schepper Leonel bestuursl id 
Dooghe Luc bestuursl id 
De Rycke Wil ly bestuurslid 

Cornelis Gabriël ondervoorzitter 
Hermie Maurits bestuurslid 
Van Basselaere André bestuurslid 
Van Landschoot Jules bestuurslid 
Claeys Remi bestuurslid 
Beelaert Noël bestuursl id 
Van Voeren Urbaan bestuurslid 

In  mei kocht men een geschenk voor de proost Arthur D'havé, die 30 jaar priester was. 
In augustus nam men deel met een grote ploeg aan het gewestel ijk  sportfeest in 
Kaprijke, waar onder een stralende zon Etienne Claeys de 800 meter won. Voor de eer
ste maal hield men in september een fietstocht, d ie l iep rond Adegem met stopplaats in 
de Koffiekan. Op 1 9  oktober was er een spreekbeurt van Luc De Muynck over ' Erfrecht' 
in samenwerking met K.V. L.V. en er was veel belangstel l ing. 
Op 12 januari 1 982 hield men de traditionele bestuursvergadering bij voorzitter Emiel 
Hoste en in februari werd de fi lm 'De Witte' gedraaid in de zaal D 'havé voor 75 aanwe
zigen. 

Een eerste openluchtmis op een boerderij in 1 982 
Voor de eerste maal was er nu sprake van een activiteit met de Kruisdagen en daarvoor 
nam men contact op met de proost, die aan dit initiatief gaarne meewerkte. De eerste 
openluchtmis had plaats op de hoeve van Robert Timmerman in de Kal lestraat op 1 7  mei 
1 982 en zou een traditie worden bij de Landelijke Gilde van Adegem. 
De hoofdactiviteit van 1 982 was de deelname aan de Week van de Landbouw van 1 8  tot 
26 september. Op vrijdag 1 7  september was er een openingsreceptie in het gemeente
huis met ruime belangstell ing naar aan leiding van de opening van de tentoonstel l ing 
aldaar. Op zondag namen ca. 1 50 personen deel aan een zoektocht per fiets langs ver
schil lende hoeven en op woensdag was er een fietstocht voor de leeftijd '3 x 20' .  De 
week werd op zaterdag besloten met een agrarische quiz in het gemeentehuis, gewon
nen door de K.W.B. van Adegem. Tijdens de week bezochten alle klassen van de lagere 
jongens- en meisjesschool een landbouwbedrijf. 

l s7 



ss I 

De geplande openluchtmis tijdens de Kruisdagen vond plaats in de hangar van Etienne Claeys in de Vulderstraat. 

De werking stond op een laag pei l  in  1 983, 1 984 en 1 985 
In maart 1 983 werden de bestuursleden samen met hun partner beloond met een eten
tje in de zaal D 'havé en in de Goede Week werd een d iamontage getoond over Jezus 
van Nazareth met een aanwezigheid van twee- à driehonderd man. In mei was er een 
openluchtmis op de hoeve van Noël Beelaert en in jul i  maakte men een g i ldereis naar 
het Hageland met een bezoek aan Scherpenheuvel en de abdij van Averbode. Voor de 
feestvergadering in december kwam slechts 71 man opdagen, een dieptepunt. 



In februari 1 984 bezocht men de verbrandingsoven van Balgerhoeke en Chore Time in 
Maldegem. In  maart was er een vredesmis in samenwerking met K.V. L.V. met voor elke 
aanwezige een vredeskaars en in mei vond de openluchtmis plaats bij Etienne Claeys. In  
ju l i  g ing de gi ldereis naar West-Vlaanderen. E ind 1 984 werd dorpsgenoot Daniël Hertleer 
wereldkampioen Ploegen en de Gilde bezorgde hem een bloemstuk als eerbetoon. 
In  januari 1 985 nam Luc Dooghe ontslag en zijn wijk werd tijdelijk overgenomen door 
Marijn Van Poucke en Etienne Claeys. In  apri l bezocht men de Boerenbondvestiging in 
Aalter en in jul i  trok men op reis naar Sint-Truiden met o.a. een bezoek aan de fruitvei
l ing, de tinfabriek van Borg loon en het klooster van Coolen. 

Marijn Van Poucke werd voorzitter in 1 985 
Op 25 oktober 1 985 werd een nieuw bestuur verkozen en de maand daarop de voorzit
ter, ondervoorzitter en secretaris. Het bestuur zag er nu als volgt uit : 

Marijn Van Poucke 

Walter Stul 

Franky De Busschere 

Etienne Claeys 

Triton Blomme 

Walter De Muynck 

Lionel De Schepper 

Wil ly De Rycke 

voorzitter 

ondervoorzitter 

secretaris 

bestuurslid 

bestuurslid 

bestuursl id 

bestuurslid 

bestuurslid 

Marijn Van Poucke, 
secretaris en later voorzitter. 

Op de feestvergadering van 6 december 1 985 belichtte men de verdiensten van de oud
voorzitter Emiel Hoste en ook oud-bestuurslid René Haneca werd gehuldigd. Mariette 
Van Houtte, de vrouw van Emiel Hoste, kreeg een bloemstuk voor de vele mooie ont
vangsten ten huize van de voorzitter in de jaren van zijn voorzitterschap. 
In maart 1 986 bracht men een bezoek aan Sperry-New Hol land in Zedelgem, waar de 
volledige montage van een pikdorsmachine werd getoond. In het kader van de Week van 
de Landbouw werd er een fietstocht georganiseerd met meer dan 200 inschrijvingen. De 
lagere jongens- en meisjesscholen brachten een bezoek aan een hoeve en er was een 
tekenwedstrijd voor de kinderen. In november organiseerde men een namiddag met de 
kinderanimatiegroep Klutske in samenwerking met de Jonge Gezinnen. l s9 
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De werking van de Landel i jke Gi lde was nog n iet optimaal 
Op de feestvergadering van 1 1  december 1 987 zag men dat het aantal inschrijvingen 
gedaald was tot 55 aanwezigen. De werking van de Landelijke Gilde stond op een laag 
pitje. Bij een nazicht d .d .  1 5  april 1 988 door opziener Maurits Brugge noteerde deze in  
het verslagboek dat de werking van de Gi lde n iet voldeed aan de eisen van het decreet, 
namelijk minstens 3 bestuursvergaderingen in een werkjaar (nu slechts 1 )  en minstens 
6 activiteiten (nu slechts 4). 
Op zondag 1 5  september 1 988 nam men samen met K.V.L.V. deel aan de Sagen- en 
Legendenstoet in Maldegem. De bouw van de wagen was vooral het werk van onder
voorzitter Walter Stul  en bestuurslid Wil ly De Rycke. 

Deelname van de Landelijke Gilde aan de Sagen- en Legendenstoet in 1 988. Vooraan v. l .n .r. :  Walter Stul, Filip Van 
Hecke, Thierry Van Leeuwe, Roger lmmesoete, Johan Sierens en Willy De Rycke. Achteraan: Daniêl Van Canneyt, 
Lionel De Schepper, Marnix Dhooge, Wim Van Hecke en Etienne Claeys. Helemaal bovenaan: Gaston De 
Schepper. 

1990 1 Toestand van de landbouw in 1990 
In 1880 waren er nog ongeveer 1 miljoen boeren actief en in 1990 nog ca. 92.0<X>t De gemiddelde omva'!Jl van 

een bedrijf was 6,3 ha in 1880 en steeg tot 15,3 ha In 1990. Vele landbouwbedrijven zoals varkenskwekeriJen en 

legbatterijen voor kippen waren niet meer aan grond gebonden. 



Actie om de landbouw positief in beeld te brengen. 
V.l.n.r.: Etienne Claeys, Willy De Rycke en Thierry Van Leeuwe 
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Fotowedstr1jd georganiseerd door de Landelijke Gilde In 1 991 . 



Het bestuur van de Landelijke Gi lde op het einde van 1 994 
Het bestuur was opnieuw verjongd en zag er nu als volgt uit: 

Marijn Van Poucke 
Etienne Claeys 
Franky De Busschere 
Walter Stul 
Walter De Muynck 
Wi l ly De Rycke 
Thierry Van Leeuwe 
Johan Sierens 
Frankie Timmerman 

voorzitter 
ondervoorzitter 
secretaris 
bestuursl id 
bestuursl id 
bestuursl id 
bestuurslid 
bestuursl id 
bestuursl id 

Walter Stul werd gekozen tot gewestvertegenwoordiger, maar nam onmiddel l ij k  ontslag 
als bestuursl id. In 1 997 werd het bestuur versterkt met Johan De Smet. 

De eerste sneukeltoer op zondag 1 4  ju l i  1 996 
Met een zekere schroom werd de eerste sneukeltoer gepland. Men stelde vast dat de 
organisatie veel mankracht vergde, veel inzet, maar het resultaat was een grote mee
val ler en het zou een vast item worden op de programmatie van de volgende jaren. 

Etienne Claeys werd de nieuwe voorzitter in 1 998 
Marijn Van Poucke gaf na 1 2  jaar voorzitterschap zijn ontslag en werd vervangen door 
ondervoorzitter Etienne Claeys. Frankie Timmerman werd de nieuwe ondervoorzitter. Op 
de feestvergadering van 1 1  december werd Marijn u itgebreid bedankt voor de vele jaren 
inzet als voorzitter en als secretaris. In 1 998 nam Maurits Brugge ontslag als opziener 

92 1 en het bestuur betaalde mee voor het kunstwerk dat hem aangeboden werd. 



De paashaas op bezoek. 

Ook op sportief vlak blonk de Landelijke Gilde uit. 
V.l.n.r.: Marc Van Deursen, Gabriêl Cornelis, Walter De Muynck, Patrick Van de Walle, Etienne Claeys, Walter Stul, 
Lionel De Schepper, Willy De Rycke, Luc Dhooge en Franky De Busschere. 

1999 1 Tanende politieke Invloed 

Zowel In de gemeentepo/ltlek als In de nationale polltiek daalde de invloed van de boerenorganisaties. De 

Boerenbond had steeds veel te zeggen In de C. V.P. en had meestal een vertegenwoordiger In het Ministerie van 

Landbouw, bijna steeds geleld door een minister van christelijke signatuur. In 1999 maakte de CVP (nu CD& V) 

geen deel meer uit van de regering. De Invloed van de boerenorganisaties was dus nog verkleind. 



1999 Dioxinecrisis 

In het eerste kwartaal van 1999 kwam een kleine hoeveelheid dioxines in dierenvoeding terecht en die werd later 

teruggevonden in eieren, kippen, varkens, enz. Door een niet zo best beheer van dit gegeven escaleerde deze 

zaak tot een grote crisis, die zijn weerslag had op Europa. De Belgische producten werden overal geweerd, tot in 

Japan toe. De crisis had ook politieke gevolgen. De CVP verloor de verkiezingen en werd uitgestoten bij de rege

ringsvorming. 

Viering 1 00-jarig bestaan van de Landel i jke Gi lde op 6 april 2003 
In zijn openingsrede gaf voorzitter Etienne Claeys een korte geschiedenis van de vere
niging, die ongeveer î 00 jaar bestond. Het eeuwfeest begon met een eucharistieviering 
in de Sint-Adrianuskerk. De mis werd opgeluisterd door het koor Cante Corum. 
Vervolgens begaf men zich naar Den Hoogen Pad, waar de academische zitting begon 
met een toespraak van de voorzitter. Hulde werd gebracht aan de vele bestuursleden, 
die de beweging ondersteund hadden met hun jarenlange inzet. In 't bijzonder kregen de 
bestuursleden Maurits Hermie, Walter De Muynck, Etienne Claeys, Franky De Busschere 
en Marijn Van Poucke een geschenk van de heer Van de Pitte, ondervoorzitter van het 
nationaal bestuur. Speciaal gehuldigd werd Maurits Hermie omdat hij reeds meer dan 40 
jaar bestuursl id was. In zijn toespraak legde burgemeester Johan De Roo het accent op 
het feit dat de Landelijke Gi lde goed meewerkte met de gemeente in het gemeentelijk 
groen- en landbouwbeleid . De landbouw bl ijft belangrijk, zei hij ,  want h ij staat nog 
steeds in voor een belangrijk deel van onze voedselvoorziening. De heer Van de Pitte van 
het nationaal bestuur pleitte voor solidariteit tussen de landbouwers. Slechts als ze als 
blok opkomen voor hun rechten, zul len ze gehoord worden. 

Etienne Claeys, pastoor Adrien Dhooghe en 
Franky De Busschere. 

(Foto Pol Veirman) 

Voorzitter Etienne Claeys en burgemeester 
Johan De Roo. 

(Foto Pol Veirman) 



Viering 1 00-jarig bestaan in 2003. Het bestuur v. l .n . r. :  Willy De Rycke, voorzitter Etienne Claeys, Guido Hermie, 
Walter De Muynck, Kristof Van de Walle, pastoor Adrien Dhooghe, Johan De Smet, Maurits Hermie, Frankie 
Timmerman, secretaris Franky De Busschere, Johan Sierens en Marijn Van Poucke. Thierry Van Leeuwe ont
breekt op de foto. ( Foto Vacas) 

Verdienstelijke bestuursleden op het podium. V. l .n.r . :  Walter De Muynck, Maurits Hermie, Etienne Claeys, 
Franky De Busschere, Marijn Van Poucke en de ondervoorzitter van de Boerenbond Leuven. 
(Foto Pol Veirman) 



Klein geluk 

Onzichtbare vogels in de bomen 
zingen luid de zomer open. 

Er lopen sporen door de akker. 
Wat enkelingen wonen er verloren · tussen de gouden rijkdom van het koren. 

De aren ritselen droge hitte. 
De hemel blaaskaakt witte 
slagroomwolken, zij zeilboten in hoge lucht. 

Een angsthaas is gevlucht tussen de stuiken. 
Je kan het brood al in de tarwe ruiken. 
Er is genoeg voor klein geluk. 

Maria Seselle 



Groepsfoto van de Landelijke Gilde genomen in april 2003 bij de viering van het 1 00-jarig bestaan. 
Zittend v.l.n.r.: Walter De Muynck, Sam Wille, Remi Claeys, Anna Dobbelaere, Veerle Claeys, Rosette De 
Scheemaeker, Yvonne Dobbelaere, mr. en mevr. Willem Remyn, Ria Staelens, Tine De Clerck, Els Claeys en 
Franky De Busschere. 
Staand v.l.n.r.: Rosette Van Loo, Willy Poll et, Antoinette De Craene, Kristof Van de Wal Ie, . .  " Martine De Muur, 
Isabel De Busschere, Joeri Baute, Marie Louise Van den Bossche, Robert Timmerman, Marie-Rose Claeys, 
Simonne Van Parys, Willy De Rycke, Johan De Smet, Leo De Kesel, Ludwine Hoste, Jules Van Landschoot, Ria 
Dewilde, Guido Hermie, Marie Haegeman, Lionel De Schepper, . .  " Etienne Claeys, Firmin Van den Bossche, 
Sonja De Walsche, Maurits Hermie, Marc Beelaert, Anne-Marie Dobbelaere, Simonne Teirlinck, Gerard Willems, 
René De Bruyckere, Marijke Vermei re, Monique Hoste, .. " Frans lmpens, Francine De Wispelaere, Kathleen 
Claeys, Maria Van Canneyt, Boudewijn De Schepper, Eliva Schoors, E .H .  Adrien Dhooghe, Nelly Van den 
Bossche, Frankie Timmerman, Antoine Sierens, Johan Sierens, Etienne Hermie, Koen Joos, Eddy Matthys, . .  " 
Noël Beelaert, Luc Cru l ,  Geert De Roo, Alex De Coninck, Paul Ginneberge, Marijn Van Poucke. 
(Foto Vacas) 
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Broeckhuyse 
besuyden de Gendtsche Lieve 

Walter Notteboom 

Daniël Verstraete, de Assebroekse h istoricus, die in de jaren zestig talrijke gewaardeer
de bijdragen publiceerde over Maldegem, schreef in Vrij Maldegem nr. van 8 maart '68, 
dat de Maldegemnaar voor zijn ontspanning niets beter kon doen dan eens naar 
Broekhuize en Moerhuize te wandelen. H ij had toen zeker geen ongelijk. 
Voor de aan leg van de N49 bereikte men Broekhuize langs de Rapenbrugstraat, voorbij 
de ' Kromme Stij l ' ,  waar de Oude Molenslag (nu Molenberg) samenkomt met de Kleine 
Warme en de Rapenbrugstraat. Aan de rechterkant hebben we daar nu nog een eindje 
de Begijnewatergang , die wat verder l inks onder de Rapenbrugstraat vloeit in de richting 
van het kanaal. Waar de Kwezelweg op de Rapenbrugstraat uitkomt, spreekt Verstraete 
van 'Ter Kapt ' .  De heer Verstraete zou nu wel vreemd opkijken als hij zou zien hoe 
drastisch d it eertijds zo rusti9e gebied doorsneden is door de drukke verkeersweg, die 
de natuur h ier veel geweld heeft aangedaan, zodat sommige bewoners zelfs besloten 
rustiger oorden op te zoeken. 
E lke Maldegemnaar weet wel ongeveer waar hij Broekhuize kan vinden. Het is maar een 
korte zijstraat van de Rapenbrugstraat. Aan de rechterzijde vindt men een rij n ieuwe 
woningen, al lemaal gezinnen die in de jaren zestig dachten dat het hier aanger:iaam en 
rustig wonen zou zijn .  Wat verder l iggen de hofsteden die sinds eeuwen de kern van 
Broekhuize vormen. 

De naam Broekhuize 

"Broek" van het Germaanse broka betekent moeras, een gebied enkel geschikt voor 
begrazing' .  Broek is dus synoniem voor meers, weide, moerassig land langs rivieren of 
beken gelegen. 
Het topon iem 'broek' vinden we in Broekhuize, Noordbroek, Oostbroek, 
Noordbroekwatergang, Broekelken (Adegem), enz. Broekhuize werd - voor het 
Schipdonkkanaal er lag - in het noorden begrensd door de Lieve. De Broekhuizeweg 
was in hoofdzaak een ontsluitingsweg naar de broeken. 

Een deel van die meersen werd vroeger in gemeenschap gebruikt. Geleidelijk aan wer

den ze eigendommen, zoals vermeld in een ommeloper uit 1 6452• Langs de weg naar de 

meersen ontstond bewoning. De bewoning kwam er ongetwijfeld door de ontginningen 

in de 1 3de - 1 4de eeuw, Broekhuize en Moerhuize behoorden tot het moer- of veenge

bied ten zuidoosten van Aardenburg .  
Het kenmerkende voor Broekhuize i s  dat e r  lange tijd veel meersen waren. De kaart 
Vandermaelen (1 830) geeft dit duidelijk weer. 



De meersen 

Nu nog treffen we er een drietal grote hoeven aan en op het einde een landelijke woning, 
eertijds ook een hoeve. Waar de weg scherp naar rechts draait hebben we l inks de hof
stede van lgnace Verstrynge, daarnaast de grote hoeve van Victor Cuelenaere, en aan 
de rechterkant de hoeve De Brabander. Helemaal op het einde het zogenaamde ' Hof van 
Moerhuize', nu bewoond door het echtpaar Somers. Reeds op de kaart van de Ferraris 
(1 77 1 -1 778) vinden we deze hoeven duidelijk aangeduid. 

Even naar de situatie in  de 1 7de eeuw. In een ommeloper van 1 645 vindt Daniël 
Verstraete daar zes hoeven i .p.v. vier. Vier aan de noordkant, bewoond door Jan de Vos, 
Geraard Eekeman, Laurens Van de Wiele en Pieter van de Wiele, en twee aan de zuid
kant, bewoond door Pieter de Vos en Jan Van de Wiele. 

Voorbij die hoeven werd - en wordt nog steeds - het straatje een landweg naar de meer
sen, d ie de Leest en de Raffoele genoemd werden en d ie  tot aan de 
Noordbroekwatergang reikten, een watergang die a l  zeer lang bestaat en die paral lel l iep 
aan de Lieve. 
De meersen waren ook te bereiken langs de Bredeweg, die begon aan de Warmestraat, 
en nu een betonweg is die over de expresweg leidt naar de hoeve van Romain 
Bommelé-Vercauteren. Aan de westkant van de Bredeweg lag nog een grote meers, de 
Wildemeers of Letterswal. Meer naar Broekhuize toe lag de Stovemeers. Deze namen 
van de meersen die genoemd worden in de 1 7de-eeuwse ommeloper zijn nu in onbruik 
geraakt, maar het zijn toch interessante oude toponiemen. 

Letterswal was een oud hof dat in de 1 Sde eeuw toebehoorde aan de heer van Ogimont, 
maar een leen was van Maldegem. Sporen ervan zouden te vinden zijn dichtbij het hof 
van Broekhuize (Somers). Zuidwaarts, nog steeds ten westen van de Bredeweg, lag de 
Oude Meers, een leen van 1 6  gemet, dat reeds in de 1 3de eeuw vermeld wordt en 
samenging met het hof van Warme. Waar de Noordbroekwatergang zich van de vaart 
verwijdert, lagen meersen met de naam de Luizepokke en de Groene Meersen. 

Westwaarts tot tegen de Warmestraat, die naar Celie loopt, vond Verstraete nog de vol
gende benamingen3: de Cocxbilcken, de Schapelinckxmeers, de Swulfsmeers, de 
Nederenmeers, . en de Santinnemeers. Aan de westzijde van de Warmestraat schuin 
tegenover Dijsterwalhoeve, lag ooit Quinkerswal, waarvan de wallen nog een beetje 
zichtbaar zijn. 

De meersen van vroeger zijn akkers geworden. De afwatering gebeurt 6'oor een d iepe 
beek, de Noordbroekwatergang, die ongeveer bij Celie begint en eindigt naast de mon
ding van de Ede, waar hij onder het kanaal van Schipdonk doorgaat en zijn water loost 
in het lager gelegen Leopoldkanaal. De Noordbroekwatergang ontvangt ook de 
Ruddervoordewatergang en de Begijnewatergang, die van de Gentsesteenweg komen. 
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De oude Ede? 

De indeling in  wateringen dateert reeds u it de tweede helft van de 1 3de eeuw, na het 
graven van de Lieve door de Gentenaars in 1 25 1 -1 261 . Dit kanaaltje veroorzaakte grote 
veranderingen in de afwatering van Maldegem. I n  het begin werd de Ede in de Lieve 
geleid ,  pas later ging ze met een siphon onder de Lieve, want de Lieve met haar oevers 
was eigendom van de Gentenaars. 
Vanaf het St .-Annapark heeft de Ede nu een zeer rechtl ijn ig  tracé naar het 
Schipdonkkanaal. Dat was honderden jaren geleden niet het geval. Ze l iep niet rechtlij
nig vanuit Maldegem naar Strobrugge, maar maakte een grote bocht in de richting van 
Broekhuize-Moerhuize-Hof van Vake. Vandaar l iep ze in de richting van Slependamme, 
een (verdwenen) plaats ten noorden van Aardenburg aan het Zwin. 
Heel wat toponiemen verwijzen naar de oude Ede, zoals Ouder Ede, Houde Ede, Oude 
Ee4• De loop van de oude Ede precies beschrijven is een moeil ijke opgave, bij gebrek aan 
overtu igend kaartmateriaal. Een al even moeil ijk geval is de beek Absentia, die in de 
oude tekst over Vake ter sprake komt. 

Hofstede lgnace Verstrynge. 

Hofstede De Brabander· 
Van Landschoot. 



De hofsteden van Broekhu ize 

Broekhuize heeft drie indrukwekkende hofsteden. De eerste hoeve l inks, nu van de fami
l ie Verstrynge, was eeuwenlang in  het bezit van opeenvolgende generaties Cuelenaere: 
om te beginnen met Pieter Jacob (1 805-1 878) en zijn vrouw Anna Bogaert, gevolgd door 
H ippol iet (1 848-1 903) en Sidonie Blanckaert, ten slotte Hector (1 88 1 - 1 957) en Maria 
Potvl iege en ten laatste weer Hippoliet (1 91 4-1 981  ). 

Daar voorbij vindt men l inks het hoevecomplex van Victor Cuelenaere en Marie
Antoinette De Keyzer, zeer mooi en goed onderhouden. Volgens de huidige bewoners 
'de' stamhoeve van de Cuelenaeres, want h ier zou stamvader Henricus Cuelenaere 
(1 761 -1 836) en Monica Wauters gewoond hebben. Ze werden er opgevolgd door 
Joannes Cuelenaere (1 807-1 871 , broer van de voornoemde Pieter Jacob, op het hof 
ernaast) en Victoria De Rycke (1 81 0- 1 90 1 ), gevolgd door Victor en Ju l ie Van De Velde; 
daarna hun zoon Eduard, gehuwd met Paula Van Rie, en ten slotte de huidige bewoner 
Victor Cuelenaere-De Keyzer. 
Henri Cuelenaere, ook een zoon van Victor en Ju l ie Van de Velde en broer van Eduard, 
had zijn hofstede bij de Rapenbrug.  Aan de dynastie van de Cuelenaeres, die een paar 
Maldegemse burgemeesters leverde, kan een interessante studie gewijd worden. 
Aan de overzijde baat Aimé De Brabander-Van Landschoot een groot landbouwbedrijf 
u it. 

Hofstede Victor Cuelenaere-De Keyser. 
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Het echtpaar J. Somers-Van Hoorenbeeck voor het eeuwenoude "Goed ten Broekhuize", door hen fraai gerestau
reerd en goed onderhouden. 

Het hof van Broekhuize 

Drie van de vier zeer oude hofsteden in Broekhuize zijn dus nog in u itbating. En het hof 
van Broekhu ize? Waar lag de woning of hoeve die haar naam gaf aan de wijk? De oude 
vermeldingen van het gehucht spreken altijd in de enkelvoudsvorm, er was eigenlijk 
maar één Broekhuis, hoewel op kaarten wel eens de benaming 'Broekhuizen' staat. 
Het Broekhuis stond en staat nu nog op het einde van de weg, Broekhuize nr. 8, voorbij 
de drie vermelde hofsteden, dus het d ichtst bij de vroegere meersen. Het is nu eigen
dom van de heer en mevrouw Jos en Maria Somers-Van Hoorenbeeck. 

Volgens D. Verstraete woonde hier in de tweede helft van de 1 3de eeuw Boudewijn van 
Broekhuize; hij droeg de titel 'ser' voor zijn naam, en was dus wel geen gewone boer. 
Verstraete vermoedt dat die Boudewijn van Broekhuize toezicht uitoefende op de broe
ken in de omgeving. Die broeken werden immers aanvankelijk door de gemeenschap 

uitgebaat en gebruikt. De woning van Boudewijn stond eigenl ijk aan de oostkant van de 

gerestaureerde woning van Jozef Somers, dus aan de overzijde van de landweg die zich 

voorbij deze woning scherp naar het noorden keert. "Er lag een wall ing rond het hof dat 

bijna drie gemet groot was; aan de westkant en aan de zuidkant van het hof l iep de Oude 

Ede, in de oudste bronnen Watergang van Broekhuize genoemd". Er l igt nu nog een wat 

aan de zuidkant van het hof, maar die zou door vorige bewoners gebruikt zijn als rao!_
put voor vlas en er is weinig of geen bewijsmateriaal voor dat dit een stuk van de Oude 

Ede zou zijn. 



Gezellig interieur van het huis ten Broekhuize met oud-Vlaamse schouw. 

Uvina Colman, echtgenote van August Cochuyt en haar dochter Mariette (later 
Zr. Gamma), toen ze op hof van Broekhuize woonden. l 10s 



De broer van Boudewijn ,  Claeys genaamd,  woonde ook op het hof, maar in een afzon
derlijke woning, in  het gebouw dat er nu nog staat, weliswaar in gerestaureerde toe
stand, en dat bewoond wordt door het echtpaar Somers. Deze woning is nog opge
spl itst geweest in twee wooneenheden, zodat uit het oorspronkelijke Broekhuize drie 
hoeven gegroeid zijn. Verstraete vond als bewoners de famil ies De Meunck, Maes, Jan 
Gevaert en Aernout Neyt. 
Het is een historische plaats en de eigenaar heeft er terecht een fraaie plaat aangebracht 
"H ier is het Goed ten Broekhuize, 1 3de eeuw". 

In de 20ste eeuw 

Op het hof van Broekhu ize woonde van 1 91 9  tot 1 953 August Cochuyt, gehuwd met 
Livina Colman, met hun kinderen Omer, Bertha, Martha, Prosper en Mariette. De jongste 
dochter is het best bekend als zuster Gemma van de zusters Maricolen, lerares in het 
beroepsonderwijs en kunstenares. In d ie tijd was het een klein landbouwbedrijf met een 
belangrijke vlasverwerking. Toen moeder Livina in 1 953 overleed, bleef August er wonen 
bij het gezin van zijn zoon Prosper Cochuyt-Alice Vermeire, tot die verhuisden naar de 
Rapenbrugstraat. 

Begin de jaren zeventig stond de woning een tijdje leeg, tot ze door het echtpaar 
Somers-Van Horenbeeck ontdekt werd en als vakantieverblijf gebruikt. Ze raakten 
bekoord door dat toen sti l le hoekje van Maldegem, kochten in 1 975 de woning aan en 
kwamen er in 1 985 definitief wonen5• De woning is zeer knus gelegen in het groen. De 
nieuwe eigenaars respecteerden de oude bouwtrant en restaureerden met de gepaste 
materialen, zodanig dat het typische van het gebouw niet verloren ging. Binnen zijn twee 
oud-Vlaamse haarden aanwezig, er was immers een periode waarin twee gezinnen er 
onderdak vonden. 

Rechts van de oprit stond vroeger de bakoven, die was echter te bouwvall ig om te 
behouden. Rond het woonhuis l igt nog een stukje natuur dat zijn gang mag gaan. "Toen 
wij h ier dertig jaar geleden kwamen wonen, was er in deze hoek nog een overvloed aan 
dreven en dreefjes met olmen en eiken en rijen knotwi lgen en struwelen tussen de 
akkers. Er heerste me!=lstal , op het geloei van de koeien en de geluiden uit de nabije 
hoeven na, een volkomen stilte. Deze idyl le is nu voor een fl ink stuk verstoord door het 
geraas van de verkeersweg" ,  aldus Jos Somers. Door passanten worden de bewoners 
zo goed als nooit verontrust, ze wonen er 'op het einde van de wereld' en weinigen 
wagen zich tot hier. Ondanks het nabije verkeer is het voor hen een heerlijke plek. 

Noten: 
1 .  Meetjeslandse Plaatsnamen van voor 1 600, Dr. Johan Taeldeman, deel 1 ,  band 2, uitgave Ambacht Maldegem, 1 990. 

2. D. Verstraete, Op Broekhuize, Vrij Maldegem, nr. 35, 6.1 1 . 1 970. 

3. D. Verstraete, Op �oekhuize, Vrij Maldegem, nr. 24,28.06.1 968. 

4. Meetjeslandse Plaa snamen, deel 1 ,  band 2, Maldegem, p. 1 1 2. 

5. De hoeve werd ver �ht door Marle-Josée Van Der Donckt, echtgenote van de heer Almé Bauwens, Evergem. M.-J. 

Van Der Donckt was dook erfenis van haar tante Mej. Clothllde Cuelenaere eigenares gewo�en. 



ioordoostelijke deel van Maldegem op de kaart Ph. Vandermaelen ( 1 830-1 840). De meersen van Broekhulze en de voor-
lSte hoeven zijn duidelijk te zien. De Lieve Is verbonden met de wallen van het 'Fort de Pont de Paille' en het Leopoldkanaal l io7 3ds op de kaart geprojecteerd. 



Moerhuize 
aan de rand van 

het moer van Aardenburg 
De Rapenbrug is als het ware de poort naar Moerhuize. In de tijd dat de Lieve nog in de 
richting naar Damme l iep, heette de brug "Rapenbruch of Boterbrugge". De Lieve, 
gegraven van 1 25 1  tot 1 26 1 , speelde h ier een belangrijke rol als vaarweg, ze verdween 
helemaal in het Kanaal van Schipdonk. Westwaarts was de eerste brug over de Lieve 
"Stroeprock", al ias "Stroobrugghe"; oostwaarts kon men nog over de Lieve aan "Selie 
brugghe" en "Bal leverhoucke brugge". Eind 1 9de eeuw heeft de aanleg van de beide 
kanalen de situatie in deze noordoosthoek van Maldegem grondig gewijzigd. 

Het cultuurlandschap van Moerhuize verschi lt weinig van dat van Broekhuize. Waar een 
zestig jaar geleden bijna iedereen hier landbouwer of kleine vlasboer was, zijn de actie
ve landbouwbedrijven nu op één hand te tel len. Een paar oude herbergen en boerderij
tjes verdwenen, woonhuizen in de meest diverse stij len namen de plaats in .  De oude 
kasseiweg voldeed al lang niet meer, het "Popul ierenhof", eertijds "In 't Groene Woud", 
houdt de herinnering aan de lange rijen onder de wind gebogen canada's in leven. Een 
banale macadamweg is naar de zin van de haastige automobil isten en fietstoeristen, die 
deze doorgangsweg naar Sint-Laureins en het krekengebied al lang ontdekt hebben, 
zodat men er pas laat in de avond van de spreekwoordelijke rust van de buiten kan 
genieten. 
En toch heeft deze hoek, wa?r de horizon naar alle zijden beperkt wordt door aaneen
gerijde populieren op de vaartd ijken, iets apart. 

De naam Moerhuize 

Dit deel van Maldegem heeft een specifieke ontginningsgeschiedenis die te maken 
heeft met de turfwinning. In de tweede helft van de 1 3de eeuw was het een veengebied 
dat zich uitstrekte ten oosten en zuidoosten van Aardenburg,  gans Sint-Laureins omvat
te en ook het noordoosten van Maldegem. Dit gebied werd in oude documenten ook 
moergebied genoemd, omdat het moer het bijzonderste product was bij de turfwinning. 
Aan de zuidkant van het moer van Aardenburg lagen Moerhuize, Broekhuize en Warme. 
De veen- of moergronden reikten immers tot aan de Warmestraat (Maldegem), 
Broekelken en Moerwege (Adegem). Dit waren de moergronden die in het Ambacht 
Maldegem lagen. 

Deze moergronden uit de M iddeleeuwen brengen ons bij de betekenis van de naam 
' Moerhuize': een nederzetting van dagloners-turfgravers aan de rand van een groot 
moergebied1• 

Ontstaan van veen 

Voor het ontstaan van veen- of moergrond moeten we 5000 jaar terug, naar de geologi
sche periode die men het Holoceen noemt. Veen ontstond door de ophoping van dode 
plantenresten die ten dele in humus zijn opgegaan. Als de zuurstof van de lucht de dode 
plantendelen slechts zeer gebrekkig kan bereiken, bijv. in een moeras of poel, wordt de 

108 \ verrotting vertraagd, bl ijft ze onvolledig en wordt humus gevormd. 



Veen gevormd in stilstaand water wordt laagveen genoemd,  gebeurt de veenvorming op 
moerassige grond boven de grondwaterspiegel, dan spreekt men van hoogveen. In het 
hoogveen wordt de lucht afgesloten door planten die in staat zijn het regenwater op te 
zuigen en vast te houden, zodat ook hier de vol ledige verrotting wordt tegengegaan. 
N ieuwe planten groeien hierbovenop, zodat de veenmassa steeds hoger komt te l iggen. 
Veenvorming wordt bevorderd door een vochtig koel kl imaat, een slechte afwatering en 
een stijgende grondwaterspiegel. 

Veengrond werd meestal met de algemene naam 'turf' aangeduid. De dikte van de turf
lagen was zeer verschi l lend, en ook de kwaliteit ervan, rekening houdend met het doel 
dat men ermee voor ogen had. Na het ontstaan van de veenlaag is die op sommige 
plaatsen door overstromingen met een klei- of zandlaag bedekt. Wanneer men voorzag 
dat de ontginning lonend was, werd de kleilaag verwijderd om het veen te bereiken. 
Landbouwers uit de streek bevestigen dat men bij boringen en grondwerken nog regel
matig op de veenachtige ondergrond stoot. Die is uiteraard niet stabiel, zit vol planten
resten en geeft grote problemen bij het droogpompen van de bodem. 

Grote oppervlakten veen hebben zich gevormd in de kustzones van Vlaanderen (en zelfs 
in Brabant), Nederland en Duitsland. Bij zover dat nu nog in Nederland en vooral in 
Duitsland op grote schaal en op industriële wijze turf wordt ontgonnen. 

Veengronden waren woeste, moeilijk toegankelijke gebieden, allerminst voor menselijke 
bewoning geschikt. In de 1 3de eeuw wonnen ze echter aan belang. Men ontdekte 
immers de waarde van turf als brandstof. Turf bevat weinig m ineralen en laat bijna geen 
as na. Gedurende vele eeuwen, tot aan de aanwending van steenkool en gas, bleef het 
een veel gebruikte brandstof voor verwarming. 

De ontginning van de veengronden 

Margareta van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, was van rechtswege eigenares 
van alle woeste gronden en moergronden binnen het graafschap. In de tweede helft van 
de 1 3de eeuw daagden voor deze gronden heel wat l iefhebbers op: personen uit de gra
felijke omgeving, poorters, abdijen, privé-personen, enz. Er was immers een stijgende 
vraag naar turf als brandstof. De steden Gent, Brugge, Damme, Sluis en Aardenburg 
kenden een sterke aangroei van de bevolking. Het feit dat Aardenburg in de 1 3de eeuw 
al twee kerken had, duidt daar eveneens op. Door intensief gebru ik van hout voor de 
constructie van woningen en voor verwarming slonken de bossen in snel tempo. Hout 
was schaars geworden. 

Op bijgaande kaart, ontleend aan de studie van Luc Stockman2 zien we dat het moer 
van Aardenburg zich uitstrekte van Warhem (Warme, in Maldegem) tot Watervl iet. Ook in 
Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete en Benti l le lagen moergebieden, evenals ten oosten 
en ten zuiden van Eeklo. 
De meeste lokale historici volgen dan ook de thesis dat het wegennet ten noorden van 
Maldegem, in Moerhuize-Broekhuize en in gans Sint-Laureins, de aanleg en structuur 
weerspiegelt van de turfontginning in de 1 3de tot 1 5de eeuw3• 
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Kaart met aanduiding van de moeren ten oosten en zuidoosten van Aardenburg en ten zuiden van Eeklo (Luc 
Stockman, Appeltjes van het Meetjesland, nr. 24, p. 76). 

Moer-toponiemen 

Trouwens, de toponiemen (plaatsnamen die reeds zeer lang in gebru ik zijn en op de oud
ste kaarten en documenten voorkomen) spreken voor zichzelf. 
Benamingen met het grondwoord 'moer' : 
In Maldegem-Adegem : 
Moerhuize: woonhuis in het moer (centrum van een moergebied); 



Op de kaart van de Ferraris ( 1 771-1 778) is het grote moerasgebied van Broekhuize ten zuiden van de Lieve dui
delijk te herkennen. In Moerhuize is de bewoning geconcentreerd op de kruising van Lievestraat-Moerhuizestraat
Leiestraat. 

Moerwege : aan de zuidkant van het moer in Adegem; 
Kleine Moerwege: idem; 
Moerwegeltje (1 465: Moerweghelkin)4: oude benaming voor de B loemestraat in 
Maldegem, een weg die leidde naar het moer van Warme; 
Moershoofde in Sint-Laureins: hoofd of kaai aan een geleed (waterloop in een ontgin
ningsgebied), plaats waar gelost en geladen werd; 
Hooge Moerstraat, en Moerstraat (de weg van Eeklo naar Benti l le) ;  
Zuidmoerstraat in Eeklo: de noordkant van het moer van Eeklo; 
Dit moergebied strekte zich uit tot Altena, de hoeve bij Veldekensbrug,  een bezit van het 
St.-Janshospitaal van Brugge. 

Een moergebied werd verdeeld in grote rechthoekige blokken of percelen. Die afbake
n ing vinden we terug in het tracé van de Eerstestraat, Kruiskensstraat, Goochelarestraat 
in Sint-Laureins. Ook het toponiem 'Viermaten' en de benaming Sint-Laureins-ten
Blokke verwijst naar verdeling in geometrische blokken. Deze blokken werden verder 
verdeeld in smalle reepvormige percelen en stelselmatig u itgeturfd. De wegen die over
bleven als het moer uitgeturfd was, werden het laatst verkocht. Oude benamingen zoals 
Sint-Laureins-in-de-Moere en Sint-Laureins-in-de-Woestijne wijzen eveneens op deze 
activiteiten. 

Wegen en kanalen 

In de moergebieden werden ten slotte kanaaltjes gegraven voor het vervoer van de turf
blokken. Het Vakeleed (een leed is een beek) l iep vanuit Sint-Laureins van oost naar 
west in de richting van de Oude Lieve naar Aardenburg. De Kruiskensstraat, de Vaakweg 
en een stukje Moerhuizestraat volgen nu de loop van dit gedempte Vakeleed. Het Ser 
Jansleed, gegraven op initiatief van Jan Van Leffinghe, l iep hieraan paral lel (nu het tra-
ject van de Eerstestraat en de Celiekerkweg) en bereikte de Lieve bij Celiebrug. l 1 1 1 



Een voorbeeld van een geleed door het moergebied: de Eeklose 
Watergang ten noorden van het Leopoldkanaal. 

Voor de afvoer van het water u it het moer van Sint-Jans in Eeklo ontstond de Eeklose 
Watergang . Het graven van de Lieve (1 251 - 1 26 1 )  stelde Eeklo voor problemen. Het was 
immers verboden kaaien of stapels langs de Lieve op te richten, zelfs water in de Lieve 
te lozen. Men zocht een nieuwe rechtstreekse verbinding met de Ede via Aardenburg en 
verbond hiervoor delen van het Ser Jansleed en de Moerwatergang om zo in noord
oostelijke richting Aardenburg te bereiken. Zo ontstond de Eeklose Watergang, die nu 
u itmondt in het Leopoldkanaal bij Moershoofde. Ten noorden van dit kanaal is zijn loop 
nog te vinden doorheen de meersen, op sommige plaatsen 's zomers als een droge bed
ding. 

Op deze waterlopen die nauwel ijks 8 voet (2 ,5 m) breed waren, werd de turf op kleine 
schuiten langs de Oude Lieve tot Aardenburg gebracht of langs de Gentse Lieve naar 
Damme, Brugge, Sluis en Gent. 

Het Sint-Janshospitaal van Brugge had reeds in 1 240 moergrond in de Zuidmoer op de 
grens van Adegem en Eeklo5• H ierbij s lu iten de moergebieden aan van Adegem, 
Oostwinkel en Waarschoot De turfwinning in het moer van Eeklo duurde tot 1 348. Het 
Sint-Janshospitaal van Brugge won ook turf in het moer rond hun hoeve Altena bij 
Veldekensbrug.  H ier werd u itgeturfd tot 1 38 1 .  De turf was bestemd voor eigen gebruik: 
het verwarmen van het hospitaal en de erbij horende gebouwen. 

Turfsteken 

Turf werd afgestoken in blokken van een zeker formaat. Er ontstond een hele gamma van 
turfgereedschappen, zoals de turfbij l ,  de turfbot, de turfgreef, het klotschupje, de moer
beugel. In de bovenste droge laag kon de turf immers gestoken worden; wanneer een 
zekere diepte bereikt was, werd de drassige turf opgehaald met de moerbeugel, een 
grote schepel waaruit het water kon weglopen. Turf van alle aard moest gedroogd wor
den en werd daarvoor in stapels geplaatst, zodat de wind er doorheen kon blazen. 
Na het u itturven ontstonden vaak grote plassen, meestal werden ze later omgevormd tot 

landbouwland. 
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genoemd, kon zout gewonnen worden. Daarvoor werden barakken (zoutketen) opge
richt, wegens het brandgevaar op een vei l ige afstand van woningen6• In  Waarschoot 
wijst de eeuwenoude Zoutweg, de verbinding tussen Oostmoer en de Antwerpse 
Heerweg, op deze zoutwinning. 

In  onze streken bleef na het uitturven meestal 'woestine' achter. Sommige 'woestinen' 
werden als veeweiden gebruikt. Andere werden bebost. De humus van het bos moest 
de grond stilaan verrijken. In de 1 4de eeuw liggen woeste gronden, moergronden en 
landbouwgrond reeds door en naast mekaar. Eind 1 6de eeuw is er al heel veel akker
land1. Herhaalde inpolderingen zijn in de streek ten noorden van Sint-Laureins nodig 
geweest om het land definitief te vrijwaren tegen de doorbraken van de zee. Sommige 
kreken zijn nu nog de getuigen van deze natuurrampen. De turfwinning bracht trouwens 
een verlaging van het grondniveau mee, wat zo'n gebied nog meer kwetsbaar maakte 
voor overstroming0• 

Zo kan men voor het noorden van Maldegem en de streek van Sint-Laureins van vier 
belangrijke fasen spreken: 
a. Turfwinningsperiode 
b. Overstromingsperiode 
c. lnpolderingsperiode 
d. Het in cultuur brengen van het landschap gedurende eeuwen, 

de modernisering van de landbouw in de laatste 50 jaar, rui lverkaveling e.d. 
Het landschap uit de tijd van de veenontg inning is dan ook schier onherkenbaar geëvo
lueerd. 

Was reeds het graven van de Lieve een belangrijke nieuw element in het landschap van 
Broekhuize-Moerhuize, de aanleg van het Leopoldkanaal (1 842-1 846) en van het Kanaal 
van Schipdonk (1 846-1 854) was nog ingrijpender voor de waterhuishouding van de 
streek. 
Door het graven van die kanalen verdween de nabijgelegen versterking 'Fort van 
Strobrugge' helemaal en ontstond het typische kanalenlandschap, waarvan de moge
l ijkheden tot fiets- en wandeltoerisme, weg van de drukte, steeds meer benut worden. 
De geplande verbreding van het Schipdonkkanaal l iet reeds veel inkt vloeien, maar de 
eerste spadesteek laat nog steeds op zich wachten. Ten slotte werden een deel van de 
Rapenbrugstraat en de wijken Broekhuize-Moerhuize drastisch geïsoleerd door de aan
leg van de N49. De zegeningen van een hoogspannings- en een ol iepijpleiding kwamen 
er nog eens bovenop. Comfort eist nu eenmaal zijn tol. 

Noten 

1 .  Dr. J. Taeldeman, Meetjeslandse Plaatsnamen van voor 1 600, Deel 1 ,  Band 2, Maldegem, p. 1 3. Heemkundige Kring 

Het Ambacht Maldegem, 1 990. 

2. Luc Stockrnan, Moergronden en turfuitbating in de ambachten Maldegem en Aardenburg en in de Keure van Eeklo, 

Appeltjes van het Meetjesland, 24, p. 73-86. 

3. Dr. Beatrijs Augustyn, De veenontglnning 1 2e - 1 6e eeuw, p. 58, Beveren, 1 999. 

4. Dr. J. Taeldeman, Meetjeslandse plaatsnamen van voor 1 600, Deel 1 ,  band 2, Maldegem, p. 26, Het Ambacht 
Maldegem, 1 990. 
5. Luc Stockrnan, a.w., p. 79. 

6. K.A.H.W. Leenders, Venen en moeren, historisch - geografische benadering. Over den Vier Ambachten, p. 65-66, 

Kloosterzande, 1 993. 
7. Het Neder1andsche Landschap, Historisch-geografische benadering. Red. S. Barends, Utrecht, 2000. 
8. Zie Paul De Coninck, 'Turf slaen op het Paplngloo-veldt', In jaarboek IX van Het Ambacht Maldegem, p. 309 j l l3 
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Vake, waarvan de geschiedenis reeds begint in de 9de eeuw. Het hof van Vake, zoals het er ongehavend u itzag 
vóór 1 940. Het ruime woonhuis met vier ramen, de grote schuur met de hoge 'mennepoort', waarachter de dors
vloer, het apart staande hondenhok, het bezit van twee paarden, dit alles wijst op een welvarende uitbating. 
Het hof is nu bijna een eeuw lang bewoond door de familie Van Ootegem. 



in Moerhuize 

W. Notteboom 

HET HOF VAN VAKE 

De oude kern van de wijk Moerhuize is zonder twijfel het hof van Vake. Een akte van de 
benedictijnse St.-Pietersabdij te Gent, d .d.  7 september 839, spreekt over "Facum", het 
goed van Vake. In dit document bepaalt abt Einhard de voorwaarden waarop Engelhard 
en zijn vrouw Heletrada en hun zonen, de door hem (Engelhard) aan haar (de abdij) 
geschonken goederen in gebruik mag houden. Vake wordt gesitueerd in de buurt van de 
waterloop Absent ia 1 •  
In  het voorjaar 1 976 kon het woonhuis nog gefotografeerd worden met zijn oude uitzicht. 
Een n ieuw parament heeft ondertussen de vroegere voorgevel verborgen. Die naar het 
oosten gerichte voorgevel bevatte muurankers die het jaartal 1 660 vormden. Het woon
huis zou dus bijna 350 jaar oud kunnen zijn.  
Sedert de 9de eeuw hebben verschil lende hoeven mekaar opgevolgd. De huidige 
woning staat nog opval lend hoger dan de omgeving , ook de landerijen er rond l iggen 
hoger dan de rest van Moerhuize. In de Middeleeuwen werd een aanzienlijke hoeve 
immers steeds op een mate (verhevenheid} gebouwd. De hofstede uit de 8ste-9de eeuw 
zal hier wel heel dichtbij of mogelijks op dezelfde plaats gestaan hebben. 

Iets over de eigenaars. 
Mej .  Adrienne Cools erfde het goed van haar tante Evel ine Cools. Na het overlijden van 
mejuffrouw Adrienne Cools in 2002 konden Roger Van Ootegem-Van Kerschaever 
Rosette eigenaar worden van de hoeve. Charles-Louis Van Ootegem, gehuwd met 
Barbara Zoetaert, was de eerste van die fami l ie die, rond 1 91 8, als pachter op het hof 
kwam. De Van Ootegems werden vroeger de 'Ariaans' genoemd,  waarschijn l ijk naar een 
van de bewoners van de hoeve. 
Het gezin Roger Van Ootegem had de oorlogsgebeurtenissen in 1 940 en in 1 944 van 
d ichtbij meegemaakt. Aangezien de hoeve dicht bij het Leopoldkanaal l igt, waar na 
maanden intensieve voorbereidingen op 6 oktober 1 944 de Switch Back operatie begon 
{de bevrijding door de Canadezen van West-Zeeuws-Vlaanderen), had ze heel wat te l ij
den onder het oorlogsgeweld. Tussen de hoeve en de kanaalberm stond lang een vleu
gellamme Canadese tank, door een stoutmoedige Duitser onschadelijk gemaakt. 

Het hof van Vake is te zien op de kaart van Pourbus (1 550- 1 590), en nog duidel ijker op 
die van graaf de Ferraris (1 77 1 -1 775). Vanaf de 9de eeuw (vermelding van Vake), over de 
1 3de eeuw (periode van de turfontginning) tot in  de hedendaagse tijd heeft de onver
droten cultivering het landschap grondig veranderd. Na de 1 6de eeuw is de bewoning 
vooral toegenomen in oostelijke richting. Tot ver in  de 20ste eeuw waren bijna al le inwo
ners van Moerhuize landbouwers, op enkele uitzonderingen na. De bewoners vormden 
een vrij gesloten gemeenschap en er werd heel veel binnen dezelfde fami l ies getrouwd, 
Aldus ontstond een kluwen van relaties tussen de fami l ies De Pauw, Cal leeuw1 - --
Vlaeminck, Van Ootegem, lmpens, De Windt, Cuelenaere, Van Landschoot, om no� --�'�� 
maar de voornaamste te noemen. 



HOFSTEDE ADIEL VAN LANDSCHOOT . . .  HOF VAN MOERHUIZE? 

De bewoning heeft zich ontwikkeld ten oosten van Vake, langs de Vakeleedstraat (nu 
Moerhuizestraat). Het Vakeleed, oorspronkelijk een waterloop voor het turfvervoer van
u it Sint-Laureins naar Vake en de Lieve, volgde de huidige Vakeleedstraat in Sint
Laureins en bereikte aldus de Oude Lieve naar Aardenburg,  daar waar nu de 
Moerhuizestraat en de Lievestraat elkaar kruisen. 
Bl ijft Vake de oudste nederzetting waarover we een vermelding hebben, in de groep 
woningen op de bek van Moerhuize- en Leiestraat meent Daniël Verstraete het latere 
centrum van Moerhuize te zien. 

Daarbij denkt h ij vooral aan de hofstede thans nog bewoond door Adiel Van 
Landschoot2. De hoeve Van Landschoot met landerijen neemt ru im twee derde in van de 
driehoek omsloten door de Moerhuizestraat, Lievestraat en Leiestraat. Wat overbleef, 
vormde in de 20ste eeuw het eigendom van de famil ie Longuevi l le Dit werd later onge
veer evenredig verdeeld onder de gezinnen Marcel De Deyne-Longuevi l le, Honoré 
Cromheecke-Longuevi l le en Richard De Pauw-Yvonne Dhont. 

Op het erf trekt de monumentale schuur meer de aandacht dan het woonhuis. In een 
balk is het jaartal 1 7  42 gekerfd. De omvang van de schuur, vroeger met stro gedekt, en 
van de stal l ingen wijzen op een omvangrijke uitbating. Volgens d� huidige bewoner had 
het huis reeds in 1 928, toen de famil ie Emiel Van Landschoot het aankocht, zijn authen
tiek u itzicht verloren door het aanbrengen van een cementbepleistering met voegenpa-



Balk in de schuur met inscriptie AN 1 742 NO. 

troon. De foto uit de periode dat de fami l ie Leloup er woonde (1 902-1 920) geeft ons een 
meer origineel beeld. Nog niet zo lang geleden zijn er fraaie Delftse tegeltableaus ver
wijderd. Het is een typische boerenwoning met opkamer. Onder de voutekamer is een 
dubbele kelder te zien, die de ganse breedte van het woonhuis omvat. 
De woning Van Landschoot vertoonde veel gel ijkenis met de 1 8de-eeuwse woning ten 
zuiden ervan en tot rond 1 990 bewoond door Marcel De Deyne-Al ine Longuevi l le. Ze 
werd in 1 995 door Peter Notteboom-Saskia Van Acker aangekocht en verbouwd. Een 
geslaagde restauratie met respect voor de traditie en de omgeving. De oude bakstenen 
werden gerecupereerd en de kelders intact gelaten, wat te verzoenen bleek met de eisen 
van modern en comfortabel wonen. 

Vroegere bewoners van het hof van Moerhuize 

Over de bewoners van de hofstede van Adiel van Landschoot in de 1 8de-1 9de eeuw zijn 
we op de hoogte, dankzij een dagboek bijgehouden door Jan Baptist Bekaert. 

We baseren ons op wat D.Verstraete over hen kon achterhalen. 
Het was Jacobus Bernardus Bekaert, afkomstig van Veldekens-Adegem, die in 1 785 het 
hof aankocht. H ij was dan al een hele poos gehuwd met Isabella Barbara Stroo. 
Isabella was de weduwe van Bernard Claeys, gestorven in 1 761 . Bernard Claeys had in 
1 756 een hofstede gekocht aan de zuidkant van het Leiestraatje, oost van de ouderlijke 
hoeve (nu hofstede Yvan Van Haelemeesch, Moerhuize 46). Isabella bleef er na de dood 
van Bernard nog een hele tijd wonen met haar tweede echtgenoot, Jacobus Bekaert. l 117 
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Jacobus Bernard Bekaert stierf reeds op 24 juni  1 786, kort na de aankoop van de hoeve. 
H ij had herstel l ingswerken laten uitvoeren door metselaar Pieter Hertschap. Hendrik 
Cuelenaere (1 761 -1 836, overgrootvader van de latere burgemeester Hector Cuelenaere) 
leverde kalk, steen, klompkens en pan latten. 
Jacobus Bernard had bij Isabella Stroo twee zonen. Bij zijn overlijden was hun zoon Jan 
Baptiste 23 jaar. De jongere zoon, Karel ,  was reeds in 1 782 gestorven op vijftienjarige 
leeftijd .  De staat van goed die gemaakt werd bij het overlijden van Jacobus Bernard 
bewijst dat hij geen kleine boer was. Woonhuis en boerderij waren goed voorzien van 
al lerlei gerei .  Persoonlijke voorwerpen zoals o.m. een kruis, een ring bezet met diaman
ten en zi lveren huisraad, wijzen op welstand.  

Hun zoon Jan Baptist, de schrijver van het dagboek, huwde met Marie Judoca Martens. 
Zij kregen 8 kinderen: 
- Karel ,  schepen van Maldegem in 1 848; 
- Maria Theresia, die begijn werd; 
- Marianne; 
- een jong gestorven dochtertje; 
- Caroline, werd begijn in het Groot Begijnhof te Gent; 
- Joanna; 
- Rosalia, werd Zuster van Liefde te Gent; 
- Bernardus Jozef; 

Bernard Jozef, ongehuwd, woonde met zijn zus Joanna op de ouderlijke hoeve. Toen hij 
stierf in 1 875, ging de woning naar zijn oudere broer Karel .  Die l iet er zijn zoon August 
wonen. 
Karel Bekaert had ook nog een andere zoon: Henri. Die werd notaris te Watervliet. Leon, 
zoon van Henri ,  werd eveneens notaris, en ook diens zoon Willy volgde hem op in dat 
ambt. 
Bernard Jozef l iet zich te Adegem begraven, mogelijk  omdat zijn grootvader van 
Adegem afkomstig was. 
Bernard Bekaert, zijn zus Joanna en zijn broer Karel bezaten samen 44 ha grond en vijf 
hofsteden op Moerhuize. 

In 1 902 werd de famil ie Eduard Leloup-Virginie De Baere pachter van de hofstede. Het 
gezin woonde reeds tien jaar op Moerhuize en was afkomstig uit Middelburg .  
Hun vijf kinderen waren : Camiel (0 1 888), Celesta (0 1 890), Maria (0 1 893), Maria 
Magdalena (01 896), Richard (0 1 902). Eduard Leloup overleed in 1 9 1 4, maar het gezin 
bleef nog tot 1 920 op de hoeve. 

Op 1 mei 1 920 nemen Vlaeminck Henri (01 865) met zijn echtgenote Leonie Roels (0 1 868) 
de hoeve in gebruik met hun kinderen: Maria (0 1 893), Petrus (0 1 896), Camiel (0 1 899), 
Cyriel (0 1 909), Jul ia (0 1 902) en Estella (01 91 1 ). Hun dochter Celesta Vlaeminck is op dit 
ogenblik al gehuwd met Arthur De Pauw (kinderen: Denise, Cyriel, Marcel, Rachel, 
Bertrand, Christiane, Agnes). Ze wonen eveneens op Moerhuize. 



Dat de landbouwers hun fierheid hadden bewijst deze prachtige opname van het gezin Leloup, dat van 1 902 tot 
1 920 het hof van Moerhuize bewoonde (nu Van Landschoot). 
Op de achtergrond zien we de originele gevel van de hoeve, met de typische raamverdeling met kleine ruitjes. 

iedereen is op zijn paasbest uitgedost: de zijden blouses en de juwelen zijn bovengehaald. Het prachtige paard, 
de onmisbare hulp bij het dagelijks werk moet mee op de foto. 
Vader Eduard Leloup staat niet op de foto, hij was op 6 september 1 91 4  overleden; de opname is dus van latere 
datum. 

De man die het paard bij de teugel houdt is de oudste zoon Camiel ( 1 888-1 962), hij huwde met Juliana Savat. Hij 
is de vader van Willy (+) en van Romain Leloup, gehuwd met Christine Van Den Hauwe. 

De jongeman rechts is zijn broer Richard ( 1 902- 1 97 1 ) ,  hij huwde met Emma Van Lersberghe. Hij is de vader van 
Valeer (+), die gehuwd was met Clarisse Cromheecke en van Gentiel, gehuwd met Simonne De Schepper. 

De dames zijn v.l.n.r. Celesta, 01 890, huwde met Theofiel Bruggeman, 
de weduwe van Eduard Leloup, Virginle De Baere 01 857, 
Madeleine 01 896; huwde met Camlel Simoens, 
en tenslotte Marie, 01 893, die huwde met René Thijs. 

l n9 
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De Van Landschoots zijn sinds 1 928 op de hoeve. Adiel, de huidige bewoner, geniet er van gedane arbeid, ver
zorgt het erf, de bloemen, zijn duifjes . . .  en is een levende bron voor de plaatselijke geschiedenis van Moerhuize. 

In 1 928 wordt de hofstede gekocht door Emiel Van Landschoot (1 880-1 961 ) en zijn echt
genote Martha De Jaeger (1 898-1 950), afkomstig u it de Moerwege in Adegem. 

De kinderen Van Landschoot: 
Agnes {01 91 6) x Camiel De Smet 
Albert (0 1 9 1 7) 
Arnolda (0 1 9 1 9) x Modest De Pauw 
Adrienne (0 1 920) x Cesar Wil lems 
Arseen {0 1 923) x Maria Versieck 
Adiel (01 924) x Mariette De Candt 
Aline {0 1 926) x Achiel Coppens 

De fami l ie Van Landschoot is ruim zeventig jaar bedrijvig op een van de mooiste h istori
sche hofsteden van Moerhuize. De huidige bewoner, Adiel Van Landschoot, volgde zijn 
vader op als u itbater van de hoeve. H ij heeft er heel zijn leven hard gewerkt. Jammer 
genoeg is zijn goede vrouw Mariette hem in 2001 ontval len, het was aangenamer 
geweest samen te zorgen voor het erf, de tuin, de volière, te genieten van het bezoek 
van kinderen en kleinkinderen. 

Enkele renpaarden kunnen er zich u itleven in het weiland. 's Zomers is het een aange
name plek, waar de rust nauwelijks verstoord wordt door een zacht neerploffende kriek
peer of door de lu i  blaffende hond. Adiel heeft als gepensioneerde steeds tijd voor een 
babbeltje, als oud-assistent van pastoor-jager Marcel Cuelenaere zit hij niet om een 
potje jagerslatijn verlegen. 



HET MOERSHOF 

In  een artikel verschenen in Vrij Maldegem van 29. 1 2 .67 schrijft D .  Verstraete over het 
Moershof. H ij heeft in die tijd nog een foto gepubl iceerd van de woning in de toenma
lige toestand. We herkennen op de foto het gebouw dat bl ijven staan is achter de n ieu
we woning van het gezin Yvan Van Haelemeesch-Lydie De Prest, Moerhuize 64. H ij 
volgde er vader August op, die gehuwd was met Alice Matthijs. Vóór hen woonde er de 
familie Calleeuw. 

D. Verstraete vond d it een belangrijke hoeve en noemde ze het Moershof. Dat zoge
naamde Moershof dient nu dus als stal l ing, wat het verval verder bespoedigt. In het 
gebouw is een balk aangetroffen met het jaartal 1 65 1 , het is dus een van de alleroudste 
bouwwerken op Moerhuize. Voor het oude gebouw werd in 1 969 een nieuwe woning 
opgetrokken. 

We vermelden wat hij over de bewoners van d it Moershof vondt in een staat van goed 
bij het overlijden van Arnout Stroo. 
In  de 1 7de eeuw werd het hof bewoond door Arnout Stroo en Cornel ia Ghijselinck. Dit 
echtpaar behoorde tot de voorname fami l ies die reeds in  de 1 5de en 1 6de eeuw een rol 
speelden in de streek rond Aardenburg .  Ze bezaten veel grond op Eede, maar al die 
eigendommen lagen in  1 633 nog gedeeltelijk onder water of waren schorre. De oorlog 
tussen Spanje en Nederland eindigde pas in 1 648 en kunstmatige overstromingen 
maakten de streek moeilijk bewoonbaar. Omwil le van die oorlogsomstandigheden heb
ben zij zich vermoedelijk verplaatst naar Moerhuize. Zij hebben daar echter niet veel 
geluk gehad en stierven door 'zwarigheid ' ,  door tegenslag dus. Cornelia stierf op 1 9  juni 
1 633 en Arnout juist een maand nadien. Zij hadden geen kinderen. 

Arnout was echter eerst gehuwd geweest met Katel ijne Van Schoonacker. Bij haar had 
h ij drie kinderen: 
- Marcus, die met Mayken, dochter van Kristiaan zou huwen; 
- Tanneken, die met François De Li l le huwde; ze kregen drie kinderen: 

- Katel ijne, die in 1 633 reeds gehuwd was met Gui l laume Braet en die op het hof 
zou bl ijven; 

- Hansken, die 1 9  jaar was in 1 633; 
- Neelken, 23 jaar in 1 633; 

- Cornelia, die huwde met Cornel is Braet. 

Arnout Stroo had geen gronden ingebracht bij zijn eerste huwelijk, wat wel eigenaardig 
was, want hij was van een zeer voorname fami l ie en zijn eerste vrouw Katelijne Van 
Schoonacker was ook van een rijk geslacht. Mogelijks was Arnout op een of andere 
manier het slachtoffer van de oorlog. 
Cornelia Ghijsel inck bracht wel eigendommen mee. Zij had van haar vader Adriaan 
Pieterssen Ghijsel inck 37 gemet grond geërfd in Bewesterede, grond die in 1 633 nog 
schorre was. Tijdens haar huwelijk met Arnout Stroo hadden ze het hof op Moerhuize 
gekocht en daarbij nog 38 gemet grond.  Buiten de gronden was er niet veel te erven: 
twee koeien en armzalige meubels. Tot zover enkele gegevens over de 1 7de eeuw. 
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Het Lievestraatje en de beek ernaast volgen het tracé van de middeleeuwse 
Oude Lieve naar Aardenburg. Hier hebben nog meerdere woningen gestaan. 

PROCESSIE EN PREEKBOOM 

In  de 1 6de eeuw bestond er in de parochie Maldegem een jaarlijkse ommegang van 
"sente barbele", die uitging op de hoogdag van Pinksteren en op pinkstermaandag 
werd voortgezet. Twee Barbarawegen in Maldegem wijzen er nog op: een op Burkel in 
het zuidwesten van Maldegem, en een die de Staatsbaan verbindt met het industrie
park. 
Het Leiestraatje heette vroeger St. -Barbaraweg, omdat de processie van Celie langs de 
Lieve naar daar afzakte en een rustpauze nam. De processie volgde dus het stukje Lieve, 
of wat ervan overbleef, dat gegraven was in de richting Aardenburg en sloeg dan het 
Leiestraatje in. 
Er stond een preekboom op het nog bestaande driehoekje gevormd door de 
Moerhuizestraat (vroeger Vakeweg genoemd) en het Leiestraa�je. Bij de preekboom 
werd u iteraard een preek gehouden en gerust. Daar de processie meerdere dagen duur
de, werd er ook soms overnacht3• 



DE LIEVE OP MOERH UIZE 

Aan het Lievestraatje staan geen woningen. Wie van café De Roos op Celie naar 
Moerhuize wil , volgt eerst een eind het kanaal en slaat dan rechts d it weggetje in. Langs 
dit straatje loopt een beek in de richting van het Leopoldkanaal. Een beek met heel wat 
geschiedenis. Ze volgt immers de loop van de Lieve die hier na 1 25 1  in de richting van 
Aardenburg gegraven werd. Meer, zij is er zelfs een overblijfsel van. Aardenburg had in 
de 1 3de eeuw een verbinding met het Zwin.  De stad Gent wilde met een kanaal een ver
binding met Aardenburg tot stand brengen. Gravin Margareta bepaalde dat de kosten, 
3000 ponden Vlaams voor het graven,  moesten verhaald worden op de bewoners van 
Gent, Aardenburg en allen die er belang bij hadden4• Er mochten geen scheepvaartwe
gen zijdelings op dit kanaal uitkomen en tussen Gent en Aardenburg mocht nergens een 
stapelplaats zijn .  

D ie bepalingen werden in 1 25 1  vastgelegd. De Lieve zou dus gegraven worden van Gent 
naar Aardenburg en dat gebeurde ook. Toch kwam de Lieve in 1 262 u it in het stadje 
Damme. Dr. Gottschalk wijst erop dat men lange tijd geloofde dat de Lieve naar 
Aardenburg nooit bestaan had. Ze voert in haar boek overtuigende bewijzen aan dat d it 
wel degelijk zo was. Heel wat documenten verwijzen naar het bestaan en het gebruik 
van de Lieve naar Aardenburg5• 

Mogelijk zijn de economische omstandigheden zo vlug geëvolueerd, dat de Gentenaars 
oordeelden dat de verbinding met Damme veel meer nut kon opleveren dan die met 
Aardenburg.  Op de Lieve, een waterloop van ongeveer 2 ,5 m breed , te vergel ij ken met 
de Ede van nu, konden alleen kleine schuitjes varen, maar vervoer over het water lever
de, toen ook al, heel wat voordelen op. 

U iteraard verdween de Aardenburgse Lieve niet zomaar u it het landschap. Ze is stilaan 
in onbru ik geraakt, wat ook het lot was van de Lieve naar Damme. De beek langs de 
Lievestraat en naast de hofstede van Eric Cauwels volgt dus de loop van de middel
eeuwse Lieve naar Aardenburg.  Ook ten noorden van het Leopoldkanaal is ze terug te 
vinden, de weg ernaast wordt Aardenburgseweg genoemd. Waar de Aardenburgse 
Lieve op het Nederlandse grondgebied verdwenen is, wijzen grondverkleuringen in de 
akkers haar vroegere loop aan. Dit wordt duidelijk bewezen door de luchtfoto's van de 
heer J .  Semey. Er heeft dus wel degelijk een tak van de Lieve naar Aardenburg bestaan, 
en hij liep dwars door Moerhuize6• 

Noten 

1 .  Een fragment van de voornoemde akte is vertaald en becommentarieerd door J. Van Maldeghem in "Maldegems 
Erfgoed" deel 1 ,  Vake, p. 1 9-24, Davidsfonds, 1 976. 
2. D. Verstraete, De Bekaerts op Moerhuize, Vrij Maldegem, nr. 1 6, d.d.1 6.04.66. 
Idem, Vrij Maldegem, nr. 1 7, 23.04.66. 
Idem, Vrij Maldegem, nr. 1 8, 30.04.66. 
Idem, Vrij Maldegem, nr. 1 9, 07.05.66. 

3. 1 51 5: - " . . .  ande noords(ijde) vander Ghendscher Lieve tSente Barbelenbome' (ARA-WK 8399, 1 5r). 
4. Dr. M.K.E. Gottschalk, Historische Geografie van W.-Zeeuws-Vlaanderen, p. 43, Dieren, 1 983. 
5. Teksten die verwijzen naar de Aardenburgse Lieve: 
1 253: " . • .  In prochia de ardenborch juxta leda que vulgariter dlcitur Lieve . . .  " 

1 254: " . . .  in prochia de erdenborch iuxta ledam que vulgariter dicitur Lieve". (Arch. KUL. LI 4 en 5 - Appeltjes van het 
Meetjesland 1 995, p. 2 1 8). 
1 561 - "te moerhuyse . . .  metten zuudhende upde leye" (RAG - Amb. Maldegem, 624, 1 43v). 

6. Dr. M.K.E. Gottschalk, a.w. p. 43: een renteboek van het St.-Janshospltaal te Brugge vermeldt verscheidene percelen 
grond in eigendom ten zuiden van Aardenburg. Ze lagen aan weerszijden van "de Oude Lieve"; één ervan strekte zich 
oostwaarts uit "vande aude lieve toten wech naer pulsbroeck". (RA Brugge, Renteboek SJH.-Br. ca 1 3 1 0). l 123 
1 561 - "te moerhuyse . . .  metten zuudhende upde leye" (RAG - Amb. Maldegem, 624, 1 43v). 



Moerhu ize, vroeger . . .  

akkers , weiden ,  wi lgen , popu l ieren , 
...., ' :r ' )' ' , ,• 

boerderijtjés, werkmanshuisjes 

' 

waarronçr koeien g r�asdenj  hennen kakelden , 
en zonnekjnderen joelden . .. . 

de Van Deyhse·s ,  �e Cut?lenaeteá� ·de -l m pens, 
de Brackes; de De Deynes, de Van ·Landschoots . . .  
d ie,  klompjes áan de voet

·
, 

, 
· 

i n  groepje�-naar'. tie.t sChÓoltje van 't Fort trokken , 
bloemen p lu kkend,,çian de vaartkanf 
voor 't kapel let je of voor de juffrouw, 
de jongens vogel nes}en zoekend ·in· de hagen 
en kikkers i n  de bedding· . 
van een droge watergang.  

Moerhu ize, met zij n men��n,  
grote,  k le ine bazen en bazin nen '· 

die daar langs de vaarten· -
e lk  seizoen doorleefden , · 

's zondags steevast naar de zevenuurmis g i ngen 
en dan een dreupel dronken bij Versiecks 
d ie Césari ne Lams lu idop l ieten voorbidden 
bij hun kapel 
en haar d ringend riepen bij ziekte, dood , 
of daar waar er n ieuw leven kwam . . .  

waar J u l ien Bracke aan zevenendertig hekken 
dagel ij ks de melk g ing halen 
waar Valère De Smet 
één keer per jaar de brug moest opendraaien . . .  

akkers, weiden, wi lgen , '  popul ieren 



Beeld van de vroegere hofstede van de familie Verstringhe, op de hoek van de Kwadestraat met de 
Rapenbrugstraat. Nu herinneren enkel nog de oude linden aan dit rijk verleden. In deze schil
derachtige langgevelhoeve woonden rond 1 900 Felix Verstringhe en Sabina Dhont met hun drie kin
deren Marie, Julienne en Cyriel. 
Cyriel, een sterke boer, heeft de hofstede verder doen bloeien, samen met zijn vrouw Helena Van 
Kerschaever en hun kinderen Maurits, Roger en Aline. Alleen Roger woont er nog in  het nieuwe 
woonhuis. 

Het gezin 
Felix Verstringhe-Sabina Dhont. l 12s 



De hoeve Cuelenare voor 1 940. In de meidagen van dat jaar werd ze erg beschadigd. Ze stond met 
de voorgevel naar het kanaal gericht. 
In het keuvelende gezelschap herkennen we: v. l .n . r. Bertha Cochuyt, Modest De Pauw, Marie
Louise Cuelenaere en Nathalie Matthijs (moeder van André Verstringe en grootmoeder van 
Hippoliet, Marcel en Bertrand). Nathalie Matthijs, weduwe Verstringe, woonde er bij Edmond 
Cochuyt, een weduwnaar met zes kinderen. 
De herdenkingsplaat voor de Belgische ' Rode Duivels' die op 30 oktober 1 9 1 8  de Rapenbrug inna
men, hing toen tegen de gevel van het huis van Edmond Cochuyt. 

Landbouwer Henri Cuelenaere (01 877), zijn echtgenote Bertha De Roo (01 888) en hun drie kinderen: 
Marcel {01 9 1 8), die priester werd, Edmond (0 1 920), die het landbouwbedrijf overnam en Marie
Louise (01 923) die huishoudregentes werd. Kleinzoon Eric en zijn echtgenote Christine Roels zet-

126 1 ten nu het bedrijf verder. 



Zoon Edmond, 'Montje Cuelenaere' huwde met Rachel Van De Velde. Zij hadden een mooi kinder
rijk gezin :  Vooraan v.l .n.r. :  Christine, Katrien, Paul, Marijke, Edmond, Marleen, Marc, Johan. 
Achteraan v. l .n .r. :  Eric, Magda, Rachel, Lieve. 

Zowat 50 jaar geleden 
was de groene en 
rustige omgeving 

tussen het Leopoldkanaal 
en het Schipdonkkanaal 

een veilige speeltuin 
voor groot en klein. 

"Daar staat onze boerderij", 
wijst Lieve Cuelenaere 

vanop de vaartdijk 
aan haar broers Eric en 

Johan 
(Marc deed zijn middagdutje) 

en haar zusjes Magda, 
Marleen en Christine. 

Later kwamen Katrien, 
Paul en Marijke er nog bij. 
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Als herenboer met uitgestrekte landerijen ging Henri Cuelenaere (0 1 877) graag op jacht. 
In de omgeving van zijn hoeve genoot hij ten volle van de natuur. Op deze opname uit de jaren 
twintig zien we Henri (links in beeld) in gezelschap van twee jachtgezellen. 

E.H. Marcel Cuelenaere, 
de oudste zoon van Henri en Bertha De Roo, 

erfde de liefde voor de jacht. 
Marcel was een boeiend causeur. 

Als leraar aan het Sint-Lievenscollege in Gent, 
aan het 0.-L.- Vrouw-ten-doorn Instituut 
en aan het Koninklijk Atheneum in Eeklo, 

vond hij ontspanning 
in  zijn vertrouwde omgeving. 

Voorzien van een weitas, 
een jachtgeweer, 

een trouwe jachthond 
en een stel goede vrienden 

stapte hij regelmatig 
breed gl imlachend door de velden 

rond de hoeve en langs het Schipdonkkanaal. 



De plechtige eremis op 1 7  april 1 944 van de nieuwe priester, E.H.  Marcel Cuelenaere, wekte trots 
en blijdschap bij de mensen van Moerhuize en Broekhuize. 
Na de mis in de St.-Barbarakerk zorgde een feestcomité, met o.a. Georges Boes aan het hoofd, 
voor een warm onthaal bij het ouderlijke huis aan de Rapenbrug. Geheel Moerhuize liep samen om 
'hun' priester te verwelkomen. 
Op de foto zien we E.H. Cuelenaere, tussen zijn mensen. 
We herkennen: Georges Boes, Christiane De Pauw, Paul Posman, Cecile Cauwels, Camiel Claeys 
en Marie Duyck, Gentil Leloup, Jozefa Bekaert, Albert Canelle, Victor Cuelenaere, Agnes De Pauw, 
Louis Timmerman, die ook bloemen mocht afgeven, Marcel De Deyne, Willy Leloup, Maurits 
Verstrynghe, Albert Van Ooteghem, Césarine Lams, Phara'1lde Van Maldegem, Alfons Van Hecke, 
Marcella Calleeuw, Bertha Cochuyt, Denise De Pauw, Yvonne De Smet, Marcel De Pauw, Arnolda 
Van Landschoot, August Van Haelemeesch, Cyriel De Pauw, Maria Versieck, Modest Posman, 
Rachel De Pauw, Mariette Bracke, Theofiel De Smet en vele anderen. J 129 
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Voorbij de hofstede van Henri Cuelenaere (rechtover Het Groene Woud, nu het Populierenhof) 
stond het boerderijtje dat tot in  1 936 bewoond werd door de gebroeders Edward, Leopold en 
Camiel Van Rie. Wanneer die familie naar de Kwadestraat (Oude Aardenburgse weg) verhuisde, 
kwam het gezin Richard lmpens-Marie Thijs uit Broekhuize naar deze kleine hoeve. Dit gezin woon
de aanvankelijk in de Lievestraat, verhuisde in 1 929 naar Broekhuize en kwam in 1 936 naar 
Moerhuize. 
Richard verdiende er zijn brood met landbouw en vlasbewerking. Hij was allicht een van de laatsten 
die een gespan had met koeien; hij trok ermee tot aan de Lievebrug om zijn veld te bewerken. 



Er was in de jaren dertig en ook nog tijdens en na de oorlog i n  Moerhuize bijna geen hoeve waar 
niet aan vlasbewerking werd gedaan; velen trokken ook als dagloner naar Nederland .  Bij de perio
diek zeer lonende vlasbedrijvigheid werd gans het gezin lmpens ingeschakeld: Albert, Wil ly, vader 
Richard en Nelly zijn bezig met de bootmachine. 

De familie De Pauw en helpers halen vlas binnen op een akker bij Strobrugge, rond 1 942. V. l .n .r. 
Albert Van Landschoot, Camiel Posman, Marie Posman, Marcel De Pauw, Denise De Pauw, Arthur 
De Pauw. 



Een jonge Albert Cauwels 
test de nieuwe aardappelrooier. 
De nieuwe machine, 
het prachtig boerenpaard mennen 
in de gezonde omgeving 
tussen de twee vaarten, 
het scherpte de zin 
voor het landbouwwerk. 

Een zondagse bijeenkomst bij de familie Cauwels. In het midden in de zetel 'meetje' Louise De 
Waele, weduwe Louis Van Hecke (+ 1 939) en moeder van Margriet van Hecke, die rechts van haar 
zit met haar man Richard Gauwe

.
Is (+ 1 967). Links haar zoon Lucien Van Hecke en zijn vrouw Martha 

De Roo. Staand achteraan: Alice Cauwels (+ 1 967, huwde met Gerard Van Voeren), Albert Cauwels 
(x Lisette Thijs) en Yvonne Cauwels. Beeld uit de tijd dat de grootouders hun oude dag genoten bij 
hun kinderen. 



In oorlogstijd: op 1 2  september 1 944 werd Maldegem door de Canadezen bevrijd.  Enkele tanks 
reden tot aan 't Fort en losten schoten in de richting van Moerhuize. De dagen erna was het onvei
lig in Moerhuize: Duitsers staken nog regelmatig het Leopoldkanaal over. De gezinnen Bracke, 
lmpens en Cuelenaere, die dicht bij de Rapenbrug woonden, achtten het veiliger tijdelijk uit te wij
ken naar de Vaakweg. Wij vinden hen verenigd bij Juliana Bonamie, de weduwe van Camiel lmpens. 
Zittend v. l .n.r. Mariette Bracke, Willy lmpens, Monique en Romaan Bracke, Walter, Valeer en Nelly 
lmpens, Julien en Berna Bracke. 
2de rij zittend: René lmpens, Basiel De Roo, Richard lmpens, E.H.  Marcel Cuelenaere. 
Staand:  v.l .n.r. Cyriel Bracke, Edmond Cuelenaere, Madeleine lmpens, Bertha De Roo, Marie Thijs. 

Niets laat de onrust van de oorlogsdagen vermoeden bij dit intiem tafereeltje. Priester Marcel 
Cuelenaere geniet van een eenvoudige maaltijd op het erf lmpens in de Vaakweg, samen met zijn 
ouders: vader Henri en moeder Bertha De Roo. 



Moerhuize, de streek 
van de grote gezinnen: 
het gezin Remi Van Deynse
Martha De Buck met twintig 
kinderen, was misschien wel 
het grootste van Vlaanderen. 
Tot 1 945 woonden zij op het einde 
van de Lievestraat, 
tegen het Leopoldkanaal. 
Daar werden Liliane, Daniël, 
Urbaan, Godelieve en Rozanne geboren 

In 1 956, bij de geboorte van 
Katrien, het 1 9de kind, 
kwam de hr. Mariën, 
gouverneur van Oost-Vlaanderen, 
felicitaties aanbieden in gezelschap 
van de Maldegemse burgemeester 
Meneer Antoine. 
Moeder Martha dirigeerde 
met vaste hand het grote gezin 
en kreeg het ongelofelijke voor mekaar: 
de oudsten hielpen de kleinsten verzorge 
en nuttig bezighouden. iedereen kwam 
steeds modieus en kraaknet voor de da! 
Elk kind kreeg de mogelijkheid 
om te studeren in de richting 
d ie hem het best lag. 

Martha en Remi hadden een 
groot hart. Wie in  nood was, kon 
op hen rekenen, zeker als 
het kinderen betrof. 
Zo werden in 1 960-1 961 Anna 
en Maria Senyk, twee zevenjarige 
vaderlandsloze meisjes 
uit Neu-Ulm die moesten 
aansterken, gedurende vele 
maandeR verwend in het gezin 
Van Deynse en namen 
met grote spijt afscheid. 



Het gezin Van Deynse bij het zilveren huwelijksjubileum van de ouders op 7 januari 1 961 . 
Zittend v.l .n .r.: Cecile, Jozef, Liliane, Johan, vader Remi, Frans, Christine, moeder Martha, André, 
Rita, Annie. Op het kussen : Katrien. Aan moeders hand: Trees. 
Staand v.l .n .r. :  Rosanne, Clara, Paula, Daniël, El isabeth, Bernadette, Urbaan, Godelieve, Maria. 

Tijdens de oorlogsjaren en ook daarna legde Remi Van Deynse zich toe op de productie van 
aardappelbloem. Als smid ontwierp hij daarvoor een reusachtige blikken rasp. Het zorgde voor 
inkomsten voor zijn groot gezin en stelde ook nog vele handen aan het werk. Vooraan en v. l .n . r. :  
Edith Claeys, Suzanne Martens, Jacqueline Lams, Adhemar Van Oost uit Adegem, d ie Maria Van 
Deynse op de arm houdt. 
Achteraan v. l .n .r. :  Albert De Zutter, Honoré Raeman, Albert Van De Voorde, Jul ien Verschoore, 
Richard De Pauw, Clement Van De Voorde. 



De godsdienstige vorming van de jongvolwassenen gebeurde o.a. langs de jeugdbeweging, zoals 
de B.J .B.  E .H .  Geerts was de bezieler en begeleider van de jongeren uit Moerhuize en Broekhuize. 
Foto genomen in de tuin van de Katholieke Gilde. 
Bovenste rij v. l .n .r. :  E.H. Geerts, Yvonne De Windt, Christiane De Pauw, Lisette De Smet, Jul ia 
Savat, Simonne De Pauw, Agnes Cromheecke, Rosette Matthijs, Agnes De Pauw. 
Zittend v. l .n . r. :  Nelly lmpens, Maria Savat, Liliane Van Deynse, Rachel De Smet, Rachel De Pauw. 

Het gezin Van Deynse leverde zomaar ineens tien B.J.B.-leden. Zittend: El isabeth, Bernadette, Rita. 
Staand: Annie, Rosanne, Cecilé, Paula, Godel ieve, Clara, Maria. 



De kinderen van Moerhuize trokken naar de school van "'t Fort". We zien het 1 ste en 2de leerjaar 
bij j uffrouw Clarisse Van Landschoot in Strobrugge, leerlingen geboren in 1 945-46. 
De school van de ZZ. Maricolen lag beneden de vaartdijk en vóór de oude brug van Strobrugge. 
Elke dag, zomer en winter, was een fikse wandeling langs het Schipdonkkanaal een uitstekende 
training voor l ichaam en geest. Juffrouw Clarisse Van Landschoot gaf er les in de eerste graad: 
godsdienst, lezen, rekenen, zingen en tekenen maakten er de hoofdmoot van het programma uit. 
Na het spel op de speelplaats moest wel elke dag even gepauzeerd worden om de sintels uit de 
geschaafde armen en benen te verwijderen, maar de kinderen konden tegen een stootje en vonden 
de zorgzame aandacht van de leerkrachten fantastisch. 
't Was een school met een hart, een thuis, een droomschool voor elk kind. 

Onderaan v. l .n .r. Monique De Smet, Rosette Poll ier, Ria Claeys, Rya De Smet, Annie Van Deynse, 
Christiane Faelens, Jeannine Cromheecke, Dorine Van Lerberge. 
Staand: De Deyne Marie-Paule, Rita Van Deynse, Huguette Verstringhe, Louis Posman, Dorine 
Cromheecke, "" De Decker, Ivan Van Haelemeesch, Ronny Van Kerckhove, onbekend, André 
Posman, juffr. Van Landschoot, Leona Schelstraete, Eddy Raeman, Elly Raeman, Christian 
Geyssens, Cecile Cromheecke, Monique Standaert. l 137 



De aankomst en inhuldiging van een pastoor was destijds een grote gebeurtenis. Pastoor Paul 
Henri Van Overbeke keek zich op zondag 25 jul i  1 948 de ogen uit op de prachtige stoet waarmee 
Maldegem hem verwelkomde. · 
De Moerhuizenaren bundelden hun krachten en vormden een zeer verzorgde en opvallende groep 
met de uitbeelding van het thema: HET VLAS. Er waren immers heel veel vlasbewerkers in de wijk. 
Groep dansers: onderste rij v. l .n . r. :  Liliane Van Deynse, Agnes Cromheecke, Julia Savat, Simonne 
De Pauw, Nadie De Pestel, Annie Leloup, Rosette Matthijs, Christiane De Pauw, Liesbeth 
Timmerman, Rachel De Pauw. 
2de rij: Rachel De Smet, Cecile Cauwels, Thelma Van Haelemeesch, M.-Louise Timmerman, 
Bernadette Bracke, Agnes De Pauw, Al ine Verstrynge, Yvonne De Windt, Monique Bracke, Annie 
Vercruysse, Clarisse De Pauw. 
1 ste wagen l inks: Bertrand Verstrynge, Ed mond Cuelenaere, Arseen Van Landschoot, Camiel 
Vlaminck. 

Bovenste rij wagen: Marcel Vlaminck, Adiel Van Landschoot, accordeonist Verstuyf, August Van 
Halemeersch,  Suzanne Van Deursen, Nelly lmpens, Nelly Van Ootegem, Aline Van Landschoot, 
Jozef De Windt, Richard Matthys, Gustaaf Versieck. 
2de wagen rechts: Marcel De Pauw, Ernest Herpelinck, Edgard Coppens, Kamiel Posman, Maurits 
Cromheecke, Maria Versieck, Richard lmpens, Modest De Pauw, Omer Leloup. 
Ruiter te paard: Albert Cauwels. Ruiter u iterst rechts: Willy lmpens. 

. . 



Op 22 maart 1 942 werd in het gezin Georges Boes - Marcella Cal leeuw een eerste dochter gebo
ren: Vera. Niettegenstaande de oorlog werd de doop niet uitgesteld en aan Maurits De Windt werd 
gevraagd om met zijn sjees de familie en de dopeling naar de Sint-Barbarakerk te brengen. Daar 
de oorspronkelijke houten brug over het Schipdonkkanaal verwoest was en de noodbrug te smal 
was voor de sjees, moest er een omweg gemaakt worden via Strobrugge. De vaartdijk was te hob
belig voor een sjees met een boreling, daarom stapte de familie over de noodbrug, terwijl Maurits 

zich spoedde om ze aan de andere kant van de brug weer op te halen. Geen nood . . .  Vera werd op 
tijd gedoopt. Op de foto v. l .n.r. :  vader Georges Boes, Maurits De Windt (de koetsier), Césarine Lams 
(de baker) met Veraatje, oma Emelie De Pauw en opa Lucien Boes. 

De zusjes Vera, Ethel en Christine Boes, 
genoten zoals vele andere kinderen 

een onbezorgde jeugd op Moerhuize. 
Vanuit de appelboom kunnen kijken 

tot aan het Leopoldkanaal in het noorden 
en het Schipdonkkanaal in het zuiden 

was een bijzonder goed begin 
van ruimtelijk inzicht. 

Maar . . .  na de foto en een polsbreuk 
bleef het boomkllmmen bij 

Christine voorgoed achterwege. 



Brui loften werden ter plaatse gevierd, zoals hier op het erf Marcel Cauwels-Elodie Van Ootegem (nu 
mevr. Cauwels-Van Deynse Annie) .  Voor Antoon De Baets en Cecile Cauwels, werd deze bijzon
dere stap uitbundig meebeleefd door de familie en de buurt. Marcel Vlaminck met zijn accordeon 
en Germain De Baets met een soort tam-tam zorgden voor de grappen en de muzikale omlijsting. 
Voor moeder Elodie Van Ootegem (uiterst rechts) kon het geluk niet op. 
Voor de haag: de twee muzikanten: Germain De Baets en Marcel Vlaminck. 
Achter de haag herkennen we v. l .n .r.: 
Nadia Van Landschoot, bruid en bruidegom Antoon De Baets en Cecile Cauwels, Christella Van 
Ootegem, Julia Savat, Agnes Cromheecke, Simonne De Pauw, Florent Cauwels, Clarissa De Pauw, 
Jul ia Van Ootegem, Adelin De Baets, Elodie Van Ootegem. 

Een zondags tafereeltje 
op het erf van 
Theofiel Timmerman -
Maria Verloock en zoon Louis. 
De Moerhuizenaren gingen 
naar de zevenuurmis en dan werd 
de zondag in ere gehouden. • 

Alleen de kippen 
zijn bedrijvig. 



Plezier, samenhorigheid en hulpvaardigheid voerden ze in Moerhuize en Broekhuize hoog in het 
vaandel. Tijdens de harde winter van 1 963 vielen pakken sneeuw. Vele handen maakten l icht 
werk om de weg begaanbaar te maken tot in Maldegem, bestond er wel iets leukers? Ook ont
spannend was het met de zelfgemaakte ijsstoel te glijden op beken en wallen en te schaatsen 
op het bevroren Leopoldkanaal. Het gaf de winters een speciale dimensie, er was elk jaar iets 
om naar uit te kijken. 
De jonge mensen die er dolle pret aan beleven: v. l .n .r.: Rosanne en Godelieve Van Deynse, 
Florent Cauwels, Etienne De Deyne, Jacques De Sloovere, Urbaan Van Deynse, Willy Cauwels, 
Aimé Cauwels, Remi De Clercq. 
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H ERBERGEN OP MOERH UIZE 

Midden op het voorlaatste erf vóór de Rapenbrug stond van 1 880 tot 1 960 het oude huis van 
Eduard De Smet en zijn vrouw Jul ie De Coninck. Zij waren de u itbaters van het estaminet. 
Hun kinderen Honoré (x Barbara De Roo), Léonie (x Hippoliet van Caeseele), Sidonia (x Camiel 
Verstrynghe), Euphrasie (x Cyriel Cauwels), Theophiel (x Augusta Keirsbilck) en Camiel (x 
Clementine Savat) werden allen geboren tussen 1 878 en 1 889. 
I n  1 908 werd dichter naar de Rapenbrugstraat toe, een nieuw huis gebouwd. Dit kreeg later als 
opschrift: "Estaminet C. De Smet''. Achter de kanten gordijntjes werd de woonplaats ingericht als 
café: een groen smeedijzeren kacheltje, een tapbiljart, een nieuwe tapkast, een étagère voor fles
sen en glazen, klokken (régulateurs) gewonnen bij de duivensport, tafeltjes en stoelen maakten het 
interieur u it. 
In  mei 1 91 9  huwde Camiel De Smet met Clementine Savat, zijn zus Euphrasie De Smet huwde 
dezelfde dag met Cyriel Cauwels. Het jonge koppel, Camiel en Clementine, nam nu de uitbating van 
de gelagzaal over. Camiel en zijn broers Honoré en Theophiel (laatste huis voor de brug) hadden 
ook ter plaatse een vlasbedrijf, waar hard moest gewerkt worden voor het dagelijks brood. 
Camiel en zijn enige zoon Valère waren verwoede duivenmelkers en zo werd het estaminet een ver
zamelplaats voor al wie in de omgeving die sport beoefende. Rond het biljart kon ook aardig wat 
gepraat worden over de bewerking van het vlas en de "commerce". 
In 1 942 werd de uitbating stopgezet, want Camiel en Clementine kregen gezondheidsproblemen: 
hun zoon Valère (01 920) zat als krijgsgevangene maanden vast in Duitsland en dat woog zwaar. 
Valère dacht aan de toekomst en samen met zijn echtgenote La ure Goethals (01 921 ±1 995) l ieten zij 
in 1 950 het estaminet verbouwen tot een gezellig woonhuis voor hun kinderen: Rya (01 946) en de 
tweeling Luc en Nadine (01 950). 



HET CAFE RAPENBRUG 

Ook voor de oorlog werd al door Edmond Cochuyt herberg gehouden over de brug l inks. I n  1 941 
kwamen Cyriel Bracke en Madeleine lmpens er de zaak verderzetten,  met hun kinderen Jul ien, 
Mariette, Monique, Bernadette en Romaan. 
De duivensport was er meestal het onderwerp van de dag. De duifjes van de herberguitbater Cyriel 
Bracke waren berucht, het waren kampioenen waarvoor vele spelers beducht waren. Inrichters 
zagen zich genoodzaakt de felle diertjes te weigeren, want ze wonnen (bijna) alles. 

Het 25-jarig huwelijksjubileum van Cyriel en Madeleine brengt de families samen. 
Staand v. l .n.r. :  Emiel Martens, Monique Bracke, Suzanne lmpens, Celina lmpens, Mientje lmpens, 
Marie lmpens, Irma lmpens, Suzanne De Smet, René lmpens, Marie Thijs, Richard lmpens, Ju les 
Bekaert. 

Achterste rij v. l .n . r. :  Prudent Bracke, Prudent De Roo, Clement Van Braeckel, Cyriel Staelens, Desiré 
Vyncke, Jozef Saegermans, Irma Bracke, Zulma Bracke, Margriet Bracke, Alfons lmpens. 
Vooraan Cyriel en Madeleine met zoon Romaan tussen hen beiden. 
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HET POPULIERENHOF 

Het "Populierenhof" was vroeger het estaminet van de familie De Sloovere en droeg de benaming 
" In  't Groene Woud".  Het was een langwerpig gebouwtje met l inks van de deur de herberg, en 
rechts het winkeltje met allerlei klein gerief voor dagelijks gebruik. 
Charles De Sloovere en Louisa Charlotte Roets baatten de zaak uit. Louisa Roets, die vroeg wedu
we was van Charles, en beter gekend als Lotte Sloovers, was niet geletterd , maar trok met de hulp 
van haar dochter uitstekend haar plan. 
Haar kinderen waren: August (vader van Remi, Zulma, Agnes, Georges, Paula, Adelin), Augusta (x 
Karel Van den Abeele, kinderen: Pierre, Remi, Maurits, Robert, Hedwige, Arseen), Emiel (x 
Madeleine De Keyser) en Zulma, die jong gestorven is. Van 1 940 tot 1 943 verbleef Lotte bij zoon 
August, daarna bij haar dochter Augusta langs de Aardenburgkalseide. 

Lotte Sloovers was geboren op 25 maart 1 851 en overleed op woensdag 1 4  maart 1 95 1 , tot grote 
ontsteltenis van het feestcomité, dat zoals blijkt uit de hiernaast afgebeelde affiche grote plannen 
had voor de viering op 2de paasdag. Er was veel geld opgehaald, de wielerwedstrijd was begiftigd 
met 1 0.000 fr. prijzen, St-Pieter (?) kwam per helikopter, een schitterend vuurwerk moest de apo
theose vormen, enz. Het comité zorgde op maandag 1 9  maart voor een uitvaart met 'hoge dienst' 
om 1 O u. en liet een week nadien op 2de paasdag de geplande feestelijkheden toch doorgaan. 
"Moeder Lotte is geroepen tot het eeuwige feest, maar omwille van de grote steun zullen de meeste 

punten van het programma afgehandeld worden en zullen wij ook maar feesten", aldus de inrichters. 
Het inrichtend comité geschaard rond de Beka-helikopter, waarvoor de meubelzaak van Alois 

Bomberna, waar de degelijke Beka-matrassen te koop waren, gezorgd had. 
V. l .n .r. Petrus De Jaeger, Alois Bomberna, Camiel Posman, Maurice Cromheecke, Cyriel Debbaut, 
. . .  , Bertrand Geyssens, Armand Cauwels, Odiel Werrebroeck, Prudent Turpin, Remi De Vogelaere, 
E .H .  Snoeck, onderwijzer Emiel Baetens, Georges Boes, Hectoi·· Van Landschoot, Reml 
Cromheecke, Odiel Maes, douanier Haegeman. 



De prachtige affiche met de feestelijkheden waarmee Lotte Sloovers 
zou gehuldigd worden op 2de paasdag 26 maart 1 951 . Ze werd ons 
bereidwi l l ig ter beschikking gesteld door haar kleinzoon Adelin De 
Sloovere. 

Het café, vroeger " ln't Groene Woud" genoemd, tot 1 940 uitgebaat 
door Lotte Sloovers, daarna door haar zoon Emiel en Madeleine De 
Keyser. Een toevluchtsoord voor de Moerhuizenaren om te bol len, te 
kaarten of gewoon een pint te drinken. Rond 1 980 werd het gekocht 
door Jackie De Backere en kreeg het de naam "Het Populierenhof". 



ESTAMINET DE NACHTEGAAL BIJ JAN CROMHEECKE 

Een typisch, maar al lang verdwenen estaminet. Het stond even voorbij de huidige kapel aan de 
rechterkant, op de plaats waar nu Eddy Claeys-Ul lreich Anny wonen. 
H ier woonde het gezin van Jan

. 
Cromheecke (01 832) en Constance Debbaut (01 839). Zij waren de 

grootouders van Richard Cromheecke, die het volgende wist te vertel len: 

'M itje Constance' trok de baan op met de hondenkar om eieren op te halen bij de boeren. Zij ging 
naar Middeldorpe, Vuilpan, Oosthoek, Valeiskreek. De eieren werden, gescheiden door laagjes stro, 
voorzichtig gestapeld i n  de bak van de hondenkar, telkens 80 eieren, tot zij een lading had van 400 
stuks. Dan moest nog gezorgd worden voor de verkoop: met de hondenkar ging het 's anderen
daags naar de markt op het Zand te Brugge, d it betekende om 5 u. in de morgen vertrekken. Haar 
man zorgde voor het café. Naast de deur l inks was er een piepklein winkeltje, waar o.m. haring ver
kocht werd, het redmiddel om te overleven in de armoedige tijd voor de Eerste Wereldoorlog. 

Ze hadden acht kinderen: Charles-Louis (01 859), Nathalie (01 863), Mathilde (01 867), Alfons (01 870), 
Desiré (0 1 872), Honoré (01 875), Edmond (01 877), Theofiel (01 880). 
Honoré huwde met Nathalie Matthijs (de weduwe van Camiel Longueville); hun zonen waren: 
Maurice, gehuwd met Alice Van Ooteghem, Remi, gehuwd met Martha Van den Abeele, en Richard 
die trouwde met Germaine De Maertelaere. 
De woning is later aangekocht door Emiel De Busschere, d ie er het huis bouwde dat er nu staat en 
dat nadien nog verbouwd werd door Valeer Claeys. 
Op de achtergrond l inks het huis waar René Van Deursen-Adriana Claeys gewoond hebben. 



ESTAMINET DE ROOS BIJ THEOFIEL VAN CANNEYT, OP CELIE 

"Celeybrugghe" is altijd een knooppunt en een drukke plaats geweest. Sinds onheuglijke tijden is 
er daar een gelegenheid waar men zijn dorst kan lessen en het café heet daar reeds zeer lang 
"Estaminet De Roos". Deze oude herberg stond volgens sommigen verder van de vaart af dan nu 
het geval is, er was ook een boerderij. 

Het is de bekende zuilvelhandelaar Thooft uit Oedelem die met zijn vrachtwagen de verse waar 
komt ophalen. De werkzaamheden van het lossen en laden van boter en eieren worden onderbro
ken om te poseren voor de fotograaf, want dat was geen alledaagse gebeurtenis. 
V.l .n.r. : Henri De Wilde, met mand op de rug; achter hem verborgen: Florence Cochuyt, . . .  , uitba
ter Theofiel Van Canneyt, Vital ine De Vuldere {dochter van Louis), Paula Van Poucke, Judith 
Vlaeminck, Marie Van Poucke met kind Erna Vyncke, G. Thooft van Oedelem (staand), Jules De 
Geeter, René Thijs met dochtertje Lisette. 

Op Celie is er steeds heel wat bewoning geweest. Tijdens de oorlog 1 940-1 944 waren de ver
woestingen er enorm. Aan de overkant van de weg naar Balgerhoeke toe stond de woning van de 
familie Bernard De Vuldere met hun kinderen Emilie, Emma, Leonie en Charles-Louis. 



Het Schipdonkkanaal en de bruggendraaier 

In 1 949- 1 950 zou men in  Maldegem en omgeving werk maken van streekontwikkel ing. Als afvoer
kanaal van de Leie, leek het Schipdonkkanaal de slagader in het hele scenario. Met het uitbagge
ren van de vaart wou men binnenschepen via Celie en de Rapenbrug tot Strobrugge laten varen om 
vanaf daar de toekomstige industrieterreinen langs het kanaal te bevoorraden en om in omgekeer
de richting de goederen naar het binnenland of naar de haven van Gent te brengen. 
Tussen Balgerhoeke en Strobrugge zocht men naar minder vruchtbare gronden om het baggerslib 
te dumpen. Hector Cuelenaere uit Broekhuize stelde een stuk grond langs het Schipdonkkanaal ter 
beschikking, op 500 m ten oosten van de Rapenbrug. Baggerboten spoten het slib via immense 
buizen op deze magere gronden. Een metersdikke sliblaag bedekte de plaats waar eertijds een 
dennenbosje stond en waar zelfs nog bloembollen gekweekt waren. Na enkele jaren liet Hector 
Cuelenaere dit terrein beplanten met populieren. 

Om de scheepvaart mogelijk te maken moesten de houten bruggen over het Schipdonkkanaal ter 
hoogte van Celieplas en van de Rapenbrugstraat vervangen worden door moderne draaibruggen. 
Daar er in 1 950 van automatisatie nog geen sprake was, had men ook bruggendraaiers nodig. Wie 
het dichtst bij de brug woonde, kreeg een uitnodiging om aan het examen deel te nemen en 'In te 
steken' voor een jaarloon van bruggendraaier. Zo vulde Valère De Smet, toen vlasbewerker, zijn for
mul ier in en trok naar de Savaanstraat in Gent voor het examen. Hij slaagde voor het ambt van 
bruggendraaier in bijverdienste, wat kansen bood om later fulltime aan het werk te gaan. 
Elke zaterdagnamiddag liet hij de rood-witte slagbomen neer, want de brug moest geveegd en 
geolied worden voor als de schepen kwamen. 
Enkele keren kon Valère met voldoening een schip laten passeren, maar na anderhalf jaar was van 
toeterende schepen geen sprake meer, van streekontwikkeling al evenrnln. De rust kwam weer. 



Een eigenaardige famil iefoto: Honoré De Pauw en Clementine De Baets, met twee 'zonen' die hun 
zonen niet zijn. 
Honoré en Clementine hadden geen kinderen. Na de oorlog van 1 91 4- 1 9 1 8  adopteerden ze een 
Hongaarse jongen, Karoly Glovotz genaamd. De buurjongen Medard De Windt was zijn boezem
vriend. Toen de zeer toegewijde ouders een foto wilden met zoonl ief Karoly, zei deze beslist: "Als 
Medard niet op de foto mag, wil ik ook niet". De brave ouders gaven toe voor de l ieve vrede, maar 
ziet moeder Clementine er niet een beetje chagrijnig uit? 

Karoly werd een bijzonder werkzame, behulpzame jongeman, door gans Moerhuize graag gezien. 
Handig als hij was, bouwde hij o.m. een kano om op het kanaal te varen. Hij was ook muzikaal 
begaafd. Jozef Posman vertelt: "Toen ik met mijn schalmei zat te spelen op de dijk van de vaart en 
de klanken zich verspreidden over het stille Moerhuize, werd mijn muziek plots beantwoord door de 
tonen uit de harmonica van Karoly. Hij speelde in op mijn melodie. Harmonisch vermengden de 
klanken zich . . .  Het werd nog stiller, gans Moerhuize luisterde ademloos mee". Een dodelijk onge
val met oorlogstuig maakte in juni 1 945 een eind aan zijn leven, tot algemene verslagenheid in 
Moerhuize 

In de jaren zeventig dook een bekende letterkundige op die interesse had voor de woning van de 
familie De Pauw, namelijk de schrijver Paul De Wispelaere. In de voorbije dertig jaar is hij er bijzon
der creatief geweest. Moerhuize moet dan toch inspirerend werken. 



Remi Declercq 
(29. 1 0. 1 9  -22.01 .41 ) 

Krijgsgevangene 
Spoorwegramp lsen 

E.H. Carlos Van De Guchte 
1 1 .04.02 - 20.07.44 

Burgerlijk slachtoffer, Gent 

lrena De Windt 
28.1 1 . 1 5  - 4.09.44 

Burgerlijk slachtoffer, 
Chatel ineau 

Karoly Glovotz 
30. 1 0. 1 5  - 4.06.45 

Burgerlijk slachtoffer, Maldegem 

Gedenkplaten aangebracht op de in 1 986 nieuw opgerichte kapel, herinneren aan Moerhulzenaren 
en aan de wijkonderpastoor Van De Guchte, die het leven verloren In de oorlog 1 940-1 944. 



De inwijding van de nieuwe pijlerkapel te Strobrugge in mei 1 986. Jozef Posman, Albert De Deyne 
en Willy Leloup hadden hun diensten aangeboden voor de opbouw van een n ieuwe kapel, op een 
hoekje van het erf van de familie Van Deynse. Gans Moerhuize was dan ook aanwezig toen deken 
René Vereecke de kapel kwam inwijden. De bevolking stond erop dat er een n ieuwe kapel werd 
opgericht toen het oude kapelletje tussen de woning De Baere en de woning De Wispelaere ver
dween. 



Oud en nieuw. In de laatste bocht van de Moerhuizestraat bevond zich l inks een van de laatste typi
sche hoevetjes van Moerhuize: het woonhuis van Marcel De Pauw en Christella Van Ootegem en 
kinderen. Na het overlijden van hun zoon Willy, de laatste bewoner, werd het verkocht en gesloopt. 

Rechts van de weg staat het vernieuwde huis van Peter Notteboom en Saskia Van Acker, voorheen 
eigendom van Marcel De Deyne-Longueville. Een voorbeeld van hoe mer'i met zin voor schoonheid 
en liefde voor de landelijke omgeving kan verbouwen en een pareltje van een woning kan neerzet
ten . 



EEN MILLENNIUMFEEST VOOR MOERHUIZE EN BROEKHUIZE OP 29 J U LI 2000 

De verbondenheid onder de fami l ies van Moerhuize is steeds zeer groot geweest. Vijftig 
jaar geleden vonden velen trouwens hun ' l ief' in wijk zelf. Zeer velen zijn fami l ie van 
mekaar. iedereen eens samen brengen voor een groot wijkfeest lag dan ook voor de 
hand. 

Louis Timmerman l iep reeds lang met dit idee rond. H ij zocht en vond voldoende enthou
siaste medewerkers die de handen uit de mouwen wilden steken om een feestel ijke bij
eenkomst voor te bereiden. 
Dit gebeurde begin 2000 onder zijn leiding en bij hem thu is. Na de hartelijke ontvangst 
door zijn echtgenote Chantal werd met de medewerking van Christine Boes, Ju lien 
Bracke, Albert Cauwels, Rya De Smet, Paul Posman, Remi Savat, Rosanne Van Deynse, 
Maria Versieck en Marcel Vlaminck een feestprogramma op het getouw gezet. 
Op 29 ju l i  2000 werd het Popul ierenhof gereserveerd om maar l iefst 207 oud-inwoners 
en inwoners te laten genieten van een ontmoetingsdag met een uitgebreid feestpro
gramma en een fantastische fototentoonstel l ing:  

09 00 uur: Aankomst en aanmelding - koffie. 
Begroeting met en van iedereen, een hartelijk weerzien 

09 50 uur: Algemeen welkom 
1 0  00 uur: Gebed bij het kapelleken van Moerhuize 
1 0  1 5  uur: We stappen in de auto's, vormen één colonne en rijden samen naar het 

gemeentehuis 
1 1  00 uur: Ontvangst van de groep op het gemeentehuis 
1 2  30 uur: Terug Popul ierenhof 
1 2  45 uur: Klaar voor een groepsfoto 
1 3  30 uur: Feestmaal 
1 6  30 uur: Even vrij. Indien het weer het toelaat, wordt iedereen uitgenodigd om eens bij 

'Versiecks' te gaan, om zoals vroeger een dreupel te halen. 
1 8  1 5  uur: Koffie + dessert 

Het werd een grandioze dag voor de Moerhuizenaren. 

* 

* * 

Voor de samenstelling en het aanbrengen van gegevens 
noodzakelijk voor deze fotorubriek, danken we 

Albert Cauwels, Jul ien Bracke, Marie-Louise en Lieve Ceulenaere, Yvonne De Windt, Adelin De 
Sloovere, Louis Timmerman, de gezusters Rozanne en Maria Van Deynse, Victor Cuelenaere. 
Bijzonder dank aan Noël Ryheul voor foto's en technische medewerking en aan Rya De Smet voor 
de medewerking bij het commentariëren van de foto's. / 153 
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Pieter De W indt 
uit Moerhuize, alias 
Boerke Waardichter 

Volksdichter ·en uitgever van 'De Gazet van Stekene' 

Walter Notteboom 

De fami l ie De Windt is een van de bekende families van Moerhuize. 
Het stamhuis van de De Windts (nu van Geert De Baere-Linda Weytens) was in het begin 
van de 1 9de eeuw bewoond door Pieter Jacobus De Windt, gehuwd met Jacoba 
Theresia Ledeganck. Jacoba Theresia was de zus van Jan Ledeganck, de vader van de 
d ichter Karel-Lodewijk. Zoon Johannes Bernardus De Windt werd de opvolger op de 
boerderij, hij huwde met Barbara De Coster. Zij hadden vier zonen, waarvan één, Desiré, 
het bedrijf voortzette. Desiré De Windt boerde er op een middelgrote mooie hofstede en 
bracht er negen kinderen groot. Zijn zoon Maurits volgde hem op en woonde er naast 
Honoré De Pauw en Constance De Baets, die zelf geen kinderen hadden, maar de 
Hongaarse jongen Karoly Glovotz geadopteerd hadden. Tussen beide hofsteden stond 
het oude kapelletje van Moerhuize. Op de hoeve van wijlen Honoré De Pauw kwam in 
de jaren zeventig de letterkundige Paul De Wispelaere wonen. 
Desiré had drie oudere broers. De oudste, Karel-Lodewijk, werd pastoor-deken te Sint
Maria-Hoorebeke. Een tweede broer, Augustinus, overleed op 20-jarige leeftijd .  De 
derde broer, Pieter, verwierf een zekere bekendheid als schrijver, volksdichter en u itge
ver van de Gazet van Stekene. Voldoende elementen dus om deze fami l ie eens nader te 
bekijken. 

De verwantschap tussen de familie Ledeganck en de fami l ie De Windt 

Pieter Jacobus Ledeganck, de overgrootvader van de Maldegemse Pieter De Windt, 
werd geboren te Ursel op 1 7  november 1 737. H ij huwde er in  1 764 met Judoca Lippens, 
op 1 8  maart 1 738 in Ursel geboren. Aanvankelijk woonden ze in hun geboortedorp, maar 
in 1 782 kwamen zij in  Adegem wonen in  het Westeindeken, dichtbij Raverschoot. Zij kre
gen drie kinderen: Jan, Jacoba en Carol ina. 

Jan Ledeganck (0Ursel 1 77 1 )  huwde met Joanna Jacoba Coddens uit Adegem. 
Jacoba Theresia huwde met Pieter De Windt, senior, uit Moerhuize-Maldegem, die 
weduwnaar was van Isabella Loncke. 
Carolina, geboren in 1 769, bleef ongehuwd; zij verbleef bij haar schoonbroer Pieter en 
zus Jacoba in Moerhuize en overleed er op 29 december 1 81 9, in de leeftijd van 50 jaar. 

Jan Ledeganck en Joanna Jacoba Coddens hadden elf kinderen1 :  Pieter-Karel (0 1 796), 
Sofie Benedicta (01 798), Anne-Marie Française (01 800), Jean François (0 1 802), Maria
Theresia (0 1 804), (Karel Lodewijk (0 1 805), Ferdinand (1 807), Leonard (1 81  O}, Eduard 
(1 8 1 3), Leon (0 1 8 1 4) ,  en Delphine (01 81 7). Verschi llende kinderen zijn zeer jong gestor-
ven. Karel-Lodewijk wordt hun beroemdste telg, als de bekende dichter van het l iss Meetjesland, wiens standbeeld op 29 augustus 1 899 onthuld werd op de Markt in Eeklo. 



Verwantschap tussen de fami l ie Ledeganck en De Windt 

Jan Ledeganck 
0 Ursel 1 771  
+ Eeklo 07. 1 1 . 1 836 

Pieter Jacobus Ledeganck 
0 Ursel 1 7. 1 1 . 1 737 / + Adegem 
05.07 . 1 804 
x Ursel 1 764 met 
Judoca Lippens 
0 Ursel 1 8.03. 1 738 / + Adegem 
1 4. 02 . 1 804 

1 
Jacoba Theresia Ledeganck* 
0 Adegem 04.02. 1 784 
+ Maldegem 27.04 . 1 868 

x Adegem 04.07. 1 795 met 
Joanna Jacoba Coddens 

x Eeklo 24.07. 1 805 
Pieter Jacobus De Windt** 
0 Maldegem 26.04. 1 755 0 Adegem 22.02.1 773 

+ Eeklo 1 0.05. 1 839 
1 

Kinderen Ledeganck: 
Pieter 
Sofie 
Anne Marie 
Jean 
Maria Theresia 
Karel Lodewijk 
(dichter} 
Ferdinand 
Leonard 
Eduard 
Leon 
Delphine 

1 

0 1 796 
0 1 798 
0 1 800 
0 1 802 
0 1 804 

0 1 805 
0 1 807 
0 1 8 1 0  
0 1 8 1 3  
0 1 8 1 4  
0 1 8 1 7  

1 

+ Maldeaem 06.07. 1 830 
1 

Kinderen De Windt: onder andere 
Joannes Bernard De Windt 
0 Maldegem 1 3 . 1 0. 1 81 6  
+ Maldegem 06. 1 0. 1 885 
x Maldegem 1 7.06 . 1 853 
Barbara De Coster 
0 Maldegem 20. 1 1 . 1 820 
+ Maldegem 1 7. 1 1 . 1 903 
Drie kinderen: 
1 .  Karel Lodewijk De Windt (E.H.) 
2. Pieter De Windt 

(Boerke Waardichter) 
3. Desiré De Windt 

1 l 
1 .  Karel Lodewijk De Windt 
0 Maldegem 07 . 1 0. 1 855 

2. Pieter De Windt 
0 Maldegem 06.04. 1 860 
+ Stekene 28.09. 1 934 

3. Desiré De Windt 
0 Maldegem 27 .04. 1 863 
+ Maldegem 29.01 . 1 931 
x Maldegem 07.02 . 1 898 
Maria Phi lomena 
Cauwels 

+ St.-Maria-Horebeke 
02.06. 1 941 
Pastoor-deken 

x Stekene 1 2.08. 1 896 met 
Joanna Windey 
0 Stekene 02.03. 1 854 
+ Stekene 1 8.07. 1 944 
Boerke Waardichter 
Geen kinderen 

xx Maldegem 1 0.5. 1 91 1 
Sidonia De Pauw 
Afstammelingen te 
Maldeaem : zie verder 

* Jacoba Theresia Ledeganck hertrouwde te Maldegem op 1 1  mei 1 831 met Petrus 
Joannes Termote ( 1 793- 1 841 ) .  
* *  Pieter Jacobus De Windt was eerst getrouwd te Maldegem op 1 3  juni 1 780 
met Isabella Loncke (ca. 1 741 -an 1 3) met wie hij een dochter had : Barbara Theresia De 
Windt ( 1 781 - 1 784) . 

Handtekening van Pieter De Windt en Theresla Ledeganck bij hun 
huwelijk op 24 juni 1 805 



De afstammelingen van Desiré De Windt te Maldegem 

Desiré De Windt 
0 Maldegem 27.04. 1 863 / + Maldegem 29.01 . 1 93 1  
x Maldegem 07.02. 1 898 met Maria Philomena Cauwels 
( 0 Maldegem 1 4.05. 1 871 / + Maldegem 1 3 .01 . 1 91 1 )  
xx Maldegem 1 0.05. 1 91 1 met Sidonia De Pauw 
(0 Maldeaem 25.4. 1 88 1  / + Maldeoem 21 .02 . 1 935) 

1 
Kinderen uit het eerste huwelijk Kinderen uit het tweede huwelijk 
met Maria Philomena Cauwels met Sidonia De Pauw 

1 .  René De Windt 1 .  Modest De Windt 
0 Maldegem 09. 1 1 . 1 898 0 Maldegem 1 3.02. 1 9 1 2  
+ Sint-Laureins 02.04. 1 975 + Maldegem 28.02 . 1 982 
x Jeanette Van De Wynckel ( 1 906- 1 977) ongehuwd 
Kinderen: Gabriël, Christiane, Godelieve, 
Liliane, Maria, Denise, Raf 
2. lrena Maria De Windt 2. Maurits De Windt 
0 Maldegem 03.0 1 . 1 900 0 Maldegem 04.08. 1 91 3  
+ Sint-Denijs-Boekel 20.02 . 1 9 1 0  + Sijsele 1 2.02.1 985 

x Irma Cromheecke ( 1 9 1 6-2002) 
Dochter: Monique 

3. Lodewijk De Windt 3. Marcel De Windt 
0 Maldegem 03.02. 1 90 1  0 Maldegem 28.09. 1 9 1 4  
+ Lokeren 22.01 . 1 91 1 + Sijsele 1 6.02. 1 994 

x Marcella De Clerck ( 0 1 9 1 8) 
Kinderen: Stefaan, Jan en Erika. 

4. Jozef De Windt 4. lrena De Windt 
0 Gent 1 7. 1 1 . 1 906 0 Maldegem 28. 1 1 . 1 9 1 5  
+ Sijsele 24.03.2000 + Chatelineau 4.09.1 944 
x met Livina Marclé ( 1 895-1 977) x Leon Mouten ( 1 9 1 2- 1 982) 
Kinderen: Yvonne, Etienne 
5. Cyriel De Windt 5. Medard De Windt 
0 Gent 06.08. 1 909 0 Maldegem 1 0 .08. 1 9 1 7  
+ Maldegem 25.08.1 909 + Maldegem 27.02.2001 

x Paula Calleeuw ( 1 92 1 - 1 989) 
Kinderen: Christiaan, Paul ,  Francine, 
Guido, Marie-Louise. 

6. lrena Philomena De Windt 6. Richard De Windt 
0 Gent 01 . 1 1 . 1 91 0 0 Maldegem 1 2. 1 2. 1 91 8  
+ Maldegem 1 8. 1 1 .1 91 0  x Marie Van Caeseele ( 0 1 925) 

Kinderen: Marijn, Marc, Marie-Reine. 
7 .  Julia De Windt 
0 Maldegem 1 1 .06. 1 920 
+ Sijsele-Damme 22. 1 1  . 1 997 
x Medard De Jaeger ( 1 9 1 6- 1 987) 
Kinderen: Remi Luc (+) en lreen. 



Jan Ledeganck was aanvankelijk landbouwer in Ursel, waar hun eerste drie kinderen 
geboren werden; in 1 802 kwam het gezin in Eeklo wonen en baatte er een winkel uit. 
Vanaf 1 804 is Jan Ledeganck privé-onderwijzer en om de eindjes aan mekaar te knopen 
is hij rond 1 8 1 0  ook nog herbergier. 

Jacoba-Theresia Ledeganck, de zuster van Jan Ledeganck en dus tante van de dich
ter Karel-Lodewijk kwam in Maldegem-Moerhuize terecht door haar huwelijk met Pieter 
De Windt, senior. 

In  d it gezin werden geboren: Charles François (0Maldegem, 27.06 . 1 806 - t Maldegem, 
1 1 .02 . 1 855), Joanna Carol ina (0Maldegem 7. 1 0. 1 809 - tMaldegem 6.02. 1 891 ) ,  Barbara 
Theresia (0Maldegem 29. 1 2. 1 8 1 2  - t . . .  ), Johannes Bernard (0Maldegem, 1 3. 1 0. 1 8 1 6  -
tMaldegem 6. 1 0. 1 885), Regina (0Maldegem 29.04. 1 8 1 9  - tMaldegem 1 8. 1 1 . 1 898; x 

1 1 .02 . 1 857 Ferdinand De Coster) en Maria (0Maldegem 6.05.1 824 - t . . . . ) .  

Johannes, Bernard De Windt is de opvolger op de hoeve in  Moerhuize. H ij huwde op 
1 7  juni  1 853 met Barbara De Coster. 

Hun k inderen zi jn Karel Lodewij k (0 1 855, priester), Aug ustinus (0Maldegem, 
1 2 . 1 2 . 1 857, t Maldegem, 1 8.07 . 1 878), Pieter (01 860, "Boerke Waardichter") en Desiré 
(0 1 863, landbouwer), die verder besproken worden. 

Levensloop van Pieter De Windt 

Pieter De Windt, bekend geworden als Boerke Waardichter, volksdichter en uitgever van 
de Gazet van Stekene, werd op 6 apri l 1 860 te Maldegem geboren, hij overleed schielijk 
te Stekene op 28 september 1 934. 
De fami l ie  De Windt is in Maldegem en omstreken zeer verspreid en bekend. Toch is haar 
vrij befaamde en bijzondere telg Pieter stilaan in de vergetelheid geraakt. In de 
Meetjeslandse weekbladen van zijn tijd, werd onze aandacht regelmatig getrokken door 
een dichtwerk van zijn hand, meestal ondertekend met 'Boerke Waardichter' . Wij kwa
men tot de ontdekking dat h ij 1 895 een vrij l ijvige bundel 'gedichten' publ iceerde, waar
in heel wat werk geïnspireerd is op Maldegemse gebeurtenissen. Na 1 900 zagen in 
Stekene nog een tiental kleinere uitgaven met verzameld werk het l icht. 
Een bijzondere verdienste van Pieter De Windt is daarenboven dat hij aan de basis lag 
van de uitgave van de Gazet van Stekene. Het eerste nummer verscheen er op 29 mei 
1 898. 

Pieter De Windt woonde tot 1 896 in Moerhuize op de ouderlijke hofstede. Over zijn 
jeugd- en jongelingsjaren in Maldegem zijn we nogal schaars gedocumenteerd en moe
ten we een beroep doen op getuigenissen en herinneringen van zijn achterneven en 
-nichten. Van de generatie die hem gekend heeft als oom, de kinderen van zijn broer 
Desiré dus, is enkel de 85-jarige Richard nog in leven die in Ham-sur-Heure woont. De 
volgende generatie heeft slechts vage herinneringen aan haar grootoom. 

Hoe is zijn leven verlopen vooraleer h ij zich op 5 maart 1 896 liet uitschrijven als inwoner 
van Maldegem en als 36-jarige naar Stekene trok? De uitgave van 1 895, waarschijn l ijk 
een bundeling van het beste dat hi j  sinds zijn jeugd had geschreven, is het werk van een 

iss I man met ontwikkel ing. We veronderstel len dus, de mening van meerdere fami l ieleden 



Johannes Bernard De Windt, 
gehuwd met Barbara De Coster. 

De stamhoeve De Windt op Moernuize, rond 1 995. 

Desiré De Windt, 
gehuwd met Maria Philomena Cauwels. 
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volgend, dat hij zoals zijn broer Karel-Lodewijk, die priester werd, de humaniora vol
tooide, waarschijn l ij k  in het nabije college te Eeklo. 
Zijn jongste broer Desiré was voorbestemd voor de boerderij. Vader Johannes Bernard 
overleed in 1 885 op 69-jarige leeftijd ,  Pieter noch Desiré waren op dat moment gehuwd 
en zorgden samen met hun moeder voor het bedrijf. 

U it de aard van de dichtwerken, in 1 895 gepubliceerd bij Het Volk  in Gent, bl ijkt dat 
Pieter De Windt een zeer sociaal man was. Daar h ij zelf landbouwer was op een middel
groot bedrijf.voelde h ij de noden en de problemen van de boerenstand aan den lijve. H ij 
kaart die aan in "De Rechten op 't vreemde Graan en Vee", "De Wet op het vervalschen 
der landvetten", "De Wet op de Jacht". Het vervalsen van de chemische meststoffen 
was legio eind 1 9de eeuw, de boeren worden aangespoord zich te verenigen en hierte
gen gezamenlij k actie te voeren. In een gelegenheidsgedicht "De Boerenbond van 
Adegem" juicht h ij de stichting van deze vereniging toe. H ij werkt en leeft onder het 
gewone volk, deelt met hen plezier en vermaak, hij zet het ' reglement ener prijsbol l ing in 
1 7  artikelen' in  dichtvorm, dicht over "De Bi l lardspelers" en "De eerste kermis te 
Balgerhoeke", enz. 

De twee broers op de boerderij worden meer dan dertig, tijd om aan trouwen te den
ken. Langs welke wegen het verl iep, is voorlopig niet opgehelderd, maar Pieter De Windt 
vindt een vrouw in een heel andere streek, namelijk in Stekene in 'het soete lant_ van 
Waes' .  De u itverkorene is Joanna Windey. 

1 876 : huwel i jk van Joanna Windey met Aloys De Smedt2 

Joanna Windey was geboren in Stekene op 2 maart 1 854, als dochter van Dominicus en 
Henrica Van De Putte, landbouwers en koopmans, wonende in Stekene Dorp. 
Bijna 22 jaar oud, huwde Joanna op 1 mei 1 876 met Aloys De Smedt, een 44-jarige 
broodbakker, eveneens uit het Dorp. Joanna staat in de huwelijksakte vermeld als 
d ienstmeid 
Aloys De Smedt was de zoon van Bellarminus De Smedt, bij leven bakker-winkelier 
(+ 1 876), en van Petronella Stremus (+ 1 864). Bij het huwelijk waren drie broers van de 
bruidegom getuige, nl. Alexander en Eduard, beiden bakker, en Leonard, particulier. 

1 891 : overl ijden van Aloys De Smedt 

De eerste echtgenoot van Joanna, bakker-winkelier Aloys De Smedt, overleed op 23 
april 1 891 , in de leeftijd van 59 jaar. Joanna was toen 37 jaar oud. Leonard De Smedt, 
bijzondere, en Eduard Van Overloop, wagenmaker, deden aangifte van het overl ijden. 
Het huwelijk was kinderloos. 

H uweli jk van Joanna Windey met Pieter De Windt 

Joanna is dus vijftien jaar gehuwd geweest met Aloys De Smedt. Na het overlijden van 
haar man is ze niet onbemiddeld. Ze bezit een huis in de Statiestraat nr. 1 6, en ook wat 
landerijen. Zij b l ijft maar vijf jaar weduwe. De Maldegemnaar Pieter De Windt vraagt haar 
ten huwelijk, de verbintenis wordt gesloten op 1 2  augustus 1 f.396. De getuigen voor 
Pieter zijn zijn broer Desiré, 33 jaar, en zijn moeder Barbara De Coster, 75 jaar. Pieter De 
Windt wordt in de huwelijksakte drukker genoemd, Joanna is winkelierster. 



Joanna Windey huwde op 22-jarige 
leeftijd met Aloys De Smedt. 

In zijn brief aan Barbaix in 1 925 (zie verder) schrijft De Windt dat hij zich in 1 896 als druk
ker in Stekene vestigde. Dat was in de Dorpsstraat, zeer gunstig gelegen op een boog
scheut van het gemeentehuis. Onder de zichtkaarten die De Windt weldra verspreidt, zijn 
er enkele die de drukkerij afbeelden. Waarschijnlijk heeft h ij het pand tijdens zijn druk
kers- en uitgeversloopbaan kunnen aankopen, want bij zijn overlijden komt het in bezit 
van zijn echtgenote. Na haar overlijden gaat het naar haar neven. 
We zien er een rijk bewerkte voorgevel ,  met zes traveeën. Het gezin woont in het 
middelste van de drie panden tussen de hoge getrapte topgevels. Een uithangbord duidt 
de drukkerij en de winkel aan. Achteraan bevond zich de werkplaats, dit atel ier is er nog 
steeds en men koestert er zelfs nog een drukmachine uit de tijd van Pieter De Windt. 
In de zaak P. De Windt-Windey kon men terecht voor allerlei drukwerken, kerkboeken, 
schoolbehoeften, daarnaast kon men in het 'B ijgevoegd Magazijn '  tegen 'gematigde 
prijzen' saaietten, borstels en ellegoederen bekomen, dat was het werkterrein van echt
genote Joanna. 

Pieter was benomen door zijn sociale bezigheden, het verzamelen van nieuws en het 
behartigen van de redactie van zijn weekblad. H ij werkte met personeel ;  het is bekend 
dat een hele reeks drukkers uit de streek bij De Windt ervaring opdeden. Twee jaar na 
hun huwelijk is hij bl ijkbaar voldoende geouti l leerd om met de "Gazet van Stekene", het 
Boerkensblad, van wal te steken. 

Hoe het komt dat Pieter De Windt zich na zijn huwelijk als drukker kon vestigen is nog 
onduidelijk. Van een scholing tot drukker in Maldegem is niets bekend. Zijn fami l ie was 
niet onbemiddeld en ook Joanna zat er warmpjes in .  De Windt had in Maldegem nauwe 
contacten gehad met Victor De Lille en all icht gezien welke vlucht 't Getrouwe 
Maldeghem nam, reeds kort na de oprichting in 1 888. l 161 



Karel Lodewijk De Windt 
( 1855-1 941 )  als jonge priester. 

Julia De Windt op bezoek 
bij heeroom te Sint-Maria- Hoorebeke. 

BROER-PRIESTER KAREL LODEWIJ K DE WINDT 

Pieter De Windt is geboren in een diep gelovig gezin Het was een eer in een boerenge
zin een priester te hebben. De weg voor een intellectuele ontwikkeling lag voor zijn vijf 
jaar oudere broer Karel Lodewijk, bij wie de priesterroeping zich manifesteerde, dan ook 
wijd open. H ij was geboren te Maldegem op 7 oktober 1 855 en werd priester gewijd op 
1 9  mei 1 883. 
Zijn achtereenvolgende bedieningen: 1 883: onderpastoor Aspelare; 1 885: onderpastoor 
Aaigem; 1 891 : onderpastoor Velzeke; 1 895: onderpastoor Eksaarde; 1 904: pastoor St.
Denijs-Boekel; 1 91 3: pastoor-deken in St.-Maria-Horebeke, waar h ij overleed op 2 juni 
1 941 , bijna 86 jaar oud. In deze parochie had hij in 1 938 zijn gouden priesterjubi leum 
gevierd. 
In de fami l ie wordt verteld dat het telkens een hele gebeurtenis was als 'heeroom' op 
bezoek kwam in Moerhuize bij het kinderrijke gezin van zijn broer Desiré. De kinderen 
kregen vooraf de nodige vermaningen hoe zich te gedragen in de aanwezigheid van oom 
pastoor en het 'hof' werd netjes opgekuist voor zijn komst. Het is bekend dat hij een 
grote bezorgdheid had voor het gezin van zijn broer Desiré, voor de twee kinderen uit het 
eerste huwelijk en voor de zeven u it het tweede huwelijk. Heeroom onderhield nauw 
contact, gaf suggesties voor hun studies en steunde hun studieopleiding. Bij de aangif
te van de geboorte van l rena Maria De Windt in 1 900 vinden we hem als getuige, hij was 
toen onderpastoor in Eksaarde. Oud geworden, verbleef heeroom te Sint-Maria
Horebeke en kreeg er regelmatig bezoek van neven en nichten. Mij had twee 'pastoors
meiden' die goed voor hem zorgden en met wie de famil ie na zijn dood nog lang goede 
relaties onderhield. 



Het gezin Desiré De Windt-Sidonie De Pauw. 
Vooraan: Julia, vader Desiré, Medard, moeder Sidonie, Richard. 
Achteraan: Marcel, Modest, Jozef, Maurits, René, lrena. 

BROER DESIRE DE WINDT 

Zijn jongere broer Desiré De Windt (0Maldegem, 22.04 . 1 863 - + Maldegem 29.01 . 1 931 )  
zette het werk op de boerderij in Moerhuize verder. Het gezin had een zekere welstand, 
de boerderij was eigen bezit. Het erf lag er proper bij; de boerin hield van bloemen, een 
prieeltje fleurde de achterzijde van het woonhuis op. 
Uit zijn eerste huwelijk met Maria Phi lomena Cauwels werden René, l rena, Lodewijk, 
Jozef, Cyriel en nog een l rena geboren. Alleen René en Jozef hebben een nakomeling
schap. De andere kinderen stierven op jonge leeftijd .  
Op 13 januari 1 91 1 stierf zijn echtgenote Phi lomena Cauwels, in  de leeftijd van veertig 
jaar. Vier maanden later, op 1 0  mei 1 91 1 , hertrouwde Desiré met Sidonie De Pauw van 
Moerhuize. Zij schonk hem Modest, Maurits, Marcel, l rena, Medard, Richard en Jul ia. 
l rena, gehuwd met Leon Mouton, vond op 4 september 1 944 op een tragische wijze de 
dood te Chatel ineau, nabij Charleroi, en dit pas na enkele maanden huwelijk. Engelse 
piloten zagen op de bovenste verdieping van het woonhuis in een raamopening een gor
dijn wapperen. Die voor hen verdachte beweging lokte een beschieting uit, waarbij Leon 
en l rena getroffen werden, voor l rena met dodelijk gevolg. 

Maurits De Windt was de laatste die boerde op het hof in Moerhuize. In  1 995 werd de 
hofstede verkocht aan Geert en Linda De Baere-Weytens. Het woonhuis werd grondig 
verbouwd in  hoevestij l ;  de stal l ingen bleven bestaan. De wal l ing naast de oprit werd 
gedempt. Voor het oude, erg vervallen Mariakapelletje rechts van de wall ing en dichtbij 
de straat werd door de Moerhuizenaars een andere locatie gezocht en gevonden. l 163 



Std:1!w"!. · Drukkerij de; Oa2et van St.�kcr.c. N° 3. DAIJI< llE WINDT. 

Een foto van rond 1 900: een uithangbord geeft aan waar drukkerij en winkel De Windt gevestigd zijn, in het 
middelste van de drie panden tussen de hoge getrapte gevels. Drukkerij Van Hoye, opvolger in de derde gene
ratie, is er nog steeds gevestigd. 

Pieter De Windt, u itgever van De Gazet van Stekene, het 'Boerkensblad' ,  
strijdblad voor de rechten en het welzijn van de boeren. 

Het meest bekend is Pieter De Windt, Boerke Waardichter, geworden door het uitgeven 
van ' De Gazet van Stekene' of het 'Boerkensblad' .  
Om een volledig overzicht te  krijgen van zijn betrokkenheid i n  de plaatsel ijke politiek zou 
men de ongeveer 30 jaargangen van de Gazet van Stekene moeten kunnen raadplegen. 
Gedurende die periode, 1 898-1 930, was hij drukker-uitgever en hoofdredacteur. Tijdens 
de oorlog 1 91 4-1 91 8 werd de uitgave onderbroken. De jaargangen van 1 932 tot 1 940 
bleven niet bewaard. 
Dankzij de zeer gewaardeerde medewerking van de heer John Buyse van de Stekense 
Heemkundie Kring d 'Euzie konden we de nodige documentatie en achtergrondinforma
tie bekomen om op zijn minst over het ontstaan van de Gazet van Stekene een impres
sie te geven. 

De Gazet van Stekene, gesticht in 1 898 

De uitgave van het eerste nummer van de GAZET VAN STEKENE op 29 mei 1 888 was 
zonder meer een ophefmakende gebeurtenis voor Stekene en omgeving3• Het was een 
blad opgesteld niet door advokaten uit hoogescholen of groote bollen uit collegien, maar 
door nederige boeren, burgers en werklieden. 
De uitgave hing nauw samen met de parlementsverkiezingen van 22 mei 1 898. Het 

n ieuwe weekblad beet de spits af met op de frontpagina van het eerste nummer aan de 

streek te verkondigen: de 'Groote Kathol ieke Zegepraal van Mr. FRANS VAN BRUSSEL 



St.ekene, 29 :Mei 1898. Eerste Jaargang. 
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Voorpagina van het eerste nummer van DE GAZET VAN STEKENE, 
verschenen op 29 mei 1 898. 

behaald op 22 mei 1 898. Landbouwer Frans Van Brussel was alléén opgekomen met 
een lijst, sterk gesteund door Pieter De Windt en de onderwijzer Desiré De Pauw, om de 
belangen van de landbouwers te verdedigen. De l ijst Van Brussel behaalde bij de par
lementsverkiezingen in het arrondissement Sint-Niklaas 26. 1 71 stemmen. 'Boerke' 
Frans Van Brussel had ruim genoeg aan 5000 voorkeurstemmen om als volksvertegen
woordiger verkozen te zijn .  De traditionele kathol ieke lijst behaalde geen verkozenen. 

Aller vriend en landman Van Brussel genoemd Boerke Van Brussel zegepraalt. Het was 
iets nieuws dat een landbouwer, daarbij nog een goede katholiek, het waagde bu iten de 
grote traditionele katholieke partij op te komen. Pieter De Windt, die na twee jaar zeer 
goed ingeburgerd was in Stekene en zich voor de streek pol itiek engageerde, was op 
zijn manier een sterke motor geweest achter de verkiezingscampagne voor Frans Van 
Brussel. H ij had aan 'boerke' Van Brussel beloofd en voorspeld:  "Geen vrees om op te 
komen, ik zal u in de kamer dichten" .  H ij dichtte een 'volkslied ' ,  op een populaire zang-
wijze, dat overal door marktzangers verspreid en gezongen werd. l 165 



Volkslied over 
Boerke Van Brussel, kandidaat voor de Kamer 

Stemme: 't Is de vreugd van de jeugd. 

Op! Broeders, op! 't is tijd, 
Op! op! ten heiligen strijd; 
De kiezing gaat beginnen, 
Ziet dat gij wakker staat. 
Eer dat de slag afgaat, 

Want daar is veel te winnen. 
0 ja! de strijd is van belang; 

Vrij en vrank, 
Al in rang! 

En als Mijnheer Van Brussel onze veldslag win� -
Dan is 't een groote feest en vreugde zonder eind! 

Wij drinken en wij schenken hem een zegezang. 
Wij dansen en wij springen wel acht dagen lang! (bis) 

REFREIN 
Hij is zoo katholiek, 

Zoo zuiver als nen bliek; 
Wij gaan er al voor stemmen: 

Dat is ne man van 't land, 
Hij zorgt voor onzen tand 

Zij zullen hem niet temmen, 
De leeuw t(n held, den Arteveld! 

"Het lied had onder 't volk den meesten bijval en de grootste bewondering. Men ging er 
overal langs de straten mee leuren. Liedjeszangers zongen en speelden het aan de kerk
deuren, waar elk kwam toegeloopen om een te koopen. Tot zelfs de kinderen leerden 't 
van buiten, men hoorde 't overal zingen en fluiten" , aldus Waardichter in zijn vierde boek
je "Kluchtige l iederen". 

Zijn l ied deed eensgezindheid ontstaan: de landbouwers raakten overtuigd dat ze met 

Van Brussel een goede kandidaat hadden en dat er met hem meer kon bereikt worden 

voor de boerenstand. De grote traditionele kathol ieke partij, " veronachtzaamde grotelijks 

hun belangen" in zijn ogen en die van zijn medestanders. Dat Van Brussel, als katholiek, 

NAAST de partij opkwam had tot gevolg dat hij in de kathol ieke pers zwaar aangevallen 

werd, maar dat bracht hem nog meer in de volksgunst4 • 

Het resultaat mocht er zijn: "De liefelijke meizon scheen de Boerkens toe te lachen, die 

zich verheugd optooiden om eerst ter kerk en daarna ter stembus te begeven en daar 

hun aller vriend Landman Van Brussel te doen zegevieren'f;. 

'Zij kwamen immers op tegen die oude forteres achter welker muren zij zich veil hielden, 
die advokaten en die jongskens, die de Wasche boer wel niet heeren al miskenden, maar 

166 1 hem op politiek gebied nooit datgene gaven, wat hem rechtmatig toekwam' .  
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Vrienden der boel'kens, vergeet ons huis ni�t. 
$poe<lig wordt men er gediend. 

Toch neemt Van Brussel niet helemaal afstand van de Katholieke Partij . H ij moet immers 
met hen zijn doel bereiken, maar ook 'de katol ieken' hebben hem nodig.  Vandaar op de 
frontpagina van het 1 ste nr. van het Boerkensblad "Groote Katholieke Zegepraal", hoe
wel de traditionele Katholieke Partij zelf een nederlaag leed. Van Brussel wou immers 
n iet met de socialisten of met de Daensisten scheep gaan, maar met de verkozenen van 
de Kathol ieke Partij. 
Van Brussel - De Windt - De Pauw kwamen "vroeger dan verwacht" met het eerste num
mer van hun weekblad. Zij verontschuldigen zich zelfs voor de vele drukfouten die er 
door de haast ingeslopen waren. 

De reden was dat volgens het toenmalig geldend meerderheidsbeginsel een tweede 
stemronde nodig was om de overige drie volksvertegenwoordigers aan te duiden, die 
opkwamen op de lijst van de Katholieken. Die hadden in de eerste ronde het kiescijfer 
niet gehaald7• Er moest zonder verder tijdverlies een gunstige stemming geschapen wor
den opdat de drie andere kandidaten zouden gekozen worden in de tweede ronde, en 
die hadden de stemmen van de Van Brusselgezinden hard nodig.  
De drie traditionele kandidaten werden in de volgende ronde inderdaad verkozen. Het 
duurde echter niet lang of Van Brussel kwam met hen in conflict, want van de beloofde 
hervormingen kwam niets in huis. Toch bleef h ij 23 jaar volksvertegenwoordiger, de laat
ste jaren echter verzeilde hij vol ledig in het traditionele katholiek kamp, waar h ij een vei
lige verkiesbare plaats kreeg8• 

In het nummer 48 van de 1 ste jaargang verantwoordde het Boerkensblad aldus zijn 
bestaan en zijn programma: 
"Aangemoedigd door die onvergetelijke zege, hebben de overwinnaars de moed niet 
opgegeven. De miskende boer, de kleine burger, de lijdende werkman uit het Land van 
Waas wilde nu even als de groote man den tocht voor zijne rechten voortzetten en dit 
met het zelfde wapen waarmede de beheerschers lang zoo fier den scepter zwaaiden: 
de Pers. 
De boeren wilden hunne eigene onafhankelijke recht voor de vuist strijdende Gazet van 
Stekene of het 'boerkensblad'. 
Of dat van wegens hen die immer het handje boven water hadden zuur bekeken werd! 
Doch wat gedaan/ Wie kon 't afkeuren? Het is geen blad eener scheurmakerskliek, van l 167 



van een achtergebouw. N" 5 .  

Achterterzijde van d e  brouwerij Thuysbaert in Stekene. D e  man links met strohoed i s  Pieter D e  Windt. 

bleeke blauwe liberalen of groene socialisten, maar eene gazet die wekelijks (hoe 
eigenaardig ook), toch zou gevuld worden door kristene Van Brussellisten, die uit gan
scher herte niets minnen dan de eendracht onder alle katholieken, maar die toch nooit 
alleenheersching der ge/dkoffers dulden . . .  "9 

Grondprincipes van de nieuwe gazet waren Godsdienst - Eigendom - Gezin, ook zal 
men trachten de Vlaamse taal te doen beminnen en respecteren10• Al wat De Gazet van 
Stekene schrijft wordt door hun 'vrienden' in de Kathol ieke Partij met argusogen beke
ken en het duurt n iet lang of de uitgevers hebben een proces aan hun been. Maar" . 
"Uit tegenslag putten zij nieuwe moed, en nooit al wilde men het nog, zal men vermogen 

hunnen macht te knakken. Ondereen zullen zij de kosten dragen! Zij willen niet dat de 
verantwoordelijke uitgever van hun blad voor hen tijde, wanneer hij ook nooit wijkt hunne 
grieven vrij en vrank te openbaren. Boerke Waardichters moet van onder het wiel va17 
den Véloman gehaald worden! Door elk een kleine gift leggen wij ondereen (alhoewel hij 
het zelf wel kan) maar daar wij het niet willen, eene plaaster op de kwetsuur, die hem niet 
alleen de genezing maar meerdere krachten voor lateren strijd zal bezorgen'111 •  
Men laat dus drukker-uitgever De Windt die de meeste tegenwind krijgt, niet in de kou 
staan en er .yordt een steunlijst geopend. 

Dat het zelfvertrouwen groeit bl ijkt in nr. 1 van de 2de jaargang 
"Wie had ooit gepeinsd, dat in het Land van Waas, de boer en de kleine man zelve het 
sein zouden gegeven hebben, om op het gebied der politiek door een zelfstandig optre
den hem zijn recht te zien toekennen. 
. . . Vele moeilijkheden gingen dan met de opkomst van het Boerkensb/ad gepaard, en 
voor zijn eerste verschijnen was zelfs de hulp van anderen noodig. Het moest op vreem
den bodem gedrukt worden. Doch na korten tijd kwam het Boerkensblad uit zijn eigen 
bureel, te Stekene van eene snelwerkende mekaniekpers. 



De Windt tussen zijn vrienden in Stekene. De "Veloclub De Zwaluw" komt bijeen op 3 juni 1 903 t .g.v. de inhuldi
ging van het vaandel, in aanwezigheid van Boerke Van Brussel, 2de van rechts naast de vlag (met bolhoed). Pieter 
De Windt is de vierde persoon van links op de tweede hoogste rij (met bolhoed en snor). 

Het volk had ras gemerkt dat in het programma, in de gedragslijn die het Boerkensblad 
in al zijne artikels volgde, wel wezentlijk hunne gedachten lagen. Het zag dat de mannen 
en inzonderheid Mr. Van Brussel waar het zich rond schaarde, deze waren die het ook in 
het herte droeg . 
. . . . Met blijdschap geeft de Wazenaar wekelijks tot onzer aanmoediging het halve kluitje 
voor zijn Boerkensblad. Met iever wordt er in dorp en stad medegewerkt tot immer aan
groeiende verspreiding, en in klucht en geestige luim schenkt men ons menig welgeko
men en met dank aanvaard propagandapenningsken . .  
. . . Onze trekking, wij mogen het zonder blufferij bekennen, moet niet meer wijken voor 
die der andere Wasche weekbladen". 

Het Boerkensblad heeft toekomst, het heeft ruim voldoende abonnees. Tijdens de volks
vertegenwoordiging van Van Brussel en tot aan W.O. 1 kende het een grote bloei. Bij late
re verkiezingen komen er wel moei l ijkheden als De Windt de kandidaat jonkheer A. 
Tayaert de Borms zal steunen, wat n iet echt bevorderlijk was voor zijn vriendschap met 
de 'man die h ij groot maakte' , Frans Van Brussel12• 

Het blad wordt gelezen in  het hele Waasland en in Zeeuws-Vlaanderen. Een pak 
ministers en parlementariërs zijn abonnees, en Leopold Il zou zijn Congowerk al eens 
laten rusten om in de Gazet van Stekene te lezen. Het blad verschijnt niet tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, maar komt sterk terug. Het heeft een goede faam, daarvoor zorgt 
meester De Pauw met vooruitstrevende sociale artikelen; hij is de eerste die pleit voor 
het graven van een Scheldetunnel, wat toen nog als science fiction werd weggehoond13• 



Stekene - Marktplein en Dorpslraat. 

Pieter De Windt zorgde voor het tweede gezicht van het Boerkensblad met zijn weke
l ij kse rubriek "van de hak op de tak". H ierin gaf hij zijn persoonlijke visie ten beste op de 
mensen, op al lerlei voorvallen, vooral de grappigste, en meestal op rijm .  De Windt had 
de lezers met zijn gans eigen schrijfstijl bl ijkbaar op zijn kant. 

In 1 930 laat Pieter De Windt de drukkerij en de redactie van het blad over aan zijn neef 
Domien Van Hoye. Deze geeft in 1 936 de fakkel door aan zijn zoon Hector. Bij het over
l ijden van Hector in 1 97 4, krijgen Romain,  Luc en Firmin Van Hoye het roer in handen. 
De uitgave van de Gazet van Stekene is in het begin van de jaren zestig stopgezet14• 
Drukkerij Van Hoye is nu nog gevestigd in de Dorpsstraat nr. 1 7  in Stekene. 

Kandidaat voor een poëzie-album 

In 1 925 kondigden de bladen aan dat er een letterkundig album, bedoeld als bijdrage tot 
de Vlaamse literatuur, en tevens als verheerlijking van onze knapste schrijvers, zou ver
schijnen. Boerke Waardichter, d ie de voorbije dertig jaar al heel wat met taal geëxperi
menteerd had, waagt zijn kans. H ij schrijft op 1 0  augustus 1 925 een brief aan de heer 
Edgard Barbaix, kunstfotograaf te Gent, die de opdracht had foto's te maken van de 
dichters en schrijvers die zouden opgenomen worden. 

H ij ,  Pieter De Windt, zou als hoofdopsteller van de Gazet van Stekene, propaganda 
maken voor het boek en "het beroemd maken de wereld door". H ij zou het ook in zijn 
boekwinkel verkopen, maar dan op voorwaarde "dat u niet vergeet mijn portret in uw 
album te plaatsen, met een korte of lange levensschets". Boerke rekende zich duidelij k  
tot de knappe d ichters. 

In dezelfde brief vraagt h ij zichzelf af wie zijn levensschets zou kunnen opstel len" .  "of 
moet ik het zelf doen?" ,  en h ij stelt zichzelf voor. 

. 

De eigenhandig geschreven brief aan Barbaix geeft een goed beeld van het karakter en 
de persoonl ijkheid van Boerke Waardichter15• 



Mijnheer Barbaix, 

Pieter De Windt, zoals afgebeeld op de binnenbladzijde 
van zijn reeks Waardichter's Kluchtige Liederen & 
Gedichten. 

Stekene, den 10 Oogst 1925 

Ziehier een uittreksel uit mijn gazet de Gazet van Stekene of het Boerkensblad ('t meest 
verspreide Weekblad van heel het Waasland), waar ik den Hoofdopsteller en Uitgever 
van ben. Dit uittreksel heb ik overgenomen uit 't Dagblad "De Landwacht" van Gent en is 
natuurlijk wel echt de waarheid. 
Dus zullen de portretten van een 60-tal schrijvers en dichters in uw prachtig album staan 
dat in de maand september zal verschijnen, dat doet mij veel genoegen en ik zal uw werk 
beroemd maken den wereld door, ook zou ik het in mijn boekwinkel willen verkopen. Alles 
op voorwaarde, dat U niet vergeet mijn portret ook in uw album te plaatsen met korten of 
langen levenstekst bij, zooals 't best past. Doch wie bezorgt U dit of moet ik dat zelf 
doen? Mijne vrienden van Maldegem en Stekene die mij best kennen zouden over mij 
omtrent het volgende vertellen: 

Pieter De Windt, bijgenaamd (Boerke) Waardichter is 65 jaar, geboren te Maldegem op 
6 April 1860. Zijn grootmoeder was Theresia Ledeganck, Moei of Tante van dichter Karel 
Ledeganck. Zijn broeder is Pastoor-Deken te St. Marie- Hoorebeke. Toen Pieter een jaar 
of tien oud was, maakte hij zijn eerste liedje over Klein Duimke, iets puiks. Eenige jaren 
later dichtte hij haast alle weken het een of ander nieuw lied voor de verschillige gazet
ten van Eeclo, Maldegem en Brugge en onderteekende elk lied met den naam van 
Boerke Waardichters. De gazetten namen die stukken zeer gaarne op omdat 't volk er 
zoveel aardigheid en plezier in vond. Met veel over 't politiek en over volksvertegen
woordigers zooals Graaf 't Kint de Roodenbeke te dichten gracht hij er mee in kennis en 
de Graaf maakte dat Waardichter een geldelijke toelaag kreeg van 't gouvernement om 
zijn eerste boekwerk te laten drukken tot Gent. In 1896 scheidde Boerke Waardichters uit 
van boeren en trok naar Stekene waar hij een drukkerij oprichtte en trouwde. In 1898 
begon hij een gazet uit te geven en hij raadde daar Boerke Van Brussel aan zich aan te 
geven in de Kamers als volksvertegenwoordiger: ik zal u in de Kamer dichten, zegde hij l 171 



tegen dat Boerke en hij maakte een overschoon volksliedje van waar de liedjeszangers 
kwamen om geloopen om het te gaan spelen en zingen op markten en wegen en 's zon
dags aan de kerkdeuren op een licht en dansend vooiseken. Daardoor kwam er zoveel 
geestdrift onder 't volk dat Boerke met meer als 6000 stemmen meerderheid gekozen 
werd en dan zong men: Een boer in de zetel en een heer in de ketel! . . .  Dat boerke is 20 
jaar in de Kamers gebleven. 

In 't begin van de oorlog maakte Waardichter vele schimpliederen op de Duitsche bar
baren, dat ze dieven waren, brandstichters en moordenaren, en de Keizer Lucifeert met 
nen langen Monstersteert, enz. en toen de Moffen na den val van Antwerpen op Stekene 
kwamen moest Waardichter zeer naar Holland vluchten of hij was zijn leven kwijt. Binst 
den oorlog deed hij in Holland niets anders dan liedjes maken en boekskens en vlug
schriften dat hij zelf in alle steden ging verkoopen en waar hij veel geld mee gewonnen 
heeft, terwijl zijn vrouw mee de knechten zijn drukkerij voortzetten tot Stekene. 

Van den tijd dat hij op Stekene is heeft Waardichter reeds zeven schoone bedankings
brieven ontvangen voor lofgezangen te dichten van de Koningin van Holland en ook een 
stuk of 4 of 5 van de Koning en de Koningin van België. Een boekwerk of tien heeft hij 
tot Stekene ook reeds geschreven en uitgegeven. Oneindig veel andere zijn ook gereed 
opgesteld, doch hij heeft geen tijd om ze al in boekwerkjes te drukken. Konden zij al 
samen gedrukt worden in één boek dan zou hij meer als een meter dik zijn. Een groote 
boekhandelaarsmaatschappij van Amsterdam zal haar daar in 't kort mee gelasten. Nu 
weet gij omtrent genoeg en 't is al de vaste waarheid. 

Voorwaar Mijnheer, geen scflrijvers of dichters hebben 't volk al meer doen lachen als 
dien eigenaardigen Waardichter en geen boeken worden liever gelezen. Ware hij geen 
gazetuitgever, andere gazettiers zouden veel meer over zijn gedichten schrijven, maar 
nu zoeken ze het niet, daar zit te veel jalouzie onder. Soms is zijn gazet geheel en gans 
op rijm en dicht opgesteld. 
Hierbij zend ik U ook eenige boeken en vlugschriften op met mijn portret in. Ge/iet ze 
eens te lezen of te laten lezen door bevoegde mannen die U behulpzaam zijn. Wees ook 
verzekerd Mr. dat niemand een grooter reuzen ree/aam voor uw prachtig Album kan 
maken als Waardichter in zijn gazetten, boeken en vlugschriften. 

Het zou mij hoogst aangenaam zijn van UE. een antwoordje te ontvangen om te weten 
als mijnen brief en medegaande zending wel bij U terecht is gekomen, daar ik de straat 
of de nummer van uw huis niet weet. 
Ge/iet intussen, mijnheer Barbaix, de uitdrukking der bijzondere hoogachting te aan
vaarden van 

Uw bereidwillige Dienaar 
P. de Windt Drukker Hoofdopsteller 
der " Gazet van Stekene " 
't Boerkensblad 

De toon van de brief suggereert dat De Windt zijn eigen dichtkunst wat relativeert. 

Trouwens, het boek verschijnt en hij heeft er geen plaatsje in .• Het draagt als titel: 

"Vlaamse Weelde, Een keus van zestig koppen uit onze letterkunde, met foto 's en take

in \ ningen van Edgard Barbaix", drukkerij Erasmus, Gent, 1 925, 61 blz., met vele i l lustraties. 



Overl ijden van Pieter De Windt en Joanna Windey 

Op 2 september 1 934 overlijdt Pieter De Windt sch iel ijk in de leeftijd van 7 4 jaar in zijn 
woning in de Dorpsstraat te Stekene. De aangifte wordt gedaan door Domien Van Hoye 
en Theofiel De Vos, beiden neven van de overledene, neven van de kant van zijn echt
genote Joanna Windey. 
Zijn echtgenote Joanna Windey overleed op 1 8.07 . 1 944 in de leeftijd van 90 jaar. 

De d rukkerij Van Hoye, opvolger van De Windt, is nog steeds te vinden in het pand eertijds bewoond door De 

Windt-Windey. De oude gevel onderging een drastische ingreep. 

Noten 
1 .  Hugo Notteboom, Paul Van de Woestijne, Een dichter bij ons, K.L. Ledeganck (1 905-1 847), Eeklo, 1 997. 
2.  Gegevens bekomen uit de parochieregisters en registers van de burgerlijke stand van Stekene, met de medewerking 
van John Van Duyse, Stekene. 
3. De Potter en Broeckaert vermelden in hun 'Geschiedenis van Stekene' dat in 1 870, gedurende twee jaren een 'Gazet 
van Stekene en der omliggende plaatsen' werd uitgegeven. Hiervan is geen enkel exemplaar bewaard. 
4. John Van Duyse, D'Euzie, 1 e  jg. 1 982, p. 21 -22. 
5. Gazet van Stekene, nr. 1 ,  27 .05.1 889, frontpagina .. 
6. Gazet van Stekene, 2e jg. nr. 1 ,  27.05.1 899. 
7. John Van Duyse, D'Euzie, 1 e  jg. 1 982, p. 21 -22. 
8. John Van Duyse, D'Euzie, 1 e jg. 1 982, p. 21 -22. 
9. Gazet van Stekene, 1 e jg., nr. 48, 1 890. 
1 0. Gazet van Antwerpen, 9.1 0.1 980. 
1 1 .  Gazet van Stekene, 1 e jg., nr. 48, 22.04.1889. 
12. John Van Duyse, d'Euzie, 2e jg. 1 983, p. 48-52. 
1 3. Gazet van Antwerpen, 9.1 0.1980. 
14. Mededeling van Luc van Hoye, drukker te Stekene. 
1 5. Herman Heyse, Brief van Pieter De Windt aan Barbalx, D'Euzle, 3e jg. 1 984. 

Gegevens en fotodocumentatie bekwamen we bij de familieleden Yvonne, Marie-Louise en Godelieve De Windt en bij 
Reml De Jaeger, waarvoor onze dank. Bijzondere dank aan de hr. John Van Duyse en de Heemkundige Kring D'Euzle te 

1 1 73 Stekene. 



1 74 \ 

W Notteboomr 

De gedichten d ie Pieter De Windt, al ias Boerke Waardichter, schreef in de periode toen 
h ij nog in Maldegem verbleef (dus voor 1 896) werden gebundeld en u itgegeven onder de 
titel " Boerken Waardichters Kluchtige Liederen & Gedichten" ,  uitgegeven op verzoek 
van de verenigde boeren, tot ondersteuning van den Landbouw en tot nut en vermaak 
van oude en jonge l ieden. Gedrukt in 1 895, te Gent, samenw. maatschappij Drukkerij 
"Het Volk", Oudburg ,  32. Het boek telt 1 55 blz. 
De inhoud is u iteenlopend: kindersproken, historische gebeurtenissen, huldiging van een 
persoon, over de problemen en de rechten van de boeren, de politiek, het volksspel 
(krulbol len, bi ljarten), het weer, veren igingsleven, feestelijkheden, een historische stoet, 
enz. 

De weekbladen die reeds eerder gedichten opnamen zijn :  
- De Eecloonaer, 1 886, 1 887, 1 890, 1 891 , 1 893, 1 894 
- Het Burgerwelzijn ,  1 886, 1 890, 1 893 
- 't Getrouwe Maldeghem, 1 893, 1 894 
- Het Weekblad van Maldeghem, 1 894 
- Het Fondsenblad, 1 894 

Uit het voorwoord van de bundel van 1 895 weten we dat Pieter De Windt 'Ontvanger' 
is van de Moerhuizewatering en Geheimschrijver der Liefdadige Conferentie Vincentius 
a Paulo, te Maldegem. 

Pieter De Windt ondertekent met "Boerke Waardichter". H ij wil een 'waardichter' zijn ,  
iemand die de waarheid uitbrengt, er geen doekjes om windt. Een rechtuit man, van wie 
je weet wat je aan hem hebt. In de fami l ie geldt de uitspraak: 't Was een curieus man, 
vindingrijk, energ iek, ondernemend. Ergens schrijft h ij :  

Je weet dat ik de waarheid schrijf, 

En nooit lieg of overdrijf 
In allerhande zaken . . .  

Het i s  duidelijk dat d e  dichtwerken van Pieter De Windt van een ander gehalte zijn dan 
die van zijn verre famil iel id K.L. Ledeganck. In een van zijn boekjes schrijft hij dat hij 
graag mevrouw Courtmans opzocht. H ij was al vroeg geïnteresseerd in schrijven en 
dichten. Daar kan men echter niet van leven: 

Al ben ik een boerken kleene, 
Is mijn stielken wat gemeene, 
Rijm en dicht ik thans alleene; 
Echter, vrienden zo gij ziet, 
Zoek ik in de boeken niet, 
Om te maken menig lied. 

Moest ik niet gestadig werken, 
'k zou mij in de kunst versterken, 
En 'k zou schrijven als de. J<lerken; 
Dichten werd ik nimmer moe. 
Maar mijn staat laat mij niet toe, 
Dat ik zulks aanhoudend doe. 



Rijmen is zijn l iefhebberij, h ij was er al heel vroeg mee bezig, en later d ichtte h ij voor tal
loze gelegenheden. Zijn werk is vergel ijkbaar met dat van de marktzangers zoals 
Tamboer, die rad van tong waren en luchtig en kluchtig konden dichten over wat hen ter 
ore kwam. Op een bekende melodie of voois reisde hun verhaal van dorp tot dorp. 

De Windt was een goed observeerder, die zeer veel onder de mensen kwam. Er was in 
Maldegem geen boerenstraat of er was wel een bolbaan te vinden. Waardichter moet 
een fanatiek deelnemer geweest zijn aan dat spel. H ij d ichtte een "Reglement eener 
Prijsbol l ing", de 1 7  artikelen gebracht in 68 versregels, en in de "Strijdende keurbolders" 
weet h ij de drift bij het spel en de capriolen van de krulbo l  bijzonder goed uit te drukken. 

Gedichten over toevall ige, plezante gebeurtenissen met de mensen uit het Waasland zijn 
in bijna ieder nummer van het Boerkensblad te vinden. Voor de heemkundige van van
daag roepen ze een tijdsbeeld op van honderd jaar terug. Zij wekken typen tot leven 
zoals Nande Janssens en M ie Krieke uit Stekene, Peet De Bock uit Meerdonk, Wannus 
Claes uit Sint-Gi l l is, Lieken Vioen uit Sint-Pauwels, beestenkoopman De Woeper uit De 
Klinge. 
Waardichter zette hun verhaal op rijm. Méér, in de doorlopende teksten - als proza 
bedoeld - laat hij de zinnen vaak rijmen, waarvoor hij zich wel eens in rare bochten 
wringt. 

H ij is de geschikte man om de 'Liedjeszangers en voortverkopers' materiaal te ver
schaffen, daarvoor beveelt hij zichzelf aan in zijn Gazet van Stekene: 

Liedjeszangers en vcortverkoopers, 
Wilt gi:j goed verkoopen en 1)eel gcltt winnm1 , 

lwm.t dan om ie schoone k luchtige ·1:olksliedm·cn 
gemaallt door boerken Waanliclite1·s .  

'l.ij ::ijn ged1-itkt op g1 'Ul>te blfl:den en beitel;, en 
vele alfo·rhande n ieuwe liederen , allm ·best r1esch ild 
voor den ve1"koop op mrwlf!cn , bamm . en wegen . 

lVilt pij 1"aJJ leeren dichten, lwo1 it u dan aa n 
den vr·i;s van 1 fr. het boek getiteld : Hoerkcn 
Wnnrd i c hte l'S K fuchtigc Liederen en Ged i c h tcu , 
uitgegeven tot nut en Vf!1'1JUtak van oude en jonge 
lieden . Dit boekwerk be1,at omtrent de 4500 ·ver ·.;en. 

Als  er cene moord of i e ts womlers o·e hc1 1 t'L , ver
tel t  or schrijft het tui n het hn l'CCI d��}' Gnznt Vfl ll 
Stekene en seffens spri ngt Boerken waardichlers ol� zijn d ich tm11chie1 1  en op cen �gc m i n u ten 
hebt g1J schoone gedru k tec1 1  spl mtorrno1 1 wo vol ks
l i ederen op n ieuwe en gekende -;·o l ks11 i l 'kc 1 1s .  

Kozijn Karel-Lodewijk Ledeganck 

Het rijmen en dichten zat Pieter De Windt in het bloed. Verschillende leden van de fami
lie hebben deze eigenschap ook nu nog. Uiteraard rijst de vraag: waar haalt hij die aan
leg vandaan? Is er soms een zekere erfelijkheid in het spel? Zijn grootmoeder van vaders 
zijde, Jacoba Theresia Ledeganck, was de tante van Karel Lodewijk. Zijn vader Johannes 
Bernard was dus een 'kozijn' van Karel-Lodewijk, de grote Meetjeslandse dichter. Karel
Lodewijk (1805- 1847), vrij jong gestorven, was reeds dertien jaar overleden toen Pieter 
De Windt in 1860 geboren werd. l 1 75 



Het is zeer aannemelijk dat de d ichtwerken van neef Karel een plaatsje vonden op de 
boekenplank in de woning van Jan Bernard De Windt, en dat Pieter zijn ouders over de 
beroemde neef hoorde praten.  In het tweede boekje van 'Waardichters Kluchtige 
Liederen" (nov. 1 9 1 2) brengt hij in een slotwoord na het "Eigenaardig dichtstuk over 
Keizer Karel en de Schismatieken" het volgende : 

" Bovenstaande geschiedenis werd door Waardichters grootmoeder Theresia Ledeganck, 
toen hij nog kind was aan hem verteld. Nu, 45 jaren jaer later heeft hij die gebeurtenis op 
rijm en dicht in gazet en boekwerken gesteld . .  Waardichter zijn kozijn, Karel Ledeganck, 
de felste dichter van heel het land, had ze waarschijnlijk aan Theresia overgeplant, en 
dat dichten, dat weet ge goed, dat zit in 't bloed en daarmee dat Waardichter dat ook 
doet!" 
Bij Ledeganck is de thematiek meestal ernstig, de werkstukken zijn doorwrocht. Voor 
Waard ichter is het dichten geen pijnigende bezigheid, hij gaat l ichtvoetig en speels te 
werk. 

In 1 894 wordt in Maldegem door Victor De Li l le een prijskamp uitgeschreven voor de 
beste hulde in dicht aan Karel Lodewijk Ledeganck, ter gelegenheid van de ontstane 
beweging om hem een standbeeld op te richten. 

Waardichter maakt een gedicht over (niet voor) deze prijskamp en besluit aldus: 

Ik mag voor Ledeganck niet dichten, 

om reden van gegronde plichten, 

Want ik ben er familie van; 

· '  . , 

Dus kan ik hier den prijs niet krijgen, � . . . .  : :< " '  
Ik ben gedwongen van te zwijgen, 

Een ander dicht nu lijk hij kan. 

Wat i k  dragen kan 

Aangenaam op rijm gezet is de Sproke van Duimpje (Gedichtenbundel, 1 895, p. 8). In de 
reeds genoemde brief aan Barbaix schrijft hij dat h ij de sproke dichtte toen hij tien was, 
rond 1 870 dus. De zinsnede zoveel als ik kan dragen in de 8ste strofe intrigeerde ons. 

Het vroeg aan de bazinne, 

"Bazintje, " zei 't alzo, 
"Wij gaan eens koeken bakken, 
Een pootjen hout en stroo?" 

"Heel goed, " riep de bazinne, 
"Goed, neem maar uw gerief, 
Zoveel als gij kunt dragen, 
Zoveel als 't u belieft, " 

Zoveel als ik kan dragen, 
Dacht Duimke, dat is goed; 
En 't nam geheel de mijte, 
En weg was het met spoed . . .  

We vinden hier d e  kenspreuk die Victor De Lil le i n  1 899 i n  'Dit zijn Sparr�n
.
egels', v�n 

Emiel De Grave (nr. 1 5) aan zijn Duimpjesreeks verbindt, en waarvan hlJ 1n 1 9
.
00, in 

'Goliath' van F. W. Weber (nr. 1 6) schrijft: "Al wat ik dragen kan, komt wt aan 
Duimpjesverhaal dat circuleerde in de streef('. Deze versie van hêt �ui.mpje�verhaal was 
dus reeds lang gekend door De Windt en het is een eer voor hem 1nd1en Victor De Lil le 
zich op zijn Sproke van Duimpje zou geïnspireerd hebben. 



In de bres voor de boerenstand 

"Aan der boeren heiige rechten 

Wil ik lijf en ziele hechten; 

Er voor kampen, strijden, vechten. 
'k Zoek noch lof, noch roem, noch faam; 

Liever met den kleinsten naam, 

Blijven bij mijn dichterkraam! 

Verknochtheid aan de boerenstand en opkomen voor zijn rechten wordt zijn programma. 
In Stekene grijpt hij met zijn vrienden De Pauw en Van Brussel naar de pers, als machtig 
wapen voor ideeënverspreiding en beïnvloeding. De boerenstand verkeert immers in cri
sis, vele boeren zoeken elders een bestaan. In 1 890 is onder impuls van priester 
Mel laert, Joris Helleputte en Frans Schol laert de nationale Boerenbond opgericht, d ie de 
boeren moet verenigen en sterker maken. Waardichter klaagt scheve toestanden aan 
met "De vervalsching der Landvetten", "De wet op de Jacht", "De wet op de vleesch
keuring", enz. 

Wij streven naar een edel doel, 

Met vroom en vaderlandsch gevoel; 
En zonder oproer maken (bis) 

't gaat met den akkerbouw te slecht, 

Wij eischen ook ons heilig recht, 

En zullen er aan g'raken. (bis) 

Daar is voorwaar geen enkle boer 

Van ver of bij omtrent het roer: 

Wij hebben niets te zeggen; (bis) 

Wij worden door het hoog bewind 
Al fijn geprezen en bemind, 

Als wij maar goed en leggen! (bis) 

Uitgaven in  Stekene (na 1 896) 

De pachten hoog; en de akkervet 

Wordt weer vervalscht, ondanks de wet. 

Een boer mag men bedriegen. (bis) 

De boer zijn waar is zuiver, goed, 

Vervalscht hij iets, hij is in boet 
En 't zal er tegen vliegen. (bis) 

Hij wordt gebracht voor 't tribunaal; 

Daar kan men hem in vreemde taal 

Gemakkelijk verwijzen. (bis) 

Van 't vonnis weet hij niet een zier, 

Men zal hem even als een dier 
In kot en boeien vijzen! (bis) . . . .  

Is ons uit de  Maldegemse periode slechts de  bundel van 1 895 bekend, in  Stekene zien 
meerdere kleinere uitgaven het l icht. Tekstjes over gebeurtenissen, waarover reeds uit
voerig bericht was in  de Gazet van Stekene. Toch lazen de mensen d it graag nog eens 
opnieuw. De Windt zag er brood in ze gebundeld uit te geven. 

De wreedste der moorden : Bedreven te Hontenisse-bij-Hulst wijk Kuitaart in den 
nacht van asten mei 1 903, ter hofstede en in het huisgezin van Frans Koole, verm. 
1 903 - 1 6 p. 

Groote Plezierreis der boeren naar de kamers te Brussel. De val der Burgerij of de 
sllkop der coöperatieven . 1 30 coupletten. (s.a.) - 29 p. Handelt over een ingebeelde 
reis van de boeren naar Brussel en over de opkomende coöperatieven. 1 177 
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GROOTE 

P lezie rrei s  
DER BOEREN 

naar de Kamers te Brussel 
in 93 coupleteu door 

BOERKE \VAA R DICBTERS 

DE VAL DER BURGERIJ 
of de Bllkop der 

C O O P E R A  T l  E V E N 
In 1 30 coupleten door P. D. W. 

0J)fttaller del' • (ia.;cot. ran Stekene " 

ti-'"··"'-· •• .9-""-.<1>-•-ito-• .. • .+ " " " � " ... � · · ·· - - - - ·.� 
� � 
•l I ETS \VO N D E n s  ! '.t tl � 
� � 

� W aardichter�s � � � � KLUCHTIGE � 
� � 
+! l.l!!:Ji).i. !:H &: G DiICaTE: � !• 
�, U l lgcge\'eo lot n u 1  "" v�J"ma;,k v:rn •t vnlk it 
� � � � 
f� ACHTSTE BOE K ;; 

Wilt ge maken veel plezier ? 
Leest daT. wonder boekdeel hier 1 
Daarin ziet ge 11;rap op �rap. Vriendjes lief, ge Jacht u slap '. 

i� 
il Tussohen grap en klucht ook stukken i; t� Van wreedaardige ongelukk.fu. it 

· Oorlog. aieften, moord en brand · 

� Waar gebeurd in Belgenland ! ' 
:: 

� � 
"1-··-.;;"�-.-. ·.-· ..... -. ..... " .. "._ •.• ·.;-." .•. :f 

Drukkerij P. De Windt, ( \V.i�rdlcl1ter) St�kPnr. 

Iets wonders over de kiezing en Kamerontbinding op 2 juni 1 91 2. Over den politie
ken toestand in Belgen en in Waasland, Van d'heeren Tayart, Van Brussel en Persoons, 
Van Hoelyandt. 't Is iets schoons, iets ongewoons. Verm. 1 91 2, 26 blz. 

Acht deeltjes: "Iets Wonders! Waardichter 's kluchtige Liederen en Gedichten": 

4 deeltjes zonder datum, Se in 1 91 9, 6e en 7e in 1 926, Se in 1 927. Telkens 32 p. 

9e boekje: Wonderbare Plezierreis van Waardichter naar den Haag, s. a. , 40 p. 

Op de laatste blz. van het boekje " Iets wonders over de kiezing . . .  " wordt een ambitieus 
project aangekondigd. 

NIEUWE BOEKWERKEN 
In de loop van dit jaar, als 't eenigszins kan, geeft Waardichter zijn volledige werken uit. 
't Is te zeggen, al zijn liederen en gedichten die hij ooit gemaakt heeft, alsook de beschrij
vingen zijner plezierreizen naar Amsterdam, Londen, Parijs en langs de boorden van de 
Rijn, die niet weinig geestig en belangrijk zijn doch dat kan alles in éénen boek niet staan, 
daar was men aan over/aan, al ware 't papier nog zo fijn, de boek zou haast nen meter 
dik zijn. Ja, lieve boeren, ge zoudt hem mee hu/deren kruiwagen moeten vervoeren! 
We zullen alles in afleveringen of kleine boekskens brengen, dan kunt gij lezen en zin
gen mee klank, geheel uw leven tank! We beginnen mee Keizer Karel, die wonderbare 
Charel, eene geschiedenis uit zijn leven, nog nooit door een anderen drukker uitgege
ven.Het eerste werk kost maar nen kluit van den boek, zoo leutig als Snoek en elk zegge 
't voort op verzoek! 



De inleidende bladzijde van elk van die werkjes vertelt steeds hetzelfde: 

Waardichters nieuwe boeken! Leest dat hier eerst blij van geest. 
Beste vrienden, heren en bedienden, boeren en boerinnekens, jongmans en vriendinne
kens, wilt ge iets schoons, plezierig en zwierig? 
Leest dan de boeken vol grappen en kluchten die los en ongewrongen uit Waardichter 
zijn dichtmachien zijn gesprongen. Waardichter is voorwaar geen romanschrijver of leu
genaar. Hij dicht steeds de waarheid in volle klaarheid. 
Wilt dus naar geen fransch of geen romans of leugens zoeken, koopt en leest de vele 
nieuwe boeken, zoo goed gelukt en klaar gedrukt op de persen van het Boerkensblad. 
't Zijn de plezierigste van dorp en stad. 
Iedereen kan ze kopen in winkels of aan degenen die er mee rond loopen . 
. . . De arme menschen mogen er iets min voor storten. Elk geeft volgens zijn vermogen, 
dan is er niemand bedrogen; 't Is toch al voor 't goed, dat 't Waardichter doet. Voor 't nut 
en plezier van de menschen. Wat kunt ge beter wenschen? 

I n  het eerste boekje in de reeks 'Kluchtige l iederen en gedichten" poogt h ij in "Oorlog! 
Oorlog in België! Te wapen! Te wapen!" patriottische gevoelens op te wekken om ten 
oorlog te trekken tegen 'Den Pruis' en . . .  "Valt er bij den Belg, Alhier, aldaar een telg, de 
hemel staat voor hem wijd open" Zoals vermeld in zijn brief aan Barbaix, hield h ij geen 
blad voor de mond wat de inval van de Duitsers betrof. Zijn sch impliederen op die die
ven en brandstichters dwongen hem uit te wijken naar Nederland. 

In een "Wonder gedicht van gewicht, over De Modepoppen, die al te verre bloot lopen 
en over d'Expositie van Gent" gaat h ij de 'toeren van de zotte mode eens goed afloeren', 
Hij reageert op het wufte modespektakel, en ziet er al leen verleiding en l ichtzinnigheid 
in. 

Grote en kleine voorvallen: een diefstal, een grap, de koning die zijn arm breekt, de bloe
derige h istorie over het verslinden van een dierentemmer door een leeuw tot de ' Groote 
Damenkoers in de Velodrom van Beveren- Waas - voor de eerste maal in België" zijn een 
d ichtje waard: 

Of Vrienden, kom! kom! kom! 
Naar Beveren velodrom, 
Het vrouwvolk rijdt daar om ter vlugge, 
Ja, 't vrouwvolk op 't machien. 
Hier zult ge toeren zien, 
Gaat daar maar op den loer gaan liggen! 

Erkenning door het vorstenhuis 

Voor vorstenhuizen had hi j  veel respect. Meer dan één lof- en dankgedicht ter ere van 
koningin Wilhelmina vloeide uit zijn pen. Nederland werd immers voor du izenden Belgen 
een toevlucht tijdens W.O. 1 .  
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Het Koninklijk Hof van Nederland stuurde de laureaat van de dichtwedstrijd een mooie ingelijste foto van de 

Koninklijke Familie: Koningin Wilhelmina, haar gemaal prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin en hun dochter 
prinses J uliana. Het onderschrift luidt: "Geschenk van H. M. de Koningin der Nederlanden aan P. De Windt, 
Waardichter, Stekene, België, 1 928". Hiermee was Waardichter De Windt u itermate vereerd. 

Lofzang aan Wilhelmina, Koningin van de Vrede 
en aan alle Nederlanders voor den bijstand 
aan de Belgische vluchtelingen tijdens den oorlog. 

Heb dank, heb dank, 0 Koningin, 
Van 't lieve Nederland; 
Heb dank, 0 edele Vorstin 
Van 't Volk ten alle kant. 
Gans België door wordt thans uw naam 
Gezegend wijd en zijd, 
Om uwen bijstand ons te saam, 
Verleend in oorlogstijd. 

De lezer wordt er nu en dan aan herinnerd dat Waardichter voor de verschi llende lof
zangen aan koningin Wilhelmina zeven (!) bedankingsbrieven van het Nederlandse Hof 
ontving. Ook van het Belgische Hof kreeg hij bl ijken van waardering. 

Dat hij onder de volksdichters toch een plaats veroverd had, bewijst het feit dat hij de 
wedstrijd die in 1 928 werd uitgeschreven tussen Nederlandse en Belgische volksdich
ters met g lans won. " . . .  Ja, den te prijs bekwam, en daarbij een puike schilderij en over
schoon geschenk als belooning ontving van de Koningin, die wijze weldoende engelin. 
Die hooge eer is voor Waardichter meer waard als al het goud der aard. " 

Trouwens, een gelegenheid om het Nederlandse Koninklijk Hof van nabij te leren ken
nen, doet zich voor. Die historie wordt in het 9de boekje, de "Wonderbare Plezierreis van 



Waardichter naar den Haag", u itvoerig beschreven. De zoon van de hovenier van de 
'Koningin van Holland' is getrouwd met een meisje u it Kemzeke. Waardichter gerocht in 
kennis met de hovenierszoon en wordt uitgenodigd naar Den Haag. De wandeling in 
'den Bloemhof van de Koningin' en de ontmoeting met kroonprinses Jul iana levert 
enthousiaste rijmen op. H ij d icht de prinses ook een romance toe met prins Karel van 
België. 

En Maldegem? Contacten met Courtmans en De Li l le 

Maldegem wordt niet vergeten. Met Feestlied over den Historischen Stoet van 1890, 
Feest op 't Maldegemsch Kasteel, De Maldegemsche Markt, Het Maldegemsche 
Tramlied, wekt hij de lezer op tot interesse voor en fierheid over het verleden. 
Soms licht hij een tipje van de sluier op over zijn jongelingentijd in Maldegem. 

In 'Kluchtige Liederen en gedichten' nr. 4, brengt h ij een tamelijk onbenul l ig voorval
letje ' Tot Maldegem. Een meisje met velo onder 't water'. Op bezoek bij zijn broer Desiré 
in Moerhuize, ziet h ij het buurmeisje van 1 8  jaar experimenteren met de fiets over de 
bekende hobbelige kassei. Zij komt natuurlijk in  een wal terecht, zo diepe dat men haar 
niet meer en zag. 'Boerke Waardichter, daar moe je een liekske van maken', riepen de 
jonge snaken, die plezier hadden in het gebeuren. Waardichter kan n iet goed mee met 
de moderne tijd, want hij ' vindt het overdreven en vol hovaardij dat de jonge meisjes een 
fiets verlangen' (!) . 

In het nummer 8 van die reeks heeft h ij het over 't klein Waardichterke, kampioen van 
Stekene. Het is zijn neefje Maurits, een van de kinderen van zijn broer Desiré, die in 
Stekene school loopt bij de Broeders H iëronymieten, en tusschen de schooluren helpt 
werken in de drukkerij bij zijn onkel en tante De Windt-Windey. Dat was een dubbele 
school en dat kwam ras te pas . . .  In de school studeeren en t'huis ne goe stiel bij /eeren 
zouden alle jongens moeten doen, dan staan ze vast in hun schoen naar wensch en win
nen van hun 14 jaar al geld gelijk ne groote mensch . . .  Studeren en werken was opvoed
kundig een succes, want de kleine Maurits eindigde het jaar als primus, en dat in een 
vreemde school! Bravo voor 't jong Waardichterke, dat wordt van nu af aan al 'n volks
verlichterke! besluit oom Pieter. 

In het tweede deeltje krijgen we de "Wonderbare Historie van Mevrouw Courtmans, 
Victor De Lille en Waardichter." 

"Die kerel van een drukker (De Li l le) heeft het toch ver gebracht, want daar heeft hem 
eenen kasteel gekocht en in zijnen hof heeft hij aangelegd een velodrom, waarin dat ge 
kunt rijden gestadig krom . . .  De Foto is ne geleerde Cicero, t'is ook nen dichter, een hert
ontsteker, een geestver/ichter, een aardige kerel, de wondersten van heel den wereld. Hij 
geeft tegenwoordig de grootste gazet uit van heel Belgen/and, die vliegt ten allen kant. 
Z'ls zoo groot als een bed of ammelaken, ware het k/eerstof, ge zoudt er nen hee/en 
tenue uit maken, en die stelt hij op, want hij zit mee nen kop, krulle de krul, maakt hem 
niet duf. Mee zijn blad is hij krachtig en machtig genoeg om duizend man te verslaan, 
roert er niet aan. Men wilde over/est de kerk afbreken, maar hij hield ze toch staan, zon
der hem had Maldegem zijn toren verloren. "  

Bewondering dus voor zijn drie jaar jongere Maldegemse collega-uitgever, die h ij zonder 
twijfel tijdens zijn jeugd goed gekend heeft. 



Ook 'die wonderbare vrouwe, mevrouw Courtmans' was voor hem geen onbekende. 

"Waardichter heeft heel dikwijls in die vrouwe haar huis gezeten, en veel tijd bij versle
ten. Die vrouw zag hem geern, omdat hij hem ook mee rijmen en dichten kon weren . . .  
Ge weet, die vrouw was schoo/meesteresse, en Waardichter ging daar 's Zondags bij om 
/esse, geheel alleene, van als hij nog jong was en nog kleene en eerst begon te dichten, 
moest ze hem verlichten en ze deed het goed mee vol moed, altijd zacht en zoet, want 
Mevrouw was zeer teergevoelig van harte, en was daarbij een schoone blinkende zwar
te, mee groote blauwe oogen, heuren neus een beetje gebogen, en heure kin, daar was 
een putjen in". 

Een bevoorrecht ooggetuige d ie een persoonsbeschrijving geeft van mevrouw 
Courtmans, die hem bl ijkbaar raad gaf bij zijn eerste schreden op het d ichterspad! 
Zijn herinneringen aan de Maldegemse coryfee besluit hij met een gedicht over de ont
hul l ing van haar borstbeeld op zondag 1 7  september 1 91 1 .  

Bij de onthul l ing van het borstbeeld van Mevrouw Courtmans 

Daar ligt een dorp in 't noorden, 

Van 't fiere vlaamsche land. 

Tot aan de verste boorden 

Vermaard ten alle kant. 

Laat ons naar Mald'gem zwieren, 

't Staat thans in vollen glans, 

Bij 't plechtig feeste vieren, 

Vrouw Courtemans! 

0 Mald'gem, vlaamsche volken. 

Juicht luid ter harer eer! 

't Weerga/me door de wolken 

Uw lied in hoger sfeer, 

gravin noch baronesse 
Verwierven nooit zoo'n krans, 

Als onze dichteresse, 

Vrouw Courtemans (bis) 

Haar boeken hooggeprezen 

Door gansch ons Belgen/and, 

Wil elke Vlaming lezen, 

Volk kunstmin en verstand. 

't Geschenke van den Jager, 

Heintje Barbier zijn plans, 

Wie kan ons hoogst behagen? 

Vrouw Courtemans! 

Haar borstbeeld dat verrijze 

Door Marnix D'Haeveloos. 

Daar staat Mevrouw, de wijze, 

Voor eeuwig en altoos, 

Vereerd als een godinne, 
In hoog verheven trans 

Als weldoend' engelinne, 

Vrouw Courtemans! 

Maar ook Victor De Li l le was kind aan huis bij mevrouw Courtmans: 
"Daar gingen ondertusschen ook nog andere leerlingen van dichters bij, zil/e, onder 
ander Victor De Lille, een fisken, mee ne krullekop en een bril/eken op of pince-nez, en 
die kadé nog jong en klein, wilde over Waardichter altijd den baas zijn. Dat gaat zo hier 
en daar, de dichters zijn ook nog jaloers van mallekaar en zoo verliep menig jaar". 

De Windt was samen met de drie jaar jongere De Lille l id van de letterkundige conferen
tie. Wanneer Victor met Octavie De Zutter in het huwelijk treedt worden de gelukwensen 
als volgt vertolkt :  

. . 



Hoezee! houzee! 't is kerremes: 
een dichter en een dichteres, 

Victorken en Marietje. 

Zijn nu verbonden aan elkaar. 
Ei! welk een raar en wonder paar! 

Daarvoor dicht ik een liedje! 

Besluit 

Ja, g'hebt een bruidje naar uw hand, 

Begaafd met deugden en verstand, 

Om zoetjes meë te leven; 

Een vrouw die schrijft en boeken maakt, 

Hoe zijt gij daar toch aangeraakt? 

Door uw manmoedig streven! 

De verdienste van Pieter De Windt voor Stekene is ongetwijfeld de oprichting van de 
"Gazet van Stekene", waaraan h ij gedurende 32 jaar zijn krachten wijdde. 
Waardichter was een volksdichter, die graag al les op rijm zette en daarmee zijn lezers 
wist te boeien . Geen grote dichtkunst, maar uit zijn werk spreekt l iefde en waardering 
voor de streek en de mensen. M isschien wordt h ij te gemakkelijk afgedaan als een 
'eigenaardigaard ' ,  een kluchtigaard, een rijmelaar. Zijn d ichtkunst en zijn ' proza op rijm '  
waren zijn manier om met de mensen in contact te  treden. Honderd jaar geleden sloeg 
dit nog aan, de mensen keken op naar iemand die kon dichten. 
Tegelij k  laat hij ons een beeld na van de volksaard, het leven en de betrachtingen van de 
gewone man eind 1 9de, begin 20ste eeuw. Verder nazicht van de bewaarde jaargangen 
van de Gazet van Stekene kan ongetwijfeld meer bijzonderheden aan het l icht brengen 
over deze originele man uit Moerhuize-Maldegem. 

Een mooie foto van de drie gebroeders De Windt met familieleden. Onder de kinderen is alleen de tweede van 
links bekend: l rena De Windt. Achteraan, tweede van links, Sidonie De Pauw met naast zich haar echtgenoot 
Desiré De Windt, dan pastoor-deken Karel Lodewijk en Pieter De Windt. De dames u iterst l inks en rechts zijn de 
meiden van de pastoor, nl. Marie De Breumie en Maria De Cordier. 

l 1s3 



De strijdende Keurbolders 

Bij 't rollen 
Der bollen 

Op kampende baan, 
Daar spannen 
Die mannen 

Hun krachten al aan; 
Zij spelen 
met velen 

En maken gerucht, 
En vieren 

En zwieren 
Met aardige klucht! 

Zij trappen 
Bestappen 

Beloopen de baan, 
Zij dwingen 
En wringen 

Of blijven soms staan, 
Nu streven 
En zweven 

Zij al ondereen, 
Of draaien 
Of zwaaien 

Een arm of een been! 

Zij stuipen 
En sluipen . 

Al over de baan, 
Zij buigen 
En huigen 

En houden zoo aan; 
Zij strekken 
En trekken 

En rekken hun lijf, 
En hikken 

En knikken 
Zoo zeer en zoo stijf! 

0 kunsten 
En gunsten, 

Waar vindt gij den man, 
Zoo handig 
Vestandig 

Die 't schilderen kan? 
Neen, 't rollen 

Der bollen 
Zoo iedereen ziet, 

Al drillend 
Al krillend 

Dat schildert men niet! 

Soms dolen 
Hun bollen 

Zeer ver van den staak, 
En dwalen 
En falen, 

Wat droevige zaak! 
Of drillen 
Of krillen 

De staak zeer nabij, 
Behendig 

Bestendig, 
Wat liefhebberij! 

Bij strijden 
En lijden 

Hun moed is zoo groot. 
Ze kampen 
En stampen 

Soms leven om dood! 

Zoo vallen 
Zij allen 

Elkanderen aan; 
Niet spoedig 
Maar moedig 

Is alles gedaan. 

Nu rijzen 
De prijzen, 

Victorie en loon! 
De franken 
Op planken 

Die blinken zo schoon. 
Nu zingen 
De kringen 

In volle plezier 
En schinken 
En drinken 

Het schuimende bier! 

Boerke Waardichter 

Jong geleerd, oud gedaan: Louis Timmerman en Victor Cuelenaere bij het bolspel. 



Inleiding 

Het Agrarisch Museum 
in Donk 

Historiek van de wagenmakerij 
Henneman 

Paul De Ceuninck 

Het zou ondenkbaar zijn een uitgave van het jaarboek te verzorgen zonder ooit het 
"Agrarisch Museum van Donk" in de kijker te plaatsen. Het is centraal en zeer landelijk 
gelegen en vormt recent een toeristische aanwinst voor de streek. 

Anderhalve eeuw dorpsleven, waarin onze ouders en voorouders, vóór en sedert de 
oprichting van de parochie (1 871 ) ,  in goede en kwade dagen hebben geijverd en 
gewerkt, mag niet verloren gaan. Al zorgend voor de opbouw van een solide volksge
meenschap, waar het bovendien ook nog goed leven was, schreven ze bijna geruisloos 
Donkse geschiedenis. De creatie van het "museum" is er een getrouw getuigenis van. 

Achteloos voorbijgaan aan wat ons rest en d ierbaar is uit het verleden, zonder enig spoor 
na te laten, zou ons door het nageslacht niet worden vergeven. Het spreekt voor zich 
dat een goed gedocumenteerde bijdrage over het plaatselijk gebeuren, het reilen en zei
len van weleer met zijn kleurrijke facetten, lang geen overbodige luxe meer is. Wel 
integendeel, een brok geschiedenis van eigen bodem wekt steeds en hoe langer hoe 
méér belangstell ing op en is veelal de onmiskenbare prikkel om teloorgegane waarden 
te herwaarderen. In ieder geval is het een probaat hulpmiddel om het nodige respect en 
appreciatie te kunnen opbrengen voor wat in het verleden met veel inspanning, uithou
dingsvermogen en eindeloos geduld werd gepresteerd. 

Tegelijkertijd leert het ons om, zij het met een kritisch oog, open te staan voor al het n ieu
we dat deze snel evoluerende tijd ons biedt. Trouwens, naarmate het intel lectuele peil bij 
de jeugd stijgt en het culturele niveau bij volwassenen en zelfs ouderen, als gevolg van 
de hogere levensstandaard, aanzienlijke groeikansen krijgt, wordt ook een heroplevende 
interesse voor ons historisch patrimonium vastgesteld.  De moderne technologie, de 
socio-culturele en sportieve voorzieningen die via openbare diensten, verenigingen of 
particulier initiatief aan alle bevolkingslagen worden ter beschikking gesteld, zijn impul
sen om zich meer te bekwamen. 

Voor het artikel in het "Jaarboek 2003", waarin wij de Donkse leefkern andermaal in de 
belangstel l ing wil len plaatsen, kozen wij voor de historiek en de beschrijving van het pas 
opgerichte Agrarisch Museum, Donkstraat 59. i 185 



Dit streeklandbouwmuseum bevat een zeer gevarieerd assortiment houten en metalen 
kleine en grotere land- en tuinbouwwerktuigen en aanverwante attributen uit het verre en 
recente verleden. Omdat onze streek en de meeste van de ons omringende contreien 
lange tijd geen spectaculaire groei hebben gekend, waarbij men geneigd is veel over
boord te gooien, is nog heel wat bewaard gebleven. Bl ikvanger is de rijke verzameling 
kostbare oude tractoren en ook de natuurgetrouwe reconstructie van een "houten" 
wagenmakerij. 

De in itiatiefnemer en pionier van d it veelomvattende project komt uit ons eigen midden 
en is niemand minder dan gewezen landbouwer Jaak Vannevel, oud-leerl ing van onze 
dorpsschool. Reeds vroeg gaf Jaak op school blijk van handvaardigheid en koesterde hij 
een levendige interesse voor de maturiteitsvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuurkennis. Later kreeg h ij de microbe van de "verzamelwoede" te pakken. Het resul
taat was dat h ij uiteindelijk zeer planmatig een indrukwekkend museum begon uit te 
bouwen. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat we, als zijn oud-leerkracht, met méér dan gewoon 
enthousiasme en rechtmatige, doch bescheiden fierheid , Jaak Vannevel voor zijn bij
zondere prestatie even in de schijnwerpers wil len plaatsen. 
Dankzij de samenwerking met de d ienst Toerisme Maldegem is hij immers goed op weg 
om een volwaardig typisch Vlaams educatief landbouwmuseum neer te poten. 

1 .  JAAK VANNEVEL, DE OPRICHTER VAN HET MUSEUM 

a. Zijn roots en zijn jeugd 

Jaak Vannevel werd op 1 O november 1 950 in Knokke geboren als zoon van Richard en 
Celina Dezwaef, wonende op de hoeve in de Donkstraat 59 in Maldegem-Donk. 
De bakermat van Jaak, een middelgroot landbouwbedrijf, was volgens de "Atlas 
cadastrale parcellaire de la Belgique" van P.C. Popp (1 805-1 879), reeds vanaf het begin 
van de 1 9de eeuw in het bezit van Joannes Tal loen en werd ook door hem uitgebaat. 
In het "Tableau indicatif et matrice cadastrale, commune de Maldegem" van cartograaf 
Popp vinden we de desbetreffende percelen terug onder Sectie H. Art. 1 991 en de num
mers 75, 76, 77, 78 en 80, met een totale oppervlakte van 1 ,24 ha. 

Joannes Talloen, afkomstig uit Oostkamp en gehuwd met Amelia De Jaeger, kreeg op 1 0  
apri l 1 839 een zoon, die ze de naam Charles-Louis gaven. Charles-Louis Tal loen huwde 
met Clémence De Meyere en zette vanaf de jaren zeventig het landbouwbedrijf van zijn 
vader in Donk voort. 
Dit huisgezin kreeg achtereenvolgens vier dochters: Marie, Emma, El isa en Ida en één 
zoon, Camiel. De derde dochter, El isa, huwde op 4 november 1 903 met Camiel Vannevel 
uit Sijsele. Beiden namen het fami l iaal erfgoed over en bouwden het, met wat pachtland 
erbij, nog verder u it. Ook zij zorgden voor een nageslacht. Er kwamen drie kinderen: 
André, Richard en Euphrasie-Camilla. De eerste zoon, André, stierf op zeer jeugdige 
leeftijd. 

De tweede zoon, Richard, geboren op 1 2  apri l 1 905, huwde op 1 1  jul i  1 933 met Celina 
Dezwaef uit Moerkerke en kreeg bij de ouderlijke verdeling, die pJaats vond op 8 april 
1 947, het fami l iebedrijf in handen, waar hij werkte en was ingetrouwd. Het nieuwe huis-

186 \ gezin werd gezegend met drie kinderen: Jenny, Annie en Jaak. 



Richard Vannevel en Celina Dezwaef huwden op 1 1  
juli 1 933. 

Jaak, derde kind in het gezin (01 O november 1 950), 
t .g.v. zijn plechtige communie. 

Na de Vrije Lagere Gesubsidieerde Jongensschool in Maldegem-Donk met vrucht te 
hebben doorlopen, ging Jaak les volgen aan het Land- en Tuinbouwinstituut " 't Brugse 
Vrije" in Oedelem. 
Jaak bleek inderdaad, als enige zoon van de fami l ie Vannevel-Dezwaef, reeds vroegtij
dig voorbestemd om later zijn vader op te volgen in het landbouwbedrijf. Na drie jaar 
behaalde hij met brio het "Getuigschrift van lager secundair tuinbouwonderwijs" (A3A) 
en ging onmiddellijk op het eigen bedrijf aan de slag als helper bij zijn vader. 
Het voortijdig stopzetten van zijn studiën in de land- en tuinbouwwetenschappen had als 
voornaamste oorzaak de plotse ernstige ziekte van zijn vader. Anno 1 966 werd voor 
Jaak, amper 1 6  jaar jong, een cruciaal jaar, één van de harde realiteit. Eerder dan ver
wacht en als gevolg van de steeds zwakker wordende gezondheidstoestand van vader 
Richard kreeg Jaak, samen met moeder Celina, nu het volle gewicht van de boerderij te 
torsen. 

Maar de boer . . .  , h ij ploegde voort! 

Reeds in 1 968 besloot de fami l ie noodgedwongen het volledige beheer van het land
bouwbedrijf aan zoon Jaak toe te vertrouwen en de hoeve door de jonge boer te laten 
overnemen. Dit gebeurde dan ook effectief per notariële akte. [ 1s7 
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Ouderlijke hoeve, reeds in vernieuwde stijl, afgebroken in 1 990. 

In weerwil van de zorgen die voortaan op zijn jonge schouders rustten, mocht Jaak ech
ter niet verstoken bl ijven van enige rust en verpozing. De boog kan immers niet altijd 
gespannen zijn . . .  Gewonnen en getogen op de boerenbuiten en opgegroeid in een 
landbouwersgezin vond Jaak dan ook zijn ontspanning in de jeugdwerking van het ver
enigingsleven binnen de organisatie van de Belgische Boerenbond.  

Vanaf zijn pri l le jeugdjaren voelde hij zich aangetrokken tot de edele paardensport en 
wou vanzelfsprekend zijn kansen wagen op dit terrein, letterlijk en figuurl ijk. Het was de 
tijd dat er, onder impuls en bezielende leiding van kanunnik André De Mey, geijverd werd 
om, via de Nationale Fokvereniging, vertrekkende van het "werkpaard" een type-paard 
aan te kweken dat zowel door de ruiter kon worden bereden als het l ichtere werk op de 
hoeve kon verzekeren. Vandaar het zogenaamde "landbouwrijpaard" om, mits een 
doorgedreven en intense fokkerij, uiteindel ijk te komen tot het bekende "Belgische 
warmbloedpaard".  

Reeds vanaf zijn 1 2e jaar l id van de Maldegemse Landelijke Rijvereniging St.-Barbara, 
beoefende Jaak dan ook tijdens de weekends de ruitersport en bracht het op korte ter
mijn tot een fervent en talentvol ruiter. De toenmalige commandant van de plaatsel ijke 
rijvereniging was onze dorpsgenoot Wi l ly Verleye, eveneens oud-leerl ing van de Donkse 
dorpsschool. 

Vooral de vrij moeil ijke "dressuur" had Jaak fl ink onder de knie en hij bracht het in die 
d iscipl ine tot "klasse middel". H ij getroostte zich de moeite om zich regelmatig te gaan 
vervolmaken in het Vormingscentrum, de Landelijke Ru iterschool van de Belgische 
Boerenbond in Oud-Heverlee en behaalde er het "Diploma van Rijvaardigheid". De 
gezonde ruitersport "lag" Jaak dan ook klaarbl ijkelijk . . . Ver van het stadsgewoel en de 
moderne verkeersdrukte zocht h ij de vrije ruimte van het landschap en de natuur. 's 
Zondags, tijdens de zomermaanden, nam Jaak met eigen paard deel aan d iverse ruiter
tornooien, waarop hij zich telkens wist te onderscheiden en meerdere ereprijzen in de 
wacht sleepte. 

• 

Graag wi l len wij h ier, als toenmalig voorzitter van de Landelijke Rijvereniging St.-Barbara, 
Maldegem, van deze prestaties getuigen. 



Op oudere leeftijd hield het echtpaar Vannevel er nog steeds van de familiebezoeken per sjees af te leggen. 

Van in zijn prille jeugd had Jaak de liefde tot het paard te pakken en bekwaamde hij zich in  verschillende discipli-
nes. Hij was een uitstekend dressuur- en springruiter. l isg 



b. Een gedreven verzamelaar 

Jaak had reeds van kindsbeen af veel interesse voor de leefgewoonten van ouders en 
grootouders, vooral dan voor de tweede natuur van de plattelandsbewoners. 
Gaandeweg kreeg hij oog voor de evolutie die langzaam, maar niet meer te stuiten, bezig 
was zich te voltrekken. Het bekende fenomeen van na de Tweede Wereldoorlog: de 
resolute doorbraak van de wetenschap, met de ontwikkeling van de techniek tot gevolg. 
Ook de landbouw bleef n iet ten achter; het paardenlabeur werd stilaan vervangen door 
krachtige tractoren. Ook menige handenarbeid werd vervangen door gemakkelijk te 
hanteren machines. 

De industrialisatie deed. haar definitieve intrede, ook op het agrarische vlak. Het zou op 
de buiten nooit meer zijn zoals weleer. Tot hiertoe verliep het leven er in het tempo van 
het paard, evenwichtig en gesteund op eeuwenlange tradities. Overleveringen die hun 
wortels vonden in  de natuur en de natuurelementen zelf, waar de boer zich dan ook zeer 
afhankelijk van voelde. 
Op zijn bedrijf ontdekte Jaak nog veel eenvoudig materiaal dat eertijds met de hand 
werd bediend of door paarden getrokken. Vele gebruiksvoorwerpen waren afgedankt, 
maar toch op zolder bewaard. "Niets mocht verloren gaan!" Zó werd het de kinderen 
door vader en moeder voorgehouden. Desondanks werd veel overboord gegooid en 
veel raakte in de vergeethoek. Men sloeg achteloos deze wijze raadgevingen in de wind. 

Ook Jaak Vannevel zou met d it fenomeen worden geconfronteerd. H ij mocht - in deze 
sterk veranderende tijd - als jonge en beginnende boer geen steek laten val len. Wilde 
h ij zijn landbouwbedrijf economisch doen renderen, dan moest Jaak mee-evolueren. Dit 
zou serieuze ingrepen vergen op zijn bedrijf. Naast de bekommernis om vernieuwing en 
aanpassing , achtte Jaak het ook belangrijk dat de herinneringen aan 'hoe het in de boe
renstiel ooit geweest was' ,  zouden bewaard bl ijven. Veel van de achtergelaten primitie
ve werktuigen herinnerden hem dagelijks aan het verleden, hoe men leefde en werkte 
honderd jaar geleden. 

De prikkel om aan dat oud landbouwalaam méér aandacht en waardering te schenken 
kwam in het jaar 1 985 bij een bezoek aan de Vrije M iddelbare Land- en Tuinbouwschool 
in Oudenaarde t.g.v. een oogstfeest dat daar jaarlijks met veel succes werd georgani
seerd. Tussenin de velerlei activiteiten en proefprojecten die het rijk gevulde program
ma had voorzien, werden er ook verschi l lende types van voorbijgestreefd en afgedankt 
landbouwmateriaal tentoongesteld. Ook de landbouwtractoren uit de pionierstijd van de 
motorisering en automatisering kwamen aan bod. Meteen wist Jaak de l ink te leggen 
tussen wat hij daar te zien kreeg en het verwezen landbouwgereedschap dat hij op het 
ouderlijke erf ontdekt had. Dat was onder meer: een assortiment oude en verroeste 
enkelvoudige- en wentelploegen, houten drie- en vierhoekige eggen, een metalen 
mesegge, houten en ijzeren rol len, zeisen en sikkels, hooiharken, -vorken en -schudders, 
een paardenhark, dorsvlegels, één van de eerste dorsmachines, wannen en een wan
molen u it 1 91 0. 
Méér moest er niet zijn, om een poging te wagen ook zo'n interessante collectie aan te 
leggen. En zó ging Jaak van start . . .  

. . 



Een aangeboren feeling leerde hem in de kortste keren ook het onderscheid te maken 
tussen het waardevolle en hetgeen wij "kitch" noemen, terwijl h ij tegelijkertijd op zijn 
hoeve ernstig begon u it te zien naar een geschikte locatie om er zijn in onbru ik gewor
den land- en tuinbouwgereedschap in onder te brengen. 
Alles kwam in een minimum van tijd in een stroomversnel l ing; zijn eerste oude land
bouwtractor, een Duitse Fahr (van het bouwjaar 1 959) kocht Jaak in 1 988 van Marc De 
Pauw, bij wie de trekker veel jaren nuttige diensten had bewezen. Voor de aanschaf van 
een tweede, een Oostenrijkse Steyr van 1 955, zorgde zijn schoonbroer Placide De 
Cuyper, echtgenoot van zijn oudste zuster Jenny. 

Toen hij in de zomer van het jaar 2000 naar Sint-Margriete gevraagd werd om er t .g .v. de 
kermis met zijn antieke werktuigen, waaronder één van de eerste dorsmachines, een 
demonstratie te geven, wist de nostalgisch ingestelde Jaak dat hij een museum zou 
oprichten. 

Ver van het stadsgewoel en de moderne verkeersdrukte zoekt de ruiter de vrije ruimte van het landschap en de 
nauJUr. Op stap langs een landelijke Donkse dreef: v.l.n.r. Frans Standaert, Cyriel Van Kerschaever, Marc Cherlet, 
Jaak Vannevel, Filip De Ceunlnck en Paul Geirnaert. J 191 



2.  EEN LANDBOUWMUSEUM : DE REALISATIE VAN EEN DROOM 

a. De locatie - situatieschets 

Het Agrarisch Museum bevindt zich bij Jaak Vannevel op de Smoufelbeekhoeve, aan de 
T-vormige samenloop van Donkstraat en Paardekerkhof, in het centrum van Maldegem
Donk. 

Zoals bovenvermeld was de huidige vestigingsplaats van het museum de zetel van een 
vroeger landbouwbedrijf, dat van bij het begin van de 1 9de eeuw tot op heden, door erf
opvolging in het bezit bleef van dezelfde fami l ie Tal loen-Vannevel. 
Louter en al leen al door de l igging, met panoramisch zicht op de achterl iggende lande
rijen, wordt de charme van het verleden dat het museum uitstraalt, bewaard. De naam 
"Smoufelbeekhoeve" verwijst naar de dichtstbijgelegen zijtak van één van de belangrijk
ste natuurl ijke Donkse waterlopen, de Donksebeek of het Sapaertsvaardeke. 

Op het grondgebied van Donk bevinden zich zo'n zestien natuurlijke waterlopen (of 
gedeelten daarvan), nauwkeurig opgetekend in de "Atlas van de onbevaarbare en 
onvlotbare waterlopen" van 1 877. 
Eén daarvan, de Donksebeek (nr. 58), met haar zijtakken de Striepebeek (nr. 59), de 
Smoufelbeek (nr. 60), de Kronebeek (nr. 61 ) ,  de Veldhoekbeek (nr. 62), de Pispotbeek (nr. 
63), de Butswervebeek (nr. 64), de Spieringbeek (nr. 65) en de Vakebeek (nr. 66) behoort 
tot het stroomgebied van de Maldegemse Polder {de vroegere Paddepoele- en 
Moerassenpolder). Deze laa�ste waterlopen vloeien af via de Donksebeek en een sifon
systeem (onder het Schipdonkkanaal) in het Leopoldkanaal. 
Een deel van de Donksebeek (duidel ij k  te zien op de "Atlas" en het plan Popp) vormt de 
natuurlijke begrenzing van de Smoufelbeekhoeve. 

H et kadaster van een gemeente is samengesteld uit talrijke registers of leggers en uit 
plans, d ikwij ls een dertigtal of méér atlasbladen omvattend. De grondeigendommen zijn 
er aangeduid met hun u itgestrektheid en hun begrenzing. 
Ter informatie: het opmaken van een kadaster of algemene inventaris van de gronderven 
werd reeds besl ist door een decreet van 1 793 en verder georganiseerd door de wet van 
1 5.09 . 1 807, vooral ten dienste van de grondbelastingen en de hypotheekkantoren. 

b. De knoop doorgehakt 

Aan de tijd van overwegen, twijfelen en treuzelen moest nu eenmaal een einde komen. 
Veel factoren, waaronder ook de leeftijd van Jaak, speelden uiteraard een belangrijke rol, 
maar hij d iende u iteindelijk toch prioriteiten te leggen. 
Kiezen voor de continuïteit van zijn landbouwbedrijf zonder meer, en het hek al dan niet 
aan de oude stijl laten hangen, of opteren voor zijn l iefhebberij, waaraan hij zeer ver
knocht - om niet te zeggen gepassioneerd - was geraakt, maar waarvan de conse
quenties moeilijk in te schatten waren. 

Beide keuzes zouden vanzelfsprekend tal van inspanningen vragen en niet in het minst 
financiële aderlatingen vergen. Het landbouwbedrijf van Jaak (met een eerder beperkt 
toekomstperspectief) enerzijds, kon niet meer zonder een permanente aanpassing aan 

192 1 de noden van de tijd, terwijl anderzijds het inplanten, organiseren en runnen van een 



Fragment uit het plan P.C. Popp (1 860) 
(hoeve = perceel 76). 
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Fragment uit de Atlas van de onbevaarbare waterlopen, 1 877. 
(Smoufelbeekhoeve = perceel 76). 
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Verzamelaars pakken graag uit met hun 'juweeltjes'. Jaak Vannevel aan het hoofd van een colonne "oldtimer" trac
toren. Hij bestuurt een Lanz Bul ldog 028 1 6. 

museum met een geschikte accommodatie ook n iet de makkelijkste opgave leek. Wat 
dat laatste betreft, mocht overigens ook het commercieel aspect n iet uit het oog worden 
verloren. Het tweede project moest immers tot een ware "bl ikvanger" kunnen uitgroei
en. Herschikkingen allerhande, vooral van de infrastructuur, zouden sowieso aan de 
orde zijn en zware inspanningen vergen. 

H et moge kl inken als een orakel ;  het bezoek aan Sint-Margriete, deelgemeente van Sint
Laureins, waarvan reeds sprake h ierboven, gaf de grote stoot tot de besluitvorming.Jaak 
was vastberaden en wist meteen wat hem te doen stond. H ij zou inderdaad kiezen voor 
een goed u itgebouwd "museum" dat het trefpunt moest worden voor eenieder die echte 
belangstel l ing en waardering kon opbrengen voor het plattelandsleven door de eeuwen 
heen. Wat was er dan wel gebeurd? 

Wij kunnen bezwaarl ijk voorbijgaan aan de sterke impulsen die in dat mooie landelijke 
polderdorp in het noorden van het Meetjesland werden gegeven. De eeuwwisseling 
bracht op veel p laatsen een opval lend in itiatief mee. Ivan De Wilde, voorzitter van het 
Sint-Margrietse feestcomité, had samen met zijn actieve medewerkers, het idee opge
vat t .g .v. de dorpskermis van het jaar 2000, het thema "Een eeuw landbouw" met het 
accent op "de landbouw mechaniseert", te evoceren. 

Met man en macht was men aan het werk getogen, en op zondag 23 jul i  2000 trok een 
indrukwekkende historische en folkloristische stoet van wel 1 km lang (met méér dan 50 
figuranten, 30 paarden, werktuigen en landbouwtractoren) door de rijkversierde straten 
van Sint-Margriete en opende zó een ganse reeks van diverse feestel ijkheden. De stoet 
zelf werd voorafgegaan door de prachtig gerenoveerde sjees van Jaak Vannevel, een 



Donkenaar Eric Wittoeck demonstreert in St.-Margriete met een hooischudder 
van Franse makelij t.g .v. de stoet 'Honderd jaar landbouw'. 

plattelandskoets, nog gebouwd door het bekende autobusconstructiebedrijf N .V. Bus & 
Coach Jonckheere. De Sint-Margrietenaren hadden immers, naast vele anderen, ook 
Jaak uitgenodigd om samen met zijn dorpsgenoot, Eric Wittoeck, landbouwattributen 
van weleer te demonstreren en zó wat meer kleur aan de hele bedoening te geven. 
Bovendien waren, in een passend kader van twee nog bestaande en volop in bedrijf zijn
de polderhoeven, een binnen- en buitententoonstel l ing opgebouwd. Daarin werd de 
evolutie in de landbouw, aan de hand van het meest antieke en aftandse tot het al ler
modernste en gesofistikeerde werktuigenareaal u it de periode 1 900-2000, gevisuali
seerd. Alles was met zoveel deskundigheid en d ito smaak opgesteld, dat deze toch 
geïmproviseerde expositie de meest kieskeurige bezoekers moest bevredigen. 

Gefascineerd door al les wat men in Sint-Margriete had gerealiseerd, was er voor Jaak 
geen twijfel meer mogelijk, zijn hobby zou prioriteit krijgen en wat men in Sint-Margriete 
kon verwezenlijken, lag eveneens in zijn mogelijkheden. De kogel was dus door de kerk, 
een landbouwmuseum op zijn erf, zijn ultieme droom, zou er, met de spreekwoordelijke 
'tijd en boterhammen' ,  gestalte krijgen! Zó onoverkomelijk zou het trouwens ook niet 
zijn, aangezien Jaaks l iefhebberij in het verlengde lag van zijn ,  tot op heden, uitgeoefend 
landbouwersberoep. 

Alles bij elkaar genomen is de reconversie rimpel loos verlopen. Jaak nam reeds gedu
rende het jaar 1 998 bijna geruisloos afscheid van de boerenstiel . Het begon met de ver
koop van het melkquotum aan zijn collega-landbouwer Omer Mouton, waardoor de 
afbouw van zijn veestapel en de drastische inkrimping van zijn akkerbouw, noodzakelij-
kerwijs, op termijn een feit werd. l 195 



c. De gemeente Maldegem vormde de onmisbare schakel 

De gemeentelijke V.V.V" vijf jaar eerder opgericht, zou bijspringen 

Bij toepassing van artikel 95 van de nieuwe gemeentewet werd door de Gemeenteraad 
van Maldegem, op 3 1  maart 1 993, in openbare zitting vergaderd om over te gaan tot 
oprichting van de "Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ry.v.V.)". 
Gelet op de ontwerpstatuten, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de 
V.V.V.-Maldegem op 25 apri l 1 992. 
Overwegende dat het in  de gemeente Maldegem wensel ijk werd geacht een Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer (y.V.V.) op te richten. 
Overwegende dat deze ontwerpstatuten met gunstig gevolg besproken werden in  de 
Commissie Algemeen Beleid, daterende 24 maart 1 993. 
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
Op voordracht van het Col lege van Burgemeester en Schepenen werd eenparig beslo
ten: 

Art. 01 - Over te gaan tot de oprichting van een Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer 0J.V.V.) met bijzondere statuten. 
Art. 02 - Afschrift van d it besluit bij toepassing van artikel 26 § 01 van het decreet 
van 7 juni  1 989 over te maken aan de heer gouverneur. 
Art. 03 - Afschrift van de goedgekeurde statuten toe te zenden aan de redactie 
van het Belg isch Staatsblad voor publ icatie. 

Dit gemeentelijk besluit werd, namens de gemeenteraad ondertekend door burge
meester Jean Rotsart de Her:taing en gemeentesecretaris Daniël De Groote. 

Een n ieuwe naam 

Een statutenwijziging werd doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 
1 5  ju l i  1 999. Het betrof h ier een wijziging van benaming. De vereniging draagt vanaf die 
datum de naam "Toerisme M aldegem" in  plaats van "Veren ig ing voor 
Vreemdelingenverkeer en Toerisme in de gemeente Maldegem".  Behalve deze veran
dering zijn nog een drietal wijzig ingen aangebracht van meer administratieve aard en 
wijze van vergaderen, die al le verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad, onder het iden
tificatienummer 7891/94. 
Ereburgemeester Jean Rotsart de Hertaing is voorzitter van V.Z.W. Toerisme Maldegem, 
mevr. Natacha Vercauteren oefent de functie uit van d ienstverantwoordelij ke en secreta
ris-penningmeester. 

"Toerisme Maldegem", een troef voor het agrarisch museum 

Sedert een tiental jaren staat de V.Z.W. "Toerisme Maldegem", met zijn Administratieve 
Dienst en zijn rijk gestoffeerd en gevarieerd documentatiecentrum, ter beschikking van 
elke toerist die zich wil verd iepen in wat Maldegem zoal te bieden heeft. Niet enkel de 
weetgierige toerist die - "al onder de weg van Maldegem" (het eigen eeuwenoude volks
l ied) - op verkenning wil en ons cultureel patrimonium wil exploreren kan er terecht. Ook 
de conservatoren en beheerders van onze bezienswaardighederr van ter plekke, zijn er 
voor elke assistentie welkom. 



Zó is er vanuit de gemeentelijke V.Z.W. "Toerisme Maldegem" met het Agrarisch 
Museum een wisselwerking ontstaan, die voor beide instanties niets dan gunstige resul
taten heeft opgeleverd. Bij de aanvang beperkten de contacten zich evenwel tot een 
vrijblijvend samenwerkingsverband. Alles begon immers met een eenvoudige uitwisse
l ing van allerlei informatie tussen initiatiefnemer J. Vannevel en de verantwoordelijke voor 
toerisme, Natacha Vercauteren. Van meet af aan heerste er een goede verstandhouding 
met als einduitslag dat na korte tijd, via omzichtig en grondig overleg, een volwaardig 
museum op poten kon worden gezet. 

Vanuit beide hoeken werd overigens hetzelfde doel beoogd: toeristen aantrekken die 
Maldegem eens passeren via de belangrijke verkeersaders Gent-Brugge (N 9) , 
Antwerpen-Zeekust (N 49) de gemeente doorkruisen op weg naar Nederland, en hen een 
ideale gelegenheid bieden even te pauzeren om er het leerrijk en nostalgisch gekleurd 
Agrarisch Museum van Donk te bezoeken. Als toemaatje zullen ze er ook nog de rust 
van een landelij k  dorp proeven. 

Zeer gunstig gelegen langs de Smokkel-, de Maerlant- en de Plattelandsroute, werd 
''Toerisme Maldegem" van bij het begin vragende partij om de met de dag nog aan
groeiende verzameling van Jaak open te stel len voor het ruime publiek. 
Er dienden echter nog aanvullende inrichtingswerken te worden uitgevoerd en aange
paste accommodatie aangebracht. 
In deze beginfase hadden noch de gemeente Maldegem, noch particul ier Jaak Vannevel 
wederzijdse rechtsgeldige verpl ichtingen. De relaties bleven binnen de grenzen van een 
vrijblijvende onderl inge goede samenwerking met de enige optie elkaar continu te infor
meren en zo mogelijk te promoten. Aan deze situatie kwam omstreeks de eeuwwisse
l ing onverwacht verandering. 

d. De wagenmakerij, een belangrijke aanwinst 

Méér dan dertig jaar geleden, in 1 970, werd de complete uitrusting van de "houten 
wagenmakerij" van de famil ie Henneman uit de Westeindestraat in Maldegem aange
kocht door de heer Arthur Vandendorpe, van het gel ijknamige en gerenommeerde 
Aannemersbedrijf N.V. Arthur Vandendorpe uit Sint-M ichiels-Brugge. Als verwoed ver
zamelaar en medeconservator van al les wat raakpunten had met, en waarde voor ons 
Nationaal Bouwkundig Erfgoed, met uitgesproken passie voor oude ambachten en 
levendige belangstel l ing voor oude werktuigen, belandde hij in de gaaf gebleven wagen
makerij, met ingebouwde smidse. 
Richard Henneman, één van de laatste Maldegemse wagenmakers, overleed in het jaar 
1 968. Uit piëteit hadden de kinderen van Richard de "werkwinkel", de wagenmakerij van 
hun vader, onaangeroerd gelaten. Bij de aankoop van de vol ledige inboedel werden 
door museumconservator Arthur Vandendorpe alle werktuigen minutieus gecatalogeerd 
en gefotografeerd; een del icaat, omzichtig en tijdrovend werk. 

In 1 986 verhuisde dit waardevol, authentiek en rijk geouti l leerd atel ier naar het 
Openluchtmuseum in Bokrijk, waar de wagenmakerij in een heropgerichte schuur uit 
Zuienkerke, in het museumgedeelte gewijd aan West-Vlaanderen, zou gereconstrueerd 
worden. Dit is echter niet gebeurd. 

l 197 



In 1 992 echter keerde "de wagenmakerij" als bij wonder, maar niet zonder overleg met 
het Maldegemse Gemeentebestuur, terug naar Maldegem. Dhr. Arthur Vandendorpe 
slaagde er ook in, door bemiddeling van burgemeester Jean Rotsart de Hertaing, het 
archief en de volledige u itrusting (verpakt in zware kisten) een tijdlang onder te brengen 
in een van de loodsen van de Gemeentelijke Technische Dienst. Aanvankelijk scheen 
het dat de wagenmakerij begonnen was aan een u itzichtloze zwerftocht . . .  

Van overheidswege en uit bezorgdheid voor ons cultureel erfgoed werd - ook via de 
gemeentel ij ke adviesraden - gezocht naar een geschikte locatie voor deze waardevol le 
nalatenschap. Immers, deze wagenmakerij , na méér dan twintig jaar afwezigheid naar 
de heimat weergekeerd, diende bij voorkeur op eigen bodem bewaard en als kostbaar 
patrimonium een waardige standplaats te krijgen. 
Op zeker ogenbl ik werden plannen gemaakt om het geheel onder te brengen in het 
M aldegemse Stoomcentrum, maar overwegingen van praktische aard en enige twijfel 
met betrekking tot de samenhang en structuur omtrent de voorgestelde combinatie, 
deden deskundigen terzake van deze voorlopige planning afzien. 

De herinplanting van de wagenmakerij - nu als museum - ooit op Maldegemse bodem 
te kunnen verwezenl ij ken, dreigde in de vergetelheid te zul len geraken. Intussen had J .  
Vannevel de contouren van zijn landbouwmuseum grotendeels uitgetekend en was er 
ook reeds in  geslaagd een aanzienl ij k  aantal landbouwwerktuigen te stockeren, netjes 
gerangschikt. 

In  een ruimer perspectief bekeken is het zo dat de praktisch homogene plattelandsbe
volking van weleer, naast boeren en tuinders, ook nog voor een groot deel was samen
gesteld uit mensen met een aanverwant beroep. Zo waren er o.m. de ambachtslui ,  zoals 
de wagen-, gareel- en zadelmakers en vooral ook de hoefsmeden, die met hamer en 
aambeeld voortdurend hun aanwezigheid tot ver buiten de dorpsgrenzen l ieten horen. 

In deze context kon de vraag worden gesteld: "Zou de integratie van een ambachtelijk 
toeleveringsbedrijf, als een wagenmakerij uit lang vervlogen tijden misstaan in een 
streeklandbouwmuseum?". 
De vele raakpunten van beide en hun complementaire functie l ieten onmiddellij k  het ant
woord en de oplossing raden. Alle regels van de harmonie leken derhalve vervuld! Ook 
Jaak Vannevel kon zich, als eigenaar van het museum, heel goed vinden in deze denk
piste en zag de combinatie wel zitten .  

Daarop trok schepen Geert De Roo met het idee naar het College van Burgemeester en 
Schepenen, waar men na rijp beraad, instemde met het voorstel en zich duidelijk tevre
den verklaarde uiteindelijk de "wagenmakerij" op een passende wijze onderdak te kun
nen verlenen. 

Contacten werden gelegd met de Stichting Arthur Vandendorpe, die resulteerden in het 
slu iten van een "Bru ik leenovereenkomst" tussen enerzijds de uitlener, voorzitter 
Stichting Arthur Vandendorpe en anderzijds de lener, voorzitter V.Z.W. Toerisme 
Maldegem, Jean Rotsart de Hertaing. Het contract werd door beiden op 1 3  november 
2001 in Brugge ondertekend en een afschrift werd ter hand -gesteld, enerzijds aan 
Dienstverantwoordelij ke Toerisme Maldegem, Natacha Vercauteren, en �derzijds aan 
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Het Agrarisch Museum met zijn rijke collectie landbouwtractoren en -werktuigen bevindt zich in de 
Smoufelbeekhoeve, Donkstraat 59. Het nieuwe woonhuis dateert van 1 989. 

kreeg er dus een zeer betekenisvolle afdeling bij ,  die ook de status van het hele project 
op een aanzienlijk hoger peil ti lde. 

Vereerd en dankbaar voor het vertrouwen kon Jaak daarenboven genieten van de nodi
ge overheidssteun en allerlei faci l iteiten die de installatie zou vergen. H ijzelf stelde 
binnen zijn museumcomplex een ru ime en keurig verzorgde loods ter beschikking, ter
wijl de V.Z.W. Toerisme Maldegem er de noodzakelijke aanvul lende infrastructurele 
maatregelen trof om de "tentoonstel l ing" een concrete en aantrekkelijke vorm te geven. 
Na het overbrengen en opstellen van alle attributen die de oude wagenmakerij tot op 
heden nog steeds in huis had, kon het nieuwe museumgedeelte, in aanwezigheid van de 
famil ie Henneman, de respectievelijke beheerders Vandendorpe en Vannevel ,  en een 
afvaardiging van Toerisme Maldegem onder leiding van de heer Jean Rotsart de 
Hertaing, worden ingehuldigd. Deze plechtigheid had plaats op 7 september 2002 ter 
gelegenheid van de Donkse zomerkermis en werd geleid door burgemeester Johan De 
Roo en zijn gemeentebestuur, onder ruime belangstel l ing van de plaatselijke bevolking. 

Dit historisch gebeuren mocht door Jaak Vannevel dan ook als een mijlpaal in de ont
wikkelingsgeschiedenis van zijn museum worden beschouwd. Het had immers ook een 
utilitaire waarde aangebracht: vanaf dit ogenblik zou h ij ,  langs de officieel gevestigde 
kanalen, een beroep kunnen doen op informatieve hulp en zelfs op financiële ruggen
steun van de hogere Openbare Toeristische Instanties. Zelfs Europese geldelijke steun 
bl ijkt allerminst uitgesloten. Dit waardevolle centrum van agrarische archeologie wordt, 
behalve door de V.Z.W. Toerisme Maldegem, dat steeds bereidwil l ig ter beschikking is, 
nu reeds bekend gemaakt via allerlei toeristische folders en gepromoot op verschil lende 
toeristische beurzen. 
Het werd bovendien opgenomen in o.a. "Dagtrips voor groepen", "De museumgids van 
de Provincie Oost-Vlaanderen" ,  "De vakantiegids", "De praktische gids van het 
Meetjesland" en nog ettel ijke andere aantrekkel ijke toeristische magazines en dito bij-
dragen in dag- en weekbladen. l 199 
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Enkele exemplaren uit de unieke verzameling van 32 rijklare oldtimers. 
V. l .n . r. :  Eicher Diesel, bj. 1 935-1 958, Fahr, bj. 1 959, Fiat, bj. 1 956, Ford Super Dexta, bj. 1 958, Allis-Chalmers, bj. 
1 961 . 

3. EEN VOLWAARDIG MUSEUM 

Op de keper beschouwd bestaat het Agrarisch Museum uit drie grote delen, d ie  naar
gelang aard en wijze van gebruik van de inboedel, nog verder kunnen worden opge
deeld. Deze drie afdelingen, zorgvu ldig ondergebracht in zogenaamde museumschuren, 
zijn even belangrijk en even waardevol .  In grote l ijnen werden de agrarische werktuigen 
gerangschikt volgens het tijdstip of de periode dat ze werden ontdekt, verzameld en In 
deze locatie bijeengebracht. Een zekere chronologie wat de algemene schikking betreft, 
werd dus wel in acht genomen, en is er ook duidelijk te herkennen. 

a. De eigenl ij ke landbouwgereedschappen en -voertuigen 

Bij het betreden van de monumentale schuur wordt de bezoeker overweldigd en letter
l ijk overstelpt door de honderden stuks landbouwwerktuigen die er staan uitgestald. "De 
bomen zijn door het bos bijna niet meer te onderscheiden, noch te herkennen . . .  ", is de 
eerste indruk die men onwil lekeurig ondergaat. Niets is echter minder waar. Het kader, 
de wijze van opstell ing en de g lasheldere aanduidingen, laten al meteen vermoeden voor 
welk veldwerk of voor wat soort land- of tuinbouwgewas het landbouwmaterieel destijds 
werd aangewend. De etikettering, met zorg uitgevoerd, was he"'t werk van de Dienst 
Toerisme, i .s .m. schoonbroer Godfried De Zutter (gehuwd met Annie Vannevel). Het 
didactische en educatieve aspect is beslist niet verwaarloosd. 



Naast kleine en eenvoudige gereedschappen zoals spaden, harken, rieken, schoppen, 
pikken, zeisen en bascules - te veel om op te noemen - die eertijds manueel voor de 
arbeidsintensieve gewassen, met veel inspanning werden gebruikt, zijn er dan de grote
re en beduidend zwaardere werktuigen. 
Het aanwenden en doelmatig hanteren van deze laatste, vervaardigd uit een stevige 
houtsoort of speciaal bewerkt en versterkt met metaal, en dan ook reeds "machines" 
genoemd, gingen al heel vlug de menselijke krachten te boven en moesten door één of 
meerdere paarden en later door tractoren worden voortgetrokken. 

De constructie van de landbouwwerktu igen werd door de eeuwen heen steeds maar ver
der aangepast in functie van de te bewerken gronden en gewassen. Ook de wetmatige 
kringloop van de natuur, de wenteling van de seizoenen en niet te vergeten de gril l ige 
weersomstandigheden hadden een niet te onderschatten impact. 
Merkwaardig is het om vast te stellen dat generaties terug, in de tijd die reeds ver ach
ter ons l igt, er bij de plattelandsbewoners mensen leefden die snugger genoeg waren om 
middelen te vinden om efficiënter en met minder mankracht de landarbeid te doen. De 
boer, als medeboetseerder van de natuur en producent van levensnoodzakelijke en 
gezonde voeding voor mens en dier, wist er altijd wel iets op te vinden. 

Ambachtslieden uit lang vervlogen dagen, zoals wagenmakers en hoefsmeden, wilden 
aan de rechtmatige verzuchtingen van de landbouwers voldoen en toetsten de theorie, 
op hun manier aan de praktijk, terwijl de industrie op langere termijn, vooral na de 
Tweede Wereldoorlog, deze trend ging volgen. 
Zó getuigt het sterk gevarieerd landbouwalaam dat bij Jaak Vannevel te kijk wordt 
gesteld, van een rijk agrarisch verleden en heeft de mens uit die specifieke sector, en 
daarna deze uit de aanverwante industriële bedrijven, elk zijn eigen verhaal geschreven . 

Dankzij zijn onverdroten zoektocht heeft Jaak de hand kunnen leggen op werktuigen die 
niet alleen in onze regio, maar ook in heel Oost- en West-Vlaanderen en soms ver daar
buiten, door de landbouwers werden gebruikt. Allemaal werktuigen die met de seizoen
gebonden hoeveactiviteiten, die het leven van de boer en zijn gezin beheersten, te 
maken hebben. Het is echter een onmogelijke opgave - binnen deze beperkte bijdrage 
- de enorme verzameling gereedschappen, stuk voor stuk te gaan opsommen, noch hun 
doel en werking in detail te beschrijven. 
De beste manier om méér inzicht te verwerven in dit boeiend en optimaal gestoffeerd 
plattelandsmuseum is een bezoek ter plaatse. Teneinde de nieuwsgierigheid te prikke
len wil len wij echter wel een zeer summier overzicht geven. 

Voor de grondbewerkingen waren er van in de vroegste tijden de verschil lende types van 
ploegen, schoffels, eggen en rol len. Dan kwamen de aalkarren en meststoffenstrooiers 
voor de grondbemesting aan de orde en logischerwijze de zaaimachines, molborden en 
aardappelplanters. Gereedschap om het onkruid te bestrijden en als 't kon vol ledig te 
verdelgen, om het gewas zuiver te houden en tegelijkertijd van de nodige levensruimte 
te voorzien, was en is nog steeds onontbeerl ijk. Maai- en trieermachines haalden de 
oogst op tijd en stond binnen. Er werd gedorst met de vlegel op de dorsvloer op het 
ritme van de "twee- of drieslag" en later met de dorsmachine, waaraan in achtereenvol
gende fasen flink is gesleuteld om ze verder te perfectioneren. De eerste dorsmachines 
werden aangedreven door het paard dat in de "manège" l iep. Men is er zelfs in geslaagd 
deze machine op hetzelfde ogenblik een combinatie van verschil lende bewerkingen, I zoals maaien en dorsen, te laten uitvoeren. 201 



EEN KIJKJE IN HET 

Boterkarn, handbediend. 

Molbord, om de grond te effenen, voortgetrokken door een paard. 

Boterkarn, kweern (handbediende maalderijmolen), vleesblok. 



AGRARISCH MUSEUM 

Loods met drlewlelkarren, wanmolen e.a. 



Na de aankoop van bomen werd met dit bijltje, met merk CH (Camiel Henneman), 
de boom getekend, nadat een stukje schors weggekapt was. 

Maalderijen en pletmolens voor het verwerken van granen, scherfmolens voor het fijn 
maken van wortel- en knolgewassen, zoals rapen en voederbieten tot ruwvoeder, von
den er tevens een vei l ig onderkomen. 
Zeker niet te vergeten is het eenvoudige antieke keuken- en hu ishoudgerei en de toe
stel len die eertijds tot het werkterrein van de vrouw behoorden. De niet te onderschat
ten rol van de boerin, naast die van de boer, mag ook eens in de kijker worden geplaatst. 
We hoeven slechts even de arbeid omtrent de melkwinning en -verwerking uit vroegere 
tijden onder de loep te nemen om ogenblikkelijk te kunnen vaststellen dat ook deze 
werkzaamheden exclusief het domein van de boerin waren. De afromer en de karn, 
nodig voor de fabricage van qoter en kaas, getuigen nog van die noeste arbeid. En ver
der zijn er nog onder meer de trog of kneedbak, de oven met aanverwante benodigdhe
den om brood te bakken; wekelijks terugkerende rituelen, ook voor rekening van de 
vrouw. De verzorgende taak van de boerin wordt in het museum eveneens op een ori
ginele wijze geëvoceerd. Ook de boerin raakte gewoon aan wat men de vicieuze cirkel 
noemt, eigen aan het boerenbedrijf en zij speelde er haar onvervangbare rol. Deze wel
iswaar monotone regelmaat van altijddurend "goed en vooral nuttig bezig zijn . . .  " cre
eerde voor het hele gezin ook de nodige vrijheid en rust en voorkwam veelal ongemak 
en stress. Niet het "avontuur" maar de regelmaat van handelen was en bl ijft nog steeds 
inherent aan de boerenstiel. 

Het Agrarisch Museum herbergt vervolgens nog een bijna n iet in te schatten hoeveelheid 
handwerktuigen en ambachtelijk gereedschap dat rechtstreeks of zijdelings bij het werk
terrein van de boer hoort, met onder meer kleinere graan- en pletmolens, primitieve reci
piënten als wilgentwijnen manden, ijzeren kuipen, houten emmers, paardentuig van 
al lerlei soort, alsook bij len, zagen, boren, beitels,, houwelen, sl ijpstenen en noem maar 
op. 

Ook de aloude kledij van de Vlaamse boer werd niet vergeten; daar hoorden vanzelf
sprekend de "kiel" bij , een loshangend, meestal blauw en kort overkleed met mouwen. 
En om de "tenue" compleet de maken, mochten de traditionele klompen, de zwarte zij
den muts en de klassieke rode bolletjeszakdoek niet ontbreken. 

Zonder enige twijfel zal men, na een bezoek aan het Agarisch Museum van Jaak 
Vannevel, het plattelandsleven en meer bepaald alles over de boerenstiel uit groot- en 
overgrootvaders tijd, een heel stuk beter hebben leren kennen. 



Jaak Vannevel, initiatiefnemer en bezieler van het museum. 

b. Bezienswaardige landbouwtractoren :  een verhaal apart 

Steeds is de mens op zoek gegaan naar hulpmiddelen om zijn arbeid te verlichten. 
"Werken in het zweet des aanschijns . . .  " , een bijbels beeld,  moest niet noodzakelijk sla
felijk, maar ook anders kunnen, en zeker met minder l ichamelijke inspanning van de 
mens. Er diende dus voortdurend uitgekeken naar alternatieven om een menswaardiger 
bestaan te leiden, waar de vindingrijkheid van de homo sapiens dan ook gunstig op 
inspeelde. 
Dit gold eveneens voor de "trekarbeid" die de boerenstiel altijd heeft gekenmerkt. 
Daarmee bedoelen wij de werkzaamheden die het transport van een mobiel voorwerp 
door "voorttrekken" doet verplaatsen. Oorspronkelijk, en nog steeds in primitieve cultu
ren, geschiedde dit door menselijke kracht, later door trekdieren, zoals ossen en 
paarden, en ten slotte machinaal. 

Op dit vlak heeft zich een allermerkwaardigste evolutie voorgedaan, die zich ook univer
seel in de landbouwsector, op middellange termijn, heeft voltrokken. 
Met dit fenomeen werd wel eens de tractor of trekker bedoeld, die een symboolfunctie 
werd toebedeeld en waarmee men verschi l lende kanten uit kon, zoals het aandrijven van 
allerhande landbouwwerktuigen en machines die hoevevast werden aangewend (statio
nair werkend, dorsen, malen). Overzeese gebieden zoals de Verenigde Staten van 
Amerika, Canada, andere continenten en Europese landen met vooruitstrevende land
bouwstructuren, zoals Groot-Brittannië (pionier op dit gebied, cfr. de stoomtractor) en 
Duitsland, Frankrijk e.a. bleven niet langer de geprivileg ieerden van het gebruik van de 
landbouwtractor. Ook de Lage Landen, waaronder België, konden op zeker ogenbl ik 
genieten van deze technische vooruitgang, die vooral na Wereldoorlog I l  in een stroom-
versnell ing kwam en nog steeds in opmars is. l 205 



In principe is de tractor een trekvoertuig,  aangedreven door een verbrandingsmotor voor 
het trekken van zware voertuigen en landbouwwerktuigen, onder meer ploegen, eggen, 
zaai- en maaimachines en andere. H ij bezit minstens drie of vier wielen, waarvan nor
maal twee drijfwielen. De drijfwielen zijn breder, hebben een grotere diameter en geven 
(met het gewicht van de tractor zelf en in normale omstandigheden) voldoende wrij
vingscontact met de grond. 
Er bestaan d iverse types van tractoren, waaronder de rupstractor voor het bewerken van 
zware en natte klei- en poldergronden, maar de wieltractor is het meest voorkomende 
type in de landbouw. Deze werd al snel uitgerust met een aftakas om getrokken voer
en werktuigen meteen aan te drijven. 
Al deze vernuftige en opeenvolgende ontwikkelingen in de tractorenmechaniek zijn in het 
Agrarisch Museum van Jaak Vannevel zeer duidel ijk  te volgen. Zo werden de tractoren 
verder voorzien van een hefinrichting, eerst mechanisch en later hydraul isch. De flexi
bele hydraul ische kracht heeft in de laatste decennia een enorme vlucht genomen. 

Aansluitend daarmee kan, naast de onderscheiden systemen van hefinrichting, ook de 
zogenaamde voorlader worden geciteerd: d iverse hulpstukken als hooi-, gras- en mest
vorken, mest- en grondbakken, grijpers, enz. Om de trekkracht nog verder op te voeren 
zijn voorwielaandrijving en het koppelen van de twee achterwielen met behulp van een 
differentieelgrendel mogelijk. De l ichtere wieltrekkers worden veel gebruikt tijdens de 
groei en voor de verzorg ing van de gewassen, zoals wieden of schoffelen, spuiten en 
aanaarden. Ze zijn daarvoor u itgerust met dwarsbalken voor de aanbouw van hulp
middelen. 

Jaak Vannevel heeft van in zijn jeugd een levendige belangstel l ing gekoesterd voor alles 
wat raakpunten had met de techniek; een zeker technisch vernuft was hem eigen. Zijn 
voorliefde en buitengewone interesse ging echter beroepsmatig naar de tractor, waar
mee hij dagelijks zijn landarbeid verrichtte. Kon het ook anders, of de vlam van leergie
righeid moest overslaan naar het terrein van de fijnere machinerie, de motoren waarmee 
die oude tractoren waren uitgerust. De droom zich eenmaal de gelukkige bezitter te 
weten van enkele mooie exemplaren, kleinere en ook stevige mastodonten, deed Jaak 
resoluut beslu iten op speurtocht te gaan naar "oudgedienden" uit de wereld van de 
landbouwtractor. 

H ij is er wonderlijk in geslaagd, in een relatief korte tijdspanne, zo'n veertigtal zoge
naamde "oldtimer" landbouwtractoren, van alle slag en ouderdom, op de kop te tikken 
en ze dan ook alle perfect rijklaar op te stel len. Voegen we daar onmiddell ijk aan toe dat 
er aan sommige van die - veelal weerspannige - trekkers méér dan een jaar werk 
besteed werd om ze volledig te restaureren. Dankzij zijn technische kennis en zijn 
onmiskenbare bijzondere en aangeboren handvaardigheid wist Jaak d it reuzenwerk te 
real iseren. 
Restaureren en renoveren is méér dan enkel en alleen vakmanschap; het veronderstelt 
ook fijngevoeligheid t.a.v. de materie en de kunst om de emotionele waarde ervan te 
concretiseren. De netjes in rijen opgestelde oude, maar n iet versleten tractoren vormen 
een nieuwe bl ikvanger in het Agrarisch Museum. 
Het bijzondere aan de collectie is ook nog dit: de oldtimer tractoren komen alle uit het 
areaal tractoren dat eertijds door erkende importeurs in België werd ingevoerd; ze zijn 
ook alle hier te lande door onze boeren gebruikt. Van elke tractor is de herkomst en de 
"levensgeschiedenis" gekend: bij welke boer hij in dienst was, welk werk hij heeft ver
richt en wat zijn onderhoud heeft voorgesteld. 



Enkele pronkstukken op een rij. V.l.n.r.: Bautz, bj. 1 955 (22), Ford Dextra, bj. 1 958 ( 1 0) ,  David Brown, bj. 1 962 (23) ,  
Porsche Junior Diesel, bj. 1 957 ( 1 9). 
(De nrs. tussen ( ) verwijzen naar de bijgevoegde lijst). 

Tractor Porsche Junior Diesel , bj. 1 957 ( 1 9). 
(Vooraleer wagens te maken construeerde Porsche reeds tractoren). 



- ��Rä�Cl;IJ; van _ ;.<ie 32. tractoren, met specificatie� 
MERK EN TYPE BOUWJAAR PK MOTOR HERKOMST 

01 . Röhr 1 953 20 Duitsland 
20 R M .W. M .  

02. Ferguson 1 947 23,9 Gebouwd in  de 
TE-20 Standard Motor 

Company (in Banner 
Lane, Coventry) o. l .v. 
Harry Ferguson, een 
Noord- Ierse boeren 
zoon. 
Verenigd Koninkrijk 

03. Massey 1 958 35 Verenigd Koninkrijk 
Ferguson 35 

04. Steyr 1 955 30 Oostenrijk 
1 80 A 

05. Steyr +/- 1 950 30 Oostenrijk 
1 80 (In het jargon, 

bijgenaamd 
"de kikker") 

06. Hanomag 1 953 27 Duitsland 
R27 type D21 

07. H anomag 1 960 1 2  Duitsland 
Greif (vanaf dan 

gebouwd) 

08. Ford 9N 1 939 21 -26 U.S.A. 

09. Ford 1 958 32 Verenigd Koninkrijk 
Super Dexta 

1 0. Ford 1 958 32 Verenigd Koninkrijk 
Dexta 

1 1 .  Fordson 1 958 51  Verenigd Koninkrijk 
Super Major 

1 2. Fordson 1 958 51 Verenigd Koninkrijk 
Power Major 

1 3. Allis-Chalmers 1 961 26 Verenigd Koninkrijk 
FD-3 

1 4. Al l is-Chalmers Gebouwd 37 Verenigd Koninkrijk 
ED-40 vanaf 1 960 

1 5. Fiat 1 956 1 8  Italië 

20s I La Piccola 



tentoongesteld in het Agrarisch Museum 

MERK EN TYPE BOUWJAAR PK MOTOR HERKOMST 

1 6. Fahr 1 959 1 8  Duitsland 
D 1 35 H 

1 7. Deutz 1 957 22 Duitsland 
D 25 S 

1 8. Porsche Diesel 1 960 ??? Duitsland 
Standard (2 cyl.) 

1 9. Porsche Junior 1 957 1 6  Duitsland 

20. Porsche Flandria i 956 1 1  / 24 Duitsland 
Allgaier 
Diesel A1 22 

21 . Fendt i 962 1 8  Duitsland 
Fix2 

22. Bautz 1 955 1 7  Duitsland 
AS1 70 

23. David Brown i 962 35 Verenigd Koninkrijk 
850 lmplematic 

24. David Brown Gebouwd 46 Verenigd Koninkrijk 
880 Select matic rond 1 960 

25. John Deere-Lanz soo +/- 1 960 36 Duitsland (Mannheim) 

26. Lanz Bul ldog 1 959 28 Duitsland (Mannheim) 
D281 6 

27. Ritscher i 951  28 Duitsland 
528 

28. M .A.N. 1 959 1 8  Duitsland 

29. Eicher Diesel 1 935-1 958 30 Duitsland 

30. Mc.Cormick Gebouwd 30 U.S.A. 
International Farmall vanaf 1 956 

31 . Mc.Cormick Gebouwd 9 U.S.A. 
International Farmall vanaf 1 947 (assemblage in 
Cub Frankrijk) 

32. Mc.Cormick ; 957 1 7  U.S.A. 
International Farmall 

, 021 7  



Tractor Lanz Bulldog, bj. 1 959 (26). 

210 1 
Tractor Bautz, bj. 1 955 (22). 



c. De wagenmakerij 

Het wiel 

Een wagenmakerij doet ons onwil lekeurig denken aan de ontdekking van het "wiel" .  De 
u itvinding van het wiel en de ontwikkel ing van kar en wagen waren mij lpalen in de voor
u itgang van de menselijke beschaving. Wanneer het wiel precies werd u itgevonden is tot 
hiertoe onbekend. Dat in het verleden het gebru ik van een as met twee wielen zou kun
nen afgeleid zijn uit de aanwending van een boomstam om zware lasten voort te bewe
gen, is een algemeen aanvaarde hypothese. Een wiel zódanig aan een as bevestigen 
dat het onafhankelijk van de as kon draaien, was al een grote vooruitgang. 

Feit is dat méér dan 6.000 jaar geleden in Azië wielen - eerst volhouten en daarna met 
velg en spaken, om ze lichter te maken - al in gebruik  waren. Het wiel met spaken was 
overigens reeds bekend in de prehistorische tijd .  De Frygiërs onder andere, een Klein
Aziatisch volk  (met een oude beschaving en kunst) maakten in  de 8•t• eeuw vóór Christus 
eveneens houten wagens met vier wielen. 

Historiek van de wagenmakerij van de fami l ie Henneman 

Vanaf een zekere graad van menselijke ontwikkel ing zijn er derhalve altijd en overal 
wagenmakers aan de slag geweest. Maldegem had in het begin van de 1 9de eeuw zes 
wagenmakerijen op zijn grondgebied, in Donk bijv. deze van de fami l ies Cockhuyt en 
Diet. 

In het centrum rekenen we de wagenmakerij van de fami l ie Henneman onder de belang
rijkste. Van d it bedrijf, dat draaide van halfweg de 1 9de eeuw tot voorbij de eerste helft 
van de 20ste eeuw, is de gehele uitrusting bewaard gebleven: een verzameling kostba
re ' rel ikwieën' van een van onze oudste en belangrijkste ambachten. Ze vormen nu de 
derde afdeling van het Agrarisch Museum. 

Op de plaats waar heden de Slagerij Fi l ip Debbaut-Heidi Dhooge (Westeindestraat 31 , 
Maldegem) is gevestigd, stond in de eerste helft van de 1 9de eeuw de afspanning "De 
Ploeg" .  De zaak omvatte naast een herberg, waar ook de paarden en koetsen van de 
reizigers konden worden gestald, een bloeiende handel in verven. Daarenboven was er 
een gerenommeerde wagenmakerij gevestigd. Het bedrijf werd in die tijd uitgebaat door 
Bernardus Baert (00edelem, 1 822) en zijn echtgenote Rosalie Blomme (00edelem 1 824). 
Samen kregen ze op 5 jul i  1 866 een dochter, die ze Sabina heetten. Sabina, die enig 
kind bleef, huwde op 21 oktober 1 891 met Camiel Henneman, geboren in Maldegem op 
29 maart 1 866. 

Camiel was de zoon van Ambrosius Henneman (geboren in Oedelem in 1 820) en Sophie 
Claeys. Ambrosius, landbouwer van beroep, was met zijn gezin immers van Oedelem 
naar Maldegem-Donk uitgeweken om er eveneens in de landbouw zijn geluk te beproe
ven. Het echtpaar Camiel Henneman-Sabina Baert was ingetrouwd bij de ouders van de 
bruid en dreef er aanvankelijk een bloeiende handel in verven en vernissen. Het adres 
en dito uithangbord luidde als volgt: "Kleuren en Vernissen - Scheikundige voortbreng
selen. Camiel Henneman, Westeindestraat 25, Maldegem."  
Later, als Camiel de wagenmakerij van zijn schoonvader zal hebben overgenomen, 
kwam er een publiciteitskaart met de volgende tekst: l 211 



Het echtpaar Bernardus Baert-Rosalie Blomme. 
heeft midden van de 1 9de eeuw het wagenmakersbedrijf opgestart. 
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Op 8 ju l i  1 892 kregen Camiel en Sabina hun eerste kind: Richard. Op 9 mei 1 898 kwam 
er een tweede, een meisje, Maria-Magdalena geheten. 
Was moeder Sabina een méér dan gewoon begaafde vrouw, ook zoon Richard bleek van 
kindsbeen af een zeer fl inke leerl ing en zou onderwijzer worden. Maar helaas, het lot 
beschikte daar anders over. Een bl ijvend oogletsel, als gevolg van een arbeidsongeval 
op eigen werf, maakte vader Camiel gedeeltelijk werkonbekwaam en belette hem verder 
voor honderd procent te presteren. Door die onvoorziene omstandigheid moest Richard 
vroegtijdig zijn vader opvolgen en de wagenmakerij voortzetten. Op dit ogenblik was 
Richard reeds als leerl ing ingeschreven aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint
N iklaas en waren zijn koffers al ter plekke aangekomen. "De mens wikt, maar God 
beschikt . . . " ,  zal de fami l ie Henneman wel gedacht hebben. In 1 91 4  was het bedrijf ver
huisd en had in dezelfde straat op nummer 63 een nieuwe vestigingsplaats gekregen. 

Op 28 september 1 929 huwde Richard Henneman met Germana De Deyne, dochter van 
Frederik en Phara'1lde Jonckheere. Dit huwelijk werd gezegend. met vijf kinderen, twee 
zonen en drie dochters: Gabriël, Suzanna, Daria, Kamiel en Monique. 



Camiel Henneman (01 866-t1 934) 
Wagenmaker rond de eeuwwisseling. 

Maldegem 

Sabina Baert (01 866-t1 953) 

Weslelndestraat 
Rue de ! 1 0uest. 

Gezicht op de Westeindestraat in de richting naar Brugge, in de jaren dertig. De eerste woning rechts 'In de 
Reisduif bij R.  Lazoen-Pollier, estaminet', was tot omstreeks 1 9 1 0  de woning en het bedrijf van wagenmaker 
Camîel Henneman, met als uithangbord "In den ploeg". Voorbij de woning is er een brede oprit naar het atelier. 
Verder vinden we het huis van bakker Eduard De Windt, die trouwens met zijn broodmand voor zijn deur staat. Vijf 
zonen werden eveneens bakker. Dit huis verdween rond 1 955 om een bredere toegang te hebben tot de Karreweg. 
Waar eens de wagenmakerij Henneman was, vinden we nu de slagerij Debbaut-D'Hooge, Westeindestraat 31 . l 213 



Het woonhuis uit 1 9 1 4, met gerestaureerde voorgevel, na de schade opgelopen in 
1 9 1 8. 

I n  1 9 1 4  verhu isde wagenmaker Camiel Henneman met zijn gezin naar de 
Westeindestraat, nr. 63. Op een open plekje grond bouwde hij er een woonhuis met 
erachter een houten wagenmakersatelier. Het woonhuis had geen voordeur, een poort 
verleende doorgang voor in- en u itrijdende wagens. De woning (nu nr. 73) wordt nu 
bewoond door Suzanne Henneman, weduwe van Marcel Rapol .  

De woning l iep zware schade op bi j  het einde van de Eerste.Wereldoorlog. Van 20 okto
ber tot 2 november 1 9 1 8  werd Maldegem immers voortdurend beschoten door de 
aftrekkende Duitsers. In Maldegem in Beeld en Schrift, deel VI I ,  verteldeGabriël De Lil le 
h ierover het volgende: "In de vroege morgen van maandag 28 oktober kreeg Maldegem 
weer een zwaar bombardement; overal vlogen de obussen rond tot op het Westeindeken 
waar in het bijzonder het huis van de gekende wagenmaker Camiel Henneman werd ver
nield. Gelukkig waren Camiel en zijn vrouw Sabina Baert en gans het gezin gevlucht naar 
Zoetendaele, doch in hun huis sliepen twee gendarmen. Zij waren echter reeds uit het 
bed, anders waren zij dood. Het bed was doorzeefd, lakens en dekens waren aan flar
den, het huis was zelfs vooraan volledig weggeslagen". 

De woning kreeg een nieuwe voorgevel na het bom
bardement in 1 9 1 8. Bij vonnis van 26 april 1 920 
werd de schadeloosstel l ing door het "Tribunal des 
Dommages de Guerre de ! 'Arrondissement 

, Judiciaire de Gand, Cinquième Chambre" uitge
sproken. Voor het herstel van het onroerend goed, 
het meubilair en de aanvul l ing van de wederbeleg
ging bekwam de famil ie Henneman een financiële 
tussenkomst van 5.500 frank. 

Het nog bestaande wagenmakersateller met aansluitend een 
droog loods. 



De laatste generatie aan het roer van het familiebedrijf: Richard Henneman-Germana De Deyne 
met hun kinderen. V.l.n.r.: Suzanna, Daria, moeder Germana met Kamiel op de arm, Gabriël en 
vader Richard. Monique, geboren op 2 juni 1 945, ontbreekt op de foto. 

"Alle hout is geen timmerhout . . .  " 

Het l i jkt ons geen overbodige luxe even het hoofdbestanddeel of "de boom 
des levens . . .  " ,  al lernoodzakel ijkst voor wagen- en karconstructie, aan bod te laten 
komen. Zonder de bomen, als grondstof, was de traditionele wagenmakerij inderdaad 
onbestaande. Vooreerst dient h ier, wat de wagenmaker als ambachtsman betreft, 
onderscheid te worden gemaakt tussen winter- en zomerperiode. 

's Winters trok de wagenmaker op speurtocht naar het geschikte hout, de gepaste en 
kaprijpe bomen, die h ij na grondige inspectie op stam aankocht. Dat was trouwens ook 
de ideale periode, omdat de winterslaap bij de bomen was ingetreden, de sapstroom tot 
rust was gekomen en de bomen zich in de meest gunstige toestand bevonden voor de 
latere bewerking van het hout. 

Eens eigenaar van het uitgekozen lot bomen ontbood de wagenmaker de boomvellers, 
die met bijl en spade de bomen te lijf gingen om deze van kruin en wortels te ontdoen. 
Het gebruik van een lange kerfzaag, die door twee mannen werd getrokken om de 
boomstam bijna gelijk met de grond door te zagen, was ook een probate methode en 
vereiste minder tijd en kracht. Deze werkwijze werd echter zelden of nooit aangewend, 
omdat ze zeer onvei l ig bleek voor de boomvellers zelf. De arbeid werd meestal verricht 
door l ieden die heel professioneel tewerk gingen. Bomen vellen was steeds een zware 
en omslachtige opdracht, maar de veilers beheersten de kunst om die veelal enorme en 
weerspannige reuzen op de meest geschikte plaats te laten neervallen. Overeenkomstig 
het gewoonterecht ontvingen ze voor hun arbeid dan altijd het brandhout plus een klei
ne geldelijke vergoeding. Hoe groter de bomen en hoe armer de grond, des te langer 
zijn de wortels en des te lastiger het kapwerk. l 215 



Het stapelen van de gevelde bomen gebeurde als volgt: eerst werden de drie zwaarste 
boomstammen naast elkaar op de grond gelegd, daarboven kwamen er nog twee stuks 
om uiteindelijk de zesde boomstam erbovenop te deponeren. Dat veronderstelde 
noeste handenarbeid , slechts geholpen door een hel lend vlak dat gevormd werd door 
twee driepikkels en waarbij de boomstammen rollend op hun plaats werden gebracht. 

Te gelegener tijd werden de boomstammen naar de zagerij gesleept of er met een boom
ezel naartoe gereden, waar zij tot mooie g ladde en witte planken werden gezaagd, wat 
een heerlijke geur verspreidde. Maar de wagenmaker kan niet zómaar van vers hout 
wagens en driewielkarren maken. Die planken bevatten veel sappen, die er in de kort
ste keren moeten aan onttrokken worden. Anders kan het hout gaan "leven",  dat wil 
zeggen krimpen en uitzetten. Onmiddel l ij k  na het zagen werden de planken op open 
droogzolders gestapeld. Om dat proces optimaal te laten verlopen, werden de planken 
opeengestapeld met tussenvoeging van zogenaamde drooglatten. Zodoende kreeg de 
wind vrij spel, want het was precies het circuleren van de tocht die het droogproces 
bevorderde. Er was normaal ruim tien jaar tijd nodig om het hout winddroog te krijgen. 

De boomstammen of stukken ervan die de wagenmaker wilde gebruiken om er wiel
naafbussen van te draaien of er velgen van te maken, onderg ingen een andere behan
del ing en vroegen dan ook een adequaat droogprocédé. Voor deze belangrijke wiel
onderdelen werd eerste keus olmenhout aangewend. De boomstammen werden voor 
een gans jaar in een vijver - in d it geval die van het neerhof van het kasteel Reesinghe -
gedropt, met de bedoeling het boomsap de gelegenheid te geven in de vijver af te vloei
en en tegelij kertijd plaats te .maken voor het vijverwater, dat op zijn beurt het boomhout 
diende binnen te dringen (een natuurlijk proces). Wanneer die boomstammen het vol
gende jaar dan uit  de vijver werden gel icht, kon het opgeslorpte water in een relatief 
korte tijd makkeli jk verdampen. 

De sti l le momenten van de wintertijd - ook de wagens van de boeren bleven immers in 
de loods - werden, in het vooruitzicht van de voorjaars- en zomerwerkzaamheden, 
opgevuld met het bijhouden van de stock. Wielnaafbussen, spaken, velgen, lamoenen, 
langwagens, d issels, stelen voor spaden, vorken en harken moesten steeds voorradig 
zijn .  Sommige wagen- en driewielkaronderdelen, vooral dan de dragende en ondersteu
nende zoals lamoenen, spaken, dissels en langwagens, vereisten een extra sterke hout
soort en werden vervaardigd van eikenhout. Een 'aamscheng' of zwengelhout (dwars
hout van een wagen, waaraan de strengen van de paarden vastgemaakt werden) 
vereiste als houtsoort vooral de buigzame en veerkrachtige es. 

Het zomerseizoen integendeel was voor de wagenmakerij veruit de drukste periode. 
Dan draaiden de landbouwbedrijven immers op vol le toeren en iedere boer wilde van
zelfsprekend stante pede op zijn verzoek bediend worden. Dat kon meestal, dankzij de 
voorzieningen die tijdens de wintermaanden voorzichtigheidshalve waren getroffen. 

De activiteiten binnen de wagenmakerij van de famil ie Henneman beperkten zich niet 
al leen tot de constructie van de typische houten blokwagens en driewielkarren, stevig 
uitgerust met ijzeren beslag; ook werd een diversiteit van, al dan niet aanverwante, voer
en werktu igen geproduceerd. Sjezen (hoog tweewielig rijtuig op bladveren en met kap), 
hand- en hondenkarren, kruiwagens, zaaimachines, eggen, houten pompen, al lerlei tuin-
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Gezicht op het atelier in 1 9 1 1 .  V. 1 .n.  r.: de knecht Gustaaf Van Reybroeck 
die de handboor hanteert. Camiel Henneman is bezig met een stuk 
koetswerk van een sjees. Op de achtergrond Marie Henneman, dochter 
van Camiel. Rechts Richard Henneman aan het werk aan een wagen
wiel. 

De teloorgang van de traditionele wagenmakerij 

Eén van de voornaamste kenmerken van het aardse bestaan is wel de onomstotelijke 
waarheid , dat er 'voor alles een tijd is ' .  Ook de wagenmakerij zoals wij ze vroeger heb
ben gekend, is aan dit fenomeen niet ontsnapt. 
Met het einde van de Tweede Wereldoorlog en de komst van de Geal l ieerde 
Legereenheden, die ons land van de Duitse bezetting hadden bevrijd, werd een totaal 
nieuw tijdperk ingeluid. 

Vooral het modern en zeer mobiel materieel van de Amerikanen en de snelle opmars van 
het gemotoriseerd verkeer l ieten voorzien dat de wagenmakerij zo goed als voorbij zou 
worden gestreefd. Toepassingen in het burgerleven bleven niet uit. Ook het wagenma
kersbedrijf viel ten prooi aan de nietsontziende evolutierace van de mechanisatie en kon 
zich concurrentieel niet handhaven. Alleen al de intrede van de luchtband en het gebruik 
ervan voor de wagenwielen, alsook de aanwending van een metalen raamwerk voor 
allerhande voertuigen, zou een wezenl ijke verbetering van de ganse transportsector 
betekenen. De vervoermiddelen konden minstens even sterk en duurzaam geconstru-
eerd worden, aan mobil iteit winnen en proportioneel minder trekkracht vergen. l 217 



De smidse met dezelfde werklieden: aan de boormachine, aan het aambeeld, en aan het vijlen. 

Ook voor wagenmaker Richard Henneman leek de bloeiperiode van zijn alom gekend en 
gereputeerd bedrijf onontkoombaar ten einde. Bestel l ingen van nieuwe blokwagens en 
driewielkarren, ' paradepaarçjjes' waar Richard terecht trots op was, namen zichtbaar af 
en bleven ten slotte uit. "Vroeger maakte men de vitale delen uit hout en voegde men 
het ijzer eraan toe; nu zal het omgekeerde gebeuren . . .  " zal de man well icht hebben 
gedacht. Gespecial iseerde bedrijven, met eigen technieken en een aangepaste accom
modatie, en volledig op een andere leest geschoeid, namen het werk over en gingen de 
n ieuwe u itdaging aan. 

Kwam daar nog bij dat, omstreeks diezelfde tijd, Germana, de trouwe en zorgzame echt
genote van Richard, op de jeugdige leeftijd van 42 jaar (01 0. 1 1 . 1 903 - + 1 4. 1 0. 1 945) stierf 
en haar echtgenoot met vijf kleine kinderen achterliet, van wie het jongste, Monique, 
amper een viertal maanden oud was. 
Van reconversie en opvolging met betrekking tot de wagenmakerij was bij Richard - de 
tijdsomstandigheden en zijn situatie in acht genomen - geen sprake meer. Zó zette h ij 
dan, zo goed als 't kon, zijn beroepsleven - nog steeds als zelfstandige, maar dan in 
mineur - verder. Richard Henneman was een wijs man, een goede echtgenoot en vader 
en niet in het minst een fl ink en vooral eerlijk stielman. 

Een bewijs dat hij begaan was met het vak en ook met zijn collega's, is het feit dat hij op 
1 2  januari 1 91 9  de "Wagenmakerbond van Maldegem en Omliggende" stichtte, waarvan 
hij dan ook voorzitter werd. Zijn bestuur was als volgt samengesteld :  Richard 
Henneman, Emile Van den Eeckhout, Henri Cockhuyt, Frans Diet, Achiel De Backer, 
Maurits De Bruycker en Gabriël Sneppe, allen wagenmakers. Hun voornaamste acti
viteit bestond erin de prijsl ijsten op regelmatige tijdstippen op te maken of ze aan te pas
sen en het reglement correct te doen naleven. Richard HennemaR bleef steeds actief en 
is, na een vruchtbaar leven, op 1 1  januari 1 968 op 76-jarige leeftijd, vredig in de Heer 
ontslapen. 



De rehabil itatie - nu als museum - van de oude wagenmakerij 

Het bleef voortaan sti l  rond de wagenmakerij van de fami l ie Henneman in de 
Westeindestraat te Maldegem. Samen met zijn leidsman was ook het eens zó bloeiend 
wagenmakersbedrijf ter ziele gegaan en . . .  opvolgers binnen de fami l ie waren er niet. 
Ten gevolge van de progressieve en zelfs revolutionaire vernieuwingen in het industrial i
satieproces, die het rendement van veel van onze ambachtelijke bedrijven onherroepe
lijk op de hell ing hadden gezet, bleef ook voor de wagenmakerij elke kandidaat-overne
mer achterwege. 

De oplossing kwam uit een onverwachte hoek. Zeer toevall ig en via zijn zakenrelatie 
Daniël Claeys, echtgenoot van Monique Henneman, kwam de heer Arthur Vandendorpe, 
in contact met de erfgenamen van Richard Henneman te Maldegem. Een grondige eva
luatie van de ambachtelijke nalatenschap, in casu inboedel van de wagenmakerij, resul
teerde dan ook in een overeenkomst tussen beide partijen. De heer A. Vandendorpe 
werd aldus in 1 970 de nieuwe eigenaar van het roerend goed, zijnde alle bestanddelen 
van de nog vol ledig intact zijnde antieke wagenmakerij. I nmiddels is duidelijk gebleken 
dat deze transactie, nu al ruim dertig jaar geleden, een werkelijke verrijking is geweest 
voor het artisanaal en toeristisch patrimonium van de gemeente Maldegem. 

Na het overlijden van Richard Henneman in 1 968 bleef de wagenmakerij onaangeroerd. In die toestand werd ze 
door Arthur Vandendorpe in 1 970 aangekocht. Links vooraan de wielput, die diende om de spaken van het wiel in 
de naafbus te slaan. Met de houten hefbomen bracht men daarna de spaken in de juiste stand om een stuk velg 
te plaatsen. Rechts een volledig wiel, zonder het ijzeren beslag. 
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De huidige opstel l ing in het Agrarisch Museum in Donk laat de bezoeker toe zich volledig in te leven in dit belang
rijke ambachtelijke bedrijf van toen en is een belangrijke aanwinst van het toeristisch patrimonium van de regio. 



De heer Arthur vandendorpe zette de eerste stap voor het 
behoud van de wagenmakerij Henneman. 

Omtrent de eigenaar, de heer Arthur  Vandendorpe 

De Algemene Bouwonderneming Arthur Vandendorpe uit het Brugse stamt uit een eer
biedwaardige aannemersfamil ie van niet minder dan vier generaties, die rond 1 900 reeds 
bedrijvig was. Zij is vooral bekend om haar professioneel uitgevoerde restauraties van 
oude gebouwen en h istorische monumenten. Méér dan zeventig restauraties en renova
ties werden door de firma in Brugge en ook daarbuiten, zowel voor openbare besturen 
als voor particulieren, gerealiseerd. 

Daarbij werd zorgvuldig volgens een bepaalde filosofie, wetenschappelijk verantwoord 
en met in acht nemen van de vigerende normen te werk gegaan. Vakmanschap en 
meesterschap werden en worden nog steeds, via de d iverse technieken (waaronder bak
steenmetsel-, schrijn- en smeedwerk), van generatie op generatie doorgegeven, en wek
ken bij iedere voltooide restauratie telkens de grootste bewondering en waardering. 

Ook en niet in de geringste mate maakt Arthur Vandendorpe zich verd ienstelijk als ver
zamelaar van antiek, als museumconservator en organisator van meerdere tentoonstel
l ingen. Het is dan ook niet zó verwonderlijk dat bij de uitgave van het prachtige boek 
"Restaureren - Renoveren", dat een overzicht geeft van de restauraties uitgevoerd door 
de N.V. Arthur Vandendorpe, eregouverneur Pierre d'Ydewalle erop stond het "Ten gelei
de" te verzorgen. 
Met veel genoegen en waardering zijn we dan ook zo vrij hieruit te citeren: " . . .  H ij is er 
diep van overtuigd dat de toekomst van de restauratiekunde slechts kan worden 
gewaarborgd door de betrachting om jongeren enthousiast te maken voor dit beroep en 
op te leiden tot polyvalente meesters in het vak. In Arthur Vandendorpe salueer ik de 
goede trouwe vriend, de gewaardeerde verzamelaar, conservator en inrichter van ten
toonstel l ingen, wiens initiatieven ik, als gouverneur van West-Vlaanderen heb kunnen 
steunen ... " .  



Vanzelfsprekend achten wij het als een grote eer ons daar volledig bij aan te sluiten. Het 
beroep en de hobby's van de hr. Vandendorpe l iggen in elkaars verlengde en vullen 
mekaar aan. De wagenmakerij van weleer, nu als minutieus u itgebouwd museum, is bij 
Arthur Vandendorpe, eigenaar, en bij Jaak Vannevel, conservator, zonder enige twijfel, 
in goede handen. Bij bruikleenovereenkomst van 1 3  november 2001 zijn de nodige 
schikkingen getroffen opdat het volledige wagenmakersatelier, waaraan de famil ie 
Henneman haar ziel had verpand, bewaard zal bl ijven en permanent tentoongesteld kan 
worden. Deze overeenkomst komt volkomen tegemoet aan de wens van de jongste 
generatie Henneman. In de zomer 2002 verhuisde de oude wagenmakerij naar het 
Agrarisch Museum van Jaak Vannevel ,  Donkstraat 59 in Maldegem-Donk en werd er 
vakkundig opgesteld . .  

Volgens de nauwkeurig opgemaakte inventaris bevat de col lectie gebruiksvoorwerpen 
het fenomenaal aantal van 881 stuks. Een opsomming van de voornaamste geëxpo
seerde werktuigen en wagenonderdelen: 
lepelboren, trekmessen, schuifmaten, bij len, scharen, kapmessen, schaven, tangen, bei
tels, snijmessen, moersleutels, boomzagen, winkelhaken, trekhaken, hoepeltrekkers, 
maatwieltjes, passers, wiggen, spanboren, draaibanken, hamers, wring ijzers, spanvij
zen, hefbomen, l ijmpotten, ijzeren klemmen, slijpstenen, draagstokken, driepikkels, ont
schorsers, St.-Jozefszagen, velgtrekkers, boormachines, schroevendraaiers, kerfzagen, 
nijp- en platte tangen, verstekzagen en modellen van wielsegmenten, spadenstelen, kar
renwielen, velgen, wielnaven, wielnaafbussen, dissels en lamoenen en een volledig uit
geruste smidse. 

Jaak Vannevel, eigenaar en oprichter van het Agrarisch Museum, schepen Geert De Roo, die de locallse
ring van de oude wagenmakerij in het schepencollege aankaartte, in gezelschap van hun vroegere leer
kracht en schoolhoofd Paul De Ceuninck, die alles natrok en te boek stelde. 



4. BESLUIT 

Het was allerminst onze bedoeling een wetenschappelijke studie te brengen van de evo
lutie die de landbouw door de eeuwen heen en vooral tijdens de laatste decennia heeft 
doorgemaakt. Een agrarisch museum geeft ons via de tentoongestelde voorwerpen een 
kijk op de rurale mens en de creativiteit die hij in zijn dagelij ks bestaan aan de dag legt. 
Deze bijdrage wil een warm pleidooi zijn om de sfeer van de veruitwendiging en de ver
worvenheden van zijn beroepsleven, die het Agrarisch Museum ten overvloede 
i l lustreert, zelf als toerist eens te gaan opsnuiven. 

Nostalgische herinneringen werden ook door onze Vlaamse primitieve schi lders in hun 
oeuvre treffend vastgelegd. Bij het aanschouwen van de levensecht gekonterfeite lan
delijke taferelen is het heimwee naar het platteland en zijn bewoners nooit ver weg. 
Vooral dan waar er gerefereerd wordt naar hun eigenheid en hun goede eigenschappen 
zoals eenvoud, werkzaamheid, oprechte vriendschap en gulhartigheid, alsmede samen
horigheid en daadwerkelijke solidariteit. "Le plat pays, qui est Ie m ien . . .  " zong Jacques 
Brei; een l ied dat ook het onze is! 

Uiteraard zijn we ook niet blind voor de harde real iteit van weleer met zijn onvermijde
lijke ups and downs; de romantiek heeft haar grenzen, en in vroeger tijden zal het leven 
ook niet steeds "rozengeur en maneschijn" zijn geweest. 
De fusie van onze dorpen in 1 977 bracht schaalvergroting mee, noodzakelijk voor effici
ënter beheer. Hebben zij de onderl inge toenadering en samenwerking wel in  de hand 
gewerkt, of constateren wij niet eerder een verschral ing in  de sociale contacten? 
Welvaart brengt vaak meer individualisme mee, wat zich u it in stagnering of in achteruit
gang van het verenigingsleven, nochtans een sterke motor van het maatschappelijk 
leven. 

Ons is de taak weggelegd mee te helpen en alle m iddelen aan te wenden om de ver
vreemding van land- en tuinbouw en de verzuring van het sociale leven van de platte
landsbewoners in het algemeen, tegen te gaan. 
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Het Kasteeltje van Maldegem 
Zoo min als de oude kerktoren, 'n zou het stadhuisje 

en de Kasteeltjestoren niet mogen verdwijnen. 
(Victor De Lille, juni 1904) 

Hugo Notteboom 

Bij het begin van de Noordstraat, een beetje verscholen achter een ijzeren hek en veel 
groen van onder andere een indrukwekkende Ginkgo biloba, Japanse notenboom of 
levensboom, staat het Kasteeltje, dat samen met de Sint-Barbarakerk, het feodaal slot 
van Reesinge, het schepenhuis en het Maldegemse hospitaal, de kern vormt van het 
h istorische Maldegem. Het is van niet veel woningen in Maldegem mogelijk de geschie
denis zo ver te achterhalen als die van het Kasteeltje. We keren daarvoor terug naar het 
jaar 1 483. 

1. MALDEGEM AAN DE FAMILIE VAN HALEWIJN1 

Eeuwenlang, vanaf de meer legendarische dan h istorische kruisvaarder Salomon van 
Maldegem, is de heerl ijkheid, baronie en ambacht Maldegem in feodaal bezit van de 
fami l ie van Maldegem. Dat bl ijft zo tot aan het eind van de 1 5de eeuw, tot aan Fil ips IX 
van Maldegem. 

1 .  Verkoop van de heerl ijkheid door F i l ips IX van Maldegem 

Fi l ips IX huwt vóór 1 459 met Jeanne de Wavrin , een "scoone joncvrauwe". Het echtpaar 
krijgt één zoon, die helaas op jonge leeftijd overlijdt. In de kerk van Lauwe bevindt zich 
in de 1 6de eeuw een glasraam waarop Filips IX, zijn vrouw en hun zoon staan afgebeeld. 
Het glasraam wordt helaas in 1 578 door beeldenstormers vernield. Het paar bl ijft verder 
kinderloos en Fil ips zoekt troost bij een Antwerpse weduwe, die h ij in het grootste 
geheim, "bi nachte", op 21  september 1 475 huwt. 

Vanzelfsprekend wordt de ontrouwe echtgenoot door zijn vrouw aangeklaagd, maar de 
affaire sleept jarenlang aan en de machtige Fi l ips IX wordt nauwelijks verontrust voor het 
plegen van bigamie, toch een ernstig vergrijp. U iteindelijk wordt hij toch in de ban van 
de kerk geslagen, maar naar zijn vrouw keert hij nooit meer terug. Door zijn l iederlijke 
levenswandel en het verbrassen van geld en goed aan de vrouwen en de drank - zo 
wordt het ons tenminste voorgesteld - kan hij zijn torenhoge schulden niet meer beta
len. Karel van Halewijn ,  heer van Uitkerke, grootbaljuw van Brugge en van het Brugse 
Vrije, ziet zogezegd zijn kans schoon en hij biedt een fortuin voor de heerlijkheid 
Maldegem. Op 26 december 1 483 wordt de verkoopakte getekend waardoor Fil ips IX 
"zijne nabestaanden aldus van een erfdeel beroofde, dat gedurende meer dan vier eeu
wen door zijne voorgangers met eer was bezeten geweesf'. 

Madame de Lalaing schrijft dat aan de verkoop van de heerlijkheid Maldegem een reuk
je zat, en deze stel l ing wordt kritiekloos overgenomen door De Potter en later door nog 
veel andere auteurs. 



Er zijn aanwijzingen die dat vermoeden inderdaad bevestigen. Op 23 december 1 483, 
drie dagen voor de verkoop van de heerlijkheid Maldegem, wordt Fi l ips IX, die van 
Moerzeke op weg is naar Maldegem, getroffen door een beroerte waardoor hij zijn 
spraakvermogen gedeeltelijk verliest. H ij wordt naar Brugge overgebracht, naar de 
woning van ruddere Karel van Halewijn aan de Ezelstraat, waar de verkoop wordt gere
geld en "alwaar hij den 29 december 1483, tusschen 8 en 9 ure 's avonds, den geest 
gaf'. Geen optimale omstandigheden dus voor een zo belangrijke transactie! Het heeft 
er dus alle schijn van dat Karel van Halewijn van de gelegenheid misbruik maakte om 
Maldegem in handen te krijgen. Toch l ij kt ons die redenering iets te simplistisch en zeker 
niet historisch verantwoord, want het van de hand doen van zo'n belangrijke heerl ijkheid 
als Maldegem kon onmogelijk in enkele dagen geregeld zijn ,  er moet heel wat voorbe
reidend werk aan zijn voorafgegaan. De verkoop was ongetwijfeld al geregeld vóór Fi l ips 
door een beroerte werd getroffen .  

2. Bedrog bij  de verkoop? 

In het contract van 26 december zelf staat er, volgens de critici van Fi l ips IX, een aan
wijzing die erop zou kunnen wijzen dat de afstand van de heerl ijkheid Maldegem inder
daad niet "uut goede affectien ende minnen" gebeurde, maar "omme andere zaecken, 
hem daertoe puerrende", omdat andere zaken Fi l ips IX ertoe dwongen. Sommigen zien 
daarin een indicatie voor afpersing. Maar ook h ier kan men twee kanten op, want het kan 
evengoed om een al lusie gaan op de schulden die Fi l ips IX had, waardoor de verkoop 
van de heerlijkheid niet meer te vermijden was. Wat er ook van zij : in het contract is geen 
sprake van enige abnormaliteit. Wel integendeel: de overdracht gebeurt " vuyt puerer jon
ste", louter uit goedgunstigheid. 

In de akte staat ook dat de overdracht gebeurt "by consente van François Cava/canti 
(gehuwd) met joncvrauwe Marguerite van Ma/deghem, oudste zuster ende naerste kla
erblyckenste hoyr vanden se/ven M'heer Philips, heer van Maldeghem". Madame De 
Lalaing beweert echter dat Margareta van Maldegem helemaal niet akkoord ging met de 
verkoop en dat men haar dwong ermee in te stemmen: "Desondanks weigerde ze haar 
toestemming. Na veel weerstand en tranen was er een laatste onderhoud, waarbij ver
schil/ende vrienden van de beide families aanwezig waren. Margareta was de strijd moe, 
gaf uiteindelijk toe en aanvaardde wat men haar in ruil voor haar rechten op het patri
monium aanbood: een schamele geldsom en een lijfrente" . Het lijkt erop alsof de Lalaing 
persoonl ijk aanwezig was bij dit fami l iedrama, jammer is dat ze geen bron opgeeft voor 
haar bewering. Margareta moet toch n iet zo geweldig veel van haar erfgoed hebben 
gehouden, want nauwelijks is haar broer Fi l ips IX overleden, of ze probeert al de heer
lijkheid Moerzeke bij Dendermonde van de hand te doen, toch ook fami l iebezit. Maar 
lwein van Ophem, een fami l ielid, belet d it en verklaart wegens het jus sanguinis zelf recht 
te hebben op de heerlijkheid.  Die lwein van Ophem probeert later ook nog in het bezit te 
komen van de heerlijkheid Maldegem2• Margareta beleeft verder niet veel plezier aan 
haar Maldegemse erfdeel, want ze overlijdt op 1 4  maart 1 484: "Daer af, soe ic gehoirt 
hebbe zy noyt niet ontfanghen en heeft, want sy corts daer na sterft. " Haar goederen wor
den verdeeld tussen haar echtgenoot Cavalcanti en Karel van Halewijn, die voogd is van 
haar geestel ijk gehandicapte zus Maria. 



Zijn er enkele vage en zelfs verzonnen aanwijzingen dat Karel van Halewijn op malafide 
wijze in het bezit is gekomen van de heerl ijkheid Maldegem, dan zijn er heel wat meer 
die op een geheel normale inbezitneming wijzen. 

3. Verwantschap van Maldegem-van Halewijn 

Er is bijvoorbeeld de bestaande verwantschap tussen de famil ies van Maldegem en van 
Halewijn,  en die laat Madame de Lalaing graag onvermeld3• 

Beginnen we bij Fil ips V van Maldegem die in 1 37 4 overlijdt en wiens dochter Margareta 
huwt met Geerard van Halewijn. Hun zoon Roeland is ridder van het Gulden Vlies en 
raadsheer van Fi l ips de Goede. H ij wordt begraven in de zuidkapel van de kerk van 
Maldegem, onder een zwart marmeren tombe waarop een man staat afgebeeld met een 
ketting van het Gulden Vlies en zijn vrouw in lange mantel. Op de rand van de tombe 
staan de kwartieren van Uitkerke, Van de Walle, Maldegem en Béthune4• 

Fi l ips VI, oudste zoon van Fi l ips V van Maldegem, was gehuwd met Maria van 
Grimbergen, dame van Moerzeke, Castelle en Beerlegem. Hun oudste zoon Fil ips VII 
trouwt met Margareta van Halewijn .  El isabeth, een dochter van Geerard, broer van Fil ips 
VI I ,  huwt met Joos van Halewijn .  U it dat huwelijk wordt een dochtertje geboren, dat in 
een ketel kokend water valt en overlijdt. Na het overlijden van El isabeth, die begraven 
wordt in de kerk van M aldegem, gaat Joos van Halewijn een tweede huwelijk aan met 
Passchine Maersschalcx en uit dat tweede huwelijk wordt Karel van Halewijn geboren 
die de heerlijkheid Maldegem koopt van Fi l ips IX van Maldegem. In feite heeft Karel van 
Halewijn dus geen druppel 'van Maldegem'-bloed in de aderen. 

Fi l ips VII huwt met Margareta van Halewijn, een zus van Joos van Halewijn. Uit d it huwe
l ij k  wordt Fi l ips VI I I  van Maldegem geboren en zijn zus Maria, d ie huwt met Wulfrick van 
Gistel en waarvan geen kinderen bekend zijn .  

Zo komen we b i j  Fi l ips IX van Maldegem, de laatste van Maldegem die heer was van de 
heerlijkheid.  H ij huwt met Jeanne de Wavrin,  maar heeft geen nakomelingen. H ij draagt 
de heerl ijkheid over aan het d ichtste mannelijke l id en dat is Karel van Halewijn. Fi l ips IX 
had inderdaad geen broers, enkel drie zussen: Gertrude overlijdt op jeugdige leeftijd, van 
Margareta, gehuwd met Francesco Cavalcanti, zijn geen kinderen bekend en Maria is 
zwakzinnig. Sibi l le van Maldegem, een zus van zijn grootvader, was gehuwd met Sohier 
de Sil ly en het paar kreeg twee kinderen: Jan de Si l ly en lwein van Ophem. Ook die pre
tenderen erfgenaam te zijn van Fil ips IX. 

4. Een langdurig proces 

Nagenoeg onmiddel l ijk na het overlijden van Margareta van Halewijn, start Jan van Sil ly 
een proces tegen Karel van Halewijn om Maldegem in zijn bezit te krijgen. Genealogisch 
gezien staat Jan van Silly een stap d ichter bij Fi l ips IX dan Karel van Halewijn. Op 6 juni 
1 486 wordt Karel van Halewijn voorlopig in zijn rechten gehandhaafd en op 1 7  ju l i  1 497 
doet de Grote Raad van Mechelen in eerste aanleg een uitspraak van willige condem
natie tot nakoming van een arbitraal akkoord inzake het bezit van de heerlijkheid 
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de Bernage, namens zijn vrouw Jacquemine de Berchem, rechtsopvolger van de over
leden lwein van Ophem en van Karel van Halewijn,  de voortzetting van het proces van 
1 486 waarin een voorlopige uitspraak was gedaan ten voordele van van Halewijn .  De eis 
wordt onontvankelijk verklaard en daarmee wordt de fami l ie van Halewijn definitief in 
haar bezit van de heerlijkheid Maldegem bevestigd6• 

In  een nota bij de transcriptie van de "marber plaete" waarop de stichtingen van Jacob 
van Halewijn worden vermeld, lezen we dat die fundatie "moet gedaen zijn geweest naer 
het jaer 1526, want het is maer in 1526 dat geyndigd is het proces dat 43 jaren geduerdt 
had en waer bij de schoone leengoederen ende heerlijkheid van maldeghem overgege
ven zijn van het huys van Maldeghem na het huys van Halewijn - Vermits 30 à 35 jaren 
naer dien de beeldstormerij opgekomen is, het is te peyzen dat deze fondatie niet lang 
in voege is geweest."' In Maldegem was en bleef men dus goed op de hoogte van de 
zaak! 

Dat Karel van Halewijn dus op een sl inkse, om niet te zeggen bedrieg l ijke manier in het 
bezit is gekomen van Maldegem, zoals Madame de Lalaing beweert, is een nogal gra
tuite bewering en wordt alvast door de uitspraak van de Grote Raad tegengesproken. De 
gravin zou natuurlijk l iever hebben gehad dat de heerl ijkheid in handen van haar fami l ie 
was gebleven, maar de loop van de geschiedenis kan nu eenmaal n iet worden veran
derd en hoe men het ook draait of keert: de van Halewijns waren en bleven de rechtma
tige feodale heren van Maldegem. Of dat op onwettige wijze gebeurde - wat lang niet 
zeker is - doet niet veel ter zake. 

Of Fil ips IX van Maldegem zo'n verderfelijk sujet is geweest als ons wordt voorgesteld,  
is ook nogal twijfelachtig en is geheel in tegenspraak met de koninkl ijke uitvaart die hem 
in Maldegem te beurt valt. Het stoffelijk overschot van de laatste van Maldegem van de 
heerlijkheid en baronie wordt op 1 januari 1 484 met groots ceremonieel en onder mas
sale belangstell ing - de rouwstoet raakt maar met moeite door het samengetroepte volk
in  de kerk van Maldegem opgebaard om op dinsdag 2 januari bijgezet te worden in  het 
graf van zijn voorouders, voor het hoofdaltaar. De Potter noemt de begrafenis "een merk
waardig staal van de lijkplechtigheden der edelen in de XVe eeuw"8• Op de met zwart flu
weel bedekte katafalk was een blauwsatijnen kruis te zien met de vier kwartieren: 
Maldeghem, Halewijn, Reymerswaal en Gavere. Ook wordt jaarlijks in de maand ju l i ,  op 
het feest van 0.-L.-Vrouw aan het hoofdaltaar een jaargetijde opgedragen voor Fil ips IX9• 

Ten slotte ook nog dit: was de famil ie van Maldegem een belangrijke en invloedrijke fami
lie met wisselende politieke macht aan het hof van de graaf van Vlaanderen, dan was de 
famil ie van Halewijn dit nog veel meer. In  een handschrift uit de 1 6de eeuw, met onder 
andere heel wat genealogische gegevens over de fami l ie van Halewijn, wordt via een 
haastig, in de marge geschreven boodschap duidelijk gemaakt waar het geld, en dus de 
macht zat: 

Ghistelles /'ancienne 

Ha/ewyn Ja rlche 

Maldeghem la loyale10 



5. Van Karel tot Fi l ips van Halewijn 

Na het overlijden van Karel van Halewijn in  1 497 krijgen we achtereenvolgens zijn drie 
zonen Karel, Jan en Jacob en de twee zonen van deze laatste - Jacob en Fil ips - als 
heren van Maldegem: 

a. Karel van Halewijn,  eerste zoon van Karel1 1 , 
huwt met Isabelle de Playnes, dochter Thomas, kanselier van Bourgondië, raadsman 
van de hertog. H ij overlijdt op 8 ju l i  1 498, een jaar reeds na zijn vader en wordt begra
ven in de Augustijnenkerk te Brugge. Volgens Rombout de Dappere stierf hij aan de 
gevolgen van een losbandig leven, h ij wordt een wel lusteling en crapuul genoemd12• Na 
het overlijden van Karel hertrouwt Isabelle met Jacques de Thiennes. 

b. Jan, tweede zoon van Karel, 
volgt zijn broer Karel op als feodale heer van Maldegem, maar overlijdt reeds in 1 504. 

c. Jacob, derde zoon van Karel van Halewijn, 
huwt met een verre nicht, Katharina van Halewijn,  dochter van Colaert. H ij is raadsman 
en kamerheer van Karel V, hoogbaljuw van Brugge, baljuw van Brugge en van het Vrije, 
baljuw van Blankenberge, heer van Uitkerke, Mezegem, Leischoot en - uiteraard - van 
Maldegem. Leischoot was een heerlijkheid in Oostwinkel en die wordt ook al afgekocht 
van de fami l ie van Maldegem. Jacob overlijdt op 1 oktober 1 544. 
Het echtpaar wordt begraven in de kerk van Maldegem, op de verdwenen grafzerk lagen 
twee levensgrote beelden: Jacob in harnas met naast hem zijn rijk geklede echtgenote. 
Het grafschrift lu idt als volgt: 

H ier l ight hooge en mogende heere 
JACOB VAN HALEWYN, rudder 

heere van Maldeghem, Uytkerke, Meeseghem, Leyschote, etc. 
raed en kamerlync ons gedugts heere de K. M. Carolus den V 

in zynen tyde Bail lu van der stede van Brugge 
en van den lande van den Vryen 

fi l ius Mheer Charles, heere van Uytkerke 
en van Vrouw Adriaene de Baenst 

den welcken Mheer Jacob overleet in MDXLl l l l  
den 1 in October 

H ier l ighet edele ende mogende Vrouw 
CATHELEYNE VAN HALEWYN, vrouw van Houckene 

fi l ia Mheer Colaert, heere van Boesinghe 
en van Vrouw Joanna van Stavele, Mheer Jacobs voorseyts gheselnede 

die overleet in MDXXl l l  den XVI I I  in Decembre 
hebbende te samen dry zoons en dry dochters 

d. Jacob van Halewijn,  zoon van Jacob, 

e. Fi l ips van Halewijn, zoon van Jacob • 

Fi l ips, over wie nogal lovend wordt geschreven, volgt zijn broer Jacob op. H ij overlijdt in 
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komt aan Jacob van Claerhout, zoon van Wil lem en van Johanna van Halewijn .  Johanna 
is een dochter van Jacob en een zus van Jacob en Fi l ips. 

1 1 .  VAN HOEVE NAAR KASTEELTJE 

1 .  Op en rond het Kasteeltje in  1 465 

In  1 465 wordt een nieuwe omloper van de Begijnewatering opgesteld en het is dankzij 
dat document mogelijk de toestand op en rond het Kasteeltje vanaf dat jaar te recon
strueren13. Vanzelfsprekend staat het Kasteeltje er in 1 465 nog n iet. Het is "een ofstede 
i line xci r''groot, met een oppervlakte van 1 91 roeden. Eigenaar ervan is "mr philips van 
maldeghem", Fil ips IX. 

De hofstede paalt met de "noordzijde an tbaghijne straetken ende westhende ande ca/
sijde inde noordtstrate" , ongeveer op de plaats waar zich nu optiek Alain Verstringe 
bevindt en waar vroeger volksvertegenwoordiger Jozef De Li l le woonde. De volgende 
jaren bl ijft de heer van Maldegem er de eigenaar van. 

De hofstede ten zuiden, naar de Voorstraat toe, is eigendom van Jan van der Haghen en 
heeft een oppervlakte van 1 05 roeden, 26 roeden daarvan worden gebruikt door Andries 
van der Haghen en 79 roeden door Zeger van den Haute. Een latere hand voegde er het 
volgende aan toe: "Joncheer Jac. van Halewijn daervan bij coope over jan vander hag
hen zin estre" . Nog later wordt eraan toegevoegd dat Arnoldine van Maldegem, de 
weduwe van Pieter de Hoyere, eigenares is van de heester. 

En inderdaad: bij het begin van de 1 6de eeuw zijn de erven van Pieter de Hoyere er eige
naar van: "hoirs pr Dehoijere ande noortsijde daeran streckende als voren metten noordt
zyde ande baghyne dreve ende es thof daer de via pieter de hoyere nu op woont, ii /inen 
xcvi. 14" 

Op de oostkant ligt het begijnhof met een dreef die uitkomt in de Noordstraat: " Ten oost
hende tenden, tbaghijne hof met dertich roeden dreven up de noortsijde groot te gader 
vii linen lx r''. 
Kort nadat de nieuwe omloper van de Begijnewatering is voltooid , is de Maldegemse 
kerk eigenaar van het begijnhof. 

2. De graaf van Vlaanderen 

Filips IX, heer van Maldegem, is dus de eerst gekende eigenaar van de grond waar later 
het Kasteeltje zal worden gebouwd. De volgende eigenaar is merkwaardig genoeg de 
graaf van Vlaanderen: "mer jacop van halewijn ruddere heere van maldeghem ende van 
uutkercke etc. over joncvrouwe ysabeau de playne daer te vooren den grave van vlaen
dre" lezen we in een renteregister van de Maldegemse kerk15. 

Dat de graaf persoonlijk eigenaar is van een stuk grond hier en daar, is niet zo uitzon
derlijk, ook elders in Vlaanderen heeft de graaf dergelijke kleinere eigendommen in bezit. 
Het is niet duidelijk hoe de graaf van Vlaanderen eigenaar werd van d it stukje Maldegem, 
overigens zijn enige bezit in het ambacht. Misschien had Fil ips IX van Maldegem bij de 
graaf ook nog schulden uitstaan en werd dit stuk grond daarom in beslag genomen of J 229 
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gewoon gerui ld tegen de schulden. Dat die het eigendom in een of andere grafelijke 
domeinrekening zou voorkomen, is heel twijfelachtig. In elk geval, het feit dat de graaf 
een blauwe maandag eigenaar is geweest van het Kasteeltje, toont nog maar eens aan 
dat we h ier te maken hebben met een historisch bijzondere plek. We wijzen erop dat, 
voor zover wij hebben kunnen nagaan, het Kasteeltje nooit een leen of een heerlijkheid 
is geweest, maar steeds allodiale en geen feodale eigendom, de eigenaar kon ermee 
doen wat h ij wou. 

3. Isabelle de Playnes en Jacob van Halewijn 

Als derde bekende eigenaar wordt "joncvrouwe ysabeau de playnes" vermeld. Isabel le 
is de echtgenote van Karel van Halewijn, die in 1 498 overlijdt. Waarschijnlijk verkoopt of · 
schenkt de graaf van Vlaanderen zijn Maldegemse eigendom aan Karel van Halewijn en 
na diens overlijden wordt Isabel le er de nieuwe eigenares van. Na haar overlijden gaat 
het eigendom naar haar tweede echtgenoot, de heer van Kaster, d ie het op zijn beurt 
verkoopt of schenkt aan zijn schoonbroer, ridder Jacob van Halewijn, die er in 1 526 eige
naar van wordt. 

Jacob van Halewijn bezit in de buurt verschi l lende huizen en eigendommen: het 
Kasteeltje, een heester of landhuis met een boomgaard vlak ernaast en een hof met een 
brouwput op de noordkant van de Begijnedreef of het Begijnestraatje16• Het is Jacob van 
Halewijn die de hoeve laat ombouwen tot een Kasteeltje. 

4. Het Kasteeltje en omgeving rond 1 52617 

De oppervlakte van de grond waarop het Kasteeltje staat, bedraagt 1 91 roeden en die is 
belast met een kerkrente én een begijnerente, samen 0-1 2-8 pond groeten parisis, te 
betalen op het feest van Sint-Bavo, te bamesse. Elke rente die in het kerkregister wordt 
genoteerd is ' bezet' op een onroerend goed, vandaar de geijkte benaming: bezette 
rente. De scribent van het kerkregister noteert nauwkeurig alle gronden waarop de ren
ten van de kerk zijn bezet, vandaar dat we de "canten ene abouten" van het Kasteeltje 
in 1 526 precies kennen: 

"i  line xci roeden lands ende es thof metten huusen ende boomen daer mijn voornoem
de here woondt, ligghende ende staende binden ambachte prochie ende dorpe van mal
deghem recht oost bij der kercke tusschen tbaghijne straetken ande noordsijde, mer 
jacop van haelwijn ruddere bij coope landt ande suudsijde, streckende metten oosthen
de an tbaghijnhof ende metten westhende ande calsijde inde noordtstrate." 

Er staat vooreerst klaar en duidel ijk dat dit het hof is "metten huusen ende boomen" waar 

Jacob van Halewijn woont, "daer mijn voornoemde heere woendf'. Dit is een expl iciete 

vermelding die niet bij al le woningen genoteerd staat. Verder bl ijkt dat we niet meer te 

maken hebben met een hofstede, er staat immers dat het een hof is met een woning en 

bomen. Wie precies de bestemming wijzigde, weten we niet. Het meest waarschijnl ijke 

- en naar algemeen wordt aangenomen - is dat de hofstede door Jacob van Halewijn 

werd omgebouwd tot een ietwat rianter verbl ijf. Dat Jacob van Halewijn er ook effectief 

woont is voor Daniël Verstraete "een bevestiging te meer va.n het feit dat (hij) het 

Kasteeltje gebouwd heeft." 



We lezen verder dat de noordkant van de tuin aan het "baghijne straetken" paalt. Achter 
het domein van Jacob bevindt zich het Maldegemse begijnhof, dat omstreeks het 
midden van de 1 4de eeuw ontstond en dat het ongeveer één tot anderhalve eeuw u it
hield. 

5. Het begijnhof 

We gaan hier wat dieper in op dat begijnhof, omdat het vanaf de 1 8de eeuw tot aan de 
verdel ing onder de kinderen van Victor De Li l le, bij het Kasteeltjesdomein hoorde. 

De poort van het begijnhof bevond zich een honderdtal meter ver in de Begijnestraat of 
Begijnedreef, 30 roeden om precies te zijn. Het kleine klooster stond er op een stuk  
grond van 760 roeden en paalde met de oostkant aan de Begijnewatergang, met de 
noordkant aan een voetweg of  kerkweg naar de Warmestraat en  zoals gezegd ,  met de 
westkant aan het eigendom van Jacob van Halewijn18• 

In 1 470 wonen er zeker nog begijntjes, want als in dat jaar de Paddepoelehoeve aan de 
kerk van Middelburg wordt geschonken, worden "de beghynen in Maldegheem" met een 
rente van 34 schel l ingen parisis bedacht. Kort daarna moeten ze verdwenen zijn, want 
in de omloper van de Begijnewatering staat dat het de Maldegemse kerk is die voortaan 
het watergeschot "over tbaghijnhof voornoemd' betaalt. In 1 526 zijn ze alleszins weg uit 
Maldegem, al hun bezitt ingen zijn nu definitief eigendom geworden van de kerk, niet 
al leen de grond, maar ook alle renten: " Item de kercke van maldeghem ghelt vuyt den 
begijne hofve dat haer toebehoorf' , en nog: " ter causen van 6 sch par vuyt ten baghyne 
hove ene mits dat die kercke het zelve toebehoort hier te memorie". Is het gebouw van 
het begijnhof in 1 528 verdwenen? Dat zouden we kunnen concluderen als we in het 
reeds geciteerde kerkregister lezen dat de kerk aldaar een partij grond bezit "daer de 
poorte van de voorseyden Bagheynhove placht te staene" . De poort is er in elk geval 
weg. 

In verschil lende kerkrekeningen en andere documenten vonden we de volgende pach
ters van het 'begijnhof' , waarmee het land wordt bedoeld waarop eens het begijnhof 
stond: 
1 536 Cornelis Boudens19 
1 57 1  Pieter Maroux, pacht 7 l ijnen 60  r land voor een periode van 9 jaar, 

voor 1 8-0-0 p.gr. per jaar 20 
1 576 Pieter Maroux, 9 jaar, 1 8-0-0 p.gr.21 

1 582 Pieter Maroux, 1 3-0-0 p. gr., later verpacht aan Arend Stevens voor 3 jaar22 
1 633 Weduwe Joos Fayaert voor 2 jaar, 4-0-0 p. gr.23 
1 637 Lieven Blanckaert over Cornelis Boudens24 
1 639 Lieven Blanckaert, krijgt geen kwijtschelding van pacht van het bagijnehof, 

andere pachters in de omgeving daarentegen wel "duer de schaede door de 
overcomste van het leger van den prince van Orangen" in 1 64 1 25 

1 665 weduwe Joannes Zoetaert 
1 666 Matthijs Bourgonjon 
1 676 Arnould Bauwens 
1 690 weduwe Matthijs Bourgonjon 
1 692 Frans Bourgonjon28 



Wanneer de kerk van Maldegem het begijnhof van de hand deed, konden we voorlopig 
niet achterhalen. 

6. Aan de Noordstraat 

Zoals vandaag de dag nog steeds het geval is, paalt het Kasteeltje "metten westhende 
ande calsijde inde noordtstrate" . In  die tijd zijn in Maldegem slechts twee wegen gedeel
telijk gekasseid :  de Voorstraat en de Noordstraat. De Noordstraat is dan ook een belang
rijke Maldegemse verkeersader, h ij verbindt Maldegem met Aardenburg, en Aardenburg 
dat is de zee en dat betekent transport van vis en zout en van al lerlei andere exotische 
goederen die via de haven van Aardenburg worden aangevoerd. Overigens wordt de 
weg ook aangeduid als "de noordtstraet die van maldeghem naer aerdenburch loopt.27" · 

Het is een tamelijk smalle weg doordat aan de rechterkant van de straat een open beek 
stroomt. De bewoners moeten allemaal via een brugje in of uit hun huis. Jan de Gheldre 
woont rechtover het Kasteeltje, in een huis dat hij huurt van Pieter Boghaert "aan de 
beke ende ande calsijde inde noordstrate." 

Vanuit het Kasteeltje heeft de heer van Maldegem een rechtstreekse weg naar de 
Maldegemse kerk: "den kerckwegh vanden huuse van mijnen heere van maldeghem" en 
"ande calsijde inde noordstrate jeghens ende over de poorte vanden huuse van mijnen 
voornoemden here" . Volgens Daniël Verstraete l iep die kerkweg dwars door het eigen
dom van Gabriël De Lille, "door de open plaats aan de zuidkant van het huis van Gabriël 
De Lille, er komt nu nog een poortje uit op het kerkhof waar die kerkweg liep." In de ori
g inele tekst lezen we dat de kerkweg tussen de hofstede van Joris Boghaert en die van 
Pieter De Hoyere l iep, en dat 1 4  roeden land van de hofstede van Boghaert als " theijden 
kerckhof naer tverclaers van eenen houden chaertre.28" Het heidens kerkhof is een onge
wijd stuk grond bij het kerkhof, maar er geen deel van uitmakend, waar ketters, zelf
moordenaars, ongedoopte kinderen, enz. in de grond werden gestopt. 

Een interessant detail is dat die kerkweg begint aan de poort van het huis van de he�r 
van Maldegem, waarmee we weten dat het domein van het Kasteeltje was afgesloten. 
Meestal worden kastelen, hoeven, pastorieën en belangrijke herenhuizen beschermd 
door een walgracht met een ophaalbrug én een poort. In Adegem bijvoorbeeld was dat 
het geval met de oude priesteragie Tardoes en ook het hospitaal van Maldegem was op 
die manier beschermd. Of het Kasteeltje ook was afgesloten door een brede wal, is goeç! 
mogelijk, het domein kan echter evengoed afgesloten geweest zijn door een muur. D� 
enige zekerheid die we daaromtrent hebben, is dat er een toegangspoort bestond. 

Aan de overkant van de Begijnedreef, op de hoek met de Noordstraat, woonden de 
gebroeders Wytinc, twee priesters. In  de 1 7de eeuw was er de herberg Sint-Huibrecht. 

7. De heester 

Zoals we hiervoor reeds schreven, is er reeds voor 1 465 sprake van een heester op het 

eigendom van Jacob van Halewijn .  Er staat immers geschreven dat van Halewijn die 

heester kocht van Jan van der Haghen. Daarvoor was Arnoldine van Maldegem, de 

weduwe van Pieter de Hoyere, eigenares van de heester. 

232 1 Een eester of heester is "een hof met fruitboomen of plantsoenen, rondom bemuurd en 



gemeenlijk met een huis daarin of daaraan". Normaal bestaat een heester (in Brugge!) u it 
een kamer of kleinere woning met een tuin van zowat een halve hectare29• Er zijn natuur
lijk ook luxueuzere heesters. Volgens Anthonis de Roovere (1 480) waren er in Brugge 
heesters met galerijen, hekken, getimmerde schutsels, wandelpaden, tuinen, rozenha
gen, balies of slagbomen en sistsesteden, plaatsen waar men onder muziekspel en dans 
een drankje tot zich nam en geïnspireerde gesprekken voerde. Er wordt reeds vanaf de 
1 4de eeuw in de l iteratuur gewag gemaakt van heesters en ze komen ook voor in mini
aturen en op wandtapijten. Het begrip leeft nog tot diep in de 1 8de eeuw30• 

Het stuk grond van 1 05 roeden met daarop de heester was het tweede eigendom dat 
Jacob van Halewijn hier koopt: "bij coope jeghens jan vander haghe commende van 
andries vander haghe ende zegher van houtte." 

De beschrijving van dat tweede eigendom van Jacob van Halewijn verschaft ons ook 
interessante informatie: "ende es de plaetse metten bogaerde daer mijnsheeren eestre 
staet tusschen thof ende landt van mijnen voornoemden heere ande noordtsijde, aen sr 
danneels troost hofstede daerhij woondt ande zuudsijde, streckende metten oosthende 
ant baghijnof ende metten westhende ande calsijde inde noordstraete. " Op de zuidkant 
van de heester woont Daneel Troost, ook zijn hofstede paalt aan het begijnhof en aan de 
Noord straat. 

Het eigendom van Jacob van Halewijn bestaat dus u it twee percelen: het eerste met een 
oppervlakte van 1 91 roeden en het tweede met een oppervlakte van 1 05 roeden, samen 
296 roeden. Beide stukken worden in renteboeken eerst apart genoteerd omdat ze elk 
afzonderlijk belast waren met een kerk- en begijnhofrente. Vanaf de 1 7de eeuw vinden 
we ze onder één item terug, "onder eenen naeme." 

8. Waar woonde Jacob van Halewijn? 

Men kan zich afvragen waar Jacob van Halewijn nu wel woonde: op het eerste perceel 
van 1 91 roeden dat aan de Begijnedreef paalde of op het perceel waarop zich de heester 
bevond. Met andere woorden: dient het Kasteeltje niet vereenzelvigd te worden met de 
heester? Laten we daarover Daniël Verstraete even aan het woord: "Maar Halewijn bezat 
daar twee eigendommen. De ene, waar hij woonde, was 191  roen groot, dat is ongeveer 
28 aren. Als wij op het kadaster kijken en de oppervlakte van het huis van Jozef De Lille 
samen tellen met de oppervlakte van het Kasteeltje en een deel van de hof er achter, 
komen we aan die oppervlakte. We mogen dus aannemen dat Jacob hier woonde. " We 
onderschrijven die redenering, er dient niet aan getwijfeld te worden: Jacob van Halewijn 
woonde in het Kasteeltje (of l iever: in het gebouw dat later het Kasteeltje geworden is) 
en dat stond op het eerste perceel .  

De 1 05 roeden of 1 548 m2 op de zuidkant - de heester met een lusthuis - kocht van 
Halewijn om wat meer ruimte te hebben. Daar ook d it stuk "metten westhende ande cal
sijde inde noordstraete" paalt, betekent dit dat het Kasteeltje op de zuidkant verder zuid
waarts kwam dan nu het geval is; in de loop der jaren zijn dus delen van het domein ver
kocht. 

l 233 



9. Jacob van Halewijn :  Maldegems weldoener 

In nagenoeg alle publ icaties over de Maldegemse geschiedenis wordt Jacob van 
Halewijn voorgesteld als een 'grote' heer, als een weldoener voor Maldegem31 • Jacob 
van Halewijn woont niet bestendig in M aldegem, hij bezit ook een huis in Brugge en een 
in Blankenberge waar hij baljuw was. Van zijn baljuwschap aldaar zijn 1 3  rekeningen, van 
1 5 1 7  tot 1 544, bewaard gebleven, de baljuw wordt aangeduid als "écuyer, seigneur de 
Maldeghem, Uytkercke, . . .  " Na Jacob van Halewijn wordt Josse van Maldegem er baljuw 
(1 544-1 549), die op zijn beurt wordt opgevolgd door Fi l ips van Halewijn, ook heer van 
Maldegem (1 549-1 555) en door Jacob van Claerhout, heer van Maldegem, van Pittem, 
enz.(1 555-1 562)32• 

Als Jacob in Maldegem verbl ijft, dan is dat op het Kasteeltje, dat hij grotendeels laat aan
passen. Jacob verbl ijft n iet in het feodaal slot van Reesinge, in de eerste plaats omdat 
het proces om het bezit van de heerlijkheid Maldegem nog hangende is en ook omdat 
Reesinge tijdens de beroerde tijd van de gevangenschap van Maximi l iaan van Oostenrijk 
veel schade opliep. Het kasteel was in de 1 5de eeuw al eens afgebrand, een comforta
bele woonst kon het n iet genoemd worden. Toch laat Jacob, na de definitieve toewijzing 
van de heerlijkheid Maldegem, ook Reesinge geheel of gedeeltelijk herstellen, want h ij 
sticht een wekelijkse mis die moet worden opgedragen in de kapel van het kasteel. 

Ongetwijfeld is het ook door zijn toedoen dat in 1 525 het schepenhuis wordt gebouwd 
en dat de kerk grondig wordt gerestaureerd, onder andere worden delen van het koor en 
de Sint-Barbarakapel vernieuwd. 

a. woning voor de kapelaan 

Veel van wat we over Jacob van Halewijn weten, staat op zijn grafplaat. Die plaat, eer
tijds "staende voor de deure van de sacristije binnen de kercke van Maldeghem" of "de 
saerck die staet nu jegenwoordigh booven de sacristie"33 bevindt zich nu "in den 
Kerkmuer nevens het altaar der H. Barbara" en zit verborgen achter de boiserie34• 

Eerst fundeert Jacob een eeuwigdurende dagelijkse hoogmis, die tijdens de weekdagen 
moet gezongen worden door de Maldegemse kapelaan aan het hoofdaltaar en op zon
en feestdagen door de pastoor in het koor van Sint-Barbara35• Van Halewijn doet dat "uut 
goede liefde, affectie vriendschepe duecgt ende welvaerf'. Zowel de pastoor als de 
onderpastoor moeten na de dienst aan het graf van Jacob en zijn echtgenote het mise
rere mei en het de profundis lezen. De onderpastoor krijgt daarvoor 9 pond grooten 
Vlaams plus de " wuenste van een huus metten bogaerde ende schuere erop staende bij 
de noortstraete en zal hebben de schol/asterie van maldeghem". Deze kapelanie bevindt 
zich een eindje in de Begijnestraat, die sedert de kapelaan er woont, Kapelaanstraatje 
wordt genoemd. Bij de kapelanie bevindt zich "minnes heeren van maldegem grote 
schure ende een ofstede ten oosten daer den brou pit in leeghf'. Op dat eigendom lag 
een bezette rente die moest betaald worden door de kapelaan. De vergoedingen voor 
het opdragen van de missen gebeurde door de feodale heer van Maldegem. In 1 529 
woont er een zekere meester Pieter Coroit "over de cappelrye vande daghelicxsche 
hooghmesse over mr Jacob van Halewyn heere van maldeghem �as. 36" 



Naast een woning, krijgt de onderpastoor ook de scholasterij, wat inhoudt dat hij het toe
zicht heeft over de school die toen in Maldegem bestond. H ij is verantwoordelijk voor 
hetgeen aangeleerd wordt, staat in voor de organisatie en plukt er ook de financiële 
vruchten van. 

In nagenoeg al le kerkrekeningen wordt die stichting van Jacob van Halewijn vermeld , we 
geven een tweetal voorbeelden: 

1 572-1 573: 
Betaald aan de "prochiepapen van alle avenden tlof te lezen ter sepulture van mijn heere 
van Maldehem den psa/me van de de profundis.37" Jan Makereels was toen kapelaan. 

1 582- 1 583: 
Pieter Maroux, ontvanger van mevrouw van Maldegem, betaalt de erfel ijke lijfrente van 
de fundatie van de dagelijkse hoogmis en andere diensten van jaargetijden "ende gefon
deert bij wij/ent mher Jacob van Halewijn ruddere heere van Maldeghem al volghende de 
testament vanden voornoemde heere ene de letteren van verbande daerof wesende. 38" 

b. proces tegen de Sint-Baafsabdij 

De Kleitenaren waren gewoon de mis bij te wonen in de Sint-Maartenskapel die op het 
erf stond van de Papinglohoeve. Iedereen was de mening toegedaan dat de Sint
Baafsabdij daartoe verplicht was en in 1 538 spande de bevolking van Kleit, met de hulp 
en de steun van Jacob van Halewijn en de magistraat van Maldegem, een proces in 
omdat de kapelaan die Papinglo bediende, in 1 537 teruggeroepen werd door de abt van 
de abdij. Sint-Baafs voerde aan dat de kapel op de proosdij een private, zelfs niet
geconsacreerde kapel was. De aanleggers beweerden dat er zeven missen in veertien 
dagen werden gelezen, de verweerders trokken dat cijfer natuurlijk in twijfel en zeiden 
dat er slechts af en toe een mis werd opgedragen. Sint-Baafs h ield natuurlijk alle gun
stige documenten achterwege, en kwam steeds maar met andere argumenten voor de 
dag: de kapelaan genoot n iet van een vaste vergoeding, de klok in  het torentje d iende 
enkel om het volk van de hoeve te verwittigen als hun werktijd erop zat, enz. Die van Kleit 
konden geen echte argumenten inbrengen en de zaak bleef zoals ze was: er werd geen 
mis meer opgedragen in de kapel. U iteraard werkte dat het verval van het gebouw in de 
hand39• 

Jacob van Halewijn "den edelen en voorsieneghe heere jonckr jacop van ha/ewijn heere 
van maldeghem vutkercke etc" treedt ook op als vriendelijke "midde/aer en arbitreur'' in 
"diversche questien, gheschillen, processen" die zijn hangende - en er staan er nog meer 
aan te komen - voor het geestelijk hof van Doornik tussen de beide prochiepapen en de 
koster van Maldegem contra de burgemeesters en de schepenen. Het gaat over de 
stoolrechten die de geestelijken en de koster vragen voor jaargetijden, begrafenissen, 
huwelijken, enz. Onder impuls van Jacob van Halewijn wordt op 1 8  december 1 52 1  te 
Brugge in het huis van Pittem (nu bisschoppelijk paleis) een akkoord getekend, waarbij 
voor eens en altijd wordt bepaald wat de pastoors voor hun diensten mogen vragen. Aan 
de ene zijde tekenden de heer van Maldegem, Jan Blockeel , de zeghelaere van het bis
dom Doornik, meester Nicasius van Maldegem en heer van Zuudt, parochiepriesters. 
Voor de andere partij tekenden Jan de Coster "buerchmeestre van den course", Pieter 
De Hoyere, burgemeester van de schepenen en schepen Jan Wijngaerdt•0• 1 235 



1 1 1 .  EIGENAARS OF BEWONERS VAN HET KASTEELTJE 

1 465 
Fi l ips IX, laatste feodale heer van Maldegem met die naam 

Graaf van Vlaanderen 

Isabelle de Playnes, schoonzuster van Karel van Halewijn 

Karel van Halewijn 

1 525 
Jacob van Halewijn, overlijdt in 1 544 

Adolf van Halewijn, zoon van Jacob, zal misschien ook enige tijd in het Kasteeltje heb
ben gewoond. H ij overlijdt in 1 544, in hetzelfde jaar als zijn vader. 

Fil ips van Halewijn huwt met Marie de Merode. Marie overlijdt in 1 585 en wordt begra
ven in de fami l iekelder van de van Halewijns in het Augustijnenklooster te Brugge. Fil ips 
was reeds in 1 557 overleden en werd begraven in het koor van de kerk te Maldegem, in 
de grafkelder van zijn broer Jacob. Fi l ips verkoopt het Kasteeltje aan Fi l ips van 
Maldegem, een zoon van Pieter. 

Fil ips van Maldegem, baljuw van Maldegem. Deze afstammeling van een zijtak van het 
geslacht van de heren van Maldegem woont in 1 528 op de hoek van de Noordstraat en 
de Courtmanslaan, in het oude huis dat daar nu nog staat. Fi l ips bezat ook een hoeve 
en brouwput aan de noordkant van de Begijnedreef. H ij was gehuwd met Adriane, een 
dochter van Hendrik de Hoyere. In 1 565 wordt hij de oude oom van de famil ie 
genoemd41 •  

Johanna van Halewijn ,  dochter van Jacob, gehuwd met Wi l lem Claerhout, heer van 
Pittem. Het paar verbleef te Pittem, of in hun huis, nu het bisschoppelijk paleis in Brugge. 

Arnoldine van Maldegem, dochter van Fi l ips. Fi l ips van Maldegem verkoopt het 
Kasteeltje aan zijn nicht Arnoldine, dochter van Roeland. Arnoldine is gehuwd met Pieter 
de Hoyere en na d iens dood hertrouwt ze met Pieter Maroux. In 1 559 is zij opnieuw 
weduwe en woont ze als eigenares op het Kasteeltje. Nog jaren na de dood van Pieter 
de Hoyere wordt nog naar hem gerefereerd als bewoner van het Kasteeltje. 

1 560 
Pieter Maroux ,  zoon van Arnold ine. Na het overlijden van Arnoldine wordt haar zoon 

Pieter Maroux de nieuwe eigenaar "ontfaen van pr maroucx over pr dhoyere vuijt dhof

stede daer hy woenf.42' ' .  Pieter huwt met Arnoldine de Coster. H ij wordt in 1 561 als ont

vanger van de goederen van de Sint-Baafsabdij in de streek aangesteld en is dus ook 

ontvanger van Paping lo43• 

1 580 
Arnoldine de Coster, weduwe van Pieter Maroux, "over pieter d'hoyere uut d'hofstede 
a/waer zij te woenen plachten. 44" 



Arnoldine Maroux, dochter van Pieter, gehuwd met Jan de Bats, woont ook enige tijd 
op het Kasteeltje. 

1 61 6  
Filips Ma roux, zoon van Pieter, wordt de volgende eigenaar van het Kasteeltje: "over 
hem en zijn consoorten van een rente gaende uut dhofstede daer wylent Pieter de 
Hoeyere woende. 45 "  

1 63 1  
D e  erven van Fi l ips Maroux. Het i s  Petronella Ommejaghere, echtgenote van Fi l ips, die 
nu op het Kasteeltje woont46• 

1 630 
Pieter Verbiest41 
Als Pieter Verbiest, oom van de beroemde pater Verbiest, in 1 630 griffier wordt van 
Maldegem, gaat hij op het Kasteeltje wonen. H ij is immers gehuwd met een dochter 
Maroux. Op 1 7  mei 1 643 koopt hij het pand van de weduwe en de erfgenamen van Fi l ips 
Maroux: "Pieter Verbiest over dhoirs Philips Maroux op zyn hofstede inde noordtsraete. 48" 

Verbiest, die op 1 1  juni 1 630 de eed aflegt als griffier van het Ambacht Maldegem, koopt 
in hetzelfde jaar ook de herberg het Moriaanshoofd in Maldegem. H ij wordt later ook nog 
notaris en stokhouder van het ambacht, de man dus die al le openbare verkopingen leidt 
en er uiteraard voor vergoed wordt. De griffier verbouwt het Kasteeltje vrij grondig. Na 
zijn vertrek naar Brugge verpacht hij het Kasteeltje aan zijn schoonzoon Pieter De Smet, 
die hem opvolgt als griffier. Verbiest verkoopt bij zijn vertrek naar Brugge alle gronden 
achter het Kasteeltje, enkel de 295 roeden waarop de woning staat, behoudt hij .  In 1 639 
betalen de erven en de weduwe van Pieter Verbiest de kerkrente49• 

1 639 
Pieter de Smet, huwt met Jozijntje, een dochter van Pieter Verbiest en koopt het 
Kasteeltje van zijn schoonvade1"5°. H ij is sinds 1 630 griffier van het Ambacht en heeft 
eerst nog het ambt van baljuw vervuld te Oostwinkel51 • H ij bl ijft griffier tot in  1 661 . Pieter 
is een zoon van de zeer rijke Gil l is de Smet, die op Raverschoot woont en brouwer en 
eigenaar is van vele herbergen en van verschi l lende molens52• 

1 658 
Pieter Lemerchier (woont er)53• 

1 661  
Meester Louis Hackaert, stokhouder en  procureur van het Ambacht, koopt het 
Kasteeltje van de erven Pieter De Smet; Cornelis Haerens woont er, maar na zijn aan
koop gaat Hackaert er zelf wonen54• Wegens schulden is h ij verplicht zijn eigendom van 
de hand te doen. 

1 674 
In 1 67 4 koopt Joos Zoetaert het Kasteeltje voor 1 750 gulden van Louis Hackaert, pro
cureur te Maldegem. Deze laatste moest zijn eigendom verkopen omdat hij schulden 
had tegenover Zoetaert van een onbetaalde rente. Joos Zoetaert is ontvanger van de 
goederen van Sint-Baafs, schepen en ook burgemeester. Een dochter huwt met 
Nicolaas Clé en die wordt eigenaar van het Kasteeltje in de 1 8de eeuw. Joos Zoetaert J 237 
verpacht het Kasteeltje aan Pieter van Hoogheweghe, berijder van de ambachten 



IJzendij ke en Aardenburg .  Het Kasteeltje werd toen Toreken genoemd: "een boomgaard 
ende huysinghe met een torre daer op staande". 
Joos Zoetaert verbl ijft er enkele jaren, maar trekt in 1 682 naar Brugge, waar hij overlijdt. 
In 1 664 huwt hij met Adriane Naliet, die enkele voorname huizen bezit in Brugge. Zijn 
broer Pieter is dan baljuw in Maldegem55• Na het overlijden van Adriane Nal iet wordt 
Amatus Zoetaert eigenaar van het Kasteeltje. 

1 675 
Frans Vai l lant (woont er)56• 

1 677 
Pieter Dierckens (pachter). 

1 682 
Pieter van Hoogheweghe, berijder van de ambachten IJzendijke en Aardenburg (pach
ter). 

1 686 
Antoine De Hoyere (pachter). 

Amatus Zoetaert, een zoon van Joos Zoetaert, wordt griffier van Damme. H ij woont in 
de Clarastraat in Brugge en laat het Kasteeltje na dat hij van zijn vader heeft geërfd: 
"dheer ende meester amatus Zoetaert ande noortsijde daeraen streckende metten west
hende ande kercke van Maldeghem dat ghenaempt wordt begynhof ende mette noort
sijde ande beghynedreve 2 lijnen 96 roeden synde een boomgaert ende d'huysijnghe 
met een torre daerop staende daer dheer niclaeijs Clé woont 1 1  I xcvi r.57" Amatus over
lijdt in 1 733, zijn weduwe erft het Kasteeltje. 

1 71 7  
Nicolaas Clé, burgemeester en schepen van het ambacht, gehuwd met een dochter 
Zoetaert, woont op het Kasteeltje; de oppervlakte is verminderd tot 2 1 6  roeden58• Hij zou 
ook eigenaar geweest zijn .  

1 735 
Elisabeth Dhaenens, dochter van Gi l l is, koopt het Kasteeltje van de weduwe Amatus 
Zoetaert59• 

Jacob Wil lems, echtgenoot van El isabeth Dhaenens. 
Jacob leent 1 00 pond wisselgeld bij Pieter Jacob De Smet sr. ,  bezet "op zyn huys ghe
naempt het Toreken ende erfve". Op elke vervaldag - 1 mei - moet Willems een rente 
van 5-0-0 p. gr. betalen. Af en toe krijgt Wil lems vermindering, in 1 735 bijvoorbeeld voor 
" vier daegen loon en tmaken van een kassijn en pannelatten en drie daegen peirtshue
re". Willems betaalt de rente trouw tot in 1 7  44. In 1 7  45 worden de vijf pond betaald door 
zijn tweede vrouw, ondertussen ook al weduwe en in 1 7  46 is het Jan Baptist Vermeersch 
die betaalt, hij is immers gehuwd met de weduwe van Jacob Willems60• 

In 1 753 verkopen Joannes Wil lems, gehuwd met Johanna G.prnelia De Roo, Jacob 
Wil lems, gehuwd met Petronella De Zutter en Frans Wil lems, minderjarige zoon van 

238 J Guil laume, al lemaal kinderen van Jacob Wil lems, het Toreken aan hun broer Jacob. Op 



de 296 roeden land staat een "huyse, schueren werckwyncke/, stallinghen en andere 
edificien" en verder al les wat "aert en nag he/vast" is wordt voor 226- 1 9-1  pond groot en 
courant geld, inclusief arm- en wijngeld, aan hun broer overgelaten.  Het eigendom is nog 
steeds bezwaard met de rente van 5-0-0 p. gr. ten voordele van Pieter Jacob De Smet 
en ook is er nog de onlosbare rente van 0-22-8 p. gr. ten voordele van de kerk61 • 

Het Toreken was eigendom geworden van de gebroeders Wi l lems door de successie van 
hun moeder, El isabeth Dhaenens, dochter van Gil l is62• 

IV. DE FAMILIE DE SMET 

1 .  Pieter Jacob De Smet gehuwd met Maria Anna De Zutter 

Pieter Jacob, zoon van Pieter en van Anne Dijserinck63, huwt met dame M aria Anna De 
Zutter en het echtpaar krijgt zeven kinderen64• Maria Anna overlijdt in 1 765, Pieter Jacob 
op 1 2  januari 1 768, hij is dan 83 jaar oud. Pieter Jacob is, naast burgemeester en bal
juw, ook ontvanger van de kerk geweest65• 

Hun kinderen zijn: 
1 .  Phil ip Jacques Lievin, geboren op 5 mei 1 709, wordt priester en pastoor van 

Assebroek66• 
2 .  Marie Anna, geboren in 1 71 2 , huwt met Jan Baptist Antheunis. Antheunis was 

in het midden van de 1 8de eeuw burgemeester van Watervl iet67• Het paar krijgt 
twee kinderen: François Xavier en Phi l ippine, die huwt met Phil ippe Pecsteen 
en vier kinderen krijgt: Phi l ippe Pecsteen, later burgemeester van Maldegem, 
Honoré Pecsteen die in Parijs verbl ijft, Barbe Pecsteen die huwt met Jean 
Dhont en Johanne Française Pecsteen66• 

3 .  Magdalena Johanna, geboren in 1 7 1 8, overlijdt in 1 79869• 
4. Jacob Frans, wordt eveneens priester; dooppeter is Jacob Pecsteen. Op 

tachtigjarige leeftijd ,  1 4  brumaire jaar VI (4 november 1 798), wordt Jacob nog 
verontrust door de Franse revolutionairen om de eed van haat af te leggen; de 
man is echter bl ind en l ichamelijk geheel verzwakt. Toch prijkt h ij op de l ijst van 
de verdachte en zelfs gevaarlijke priesters en hij wordt zelfs een tijdlang gevan
gen gehouden10• Even l ijkt het erop dat hij zou gedeporteerd worden, samen 
met pastoor De Fonteyne en andere priesters. Uiteindelijk wordt hij in septem
ber 1 799 vrijgelaten en mag hij in Maldegem bl ijven wonen11 • Daarvoor verbleef 
hij als onderpastoor (?) te Watervl iet. H ij overlijdt in 1 81 1 ,  op 94-jarige leeftijd .  
Zijn testamentuitvoerder is vrederechter-advocaat Pieter Jacob De Smet, vader 
van burgemeester Jean Marie72• 

5 .  Pieter Jacob, huwt met Maria Anna Dumon u i t  Watervl iet (zie verder). 
6. Bernarda Constantia, geboren in 1 724. 
7. Maria Magdalena Barbara Adriana Laurentia, geboren in 1 728 en overleden 

in 1 82 1 ; peter is Jozef Zoetaert, baljuw van het Ambacht, meter is dame Joanna 
Francisca Goeman, echtgenote van Jacques Pecsteen. Maria huwt in 1 757 met 
Jan Baptiste Clé. Haar erfgenamen zijn de kinderen van haar broer Pieter Jacob 
en van haar zus Marie Anna. Ze laat voor 1 4  7. 734 gulden na in eigendommen 
en obligaties, in huis bevonden zich 79.000 goudfranken in l iggend geld. 
Omgerekend is dat meer dan € 300.00013! 1 239 



In 1 757 koopt burgemeester Pieter Jacob De Smet het Toreken van Jacob Wil lems, zoon 
van Jacob en Pieternel le De Zutter14 •  De burgemeester koopt slechts 2 1 6  van de 296 
roeden, want Jacob Wil lems reserveert 58 roeden op de zuidwesthoek voor zichzelf, 
"waerop hij een huys is bouwende". Ook 22 roeden op de noordwesthoek verkoopt hij 
n iet, het is het huis en erf dat bewoond wordt door Francies Blanckaert, in 1 767 woont 
Maarten Spelier er15 •  Burgemeester De Smet betaalt precies 325 pond grooten courant 
geld voor het Toreken. Alle renten zijn afgelost, behalve natuurlijk de kerkrente die onlos
baar is76• 

Jacob Wil lems en zijn echtgenote Pietronella De Zutter lenen in 1 759 50 p. gr. wisselgeld 
van E .H .  Jacob De Smet, oom van Pieter Jacob. Jaarlijks moeten ze op 20 januari 2-0-
0 p. gr. betalen. Deze rente was bezet op 58 roeden waarop Wil lems een huis bouwde: 
"erfve, deel van eene meerdere partye van ii c xcvi r erfve en huys daer vanden huyse 
als nu competeert aen dheer pr jacobus de smet by coope van den comparanf'. Op de 
zuidkant woont Jan van Quathem, noord en oost de burgemeester. Deze rente was ver
der bezet op de 22 roeden als voorseid en werd in 1 761  gecasseerf7. 

2. Pieter Jacob De Smet, gehuwd met Maria Anna Dumon 

Na het overlijden van zijn vader komt Pieter Jacob op het Kasteeltje wonen. H ij huwt in 
1 736 met de welgestelde Anna Marie Dumon uit Watervl iet; het echtpaar krijgt 1 0  kin
deren: 

1 .  Phi l ip Jacob, geboren in 1 758, dooppeter is baron Phi l ip Pecsteen, het jon
getje overlijdt in  1 7.66. 

2 .  Pieter Jacob, geboren op 6 december 1 759, overlijdt op  26  juni 1 826; h ij huwt 
met Maria Josepha Boghaert, geboren in 1 780 in Aalter (zie verder). 

3.  Maria Theresia, get?,ofen in 1 761 , overlijdt drie maanden later; op 9 januari 
1 762. . , ,_::(' ' 

• •  <= 

4. Maria Anna, geboren in  1 762, huwt met notaris Simon Cuelenaere. 

5 .  Maria Theresia, geboren in 1 765. 

6. Frans Xavier, geboren in  1 767, overlijdt in 1 82 1 ; hij huwt met Joanne Maria 
Matthys bij wie hij zeven kinderen heeft; hij was raadslid in Maldegem van 1 803 
tot 1 820. Een van de kinderen, H ippol iet Desiré gaat in Eeklo wonen; Hippol iet 
krijgt op 1 5  oktober 1 858 opdracht van de gemeenteraad plannen te tekenen 
voor een nieuw gemeentehuis, zijn neef Jean Marie was toen burgemeester19• 

7 .  Phil ippe Jacob, geboren in 1 770, huwt met Marie Luykx; ze krijgen één zoon, 
Lodewijk Francies, die van 1 823 tot 1 830 burgemeester was van Maldegem; 
het was een fervent orangist en dat wordt in Maldegem maar matig geappreci
eerd, vandaar dat hij na 1 830 naar Gent vertrekt, een echt oranjegezinde stad. 

8. Phil ippina Bernardina, geboren in 1 772, haar dooppeter is baron Phil ip 
Pecsteen; het meisje overlijdt op 1 6-jarige leeftijd. 

9. Karel Alexander, geboren in 1 77 4, overlijdt op 6 juni 1 828, huwt met Angelina 

Vermeersch; hij was raadsl id in Maldegem van 1 8 1 0  tö 1 821 . 

240 1 1 0. Theresia Francisca, geboren in 1 778, leeft slechts 8 weken. 



Dat baron Phi l ip Pecsteen enkele keren optreedt als dooppeter bewijst het bestaan van 
goede relaties tussen de heren van Sint-Anna en de fami l ie De Smet u it de Noordstraat. 

In 1 795 is Pieter Jacob, de laatste baljuw van feodaal Maldegem, 83 jaar oud , en als 
beroep wordt rentenier opgegeven. Zijn echtgenote overleed een jaar daarvoor, op 58-
jarige leeftijd .  Er zijn nog twee inwonende zonen: Pieter Jacob en Frans. Het huishouden 
wordt geregeld door Maria De Reu uit Adegem, 58 jaar oud, die geholpen wordt door de 
twintigjarige seNante Marie De Mey die in  1 792 in dienst wordt genomen. Maria De Reu 
is haar meesters zeer trouw, ze werkt reeds van in 1 756 bij de fami l ie De Smet. In  1 830, 
ze is dan al 92 jaar oud, treffen we haar nog steeds aan als dienstmeid. Kort daarna over
l ijdt ze; Marie heeft dus haar hele leven gediend op het Kasteeltje. Knecht Pieter 
Zwanckaert, ook van Adegem, is heel trouw aan de fami l ie, hij komt in 1 786 op het 
Kasteeltje werken en blijft zeker tot in 1 81 1  in dienst79• 

Rechts van het Kasteeltje woonde toen Jan De Li l le, gehuwd met Maria Reychler. De 
buren aan de l inkerkant waren kleermaker Maarten Spelier en d iens vrouw Petronella 
Versluys; hun zoon Frans was veldwachter van Maldegem. In  de kapelanie aan de 
Begijnedreef woonde onderpastoor Jan Frans De Vl ieger8°. 

3. Pieter Jacob, gehuwd met Marie Josepha Boghaert 

De toestand op het Kasteeltje is in 1 81 1 grondig gewijzigd. De laatste baljuw van 
Maldegem is al een tijdje geleden gestorven en zoon Pieter Jacobus De Smet, geboren 
op 6 december 1 759, woont nu op het Kasteeltje. H ij is in  1 803 gehuwd met de twintig 
jaar jongere Maria Josepha Boghaert uit Aalter en het paar krijgt zes kinderen: 

1 .  Josephine, treedt in  het huwelijk met Lieven De Buck, geneesheer en later bur
gemeester van Maldegem; hun dochter Emi l ie (+ 26 september 1 920) huwt met 
Henricus Aloyisius Vermast (+ 27 mei 1 920). 

2 .  Stéphanie, blijft ongehuwd op het Kasteeltje wonen. 
3. Eugénie, vertrekt in 1 844 naar het Begijnhof in  Gent; ze overlijdt in  1 859, kort 

na haar moeder. 
4 .  Emilie, huwt met de  rijke notaris Louis Joseph Corneil le Bouûaert uit Brugge; 
5. Marie, overlijdt op jeugdige leeftijd .  
6 .  Jean Marie, geboren in 1 81 9, woont zijn hele leven lang a ls jonggezel op het 

Kasteeltje81 • 

a. vrederechter Pieter Jacob De Smet 

Reeds in 1 797 is vader Pierre Jacques, zoals hij nu wordt genoemd, door de primaire 
assemblee of het Maldegemse kiescollege, verkozen tot vrederechter van het kanton 
Maldegem, later wordt hij altijd als advocaat vermeld. 

Bij de verkiezing van 1 4  germinal jaar V (3 apri l 1 797) wordt De Smet met absolute meer
derheid van stemmen tot vrederechter verkozen. Enkele dagen tevoren was hij reeds 
aangeduid als é/ecteur van het kanton, wat betekent dat hij het kanton vertegenwoordigt 
bij verkiezingen op een hoger echelon, bijvoorbeeld departementale verkiezingen82. H ij 
is overigens ook de enige Maldegemnaar die op de l ijst van de zeshonderd grootste 
belastingbetalers van het Scheldedepartement prijkt, wat hem het recht geeft te mogen 
deelnemen aan verkiezingen voor de "représentants du peuple.8311 [ 241 



Na de reorganisatie van de kantons wordt Maldegem, samen met Adegem, Middelburg 
en Sint-Laureins bij het kanton Eeklo gevoegd. Als er in 1 802 verkiezingen worden 
gehouden, zijn onder andere Karel Boghaert u it Aalter - verwant aan de echtgenote van 
Pieter Jacob en gewezen vrederechter - en Pieter Jacob De Smet u it Maldegem kandi
daat-vrederechters. Het stemt de Eeklose kandidaat, François Van Zele, bepaald korze
l ig dat Boghaert 1 064 stemmen krijgt en De Smet 1 060, terwijl hijzelf tevreden moet zijn 
met slechts 362 stemmen. Bij deze verkiezing gebeurden allerlei onregelmatigheden, 
vooral dan in Maldegem: er circuleerden reeds op voorhand briefjes met de namen van 
bepaalde kandidaten, er wordt getracht de mensen om te kopen met een kan bier, " de 
licht geloovige menschen gelijk ofte er aldaer vele zijn die voor eene kanne bier al veel 
zouden doen, trachten te misleyden al en waer het maer enkelijk om mij in vijandschap 
te doen komen met den juge de paix De Smet of met mijn heer Bogaert." Een bepaalde 
serie kiezers verklaart voor De Smet te hebben gestemd en dat terwijl uit de verzegelde 
bus slechts enkele briefjes met de naam De Smet werden gehaald. Er werd kortom 
gefraudeerd dat het een l ieve lust was. De slotsom van deze verkiezing was dat 
Boghaert met vier stemmen meer dan De Smet als vrederechter werd aangesteld84• 

b. knechten en meiden 

Bij de onafhankelijkheid van België in 1 830 is advocaat De Smet overleden en het is zijn 
weduwe die nu alle zaken bereddert, wel iswaar met de hulp van drie meiden: de 92-jari
ge Maria De Reu, Sabine Mouten en Natal ie De Clercq85• 

Rond 1 846 woont Marie Josepha Boghaert nog steeds in de Noordstraat, samen met 
Stéphanie en Jean Marie, d ie student is. Er is ook nog een inwonend nichtje, Sidonie 
Boghaert uit Gent, waarschijnl ijk om te genieten van de gezonde Maldegemse buiten
lucht. Als Eugénie De Smet in 1 844 naar het oud begijnhof in Gent vertrekt, wordt ze 
daarbij merkwaardig genoeg gevolgd door Clémence Rombout, een van de dienstbo
den. Het huispersoneel is bl ijkbaar niet meer zo honkvast, want de meiden volgen elkaar 
vlug op: Victoria Bourgonjon, Louise Kelner, Eugénie Danckaert uit Adegem, Dalia 
Francke, Thérèse Van Wal leghem uit Torhout, Barbara Leloup, Clémence Rombout uit 
Zomergem en Rosal ie Ballegeer. Nochtans was het in  Maldegem algemeen bekend dat 
de meissens die op het Kasteeltje werkten, bijzonder goed werden behandeld, vandaar 
de levenslange trouw van sommigen86• 

Vanaf 1 880 woont rentenier Jean Maire samen met Rosalie Danckaert in zijn ruime 
woning87• In  1 89 1  woont n iemand meer bij hem in86, in 1 901 zijn er weer twee inwonen
de d ienstboden: Sylvie Buyssens en Leonie Temmerman uit het West-Vlaamse Esen89• 

In 1 91 2 , lang na de verkoop van het Kasteeltje, komen we Rosalie Ballegeer nog eens 

tegen en wel in verband met een betwisting over een haag. Rosalie, die in Oedelem 

woont, getuigt dat zij "in den tijd dat ik bij M. De Smet als dienstmeid woonde er eene 

opening was in de haag tusschen zijn eigendom en dat van Mijnheer Machaar van de 

Genachte en dat Jan Matthijs die haag scheerde langs weerkanten voor M De Smet en 

dat ook M. vandegenachte bekende dat het de hage was van M De Smet, dat is vijf en 

twintig jaar geleden." En nog: "Mijnheer De Smet heeft mij ook meer dan eens gezegd 

dat het zijne hage was, hij deetse Jan altijd vermaken met perse[J. Op de hoek van dan 

wal aan M. Braads was er ook eene opening tuschen M De Smet an Mijnheer Bona Da 

242 1 Lille om die hage te kunnen scheeren en er was ook een gat aan de schura van 



M. Vandegenachte om na Bona Lil/es te kunnen gaan.00 " Hoe het afl iep met de betwisting 
om deze haag, konden we niet achterhalen. Maar dat Rosalie een goed geheugen had, 
is zeker. 

4. R ijk  zijn in  de 1 9de eeuw 

Als ex-vrederechter en advocaat Pieter Jacobus De Smet in 1 828 overlijdt, worden zijn 
bezittingen verdeeld onder zijn zes kinderen. Daar al leen dochter Josephine meerderja
rig is, wordt notaris Simon Cuelenaere, oom van de kinderen, op 1 3  juni 1 828 door de 
fami l ieraad als toeziend voogd aangesteld over de vijf minderjarige kinderen: Stéphanie, 
Eugénie, Emilie, Marie en Jean Marie. De verdeling van de goederen gebeurt door nota
ris Pieter Jacobus Wallyn voor vrederechter Jacobus Johannes Van de Casteele uit 
Eeklo en Simon Cuelenaere; vanzelfsprekend is ook weduwe Marie Josepha Boghaert 
present. 

a. de erfenis van Pieter Jacobus De Smet 

De onroerende goederen die het echtpaar De Smet-Boghaert tijdens hun huwelijk  had 
aangekocht, waren enkele weken tevoren in twee kavels verdeeld; het betrof een blok 
land die was gekocht van Anna Coleta Van Caloen u it Brussel. De 4 bunder 55 roeden 
en 1 07 ellen lagen aan het eind van het Kapelaanstraatje, op de noord- en de zuidkant 
van de kerkwegel die naar de Warmestraat l iep. De helft ervan werd toegewezen aan 
mevrouw Boghaert, de andere helft was voor de kinderen91 • 

De verdeling van de goederen van de overleden advocaat De Smet gebeurt op 24 
december 1 828 in het Kasteeltje. Tezelfdertijd worden ook de renten en obligaties ver
deeld van Karel Alexander De Smet, een overleden oom. Nog steeds wordt in Maldegem 
gesproken over de legendarische rijkdom van de fami l ie De Smet, welnu daar is reden 
toe. Alleen al de opsomming van de goederen van advocaat De Smet is ontiegelijk lang. 
Om een idee te hebben van wat rijk zijn is, sommen we al le onroerende goederen in het 
kort op: 

1 .  Bezittingen in Maldegem: 
• Het Kasteeltje: een notabel huis met remise, stal l ingen en verdere geriefelijkheden 

met erf en hovenieringhe, l inks lag de Begijnedreef of Kapelaanstraatje - de twee 
benamingen worden naast elkaar gebruikt - , rechts woonden Jan Van Quathem en 
Jan Van de Putte; met de grond, de fruit- en andere bomen wordt dat eigendom 

• 

• 

• 

geschat op 3000 gulden. 
Het Begijnhof, een stuk land achter de tuin van het Kasteeltje en "daervan deel uyt
maekend' . De oostkant paalt aan de Begijnewatergang, de noordkant komt aan de 
Begijnedreef en aan de voetweg naar de Warmestraat. Met bomen en hagen: 1 290 
gulden. 
Een stuk zaailand, eveneens aan het einde van de Kapelaanstraat, de voetweg naar 
de Warmestraat half meegaand, 642 gulden. 
Een hofstede met woonhuis, schuren en stallen, land en verdere aanhankelijkhe
den, gelegen op de zuidkant van de Vakestraat, oost de straat van Vake naar 
Butswerve, zuid het Doornstraatje. Bij die hoeve hoorden talrijke stukken land, alle
maal in  of nabij Vake en het Stappaartsvaardeken gelegen: de Braamput bij de her-



• 

berg op de  hoek van de Vakestraat, de Daalschoten bij het Houtveld, de Beirenaard, 
het Vossenhol .  Pachter van die hoeve is Jacobus De Grave. De hoeve zelf werd 
geschat op 8664 gulden, inclusief de bomen. 
Twee partijen zaai land bij Moerhuize, 867 gulden . 

2 .  Eigendommen in en rond Kleit: 
- 78 roeden 88 el len aan de straat naar Ursel, 253 gulden; 
- verschi l lende stukken zaailand en sparrenbos onder andere bij Vernaats Katte, 

3-73-6 bunder, 1 1 67 gulden; 
- een bos op de Kampel bij de Kraai lokerkweg, 432 gulden; 
- een meers in  Kleit, 546 gulden; 
- nog een bos in dezelfde wijk, 492 gulden; 
- bos en zaailand bij Kleit, 425 gulden; 
- bos bij  de Kraailokerkweg, 206 gulden. 

3.  Eigendommen in Adegem: 
- een partij land in de Soliebossen, nabij het Sint-Gi l l istraatje op de wijk 

Raverschoot, 335,50 gulden; 
- het Wittebroodstuk aan de Vulderstraat, 1 020 gulden; 
- een partij in  de Leibossen, bij het Fruwelegat aan het Houten Wambuis, 

929 gulden; 
- een stuk in  dezelfde Leibossen, oost van de Lieve, west het Vrouwestraatje, 

1 0 1 7  gulden. 

4. Eigendommen in Sint-Laureins: 
- een partij aan de Cocquytstraat, 389 gulden; 
- zaai land bij de Berteldorpstraat, zuid de Vaakweg, 900,50 gulden; 
-de Bei lbos, 277,50 gulden; 
-de Pluim, 1 034 gulden; 
-een bos met het tai l l iehout in  de Goochelaarstraat, 1 1 2 1  gulden; 
-nog een bos aan de Vakeleetstraat, 487 gulden; 
-een stuk zaai land aan 's Herenjansstraat, 398 gulden. 

5 .  Een partij in de Beoosteredepolder in Sint-Margriete, 656 gulden. 
6.  Een andere partij in de Barbarapolder, 600 gulden. 
7. Een hofstede in Kaprijke, bij het Fortje: huis, stal l ingen en grond, 2049 gulden. 
8. Meer dan 6 bunder land in  de Oostpolder in Sint-Jan-in-Eremo, 1 806 gulden. 
9.  Renten en obligaties van advocaat De Smet: in totaal 1 3  stuks voor een waarde van 
9703 gulden 80 cent. Dit is de opbrengst gerekend over 20 jaar, jaarlijks brengen deze 
renten 485 gu lden 1 9  cent op. 
1 0. Vier renten van Charles De Smet met een opbrengst (ook over 20 jaar) van 1 962,80 
gulden of jaarlijks 98, 1 4  gulden. 

De totale masse van de nalatenschap van De Smet bedraagt 43.505,30 gulden, wat zeer 

veel geld is. Elk van de kinderen krijgt voor 7250,28 gulden aan onroerende goederen. 

Vanzelfsprekend is dat niet het gehele bedrag dat de kinderen erven, er is nog veel meer. 

Er wordt bijvoorbeeld niet gesproken over contant geld en beleggingen. En er is ook nog 

een "behuisde beschuurde en besta/de" hofstede met niet mindèr dan 30-47-34 ha land, 
' 
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van Judocus Voncke. Deze hoeve bl ijft in onverdeeldheid "om reden dat de zelve hof
stede gelegen is in eene Polder na bij de zee en doorzulks meer als ander goederen 
onderworpen aan beschadigheden, het gonne in calamiteuse gevallen beter voor de 
cavelanten gemeene als door één kan gedragen worden. "  De bezitt ingen in de polders 
komen van de u it Watervl iet afkomstige Marie Anna Dumon, die huwde met Pieter 
Jacobus De Smet, grootvader van Jean Marie De Smet. 

De zes gevormde kavels, elk ter waarde van 7250,28 gulden, worden vervolgens uitge
loot. Kavel A met het Kasteeltje, een partij land aan de Kapelaanstraat en nog enkele 
stukken bos op Adegem, wordt uitgeloot voor Eugénie De Smet. Kavel E, d ie Jean Marie 
te beurt valt, bevat geen enkele partij op Maldegem92• 

)l�.q"e/7,We,· �,.,,;.;1u>ffiy.., ,t;,,-;;L!e.H.- � fL'}r;.,,,,)�/{ Q�� # a 
?nlfl.lft_ NtoJf�§tA"'h. ,)Nt...J4.?M k 'do...,, ff.Je- J/0ddihJ' �,y'h� na/J k 
/tt� éh 'i �'dek� Lf:ulu.- b<lf?,,1.//',.,,,_ . .  ilt,,.,,._,,h_,ûf 'fy°"" ui//� 
l)l�)L t Y"- 1'- 7:. fd/�M>-f d� J.,w, A .,,,,·@á!0� Y.2# /effa._c 
"/;Jm,/1wffa-l.u.u.. d.. Çuq, /,.,_,,,, f'#,_;J,_ ).._. ,/u.lt/t.z>tn7e-Vof1't. d<--W..é; 
9s:t.. /4k-h.-t-)-L 111i/ ��;,;,J)w,, q ./,,t wu,.. i4 'd.", m v p1v'de1i.:.. _,;/. /!'/ (/ d , , ", 
�HJ !,_4laJ:te-?n.. '°;;cJew )v,j;,,1k_n_. 'f&;i.[ tfeÁ.k<--1.._fi11::dvL-
�f/, en, ,?o/ 7-

• ..dbaW{k.,l�a_ . #J;;;fh�· 
Slot van het eigenhandig geschreven testament van Marie Josepha Bogaert 
waarin ze haar kinderen oproept toch maar goed overeen te komen. 

b. testament van Marie Josepha Carol ina Boghaert 

Het eigenhandig geschreven testament van Marie Josepha dateert van 24 mei 1 855. " In 
den naem van de naem der Alderheiligste dry Vuldigheid' wenst ze begraven te worden 
op het kerkhof van Maldegem met een voorafgaande lijkd ienst eerste klas. Aan de 
armen wordt 800 l iter gebakken tarwebrood u itgedeeld. Naderhand moeten zo vlug 
mogelijk nog 250 missen worden opgedragen en er wordt ook nog een gezongen jaar
getijde gefundeerd waarbij iedere keer 300 l iter graan gebakken in brood moet worden 
gedistribueerd. 

Mevrouw Boghaert schenkt dan allereerst, buiten het erfdeel voor alle kinderen en vrij 
van alle successierechten, enkele hectaren grond aan haar drie ongehuwde kinderen: 

- Jean Marie: een bos in Lotenhulle, groot 2-1 7-90 ha, zuidwest het Leiken; 
- Stéphanie: land in  Aalter, groot 2-0-50 ha, west het Roosestraatje; 
- Eugénie: land in  Maldegem met uitweg naar de Bloemestraat, groot 2-39-20 ha, 
zuid het Kapelaanstraatje, west de Begijnebeek, noord het Sint-Janshospitaal in 
Brugge03• 

Die schenking dient "in compensatie van het van het gonne sij tekort hebben genoten 
der revenuen van hun vaderlijk erfdeel en waar van het overschot door mij is verbruikt. " 
Daarenboven wordt Jean Marie ervan ontslagen in de nalatenschap de kosten van zijn 
studies in te brengen "die uijt dien hoofde te sijnen laste sou kannen geerscht worden." 
Volgens zijn moeder heeft hij dat verdiend voor "het administreren mijner goederen en 
door andere voor mij gedaene devoiren." Mocht er daarover discussie ontstaan, dan zal l 245 



al wat Jean Marie aangerekend wordt, vrij zijn van successierechten. De schulden van 
Eugénie en Stéphanie van bouw- en onderhoudswerken die hun moeder heeft laten uit
voeren aan hun eigendommen, worden eveneens kwijtgescholden, net als de kosten als 
Eugénie begijn  is geworden. De testatrice heeft bij d it al les maar één wens: 
"Versoekende mijne Lieve Kinderen aen Elkanderen geene de minste moeyelijkheden 
aen te doen in de verdeeling mijner nalatenschap in 't vriendelijk te laeten bewerken."  Als 
u itvoerder van haar testament stelt mevrouw Boghaert administrateur Remi Diericx-Van 
Acker u it Gent aan94: 

c. verkoop van de inboedel van het Kasteeltje 

Marie Josepha Boghaert overlijdt op 1 2  april 1 859 in het Kasteeltje. Gedurende drie · 
dagen, op dinsdag 1 4, woensdag 1 5  en donderdag 1 6  juni 1 859, van acht uur 's �or
gens tot acht uur 's avonds, wordt de inboedel van het Kasteeltje publiek geveild. Er 
worden niet m inder dan 542 kavels en kaveltjes aangeboden. Het goud- en zi lverwerk 
wordt u it de vei l ing gehouden, de erfgenamen gingen akkoord het onder elkaar te ver
delen. 

In  eerste instantie worden er een aantal brandijzers, blaaspijpen, haardplaten, spitten, 
schoppen, roosters, tangen en hangers, wafelijzers en koekenpannen verkocht. Daarna 
komt een serie bl ikken taartvormen en pannen aan de beurt, gevolgd door het tinwerk: 
t ientallen tee/en en te/foren, lepels, schotels, kommen en kommetjes, te veel om op te 
noemen. Idem d ito voor het koperwerk: emmers, weegschalen, theepotten, gieters, 
bloembakken en dies meer. 

Het 'gleierwerk' bestaat uit tientallen borden en tailloorkens, schotels, sauspannen, 
soepkommen, lampetten, enz. Hetzelfde voor het porselein, glas en aardewerk, dat in 
massale hoeveelheden wordt aangeboden. Opvallend is dat de porseleinen stelsels, 
postuurkes en vazen een vrij hoge prijs gaan. Zo wordt voor twee porseleinen bloemva
zen 20 frank geboden. En Jean Marie De Smet biedt 201 frank voor een waarschijn l ijk  
prachtige verzameling porselein. Het was bovendien het hoogste bod van de hele vei
l ing. 

Naast de gewone g lazen, de bierg lazen en de roemers worden ook enkele honderden 
(lege?) wijnflessen te koop aangeboden. Die worden verkocht aan winkeliers, brouwers 
en jeneverstokers uit Maldegem en het omliggende. En dan zijn er nog de verschil lende 
lege én volle wijntonnen (wijnstukken), biertonnen en twee biertstellingskens te vermel
den. Vergeten we de manden met de korken niet! 

Aan het veilen van l innen en beddengoed, inclusief de bedden, bakken en het bedden
behangsel, l ijkt maar geen eind te komen. Opvallend is de hoge prijs die voor de wollen 
matrassen wordt betaald: tussen de 42 en 77 frank! 

Een calorifère of vulkachel, enkele stoofkens en nog andere kachels gaan ook onder de 

hamer. Dat de woning verlicht we(d met quinquets bl ijkt uit de verkoop van tientallen 

stuks. Ook kaarsenpannen en kaarsensnuiters bl ijken veelvuldig gebruikt te worden. En 

dat de woning verwarmd wordt met hout, kunnen we opmaken .uit de veil ing van enke

le tientallen 'hopen' brandhout: blokken, droge sparretjes, rol l ingen, persen en ander 
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Ook de tientallen stoelen, kleer- en andere kasten, commodes, nachttafels, grote en klei
ne tafels, speeltafeltjes en coulissetafels, spiegels en spiegeltjes vinden gretig afzet. 
Voor een aparte coul issetafel of uitschuifbare tafel betaalt timmerman Karel De Meyere 
47 frank. Zelfs de tapijten, tafelmatten, schouwkleden, stoors, gordijnen en behangsels 
vinden kopers 

Uit het washok, de schuur en de stal len komen vleeskuipen, vleesblokken, waskuipen, 
twee bloemstoelen, kruiwagens, schoppen, spaden, harken en ander alaam en tuinge
rei. 

Aparte stukken waren toch een horgelken, een globe, een belle, verschi l lende loten prin
ten, een drapeau met bijhorende stok, een cristalline stelsel dat voor 87 frank wordt ver
kocht aan dokter De Buck, een piramide, een vogelmuit, twee duivenhokken en een kie
kenkot, een kalkoen met kuikens, twee geiten, enkele schouw- en staanklokken, een 
deur en zelfs de winderveer of windwijzer werd van het dak gehaald!  

Opvallend op deze vei l ing was dat de erfgenamen zelf heel wat opkochten, meestal 
waren het de duurste stukken; Jean Marie en Stéphanie kochten heel wat huisraad, zij 
bleven tenslotte op het Kasteeltje wonen : 

- Jean Marie voor 1 27 1 ,25 frank; 
- Stéphanie, 431 ,69 frank; 
- dokter De Buck, 31 4.30; 
- notaris Bouûaert, 1 68, 7 4 frank. 

De opbrengst van deze driedaagse vei l ing bedroeg 4376,84 frank. 

Zeggen dat de grote massa voor deze vei l ing was komen opdagen, is ietwat overdreven. 
Er waren enkele handelaars uit Eeklo, een paar uit Adegem (Jacobus Steens, Fel ix en 
Jozef Boels, August De Pré), maar het gros bestond u it Maldegemse middenstanders: 
herbergiers, schoenmakers, winkel iers, een mulder, enz. Opvallend is de aanwezigheid 
van vier douaniers en van dokter Francies Tytgat. En dat Dalia Francke en Eugénie 
Danckaert, allebei meid op het Kasteeltje, ook een en ander kochten, hoeft ons niet te 
verwonderen: zij kenden de kwaliteit van de verkochte goederen95• 

d. zilverwerk en geld 

De verdeling van het zi lverwerk, waarvan de waarde per gram wordt bepaald, brengt ook 
een aardige duit in het laatje: een louche (grote lepel), 26 lepels en 26 vorken, 1 O koffie
lepeltjes, een kroes, een l imonadelepel, een zilveren doosje, twee zi lveren kandelaars 
van 1 087 gram, nog eens twee kandelaars van 1 1 1 2 gram en een paar zi lveren schoen
gespen. Totale waarde: 1 046,70 frank. 

En dan is er het geld: 
- koperen geld: 1 O frank; 
- zilver: stukken van 5 frank, 2,50 frank, 2 frank, 1 frank, 50 centimes, 1 4 1  gram 
in keizerlijke kronen, verschil lende Nederlandse zi lveren munten; 
- goud: stukken van 20 frank, stukken van 1 O frank, van 5 ,  1 stuk van 40 frank, 
vele gouden guldens en een goudstuk van 1 00 frank; 
- papieren geld : 4080 frank. ! 247 



De tien aren rogge en het plantgoed in de tuin, onder andere 1 268 olmen, worden op 
675 frank geschat. 
Alles samen: 691 7  ,52 frank. 
Merkwaardig is wel dat nergens wordt gesproken over juwelen en schi lderijen. 

e. verdel ing van de onroerende goederen 

Kort na de vei l ing overlijdt begijntje Eugénie en dat maakt de verdeling van de erfenis er 
niet makkelijker op. De vier nog levende kinderen hebben recht op elk één vijfde van de 
erfenis, want Eugénie telt ook mee, daar ze nog in leven was toen haar moeder overleed. 
Daar Jean M arie en Stéphanie de enige geïnstitueerde erfgenamen zijn van hun overle
den zus, wordt d it vijfde deel onder hen verdeeld . 

De inventaris wordt opgesteld in het Kasteeltje op vertoon en aanwijs van Jean fy'larie en 
Stépanie, d ie beloven niets te zu l len achterhouden en al le stukken, documenten, akten, 
enz. ,  voor te zul len leggen. 

De verdel ing van al le onroerende goederen neemt eveneens verschi l lende dagen in 
beslag en sleept aan tot 1 2  jul i  1 861 . 
Het erfdeel dat Marie Josepha Boghaert op 29 apri l 1 81 2  bij de verkaveling tussen haar 
en haar broers ten deel valt, is ronduit indrukwekkend: 
• een hofstede aan de Hul lestraat in Aalter met daarbij tientallen hectaren land het 

Doorntje, de Peerdebilken, de Weitink, het klein Doorntje, de Wormstal, de halve 
Wulge, de Ganzeput, het Kort stuk, enz. ;  

• verschi l lende tientallen· hectaren land en bos in Knesselare op Vinktwijk en de 
Berrentwijk. 

Ook kocht mevrouw Boghaert heel wat grond: 
• 1 81 9: land in Aalter, bij de halve Wulge; 
• 1 828: twee stukken zaailand in Maldegem, oost de tuin van het Kasteeltje, west de 

Begijnewatergang, zuid de Katsweg95; 
• 1 830: het Lekkerbeetje in Knesselare; 
• 1 834: vier stukken land en bos op de Kampel , in de omgeving van Maasbone91; 
• 1 835: zaailand op de Kampel98; 
• 1 835: nog een partij land op de Kampel99; 
• 1 836: nog eens drie percelen op de Kampel100• 
In Maldegem al leen bezit deze dame 48-47-20 ha eigendom: huizen, land, planterij, enz. 

Bij d it al les d ient nog de hofstede van 30-77 -24 ha in de polders te worden gevoegd, de 
opbrengst van verkoop van zaailand van de overleden Eugénie, enz. Elk van de kinde
ren had ook schulden bij het sterfhuis: Jean Marie van boomprijs en 4866 frank van hui
zen in de Katsweg, Stéphanie van een huis in de Noordstraat, van een boerderij in Kleit 
en van de aankoop van metalieke obligaties en van renten; Emil ie was nog geld schul
dig van de nalatenschap van Marie. 

Er waren dan nog allerlei rekeningen: de kosten van de begrafenis, de brooddeling aan 
de armen, een lijkdienst in Kleit, tafelkosten, successierechten, �osten van leveranciers 
(o.a. boeken en dagbladen van drukker-u itgever Hoste u it Gent), dokterskosten, mest-
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Burgemeester Jean Marie De Smet. 

Al bij al bleef voor de vier kinderen De Smet een meer dan behoorlijk erfdeel over, waar 
goed van te leven viel, zoals overigens werd bewezen door Jean Marie De Smet. 

5. Burgemeester Jean Marie De Smet 

Jean Marie De Smet ziet op 2 1  apri l 1 8 1 9, om halftien 's avonds, het levenslicht in 
Maldegem. De aangifte van de geboorte wordt gedaan door vader Pieter Jacobus en als 
getuigen treden Johan Judocus Van Straelen, advocaat uit Gent en een broer van Pieter 
Jacobus, Karel Alexander, op. 
H ij erft het Kasteeltje van zijn zus Eugénie. 

a. studies 

Als jongeman wordt Jean Marie naar het befaamde Nötre Dame de la Paix in Namen 
gestuurd, waarna hij zeven jaar in Leuven studeert. Studeren is evenwel veel gezegd, 
want h ij komt zonder d iploma terug naar Maldegem. Nochtans schrijft Victor De Lil le dat 
hij "schitterende studien" achter de rug heeft. 

Het is ons niet bekend of Jean Marie een echt beroep uitoefent, hij kan goed leven van 
renten, obligaties en inkomsten uit onroerende goederen. Zoals het bij de notabele bur
gers uit die jaren de gewoonte is, houdt de rijke bewoner van het Kasteeltje zich ook 
onledig met de gemeentepol itiek. 

b. politiek 

In 1 848 wordt De Smet gewoon gemeenteraadsl id ,  hij is dan 29 jaar oud en pas terug 
u it Leuven. Na de verkiezing van 22 augustus 1 848 wordt hij op donderdag 5 oktober 
door burgemeester Domers als gemeenteraadsl id geïnstal leerd102• Door het overlijden 
van Domers wordt Jean Maire De Smet in 1 852 de n ieuwe Maldegemse burgervader, hij 
tekent voor het eerst het verslag van de gemeenteraad op 22 jul i  1 852, maar wordt 
eigenaardig genoeg in de aanhef van deze gemeenteraad niet als burgemeester ver
meld103. Op 28 december 1 860 zit hij de gemeenteraad nog voor, op 28 januari 1 861 tref-
fen we zijn naam niet meer aan in het verslag. l 249 
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Zoals het de gewoonte is, wordt de nieuwe burgemeester feestel ijk ingehuldigd. Van aan 
het Kasteeltje tot aan het stadhuis wordt de straat versierd met niet minder dan 336 
sparretjes en ander groen, er wordt een estrade opgericht en een triomfboog opgetrok
ken. De kosten van dit evenement worden naderhand gedeeltelijk gerecupereerd door 
de verkoop van de boompjes104. 

Als burgemeester breekt De Smet n iet veel pol itieke potten,  hij voert een nogal grijs 
beleid en bl ijft dan ook maar één termijn aan. Bij het overlijden van De Smet schrijft 
Victor De Li l le dat burgemeester De Smet niet zo geliefd was bij de bevolking, "men kon 
hem niet verdragen, maar dàt spreekt te zijner eer dat hij - hoe zeer ook in zijn eigen
liefde gekrenkt - in alle andere omstandigheden bleef zijn hart en handen wijden aan de 
belangen der gemeente. 105'' Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 860 wordt 
De Smet niet herkozen, er mochten toen 2 1 4  Maldegemnaren stemmen, de meerderheid 
was 1 08 en die werd behaald door: Karel Bekaert (1 1 7) ,  Amand Coene (1 40), 
Connstantin Halewyck (1 08), Johannes Bernardus Verstrynghe (1 56), Th. Paterson
Dhont (1 1 2) en dokter De Buck (1 1 6). Jean Marie De Smet behaalde slechts 1 06 stem
men106. Het beleid van burgemeester De Smet werd erg bekritiseerd in De Eecloonaer101. 

Toch moeten we zijn inzet voor de armen en voor het gemeentelijk onderwijs vermelden. 
Dankzij hem konden mevrouw Courtmans en haar dochters aan de slag in het gemeen
telijk lager onderwijs, en dat was zeker niet naar de zin van de Maldegemse katholieken. 
H ij slaagt er zelfs in tegen het eind van zijn burgemeesterschap een gemeenteschool te 
laten bouwen aan de Voorstraat. Vandaar dat h ij doorgaat als de eerste ' l iberale' burge
meester. In ' De gemeenteonderwijzer' , roman van mevrouw Courtmans, zou Jan De 
Smet model hebben gestaan voor de rol van onderwijzer Edward Van Dale108. 

In 1 868 wordt hij tot voorzitter van de commissie der Burgerlijke Godshuizen verkozen: 
"Dinsdag laatst heeft de commissie der Burgerlijke Godshuizen van Maldegem voor 
haren voorzitter gekozen de heer Joannes Marie De Smet. Deze benoeming is des te 
gewichtiger dat deze commissie voorhanden heeft het opbouwen en inrichten van een 
hospitaal. Ter dezer gelegenheid heeft de societeit van fanfaren Sinte Cecilia aan de 
voorzitter ene luisterrijke serenade toegebracht. 109" Als in apri l 1 868 de eerste steen van 
het hospitaal wordt gelegd, mag Jean Marie De Smet, als voorzitter van de hospiciën 
een derde eerste steen leggen, na zijn schoonbroer en kanunnik Andries110. 

Pol itiek was h ij n iet erg standvastig. In 1 870 kiest hij duidelijk voor de l iberalen, want hij 
stelt zich, samen met Alfred Van Wassenhove, kandidaat voor de provincieraad en dat 
tegen de aftredende kathol ieke kandidaten: " De kiesbeweging in ons kanton gaat voor
uit. Deze week zijn er twee verschillende zendbrieven aan de kiezers toegezonden: de 
een door de heeren Felix Van Hoorebeke - De Volder, en Theophiel Liebrecht, de ande
re door de heeren Alfred van Wassenhove en Joannes Marie De Smet. 1 1 1 n  Rond 1 890 
steunt h ij dan weer de kathol ieken. 

Af en toe treffen we de naam aan van Jean Marie De Smet bij een of ander sociaal eve
nement. Bij de begrafen is van Louis Storme bijvoorbeeld. In 1 831  werd deze benoemd 
als kapitein van de gemobil iseerde burgerwacht en hij was ook lid van de Burgerlijke 
Godshuizen. Op zijn begrafenis hield Jean Marie De Smet de lijkrede, waarin hij de goed
heid van de overledene, speciaal voor kinderen, in het daglicht stelde1 12. 



Maldeghem 

Kasteel van Jan".:\\aric De Smet. 

Kasteeltje van Jan Marie De Smet. Het 
Kasteeltje, meer een statig herenhuis dan een 
kasteel, vóór het door Victor De Lille werd ver
bouwd. Het torentje is het teken van de rijkdom 
en de voorspoed van de bewoners en ook van 
macht, een echt statussymbool. 

In 1 860 wordt hij als burgemeester opgevolgd door Lieven De Buck, waarmee het bur
gemeesterschap in de fami l ie bl ijft, want De Buck is zijn schoonbroer. 

Het lijstje van de verschi l lende officiële functies van Jean Marie De Smet oogt niet 
onaardig: 
• raadslid van 1 842 tot 1 852; 
• burgemeester van 1 852 tot 1 860; 
• voorzitter en l id van de commissie der Burgerlijke Godshuizen van 1 868 tot 1 892; 
• l id van de commissie van de Tekenschool van 1 879 tot 1 884; 
• voorzitter van de commissie van de Tekenschool van 1 884 tot 1 891 ; 
• l id van de commissie van de Muziekschool in 1 882; 
• l id van de commissie voor Openbare Gezondheid van 1 881 tot 1 894; 
• l id van de landbouwmaatschappij in 1 849; 
• voorzitter van Sint-Ceci l ia van 1 868 tot 1 869. 

c. Literatuur en kunst 

Alhoewel h ij geen groot beoefenaar is van de schoone letteren, moedigt hij toch mensen 
met talent aan. H ij helpt niet alleen mevrouw Courtmans, ook August Bultynck uit 
Knesselare komt in  de leer op het Kasteeltje. Van bakkersknecht werkt Bu ltynck zich op 
tot notarisklerk en als dichter en schrijver van moraliserende stukjes en historische ver
halen kent hij een ongehoord succes met bijvoorbeeld Veronica en Godfried van 
Bouil lon. Als journal ist stelt hij zijn talent in dienst van een christelijk Vlaams ideaal. Zijn 
carrière eindigt hij als hoofdredacteur van het Fondsenblad1 13• Ook de Maldegemse 



drukker, uitgever en boekhandelaar Kamiel Wi l lems leidt hij op114 • De Smet leest ook de 
eerste opstel letjes van Victor De Li l le en leert hem l iederen van Karel Miry. En de redac
teur van H et Weekblad van M aldeghem en Zeeuwsch-Vlaanderen gaat ook in de leer bij 
burgemeester De Smet:" Zeggen wij terloops dat hij vlaamsche schrijver en dichter was, 
ja dat was hij, want menigmaal heeft hij ons bijgestaan en zijne fijn gesnedene pen ten 
dienste gesteld aan onze gazet; hij was onze ijverige medeopsteller. 1 15"Het aantal kun
stenaars dat in het Kasteeltje over de vloer kwam, is n iet te tel len. 

Naast zijn burgemeesterschap is De Smet ook l id van het armbestuur, voorzitter van de 
burgerlijke godshuizen en l id van de tekenschool. Tussen het Kasteeltje en het hospitaal 
aan de Voorstraat zou h ij in 1 883 een private telefoonlijn hebben aangelegd. In verschil
lende tijdschriften schrijft hij vulgariserende artikels over techniek, landbouw en volks
gezondheid, met de regelmaat van een klok stuurt hij zijn meteorologische waarnemin
gen naar het Weerkundig instituut te Ukkel. 

Land- en tuinbouw waren een beetje zijn stokpaardjes, achter het Kasteeltje had hij een 
prachtig park aangelegd met een waterpartij en vele inheemse, maar ook exotische 
planten. In een eigenhandig geschreven nota van 1 8  april 1 932 getuigt Leon Van Hul le 
van "doorn kleit'', dat hij zeer lang heeft gewerkt bij Jean Marie en dat hij er de boom
kwekerij heeft geleerd. Interessant is ook dat Leon Van Hul le vermeldt dat h ij samen met 
drie andere mannen, de bjenkobiloba, de Ginkgo bi loba, heeft verplant116• 

d. Eigen Vermaak 

Het muzikaal talent van Jean Marie wordt al tijdens zijn leven geroemd, het componeren 
en beoefenen van muziek l igt hem zeer na aan het hart. Op een concert van Sint-Cecil ia 
wordt dat extra benadrukt:" Den vooruitgang der maatschappij, den samenhang der uit
voering, en het zeker punt van volmaaktheid is toe te wijten aan haren behendigen en 
kundigen bestuurder Francies Storme en aan den ijver van Joahnnes Marie De Smet die 
zich sedert lange jaren onledig houdt met het geven van muzieklessen. 117'' Het is dan ook 
niet verwonderlijk  dat hij op 6 apri l 1 868 tot voorzitter van de maatschappij Sint-Cecil ia 
wordt verkozen1 18• U it protest geeft de katholieke Francies De Meyere - geen famil ie van 
de l iberale Desiré De Meyere - zijn ontslag als bestuursl id. Jean Marie bl ijkt niet de ide
ale voorzitter te zijn ,  want nagenoeg onmiddell ijk na zijn verkiezing ontstaan er moei l ijk
heden tussen hem en de rest van het bestuur. Zijn verkiezing tot voorzitter wordt bij
voorbeeld in de Gazette van Eecloo straal genegeerd, terwijl de loftrompet wordt 
gestoken over Desiré De Meyere, Pieter Haelewijck, Pieter Van Hoorebeke en Camiel 
Wal l ijn 1 19• In De Eecloonaer verschijnt een brief van Desiré De Meyere en van Pieter 
Haelewijck waarin ze de lezers laten weten dat "men niet eenstemmig is op den keus van 
den voorzitter. 120". De moeil ijkheden raken pas opgelost als Jean Marie een jaar later, op 
1 3  april 1 869, zijn functie neerlegt121 • 

Voor de plaatselijke fanfare en gewoon voor het plezier componeert hij onder het pseu
doniem Giovanni Smezio eenvoudige stukjes: de Tanganika mars, Het Zeeuwsch Kaatje, 
Souvenir de Lourdes, Meil ied of lofzang tot de Hei l ige Maagd, enz. M isschien is het zelfs 
door het componeren van dat Zeeuwsch Kaatje dat De Smet nogal populair is bij onze 
noorderburen. Bij de septemberkermis van 1 898 wordt door Nut en Vermaak een nieuw 
vaandel in gebruik genomen, en dat gaat gepaard met een internationaal muziekfestival. 
Terwijl de maatschappijen hun stukken op de estrade op de Markt uitvoeren, is er ook In 
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Partituur van Meilied. Onder de schui lnaam Giovanni 
Smezio geeft burgemeester De Smet verschillende muziek
stukken uit. Als voorbeeld het Meilied. 

de Noordstraat, aan het Kasteeltje, een toeloop van volk: "'t Waren de Aardenburgsche 
fanfaren, bestuurd door den heer August Dobbelaere, die mijnheer J. M. De Smet eene 
serenade brachten. De muzikanten werden er zeer wel onthaald en Mijnheer De Smet 
van zijnen kant scheen ten uitersten voldaan over dit onverwacht eerbewijs onzer 
Noorderbroeders. Bij het heengaan werd menigmaal de kreet geuit van 'Lang mag hij 
leven! Hoera! Den zachten regen rond den avond, die vooral geen kwaad deed, was de 
oorzaak dat de vreemdelingen wat vroeg vertrokken zijn. 122" 

De oprichting of stichting van een eigen muzikaal gezelschap is als het ware het logisch 
gevolg van het muzikaal talent van Jean Marie De Smet, "eenieder weet dat dien heer, 
zeer gunstig gekend als muzikant en als toonzetter, in de muzikale wereld menig lauwer 
verworven heeft en dat hij zich geene moeite spaart om het muziek te doen bloeien en 
verspreiden." De oprichting van Eigen Vermaak in 1 891  wordt "een nieuw liefdewerf(' 
genoemd, en er wordt opgemerkt dat "dat woord wel zonderling zal voorkomen aan 
dezen die weten hoe rijk in uitvindingen reeds de katholieke liefdadigheid is. 123" 
Maldegem bezat nu drie fanfares: Eigen Vermaak, het l iberale Sint Ceci l ia en het katho
lieke Nut en Vermaak. 

Op tweede Kerstmis 1 892 treedt het muzikaal gezelschap, een keurbende genoemd, 
voor het eerst op in het "Oudemannenhuis" met enkele stukken "in breeden en zwieri
gen trant geschreven en als doordrongen van de Duitsche school." 

Over die uitvoering werd het volgende, toch wel merkwaardige commentaar gepubli
ceerd: " Wat schoon en liefderijk gedacht. De eerste vruchten zijner pogingen geven aan 
de ouderlingen die reeds den voet in het graf hebben en aan de wereld niet meer schij
nen te hooren. We/luidende en medeslepende toonen uitgegoten daar waar het leven 
henen vlucht, herten doen kloppen van vreugde, daar waar de dood haar ijskoude hand 
reeds grijpend uitsteekt, is dat niet een liefdewerk en wel een nieuw werk? Muziek en 
zang schijnen heel dikwijls het erfdeel der dartele jeugd te zijn, terwijl oudere menschen 
maar aanzien worden als waardig van gemor en geknor. Menig oude zal, dank aan den 1 253 



heer De Smet, de benen voelen jeuken hebben om nog eens den ouden 
Maldegemschen 'menuet' of 'vis à vis' te doen. Niet te verwonderen dus dat de achtbare 
heer de hartelijkste gelukwenschen ontving uit den mond der aanwezigen en wel bijzon
derlijk van onzen Eerw. Heer Pastoor, die met zijne Eerw. Heeren Onderpastoors dit 
nieuw liefdadig familiefeest bijwoonde. Wij wenschen den bestuurder dezer bekwame 
muzikanten veel vooruitgang en bijzonderlijk welverdiende toejuichingen gedurende de 
reis die zij in den vreemde zullen ondernemen. 124" 

Eigen Vermaak treedt zowat overal op. Aan het grenskantoor bij Ede bijvoorbeeld, bij 
zekere Van Renterghem. Voor een talrijk gezelschap worden er enkele stukken gespeeld 
" waarop menig liefhebber en kenner van muziek eens goed zou nadenken". iedereen 
had er tijdens het concert een beetje 'eigen vermaak' genoten, en "zulks doet het hart 
en geest veel goed. 125'' 

Ook wordt er opgetreden in Adegem, bij het jubelfeest van paus Leo XI I I  dat aldaar bij
zonder wordt gevierd, daar kon Maldegem wel eens een voorbeeld aan nemen: " Reeds 
van den vroegen morgend wapperden de pauzelijke en nationale vlaggen op de daken 
der huizen en op onze toren, geen enkel hutje schoot er over waar men geen vaandeltje 
bemerkte. En terwijl men gansch het dorp bevlagde lieten de klokken der kerk hunnen 
feestluidende toonen hooren. In den namiddag deden de Fanfaren een uitstapje rond het 
dorp en voerden nu en dan eenige muziekstukken uit, in één woord Adeghem was volop 
in feest. Maldeghem zou wel doen hieraan les te nemen, want 't schijnt dat er daar zoo 
weinig ter eere van den Paus gedaan is. Maandag namiddag is Eigen Vermaak van 
Maldeghem naar Adeghem gekomen en heeft zich met enige onzer uitgekozenen 
muziekliefhebbers verbroederd. De ontvangst was gulhartig. 1257' 

Aan een l iefdadigheidsconcert ter ere van de confrérie van Vincentius à Paulo op twee
de Pasen î 893 wordt vrij veel aandacht besteed, en uit de gepubliceerde stukjes verne
men we nog wat meer over het reilen en zeilen van dit minimuziekgezelschap. Zo wordt 
geschreven dat het zou ophouden te bestaan, wegens het vertrek van twee leden naar 
Amerika: "Arm Eigen Vermaakske! Gij hebt geblonken als een glinsterende dwaalster 
over het nevelige Maldeghem! Uwe belanglooze weldaad tot onze Bedekte Armen zijn 
tot u eene gloriekroon en blijve tot ons eene erkentelijke nagedachtenis. 12"' 

Blijkbaar is dat bericht een kwakkel, want het wordt direct tegengesproken. Ondanks het 
vertrek van enkele leden, zal de kring bl ijven bestaan: "Ah! Wij hopen dat vuriglijk!', aldus 
de reporter van Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-Vlaanderen120• Een van de 
leden spreekt met veel genegenheid over het gezelschap: "Eigen Vermaak is een aardig 
societeitje. Wij willen maar met zeven of achten zijn: meer mannen zijn er immers niet 
noodig om alle mogelijke partijen kompleet te maken. Wij zijn aan elkanderen innig ver
bonden door wederzijdsche genegenheid en kunstliefde, wat moet men nog meer heb
ben ? Het repertorium van onze muziekstukjes is reeds rijk; zij zijn meest allen nieuw of 
onbekend en uit het zoo muzikale Duytschland door onzen edelen stichter door onzen 
warmen weldoener getrokken. Geen eene noot die wij spelen of hij had ze alreeds voor 
ons op papier gezet. 129" 

Het feestprogramma van dit l iefdadigheidsconcert in de grote z�sil van de Broederschool 
ziet er klassiek uit: muziek, kluchtliederen en boertige samenspraken volgen elkaar op. 

254 1 Ernst en lu im, dé klassieke ingrediënten van dergelijke ontspanningsavonden'30• 



Vanzelfsprekend wordt er zeer lovend over geschreven. Dat geopend wordt met de 
Keizerwals van Johan Strauss komt omdat "dit stuk welluidend is en prachtig, maar ee
nigszins moeilijk en lastig, daarom hebben wij hetzelfde in den beginne des concerts 
moeten plaatsen; zoo niet, wij zouden het niet kunnen spelen hebben bij gebrek aan 
asem in de keel en dat ware jammer geweest. 131" En nog d it: "Het muzikaal gedeelte van 
het Concert werd op de kunstigste wijze uitgevoerd. Alhoewel ik geen bijzondere kenner 
van muziek ben, toch gevoeld ik in die lieve stukjes eene bijzondere aangenaamheid die 
mijn hartje streelde en het zelfs somwijlen deed trillen van genoegen zulke zoetluidende 
toonen te hooren. Eere aan Eigen Vermaak, eere aan hare kennisvallen Bestuurder. 132" 

Bij al die lof zouden we nog het belangrijkste uit het oog verliezen, namelijk dat het con
cert werd georganiseerd ten voordele van "den bedekten armen", en dat de opbrengst 
volledige ten goede kwam " tot nut en leniging te dienen van de arme lieden, bijzonder
/ijk van zulke menschen waar de nood dikwijls zoo groot, onbekend is, en die hunne 
ellende dan nog niet durven veropenbaren."  

De boog kan niet altijd gespannen staan, naast de repetities en de vele u itstappen, wor
den de muzikanten door Jean Marie in november 1 893 hoogstpersoonl ijk op het 
Kasteeltje geïnviteerd om er te genieten van een heerlijk d iner en van de lekkere wijn .  Als 
tegenprestatie voor "dien verzettigen avond' wordt door de spelers besloten voortaan 
opnieuw wekelijks te repeteren133• 

Blijkbaar moet er toch een en ander zijn misgelopen, want in  1 894 wordt er over Eigen 
Vermaak niets meer vermeld. De juiste toedracht van de teloorgang konden we niet 
achterhalen, toch moet er ' iets' gebeurd zijn ,  want vanaf 1 894 trekt De Smet zich terug 
u it het openbare leven en hij moeit zich met niets meer in Maldegem. 

Om uit onverdeeldheid te treden. 
Openbare· Verkooping 

VAN 
SCHOON WOONH U I S, 

WINKELHUIZEN, HERBERGEN, 
LANDEN. BOUWGRONDEN 

. en CIJNSGROND, 
te Maldegem, Adeghem, St Laureins 

en St Marguerite. 

De Nota.rit VAN HER R EWEGE te 
Gent, Maagdeatraat 2bia, daartoe in rechte 
benoemd, zal ten overstaan van den bevoeg
den heer Vrederechter en met tUllCheo.
kOIDlt .z:ijoer ambtgenoten de Notariasen D'E 
PRAETERE te Everbecq en W ALL YN 
te Maldeghem openbaar verkoopen : 

Gemeente M aldeghem. 
Î Schoonen Eigendom, Wooob11i11, 

Winkelhuizen, Herbergen, Lan
den en Bouwgronden te t!aldeghem Dorp, Rietmeenscheo, Klei
ne Warm, Gemeenve-ldelten, en 

g, groot 5h 74l'- 23c, verdeeld in 34 
koopen. 

Koop 35' Huis Gemeenveldeln�a. Sectie 
S F N an 589f, en groot :ia. 5oc. In pachte bij Veratrljnite mita fr. 3 per maa111d.  � 3Ó· Maaimeerachen ictilegon in 
de B1eatmeencnen, S. F. N'i., n• 252 
en 253 groot SS aren. 

VUpacht aan Dea. De Candt r nita 47.50. 

Aankondiging van de verkoop: In juni 1 904 verschijnt in ver
schillende dag- en weekbladen een aankondiging voor de 
openbare verkoping van een "schoon woonhuis, winkelhuizen, 
herbergen, landen, bouwgronden en cijnsgrond'. Het was 
Victor De Lille die het "schoon woonhuis" kocht. l 255 



e. Het overlijden van Jean Marie De Smet 

Op donderdag 1 4  januari 1 904 overlijdt oud-burgemeester De Smet, hij was 85 jaar oud. 
H ij wordt op dinsdag 1 9  januari om 1 0  uur in al le eenvoud begraven, aan de aanwezige 
armen van Maldegem wordt brood u itgedeeld. 

I n  een in  memoriam heeft Victor De Lil le het over de bekendheid van De Smet buiten 
Maldegem: " Telkens in landdag of kunstfeest een oude heer ons sprak van Maldeghem, 
kwam de vraag er uit: Maar leeft mijnheer De Smet nog? Jan Marie? Giovanni? Leeft 
Giovanni Smezio nog? Hoe is het met dien goeden ouden heer?' Als over Maldegem 
werd gesproken, dan is De Smet gedurende meer dan een halve eeuw dé man waar
over wordt gesproken. Er kan bijna geen landbouwtentoonstell ing plaatsvinden, of h ij is · 
l id van de jury, geen plechtigheid of hij is erbij als vertegenwoordiger van Maldegem. 

De Li l le  noemt hem verder een zonderl ing, "maar er zat niets kwaads in, zoo is hij heel 
zijn leven geweest, een kostelijk man, maar men moest er iets kunnen van verdragen." 
En een anekdote volgt: "Dikwijls vertelde hij hoeveel vermaak hij er in had, als knaap van 
twaalf jaren, in 't jaar dertig, heel het garnizoen wakker te trommelen en van achter een 
boom af te spieden hoe alles zou vergaan. Ze moesten niet kwaad zijn, zei hij nog, want 
in veel gevallen kwam ik met mijn trommel goed te pas. 134" 

Ook in Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-Vlaanderen verschijnt een in memo
riam, en bl ijkbaar zijn de banden met d it weekblad veel nauwer dan met 't Getrouwe: 
"Van in 1979, toen wij de Maldegemschen grond kwamen bewonen, hebben wij met de 
achtbare overledene kennis gemaakt en van dan af waren wij nu en dan samen. De laat
ste maal - 't is nog niet lang geleden - dat wij samen waren, legde hij ons op:"Wanneer 
ik, zegde hij, voor goed mijne oogen zal gesloten hebben en ik er niet meer zal zijn, 
moogt gij in uw gazet niet veel van mij schrijven, geen lof moogt gij van mij zeggen, dat 
is het eenigste dat ik u te zeggen heb." Dat is wel spijtig, want de reporter vervolgt: "En 
't is hierom dat wij de uitersten wil van onzen afgestorven vriend volbrengen. Veel zou
den wij van hem kunnen schrijven, want de man was begaafd met een he/deren en ver
lichten geest." 

Vanaf 1 894 leeft De Smet helemaal teruggetrokken op zijn Kasteeltje, met Maldegem 
moeit hij zich niet meer. Toch bl ijft zijn deur openstaan voor armen en mensen in nood, 
n iemand klopt vergeefs bij hem aan: "Zijn liefste werk was zijne hand uitsteken naar eene 
bedrukte weduwe en eene wees of naar eenen bedroefden weduwnaar; wist hij een huis
gezin waar er nood of ellende was, hij zond er eene zijner getrouwe dienstmeiden henen 
en he/pte dit, de armen verliezen eenen weldoener". Zijn overlijden wordt dan ook met 
treurnis ontvangen. 

V. VICTOR DE LILLE KOOPT HET KASTEELTJE135 

a. de verkoop van het Kasteeltje 

In 't Getrouwe Maldeghem van 1 9  juni 1 904 wordt vrij veel aandacht besteed aan de ver
koop van het Kasteeltje. We laten het artikel dat Victor De Lil le.daarover schreef, hier in 
extenso volgen: 
" Onder den alledaagschen titel van "Verkoop van een schoon woonhuis" wordt dezer 
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Plan Popp: het Kasteeltje op het plan Popp net voor 
het overlijden van mevrouw Boghaert, weduwe van 
advocaat Pieter Jacob De Smet. De percelen die in 
1 904 gekocht werden door Victor De Lille bevinden 
zich binnen de aflijning. 

dagen openbaar geveild het meest eigenaardig overblijfsel uit de oude dagen. Wie kent 
het lieve torentje niet dat nabij de kerk van Maldegem oprijst, met een hofje er voren, als 
een 'buitengoedje' midden in den 'binnen'! Een gebouw zoo eigenaardig als zijn laatste 
bewoner zelf, de heer Jean Marie De Smet, van zaliger gedachtenis! 
Wat was zijn oorsprong? 
Velen zeggen het oude begijnhof van Maldegem. Maar het begijnhof stond dieper langs 
het Kapelaanstraatje, eene dreef van uit de Noordstraat tot aan de poort van 't Begijnhof 
was 39 roeden lang, en ook de bouwtrant van het torentje getuigt dat het gebouwd is toen 
er geen begijnhof meer was. Dat begijnhof stond er nog niet in 1278 en bestond niet 
meer in 1528. 
In eenen akt van dat laatste jaar is er sprake van een hofstede van Filip van Maldeghem 
die langs de uutwegh lag daar tvoorzeyde Begijnhof placht te stane, en voorzeker komt 
het torentje daarvan voort. 
Als men nu de vensterbogen van het torentje vergelijkt met die van het oud stadhuisje, 
dan ziet men dat ze moeten van den zelfden tijd zijn, en het stadhuisje is gebouwd of 
hernieuwd rond 1550. Zoo min als de oude kerktoren, 'n zou het stadhuisje en de 
Kasteeltjestoren niet mogen verdwijnen. 
Heel 't oud gedacht van Maldeghem zoude weg zijn, moesten er daar in de plaats van 
het Kasteeltje, weer drie-vier herbergen of winkelhuizen komen. En evenals wij zooveel 
deden voor den toren, hetgeen en Goddank met goeden uitslag werd bekroond , doen 
wij nu voor het Kasteeltje. 't Is wel te hopen dat ons blad in handen moge vallen van een 
rijke liefhebber van oudheid, die in haar geheel gansch die lieve doening zal bewaren. 
Wel is de blok in vele loten verdeeld, mar met recht van accumulatie. Alles te samen 
genomen is het erf bij de 6 hectaren groot, een terrein dat vooreerst, wil men het behou
den gelijk het is goed rendeert, en dat tot verdere uitbreiding van het 'heerlijk domein' 
gelijk het vroeger was zeer geschikt is gebleven." l 2s7 



b. kasteelheer Victor De Lil le 

Uit niets bl ij kt dat Victor De Li l le zelf het Kasteeltje wil aankopen, integendeel: h ij hoopt 
op een ' rijke l iefhebber', nochtans is h ij het die het domein koopt, zeer tot verwondering 
van vele Maldegemnaren die n iet wisten dat De Li l le zó rijk was. De grond en huizen die 
Victor De Li l le in  1 904 verwerft, worden gekocht van juffrouw Emil ie De Buck, enige 
n icht van Jean Marie De Smet. 

Volgens het proces-verbaal van de openbare verkoping dat op 29 juni 1 904 te Gent 
wordt opgesteld door notaris Van Herreweghe koopt Victor De Lille het volgende: 

een woonhuis met aanhorigheden en achterl iggende grond op de hoek van de . 
Kapelaanstraat met de Noordstraat met de achterl iggende grond. Later werden er de 
drukkerij van 't Getrouwe, magazijnen en een garage opgetrokken. 
het Kasteeltje zelf met aanhorigheden en "medegaande lusthof en erve", groot 29 
aren en 64 ca; 
een eigendom van aan de Katsweg tot aan de Kapelaanstraat, oost de 
Begijnewatergang, met een oppervlakte van 1 ha 44a 80 ca; bij de verdeling van de 
goederen Victor De Lille en Octavie De Zutter in 1 949 wordt deze kavel als volgt 
omschreven: "een eigendom bestaande uit woonhuis met aanhorigheden, nijver
heidsgebouw, kapel, land en bos;" 
het achterl iggende terrein waarop later de velodroom en nog andere gebouwen zou
den worden opgetrokken, groot 1 ha 21 a 54 ca136. 

Door de aankoop van het domein van het Kasteeltje, gaat een droom van Victor De Li l le 
in  vervul l ing: hij is nu zelf kasteelheer en laat dat ook merken. De voorgevel van zijn n ieu
we woning laat h ij grondig herbouwen, zodat het Kasteeltje iets sprookjesachtig krijgt. 
De Li l le voorziet zelfs een pui van waarop hij den volke kan toespreken131. 

Na het overlijden van Victor De Li l le en zijn echtgenote Octavie De Zutter op respectie
velijk  1 5  juni  en 1 3  maart 1 940, duurt het nog tot in 1 949 eer de goederen definitief onder 
hun kinderen kunnen verdeeld worden. Dokter Eugeen De Lille, die na de oorlog naar 
Duitsland is gevlucht, had zijn aandeel in de erfenis op 3 1  augustus 1 944 aan zijn broer 
Leo verkocht. Het Kasteeltje, kavel twee, wordt toegewezen aan Honorine De Li l le, die 
er tot op de dag van vandaag nog steeds woont. Ook het huisje in de voortuin van het 
Kasteeltje wordt haar toegewezen138. 

c. een beschermd monument 

In de verkavelingakte wordt uitdrukkelijk gestipu leerd dat "het schone zicht van den 

bestaanden voorhof van het kasteelke zal door gene muren mogen geschonden worden, 

en het is het verlangen dat de wil der ouders van de kavelanten uitgevoerd wordt, 

namentlijk dat de bovenstaande eigendom "Het Kasteelke" met den voorhof zoals hij nu 

bestaat altijd aan afstammelingen van Mijnheer en Mevrouw Victor De Lille-De Zutter 

blijft alsmede dat de bestaande voorhof op generlei wijze veranderd wordt." Ruim een 

halve eeuw later is dat uitdrukkelijk verlangen van het echtpaar nog steeds niet ver

kracht139. 



Interieur van het Kasteeltje. 

Daar het Kasteeltje in 2002 werd voorgedragen als te beschermen monument, is het zeer 
waarschijnl ijk dat ook in de toekomst niets zal (kunnen) veranderd worden aan het hui
dige uitzicht. In  de " Toelichting bij de ontwerpen van lijst van voor bescherming vatbare 
Monumenten" lezen we het volgende over het Kasteeltje: 

"Het in kern tot de 1 6de eeuw opklimmende Kasteeltje met toren als statussymbool is 
een zeldzaam voorbeeld van privé-burgerlijke architectuur in een landelijke dorpskern. 
Als verblijf van prominente personen als griffiers, baljuws of burgemeesters is het een 
materiële getuige van de maatschappelijke en administratieve organisatie tijdens het 
ancien régime. 
Architectuurhistorisch is het een belangrijk gebouw door zijn lange bouwgeschiedenis 
die nog duidelijk afleesbaar is in het huidige gebouw. De talrijke aanpassingen, ook in 
het interieur, zijn i l lustratief voor de evolutie van de architectuur en de wisselende bouw
trant doorheen de eeuwen. De uitbreidingen en aanpassingen begin 20ste eeuw getui
gen van de ondernemende en exuberante geest van de toenmalige eigenaar. Als woning 
en bedrijfsgebouw van drukker, journalist, politicus en uitgever Victor De Lille vanaf 1 904 
heeft het gebouw voor Maldegem ook een grote cultuurhistorische waarde. 
In  de voortuin, afgesloten door een kunstig ijzeren hekwerk, is de imposante Ginkgo 
biloba met zijn 4.20 m omtrek bij de d ikste Ginkgo's van België te rekenen, een beeld
bepalend element. De diepe achtertuin, met onder meer een imposante tamme kastan-
je en zwarte moerbei, maakt integrerend deel uit van de historische site."  l 2s9 



d. de toekomst . . .  

Het Kasteeltje van Maldegem i s  n iet al leen een historisch gebouw, het i s  ook een bl ij
vende en ' levende' getuige van de dikwij ls bewogen geschiedenis van Maldegem. We 
kunnen de historie ervan reconstrueren van in  de tijd van de feodaliteit, toen machtige 
heren het wel en het wee van de Maldegemse gemeenschap bepaalden. In het gebouw 
woonden steeds notabele heren: baljuw, griffier, stokhouder, burgemeester, schepen. We 
zouden kunnen zeggen dat Maldegem tijdens het ancien régime vanuit het Kasteeltje 
werd bestuurd. In de 1 9de eeuw leeft er de aparte Jean Marie De Smet, voor wie 
Maldegem waarschijnlijk te klein was. In  de eerste helft van de 20ste eeuw wordt het de 
thuis van de fami l ie De Li l le met aan het hoofd de flamboyante, ondernemende en 
Bourgondische Victor De Lil le. Na de Tweede Wereldoorlog, met de bekende nefaste 
gevolgen voor "het imperium" De Li l le, wordt het gedurende een halve eeuw stil rond het 
Kasteeltje. Honorine De Li l le, dochter van Victor, brengt er vele gelukkige jaren door met 
haar echtgenoot Omer Claerbout, d ie eerst gehuwd was met haar zuster Maria. Door 
hun goede zorgen bl ijft het gebouw intact en wordt het tegen verval behoed. Bij het 
begin van de 2 1  ste eeuw krijgt het Kasteeltje een zoveelste n ieuw leven dankzij Piet 
Quataert, kleinzoon van Omer Claerbout en Maria De Lille, die er de diensten van de vzw 
Regionaal Landschap Meetjesland in onderbrengt. 

De geschiedenis van het Kasteeltje zit er duidel ijk  nog niet op . . .  
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l. Van aards tot hemels . . .  

' Kunstschilder Nest Martens 
h 

uit Maldegem 
Redactie 

Verscheidene keren reeds werd in het jaarboek van Het Ambacht aandacht besteed aan 
het openbare kunstpatrimonium van Groot-Maldegem. Een uitgave als deze lijkt ons 
echter ook het ideale medium om een l icht te werpen op kunstenaars die uit Maldegem 
afkomstig zijn of die er actief zijn.  Met dat idee maakten we een afspraak met Nest 
Martens, de nestor onder de Maldegemse beeldende kunstenaars. Op zondag 1 3  april 
2003 waren enkele redactieleden van de heemkundige kring te gast bij hem en zijn 
echtgenote in de Nieuwstraat nr. 5 1 . Op dat adres is Nest de enige Maldegemse kun
stenaar die een eigen galerij met permanente tentoonstell ing heeft. 

Nestor Martens werd in 1 925 geboren in de Dorpsstraat in Adegem. H ij huwde in 1 950 
met Diane Martens uit de Noordstraat; in 1 952 werd hun zoon Jan geboren. Vanaf 1 946 
werkte Nestor geheel zelfstandig, en was h ij bekend als een zeer bekwaam en secuur 
vakman, een meester, om niet te zeggen een artiest in zijn vak Maar h ij was en is ook 
ánders artiest, in de echte betekenis dan van dat woord: geroepen door de muze van de 
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"Als zoiets in uw bloed zit, houdt niemand dat tegen", zegt Nest. "M ijn eerste schilde
rijen heb ik gemaakt toen ik een jaar of veertien was; vanaf zowat mijn twintigste voelde 
ik mij van langsom meer geroepen tot de kunst" . Uit die tijd, omstreeks 1 945, heeft Nest 
nog steeds een beeldje staan, een ranke vrouwenfiguur, gesneden uit een stuk hout 
waarvan de vorm hem aansprak. "Het zat er in mijn gedachten al in ,  ik heb het eruit 
gehaald".  Art déco op zijn verleidelijkst. Toch had Nest Martens vanwege zijn beroep niet 
echt veel tijd om zich door de muze te laten leiden. Overigens is hij ,  op enkele maanden 
cursus portretschilderen aan de academie in Eeklo en een cursus boetseren in het vor
mingscentrum te Brugge na, vol ledig autodidact. 

"Bij de overstap van borstel naar penseel bl ijft de achtergrond van huisschilder een 
herinnering waarnaar je niet refereert. Dit is een totaal andere wereld, aparter. Mensen 
kijken anders tegen je aan. Je hebt goede collega's, emotionele mensen, maar ook 
negatieve ervaringen, naijver is nooit veraf. In de hedendaagse kunstscène word je 
gemaakt, of juist n iet, door galeristen en critic i .  Die voeren een management waarbij het 
lang niet altijd gaat om wat je werkelijk vanuit jezelf voortbrengt en dus om wie je bént, 
om de expressie van jezelf; het gaat daar zogezegd om kunst, maar zfj maken uit wat 
daarvoor moet doorgaan. De artistieke wereld is vooral een heel artificiële wereld, waarin 
veel holle woorden verkocht worden. Er lopen veel charlatans en tafelspringers in rond, 
mensen die geobsedeerd zijn van en gedrogeerd door zichzelf, materialisten zonder 
inhoud. Sommigen moeten het hebben van spitsvondigheden, velen wil len shockeren, 
maar rariteiten die, laat het er ons maar bijzeggen, dikwijls zwaar gesubsidieerd worden, 
zijn lang niet altijd synoniem van originaliteit, laat staan van kunst. Ze passen wel in een l 265 



tijdskader waar alle waarden op de hell ing gezet zijn. Als je dan iemand hebt die er wat 
bombastische commentaren bij wi l frazelen, kom je in de kijker. Toch zijn er waarden met 
een onvergankelijk karakter, en daaraan bl ijf ik trouw. Wil je eigenzinnig, en dat ben ik  
wel, jezelf bl ijven en d ie  roeping volgen, dan moet je dus om een publ iek te  bereiken, de 
mythe van het kunstenaarschap een beetje in stand houden. Dán kijkt men naar je op. 
Overigens heb ik ook nooit echt de belangstel l ing van de pers gezocht. Ik ben een beet
je een introvert type, behoedzaam, bedacht, en n iet echt een vlotte contactlegger. Wat 
in mij omgaat moet ik niet in  woorden kwijt voor een publiek, het komt wél tot uiting in 
m ijn schilderijen. Ik ben er bijvoorbeeld de man n iet naar om zelf een introductie te 
geven bij de opening van een tentoonstel l ing, maar als iemand mij daar particulier 
aanspreekt, ga ik open. Introvert voor bu itenstaanders, maar voor de wein igen die me 
echt goed kennen, ben ik dat n iet. In  feite ben ik een erg vitaal mens, met een grote le
vensdrang, d ikwijls zelfs uitbundig."  

Dat Nest en Diane geheel op elkaar afgestemd zijn,  hadden we ondertussen al door. Het 
is aan hen te zien, je voelt het. "Het is ook mijn echtgenote die een grote stimulans 
geweest is om mij werkelijk toe te leggen op de kunst, om er mijn leven aan te wijden 
zeg maar, en zo is het vanaf m ijn tweeënveertigste ook gegaan. Vanzelfsprekend was het 
n iet, want op materieel vlak is zoiets toch een beetje een waagstuk. Maar het heeft me 
niet gespeten en ik  mag zeggen dat ik  ruim waardering heb gekregen voor mijn werk. De 
drang en de dwang van het kunstenaarschap vonden hun uitweg en er was respons. 
Schilderen doe ik sedertdien iedere dag. Als ik n iet geschi lderd heb, dan is het alsof ik  
d ie  dag niet geleefd heb. Dagelijks intensief, geconcentreerd werken slorpt veel energie 
op". 

"De jaren '60 waren ten andere een gunstige tijd, ook op commercieel vlak: er was wel
stand, er was belangstell ing voor kunst en dus was er verkoop. Uiteindelijk  bl ijf je n iet 
voor jezelf al leen werken, je wil door middel van de kunst ook communiceren. Als 
mensen zich in je werk terugvinden en het in hun eigen omgeving wil len hebben, wat 
neerkomt op ermee wi l len leven, dan is het geld dat ze daarvoor over hebben niet zozeer 
een vergoeding dan wel een vorm van waardering. 
In  de jaren '70 maakte ik deel uit van een kunstenaarsgroep in  Maldegem, met regel
matig exposities in Het Gangske, een zaaltje van wij len koster René Verhaegen, zelf een 
groot kunstliefhebber, afkomstig uit het kunstenaarsdorp Latem. In die groep zaten o.m. 
ook Alfie Bekaert, Pol l iet Laureyns, Paul Verheylezoon, El ise Lamote, Paul Van de 
Winckel en enkele Nederlanders. Die groep is echter na enkele jaren opgespl itst geraakt. 
Vanaf ongeveer 1 970 had ik ook lange tijd een eigen galerie in Knokke, maar omdat de 
verplichte aanwezigheid daar m ij belemmerde in het sch i lderen zelf en er thuis ruimte 
was voor een vaste galerie, geef ik er sinds enkele jaren de voorkeur aan één maand per 
jaar aan zee te exposeren, doorgaans in het najaar. Daarnaast neem ik ook enkele keren 
per jaar deel aan gelegenheids- en groepsexposities her en der in Vlaanderen, maar 
Maldegem is toch mijn voornaamste stek". 

Op de vraag waar h ij zijn inspiratie vandaan haalt, is Nest Martens resoluut in zijn ant

woord. "De inspiratie komt uit het hoofd, zo simpel is dat, ze roept alleen maar om vorm 

en gestalte te krijgen. Het pure real isme heeft mij nooit echt aangetrokken. Het land

schap, de l ichtinval in een bos, een bloemenruiker . . .  ze bekoren .mij vast en zeker, maar 

ze missen de diepgang die ik wél vind in mensen en in de omgang met hen. Hoe ik de 
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drukking wil len brengen. Ook de zuivere abstractie l igt mij n iet, d ie is m ij te vrijbl ijvend, 
te gevoelloos. 
De ideeën komen vanzelf, als u it het onderbewuste of de intuïtie, en daarmee heb ik als 
het ware direct een titel voor het schilderij dat tot stand moet komen. Het idee wordt met 
een zeer snelle houtskoolschets in vorm omgezet, abstract bijna, maar heel de sfeer
schepping en de lijnvoering l iggen daarin al vast. Die schets wordt u itgewerkt in een 
voorstudie in aquarel, en daarbij wordt de kleur vastgelegd". 

In  de loop van zowat veertig jaar heeft het werk van Nest Martens uiteraard een evolu
tie gekend. In  zijn vroege schi lderijen valt op hoe de kunstenaar voel ing heeft met de oer
Vlaamse volkstypes zoals we die aantreffen bij een Bruegel. H ij brengt zijn figuren tot 
leven in een stijl die bijwijlen het expressionisme van de Latemse school oproept, maar 
nooit is hij grotesk of brutaal in zijn expressie. Met een gedempt palet, waarin de 
aardekleuren domineren, is het vooral de stilte, de rust en de intimiteit van eenvoudige 
mensen die h ij tot uitdrukking brengt, hun geloof ook. I n  taferelen van labeur, in maaltij
den, dopen, communies, processies, kermissen, kersttaferelen . . .  huldigt h ij het volkse 
Vlaamse leven, het boerenleven. Zijn personages zouden zó uit de romans van Felix 
nmmermans kunnen gestapt zijn.  Het is het in  zijn armoe en eenvoud rijke en gezegende 
leven van de land- en de werkman, en voor de kunstenaar was het, naar zijn zeggen, 
een zegen het op zijn manier te kunnen meeleven en uitbeelden. 

Aan die onderwerpen, die eigen l ijk  onuitputtelijk zijn, is Nest Martens zeer lang trouw 
gebleven, zijn stijl is echter geëvolueerd. Zijn figuren zijn mettertijd als het ware van de 
aarde losgekomen en een meer spiritueel bestaan gaan leiden. 

In  recent werk treffen we vaak geen standl ijn en geen horizon. Ver in de zeventig,  is Nest 
Martens duidelijk gekomen tot introspectie, tot beschouwing en mystiek. In het 
vooruitzicht van het einde? "Och, zelf heb ik geen behoefte aan een hiernamaals. Als 
kunstenaar zie je hoe dan ook niet zoals een ander; ouder worden brengt mee dat je veel 
dingen op een afstand bekijkt en veel doorziet. Wat me bezighoudt en tegenwoordig dus 
ook in mijn werk vervat l igt, zijn de relaties tussen mensen, het zoeken naar waarheid, 
intimiteit en conflicten, de vraag wat de zin is van alles, wie we zijn,  waar we heengaan. 
De antwoorden daarop, zoals ik ze aanvoel, worden vertaald in een strengere vorm dan 
vroeger en met een groter symbolische inhoud. Als ik met mijn inzichten en antwoorden 
aangaande het leven, vertaald in schi lderijen en beelden, mensen bereik die zichzelf in 
het werk herkennen of terugvinden, dan geeft dat een intense voldoening, wederzijds. I k  
hoop dat ik daar tot op mijn laatste dag kan mee bezig zijn" .  

Aan ideeën ontbreekt het Nest Martens inderdaad niet, aan de gedrevenheid om ze  i n  
beeld te  brengen a l  evenmin. De  kunstenaar heeft nog tientallen projecten voor ogen, 
wat bleek toen we na het gesprek aan tafel zijn atel ier bezochten. Ook daar gaf zowat 
elk werk dat nog op stapel staat, aanleiding tot fi losofische confrontaties en 
beschouwingen 
Bij het afscheid uren later waren we doordrenkt van een aparte ervaring. Behalve een 
kunstenaar met verf en penseel , hebben we in Nest Martens ook een levenskunstenaar 
ontmoet. 



"De Broeders" 
De sterke draagt, beschermt de zwakke. 

"Stil le vaart" 
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"Winters l icht" 
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"De Kruisdagen" 

"Tijdloos" 
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"Boven ons rijst een machtige burcht" 

De zichtbare en de onzichtbare macht 
die ons leven beheerst. 
De zichtbare macht is de burcht, 
de onzichtbare symboliseert zich 
in de niet duidelijke afwerking van de burcht. 



· · Een azabache 
uit

'
-de kasteelgracht van Middelburg 

Marc Martens 

Tot het verrassendste van wat op de kasteelsite van M iddelburg aan het l icht kwam, 
behoort een pelgrimsbeeldje waarvan materiaal en vormgeving onmiskenbaar wijzen op 
een herkomst u it Santiago de Compostela: het is gesneden u it g it en stelt Sint-Jacob als · 
pelgrim voor 1 •  
Het beeldje, met een bewaarde hoogte van 7,5 cm, 3,3 c m  o p  zijn breedst en ca. 1 ,2 cm 
d ik, mist hoofd en voeten. De hei l ige is gekleed als pelgrim in een tuniek die tot aan de 
knieën reikt en met een gordel wordt opgehouden, daarboven draagt h ij een lange 
schoudermantel. In de rechterhand houdt hij een bidsnoer, in de l inker een opengesla
gen boek, een attribuut dat hem als apostel identificeert. Aan de gordel hangt, onder de 
l inkerarm, een kalebas. De el leboogholte van de rechterarm is doorboord; ongetwijfeld 
stak daar een pelgrimsstaf doorheen die, passend bij een beeldje van die kwaliteit, 
waarschijnlijk van edelmetaal was. 

Dergelijke figuurtjes uit g it of zwarte barnsteen, een harde maar toch brosse en daardoor 
moei l ijk  te bewerken pekkool, in feite fossiel hout, worden azabaches genoemd; de term 
is afgeleid uit het Arabisch. · 
Aan g it werden van oudsher magische en medicinale krachten toegekend. In Engeland 
zijn o.m. amuletten in dit materiaal uit vóór-Romeinse tijd gevonden; in zijn Natura/is 
Historia meldt Pl inius over g it, gagates lapis, o.m. dat het ontvlamt bij contact met water 
en dooft in ol ie; het verdrijft slangen en is hei lzaam tegen val lende ziekte en kiespijn2• 
Tijdens de M iddeleeuwen achtte men het werkzaam tegen betovering en vooral tegen 
het boze oog. 

In  Santiago de Compostela, de stad in het noordwesten van Spanje waar zich volgens 
de overlevering het graf van de apostel Jacobus bevindt, kwam de productie van 
azabaches op dreef in de 1 3de eeuw. In de bloeitijd van de 1 5de en 1 5de eeuw vorm
den de g itsnijders er een aparte g i lde, de cofradfa de los azabacheros 3• Toen de refor
matie de stromen bedevaarders fel deed inkrimpen, kende het ambacht een grote terug
val. 
Van de verschi l lende soorten pelgrimstekens die in Compostela verkocht werden, gaan 
de azabaches wegens het fijne en arbeidsintensieve snijwerk door voor de meest luxu
euze, voorbehouden aan de gegoede klasse. Veel bekender is de naar Sint-Jacob 
genoemde schelp, waarvan ook imitaties in metaal, g it, ivoor en been in de handel 
waren. De verkoop van de natuurlijke schelp van Pecten maximus was in Santiago 
geregeld bij contract en vergunning. U it afbeeldingen bl ijkt dat ze aanvankelijk op de pel
grimstas werd gedragen, vanaf de tweede helft van de 1 4de eeuw steeds meer op hoed 
en cape. 
Daarnaast waren er bordoncillos, miniatuurpelgrimsstafjes, gedraaid uit hout en been of, 

in een duurdere versie, ivoor. Vanaf de 1 5de eeuw werden ze vaàk in x-vorm op de hoed 

of cape gedragen. Op gravures en schilderijen zijn ze haast even algemeen als schelpen. 



De azabache uit Middelburg, voor- en rugzijde. 
Verzameling Paul Verstraete, Middelburg. 

Verder de calabacinos, miniatuurkalebasjes uit hout, been of g it, metalen ampullen met 
daarop in reliëf de voorstel l ing van Sint-Jacob of van een pelgrimsschelp, speldjes in 
schelpvorm . . .  , m.a.w. een hele santenkraam in de echte betekenis van dat woord. 

Hoewel in Compostela ook schelpen, kralen, bidsnoeren, Mariabeeldjes en dergelijke u it 
g it werden vervaardigd, lag de klemtoon vanzelfsprekend op de productie van Sint
Jacobsfiguurtjes. De heil ige wordt daarbij zittend of staand afgebeeld,  vaak met één of 
twee knielende pelgrims aan zijn zij . De azabaches werden dikwij ls aan een touwtje om 
de hals gehangen of in een schelp bevestigd en zo zichtbaar bovenop de kleding gedra
gen; soms werden ze in een speciaal daartoe bestemd doosje, een schrijntje als het 
ware, geborgen4• 

Bij de datering van azabaches wordt uitgegaan van een zekere stij levolutie d ie, althans 
bij de Sint-Jacobsfiguurtjes, o.m. bl ijkt uit de vormgeving van de kledij en aanwezigheid 
van pelgrimsattributen; aanknopingspunten zijn o .m.  vondsten van beeldjes in geda
teerde graven en voorstel l ingen ervan op gedateerde of gesigneerde sch ilderijen. Het 
Sint-Jacobsbeeldje uit Middelburg is bijzonder fijn gesneden en, in vergelijking met l 273 



andere exemplaren5, opval lend rank van vorm. Met een pelgrimsstaf uit een ander mate
riaal , well icht zi lver, moet het zonder meer een luxe-exemplaar geweest zijn. De datering 
stellen we nogal ruim op 1 450 à 1 550. 

Voor zover ons bekend, is d it pas de tweede azabache die in België gevonden werd; het 
andere exemplaar, eveneens een Sint-Jacobsfiguurtje, werd opgegraven in de 
Duinenabdij te Koksijde en wordt daar in het museum bewaard. Voor Nederland werden 
er een negental gerepertorieerd6• 

* 

* * 

Dergel ijke uitzonderl ijke vondst in M iddelburg zet aan tot speculeren. Mogen we eruit 
afleiden dat een welgestelde M iddelburgnaar, misschien een bewoner van het kasteel ,  
zowat vijfhonderd jaar geleden de bedevaart naar Santiago heeft ondernomen? Het is 
best aannemelijk, maar het is ook mogelijk dat zo'n beeldje als geschenk is gegeven. 
Wél zo goed als zeker is dat ooit een M iddelburgnaar het in zijn bezit had. Daarnaast is 
er het feit dat óf Middelburg in de loop van zijn geschiedenis, óf één van zijn ingezete
nen op de een of andere manier iets moet gehad hebben met Sint-Jacob, en wel zóveel 
dat er een reden was om een straat naar de heil ige te noemen. Hoewel die straatnaam 
pas in 1 659 voor het eerst in archiefbronnen betuigd wordt7, kan hij al vele jaren eerder 
in voege geweest zijn .  Hoe dan ook, h ij stamt uit een tijd dat straatnamen eerder u it de 
volksmond ontsproten dan dat ze werden opgelegd door de overheid. 

Van een bijzondere devotie voor Sint-Jacob te Middelburg zijn er uit de vroege jaren van 
zijn bestaan niet echt sporen. Weliswaar waren Bladelin en zijn echtgenote afkomstig 
van de Brugse Sint-Jacobsparochie, die in de 1 5de eeuw omtrent M iddelburg ook gron
den bezat8, maar die gegevens l ijken ons van te gering belang om er de straatnaam mee 
te verklaren. Eigenlijk is er maar één aanwijzing van enige verering voor Sint-Jacob in 
M iddelburg :  telkenjare moest op 25 ju l i ,  feestdag van Sint-Jacob, de kapelaan die ver
bonden was aan het Sint-Jacobsaltaar in de Lievevrouwkerk van Aardenburg, in de kerk 
van M iddelburg een mis opdragen9• Maar ook dat l ijkt ons niet echt relevant. 

Gesteld dat het beeldje, binnen de vooropgestelde datering, aan één van de kasteel
heren heeft toebehoord, dan komen daar vooral Pieter Bladelin en kanselier Gui llaume 
Hugonet voor in aanmerking. Geen van beiden heeft voor zover geweten Compostela 
bezocht, maar het is heel goed denkbaar dat Bladelin of de kanselier van Bourgondië 
een dergelijk kleinood als geschenk zou gekregen hebben van een inwoner van 
M iddelburg die de tocht naar Compostela had volbracht, of van iemand die in hun krin
gen vertoefde, zoals bv. Phi l ippe de Commines10, die in 1 471 , tijdens een zending naar 
Spanje in opdracht van Karel de Stoute, Compostela heeft bezocht1 1 •  

Een eventuele dergelijke gang van zaken verklaart echter nog geen Sint-Jacobsstraat; 
die naamgeving hoeft trouwens niet noodzakelijk enig uitstaans te hebben met het hier
voor besproken beeldje. 
Kan ze voortgekomen zijn uit het privé-initiatief van een Middelburgnaar die de verre reis 
heeft ondernomen en, bv. door middel van een gevelkapel of aoderszins, Sint-Jacob in 
zijn stad heeft geïntroduceerd? 



Dan zou h ij één van die duizenden Vlaamse pelgrims geweest zijn - de bekendste onder 
hen is wel Fi l ips van den Elzas - die tussen ruwweg 1 1 00 en 1 600 naar Santiago de 
Compostela getrokken zijn, waar volgens een legende die haar wortels heeft in de 5de 
à 7de eeuw en die tot in de 1 1  de eeuw werd aangedikt, Jacobus de Meerdere werd 
begraven nadat zijn l ichaam daar dichtbij in een bootje op de kust van Galicië was ge
strand.  Toen het graf op aanwijzen van wonderbare l ichtschijnsels rond 800 herontdekt 
was, werd op die plaats, de campus stellae, een kerk gebouwd. Wonderen van redding 
en genezing bleven niet u it, en algauw was de reputatie van Sint-Jacob over heel Europa 
gevestigd. Compostela zou vanaf eind 1 1  de, begin 1 2de eeuw, naast Jeruzalem en 
Rome één van de drie grote bedevaartbestemmingen van de westerse christenheid wor
den, en mettertijd zelfs de meest populaire. 

Pelgrimages vanuit de Nederlanden daarheen zijn betuigd vanaf het eind van de 1 1  de 

eeuw. Van dan af worden daar ook de kerken, kapellen en altaren die aan Sint-Jacobus 
gewijd zijn talrijker, bv. de St.-Jacobskerk te Gent, begonnen in  1 093 of die van Brugge, 
gebouwd omstreeks 1 250; de Sint-Jacobskerk van Hoeke dateert u it de 1 3de eeuw, 
toen de parochie van Oostkerke werd afgesplitst. In verscheidene steden ontstonden 
vanaf het eind van de 1 3de eeuw broederschappen van en/of gasthuizen voor hen die 
de tocht naar Compostela hadden ondernomen12• Zo had Dinant, van waaruit in  1 466 
een aantal koperslagers naar M iddelburg kwamen, vanaf 1 442 een Sint-Jacobsgasthuis. 
Ook de Sint-Jacobsschelp in de heraldiek kan op de bedevaart naar Santiago duiden: 
de vijf schelpen in het gemeentewapen van Moerkerke verwijzen naar de bedevaart die 
Lodewijk van Praet, heer van Moerkerke, in 1 428 ondernam13, de drie in het gemeente
wapen van Lissewege worden met een halte op de bedevaart naar Santiago in verband 
gebracht. 

Bedevaarten werden vooral u it devotie ondernomen; sommigen g ingen op pad ter ver
vanging van iemand anders, al dan niet tegen betal ing, sommigen wegens testamentaire 
beschikking , weer anderen werden ertoe verplicht ingevolge kerk- of burgerrechterlijk 
vonnis, maar er waren ook nogal wat avonturiers onderweg . Voor opgelegde of strafbe
devaarten moest bij de terugkeer in principe een bewijsbrief van het bedevaartsoord 
voorgelegd worden. Strafbedevaarten waren dikwijls afkoopbaar; zo bedroeg in Gent de 
afkoopsom voor Santiago in de 1 5de eeuw 12 pond'4• 
Zijn de strafbedevaarten behoorlijk gedocumenteerd vanuit archiefbronnen'5, dan geldt 
dat nauwelijks voor de devotiebedevaarten, die toch een veelvoud hebben uitgemaakt 
ten opzichte van vorige16• 

Vlaamse Compostela-pelgrims trokken doorgaans via Valenciennes of Arras richting 
Parijs en dan zuidwaarts over Orléans, Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux en Bel in naar 
Ostabat, waar nog twee andere routes aankwamen; over de Pyreneeën ging het dan via 
Roncevaux, Pamplona en Léon naar Santiago11• Wie de zowat 2200 km lange tocht te 
voet aflegde, had daar - heen en terug - gemiddeld een zestal maanden voor nodig,  
maar de reis kon aanzienl ijk verlengd worden indien men van de route afweek om andere 
heil igdommen met een bezoek te vereren. Gegoede burgers legden het traject soms te 
paard af, en ook was er een zeeroute met vertrek in Antwerpen, Sluis, Arnemuiden of 
N ieuwpoort'8• 

l 275 



Attributen van de Compostelabedevaarder: Sint-Jacobsschelpen, tweemaal de staf, hoed en schoudercape met 
schelpen en bordoncillo's, bidsnoer, kalebas, doosje voor aanbevelingsbrieven en attesten en doosje voor 
azabaches. Beeldhouwwerk van Maarten Moenaert in het koorgestoelte van de Sint-Jacobskerk te Brugge. 

Aan de pelgrimstocht ging een ritueel vooraf in de parochiekerk met zegening van staf 
en bedeltas, pa/ster en scarpe, attributen die de bedevaarder bij zijn vertrek werden 
overhandigd. Bovenop de fysieke beproeving die zo'n reis meebracht, l iep hij onderweg 
nog het risico van afpersing en beroving. Onderdak vond h ij behalve bij particul ieren ook 
in hospitalen en kloosters, terwijl er nabij de grote bedevaartkerken altijd wel herbergen 
en hotels waren voor wie die kon betalen. Eens de bestemming bereikt, verrichtte de pel
grim daar zijn devoties, w.o .  biecht, communie en obl igate verering van de relieken van 
de hei l ige. Van strafbedevaarders, die onder een vorm van verbanning soms verplicht 
waren tot weken, zelfs maanden verbl ijf in het pelgrimsoord, werd een attestatie vereist 
dat ze aan de tocht en de vrome plichtplegingen hadden voldaan. Behalve dat 
geschreven document, kon, zeker voor een devotiebedevaarder, ook een pelgrimsteken 
daarvan getuigen. 

Een pelgrimsteken was destijds méér dan een souvenir: zoals een relikwie werd het 
geacht ook iets van de hei lzame kracht te bevatten die aan het bedevaartsoord en de 
daar vereerde heil ige werd toegeschreven. Wie als pelgrim uit Vroomheid de reis naar 
een verafgelegen heil igdom had ondernomen, genoot bij zijn thuiskomst bijzonder 
aanzien: rond hem hing immers een zweem van het heil ige, het insigne straalde dat af 



en wekte ontzag . . .  Sommigen hielden aan hun tocht de bijnaam en naderhand de fa
mi l ienaam van Compostela over, een naam die trouwens onder een aantal varianten 
zoals van Compegestel, Complesteele, Pompegestel en andere in de 1 7de en 1 sde 

eeuw ook in Maldegem en Adegem voorkwam19• 

Heeft een M iddelburgse Compostelabedevaarder zijn insigne of een beeltenis van Sint
Jacob aan zijn hu isgevel bevestigd en heeft de heil ige aldus zijn naam gegeven aan een 
straat? Het l ijkt ons voor het geval van M iddelburg een aannemelijke invalshoek. 

* 

* * 

Het Sint-Jacobsbeeldje uit de kasteelgracht van M iddelburg stamt uit een tijd dat tien
duizenden christen pelgrims onderweg waren naar nabije en verafgelegen bestemmin
gen. Ooit moet Middelburg ,  als we zijn kanunniken en het kerkbestuur van 1 643 mogen 
geloven, zelf un concours incroyable de tout coté en ce /ieu /à, een onvoorstelbare 
toevloed gekend hebben van bedevaarders voor de wonderdadige kruisre l ikwie die 
Bladelin in 1 458 voor zijn pas voltooide kerk had verworven20• Wel l icht l iep het er toch 
n iet zó'n vaart als amper 4 km verderop, in Aardenburg,  waar het drukst bezochte Maria
bedevaartsoord van Vlaanderen lag21• In 1 464 waren er van daaruit klachten dat de pel
grims en de eigen bevolking in M iddelburg teer g ingen maken omdat de wijn er veel 
goedkoper was, en daardoor leed de stadskas van Aardenburg schade22• 
Mocht ooit een pelgrimsteken u it Middelburg opduiken, dan zou dat een haast even 
grote revelatie zijn als de azabache uit de kasteelgracht daar. Dié is alvast een vondst 
die reputatie zal maken. 

Met dank aan de heer Paul Verstraete uit M iddelburg .  

Noten 

1 Net zoals de in vorig jaarboek besproken 1 5de-eeuwse Spaanse faiencetegels, werd het beeldje in juni 2002 buiten 

geregistreerde context gevonden in de vulling van de kasteelgracht op ca. 1 ,5 m onder het maaiveld, enkele meters 

ten zuiden van de toegang tot het kasteel. 

2 Lib. XXXVI, cap. XXXIV. 

3 Guiliermo J. DE OSMA: Catálogo de Azabaches Composte/anos. Madrid, 1 9 1 6, bespreekt die gilde uitvoerig. 

4 André GEORGES: Le pèlerinage à Compostelle en Be/gique et dans Ie Nord de la France, suivi d'une étude sur 

/'lconographle de Saint-Jacques en Belg/que. Brussel, 1 971 , p. 55. 

5 Voor die vergelijking waren we aangewezen op afbeeldingen, en dan vooral die in het hiervóór vermelde boek van 

DE OSMA, pp. 181 -234, in een artikel van Jurjen M. BOS: Azabaches: pelgrimsbeeldjes uit git, verschenen in 

Westerheem 32 (1 983), pp. 21 8-223, en in Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese Bedevaart. 

Tentoonstellingscatalogus, Gent, 1 985 

6 Jurjen M. BOS, o.c.; A.M. VAN HEERINGEN, A.M. KOLDEWEIJ en A.A.G. GAALMAN: Heiligen uit de modder, Utrecht 

1 987, p. 20-21 e.a. p. 6 1 ;  H.J.E. VAN BEUNINGEN en A.M.  KOLDEWEIJ: Heilig en profaan. 1000 Laatmiddeleeuwse 

Insignes uit de collectie H.J.E. Van Beuningen. Cothen, 1 993 (Rotterdam Papers VIII), p. 1 64, 1 67; Jan Romkes VAN 

DER WAL: De azabache fan Dronryp. Internet http://www.jabikspaad.nl/frl/aktueel/azabache.html. 
7 Karel DE FLOU: Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen . . . dl. XIV, Brugge, 1 933, kol. 658. 
8 Rijksarchief Brugge, Oud kerkarchief St.-Jacobs, charter nr. 351 (23 dec. 1 457: huizen, schuren, stallingen en bomen 

in de parochie Heille) en nr. 440 (25 nov. 1 486: land in de parochie Middelburg, " " .  noort vander kerke, In een 
jeghenoode gheheeten stiers houc" ."). 

9 Daniêl VERSTRAETE: Het kapittel te Aardenburg. In Vrij Maldegem nr. 14 d.d. 03.04.1 965, overgenomen in: H.C.A. 

VAN RIE (red.): 0. Verstraete over Aardenburg en omstreken. Gestencilde ultg" Aardenburg 1 97 4-1 975, p. 8-9. 
10 Philippe de Commlnes, 0 kort voor 1 447, + ca. 1 51 1 ,  stamde uit het Vlaamse baljuwsgeslacht vander Clyte; hertog 1 277 
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Philips de Goede van Bourgondië was zijn peetvader. Hij was vertrouweling, kamerheer en ambassadeur van Karel 

de Stoute, maar ging in augustus 1 472 in dienst van de Franse koning Lodewijk XI.  Hij werd vermaard als geschied

schrijver. 
1 1  A. GEORGES, o.c. p. 25. 

1 2  Een overzicht van dergelijke stichtingen bij J .  VAN HERWAARDEN (red.}: Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago 

de Compostela. Utrecht, 1 985, p. 255-257. 

1 3  A .  VIAENE,: Het Heilig Jaar van Compostella i n  o.c" p .  21 5-2 1 8. 

1 4  Etienne VAN CAUWENBERGH: Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans Ie droit communal de la Belgique au 

moyen äge. Leuven, 1 922, p. 223; J. VAN HERWAARDEN: Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van 

opleggen van bedevaarten, met name in stedelijke rechtspraak, in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen, 

ca. 1300-ca. 1550. Assen-Amsterdam, 1 978; Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese bedevaart. 

Tentoonstellingscatalogus, Gent, 1 985, p. 248; Antoon VIAENE: De tarieflijst van gerechtelijke bedevaarten van 

Geraardsbergen en van Gent. In: Vlaamse Pelgrimstochten, Brugge, 1 982, p. 88-99 (= Handelingen van het 

Geschiedkundig Genootschap Société d'Emulation, CIV, 1 967, p. 203-21 4); Idem: Vlamingen op strafbedevaart naar 

Compostela. In: Vlaamse Pelgrimstochten, p. 219. De uitgebreidste tarieflijsten zijn die van Gent met 1 77,  en die van 

Aalst met niet minder dan 1 8 1  bestemmingen! 

1 5  Herinneren we er hier aan dat de jonge Pieter Bladelin in 1 434 wegens smaad tot een strafbedevaart naar Rome 

werd veroordeeld, afkoopbaar voor 200 ponden parisis; borg voor hem en voor de geldsom stonden Jan van 

Aartrijke, Jacob Breydel en Jan Losschaert. Zie M. MARTENS: Nieuwe biografische gegevens over Pieter Bladelin, 

de stichter van Middelburg. In Jaarboek van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, 5 (1 999), p. 244-245 en 

249-250. 

1 6  A. VIAENE,: Het Heilig Jaar van Compostela, i n  o.c. p .  21 5-2 1 8, vermeldt dat er slechts zes Vlaamse devotiebede

vaarders naar Compostela bekend zijn, waarvan vier de reis ondernamen tijdens een "Heilig Jaar", d.w.z. wanneer 

25 juli, de feestdag van Sint-Jacob, op een zondag viel; tijdens dergelijk heilig jaar waren immers extra aflaten te ver

dienen. Onder hen ridder Lodewijk van Moerkerke, heer van Praet, die de reis in 1 428 ondernam, na eerder 

Jeruzalem en Rome te hebben aangedaan. Daartegenover staan tientallen strafbedevaarders, zie Idem: Vlamingen 

op strafbedevaart naar Compostela. In o.c. p. 225-231 . 

1 7  A. VIAENE: De wegen van Brugge naar Parijs. I n  Vlaamse Pelgrimstochten, p. 1 8-23 (= Biekorf, 66 (1 965), p. 1 -5); 

IDEM: De route Vlaanderen-Compostela, in o.c. p. 221 -223; André GEORGES: o.c. p. 1 67-1 83. 

1 8  A. Viaene: Pelgrimshaven Nieuwpoort, in o.c. p .  244-245 (250); Santiago de Compostela, cat.c" p .  1 23-1 28; VAN 

HERWAARDEN, o.c" p. 226. 

1 9  Zie de parochieregisters van Maldegem en Adegem, bewerkt door Gilbert DE LILLE en uitgegeven door de 

heemkundige kring Het Ambacht Maldegem. 

20 Aldus in een brief aan het kapittel van Sint-Goedele in Brussel, met een pleidooi voor teruggave van de kruisrelikwie 

die in 1 601 door Filips van Merode, toen heer van Middelburg, was geschonken aan aartshertogin Isabella, die ze 

op haar beurt aan de Sint-Goedelekerk overmaakte. De brief is gepubliceerd in (VAN CALOEN): Triumphe van het 

heilig kruise Christi Jesu " "  Brugge, 1 871 , p. 1 1 9-1 24; zie ook Karel VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg 

in Vlaenderen, Brugge, 1 867, p. 1 88. 

21  A. VIAENE, o.c. p. 39-46, inzonderheid p. 42 voor Aardenburg: Strafbedevaarten in de rechtspraak van het 

O.L. Vrouwkapittel te Kortrijk (= Anna/es de Ja Société d'Emulation, LXX (1 937), p. 1 29-1 36; Pilgremme tot 

Ardenbuerch. Aardenburg als bedevaartplaats. Publicatie bij de tentoonstelling in het Gemeentelijk archeologisch 

museum te Aardenburg, 3 mei -29 september 1 991 . 

22 Antoon VIAENE: Aardenburg als bedevaartplaats - 1464, in o.c. p. 266 (= Biekorf 74 (1 973), p. 1 73) . 
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Levinus Apollonius 

alias Van Ghentbrugghe 
( 1 544-1 5 94) 

Een Vlaams h�anist, geboortig van Middelburg 
en verzeild op de Canarische Eilanden 1 

John G. Everaert 2 

Heel lang heeft de pseudo-humanist Levinus Apol lonius mogen genieten van een 
behoorlijk gevestigde maar valse reputatie als historiograaf van Peru ; pas na vier eeu
wen werden zijn gemis aan authenticiteit en zelfs zijn verdoken plagiaat aan het l icht 
gebracht 3• Dat de legende zolang kon standhouden, valt te verklaren vanuit d� g�loof
waardigheid van zijn vroegste biografen,  die allen teruggrijpen naar een oorspronkel ijke 
versie, in 1 623 opgesteld door Valerius Andreas 4• Deze had bijna twee jaar lang aan de 
universiteit van Douai de lessen gevolgd bij Andreas Hoyus, al ias Andries van Hoye 
( 1 551 -1 63 1 ). Deze Hoyus had van 1 561  tot 1 567 zijn basisopleiding genoten in de 
Latijnse school van de colleg iale kerk van Sint-Donatiaan in Brugge, zijn geboortestad 5, 
en precies dáár kreeg hij onderricht van Levinus Apollonius, toentertijd als "hypodidas
calus" (onder-schoolmeester) aan die school verbonden. Op die ontmoeting, door 
Andreas vermeld, keren we straks nog terug. 

Op het eerste gezicht l ijkt het erop dat Valerius Andreas zijn informatie over Levinus 
Apollonius u it goede bron had, maar deze was al op vrij jonge leeftijd uitgeweken naar 
de Canarische Ei landen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat die vroegste bio
grafische notitie zo beknopt uitviel. Erger, ze lag aan de basis van misvattingen omtrent 
Apollonius' historiografisch werk en bijgevolg ook aangaande zijn levensloop. Vermits 
latere biografen getrouw van elkaar kopieerden 6, zouden de uiteindelijke versies maar 
weinig toevoegen aan het min of meer gefantaseerde portret van deze raadselachtige 
figuur 7• 

Tot de demystificatie van L. Apol lonius heeft de historicus A. Cioranescu - zelf een inwij
keling u it Roemenië . . .  - in aanzienlijke mate bijgedragen door het ontsluieren van de 
Canarische periode uit het leven van de migrant uit Vlaanderen 6• Zo kwam Cioranescu 
vooreerst het kinderrijke gezin op het spoor dat Levinus Apollonius stichtte na zijn huwe
lijk met een meisje uit Tenerife in 1 570, vervolgens is hij erin geslaagd de laatste fase van 
diens turbulente loopbaan te reconstrueren, met name zijn activiteiten op Tenerife vanaf 
1 584. Maar vooral heeft hij aangetoond dat de pseudo-historicus niet enkel een flauwe 
compilator was maar dat ook een tweede werk ten onrechte aan hem werd toegeschre
ven. \ 279 



Daar staat dan weer tegenover dat het A. Cioranescu,  hoewel hij terloops een document 
van de inqu isitie vermeldt, manifest ontgaan is dat L. Apollonius verwikkeld was geraakt 
in een proces voor het Hei l ig Officie 9• Dank zij de unieke bron die daarover bewaard 
bleef, zijn we niet alleen in staat een gecorrigeerd en aangevuld beeld te schetsen van 
L. Apollonius' carrière op de Canarische eilanden, maar ook tot een reconstructie van 
zijn afkomst, vorming en bezigheden tijdens zijn jeugdjaren in Vlaanderen. 

1 .  Gemanipuleerde afkomst? 

Op de titelbladzijde van zijn lang geroemd werk stelt de auteur zichzelf voor als Levinus 
Apollonius Gandobruganus, Mittelburgensis, een omslachtige naam die aanleiding heeft 
gegeven tot al lerlei speculaties omtrent zijn herkomst. Het l ijdt echter geen twijfel dat 
Levino Apolonio - zoals h ij zelf in Spaanse documenten steevast handtekent - geboren 
is in M iddelburg,  een stadje binnen het Brugse Vrije, thans op de grens met Zeeuws
Vlaanderen. Die geboorteplaats, reeds door zijn eerste biograaf, V. Andreas, vermeld -
Mittelburgensis, quod opidum est Brugensis agri - , wordt bevestigd tijdens het verhoor 
voor de Inquisitie, waarbij hij geïdentificeerd wordt als natura/ flamenco de Medianburgo 
10 : Vlaming, geboortig van M iddelburg .  

M iddelburg, dat oorspronkelijk  tot de parochie Hei l le behoorde, bekwam in 1 458 stads
rechten bij patentbrief van hertog Fi l ips de Goede ten gunste van Pieter Bladelin, stich
ter en heer van het stadje. Om de economie binnen zijn stichting te stimuleren, trok 
Bladelin ambachtslu i  van elders aan, o .m.  koperbewerkers uit Dinant. Tijdens de gods
dienstoorlogen van het midqen der 1 5de eeuw kreeg het protestantisme er-voet aan de 
grond.  In de loop van 1 572-1 573 belegerde en plunderde een troep watergeuzen, 
afkomstig uit Vlissingen in Zeeland, het versterkte stadje, dat nadien de verwoestingen 
nooit meer zou te boven komen 1 1 •  Maar toén had L. Apollonius zijn geboorteplaats reeds 
verlaten . . .  

Eigenl ijk is ons personage het best bekend onder de Latijnse en latere Spaanse versie 
van zijn naam: Apol lonius, Apolonio. Ongetwijfeld gaat het daarbij om een schui lnaam 
die hij zowel als auteur gebruikt als met het doel voor de Inquisitie zijn afkomst toe te 
l ichten. Bl ijkbaar heeft h ij zich laten inspireren door de voornaam van zijn moeder, 
Apollonia, d ie in het kraambed overleed bij de geboorte van haar tweede zoon, Levinus 
- Lieven. Die heeft dus nooit zijn moeder gekend en nergens vermeldt hij haar fami l ie
naam. H ij bl ijkt trouwens ook de namen van zijn grootouders van moederszijde niet te 
weten en heeft hen al evenmin gekend. 

Levinus Apol lonius heette feitelijk Lieven van Ghentbrugghe, een patroniem dat in 
Vlaanderen vrij verspreid was. Onder de vorm Gandobruganus of Gandobrugano laat hij 
die ware fami l ienaam soms volgen op Apol lonius, zoals op de titelbladzijden van zijn De 
Peruviae regionis inventione uit 1 566; in de opdracht van de tweede uitgave (1 567) 
noemt hij zich daarentegen eenvoudigweg Levinus Gandobruganus. Het latiniseren van 
hun naam of eventueel het uitvinden van een wel luidende Latijnse naam is typisch voor 
de humanisten. Reeds in 1 564 komt hij onder zijn schui lnaam Livinus Apollonius (sic) 
voor in de "acta capitularia" van Sint-Donatiaan in Brugge 12• Op de Canarische Eilanden 
zal hij nagenoeg uitsluitend de Spaanse vorm van zijn naRm aanwenden, Levino 
Apolonio, u itgezonderd op twee documenten uit 1 570 15, waar hij signeert als Levino 
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Naar zijn verklaring zou zijn vader, d ie eveneens Apolonio Levino heette, diversos ofici
os de honra, verscheidene ereambten uitgeoefend hebben; uiteindelijk werd hij regidor 
o escabino, schepen van M iddelburg. Aangezien de vader in 1 560 stierf en de schepen
registers van de jaren daarvóór n iet bewaard bleven, is het onmogelijk d it te verifiëren 15• 
Zijn grootvader, die ook al dezelfde naam droeg, zou notario geweest zijn .  
Mogen we hem vereenzelvigen met Lyevin van Ghentbrugghe, zoon van Jan en afkom
stig uit Haertvelde (Ertvelde) en die in 1 487 het poorterschap van Brugge bekwam 16? 
Hoe dan ook, vermits de oudere broer van Levinus Apollonius, Adrianus, bij de onlusten 
in Vlaanderen het leven l iet, stierf de geslachtsnaam in M iddelburg uit 11 • 

Ook zijn geboortedatum varieert naargelang zijn verklaringen. Bij de tweede ondervra
ging voor de Inquisitie, op 9 februari 1 573, beweert Levinus Apol lonius 28 jaar oud te 
zijn, wat ons bij 1 544 brengt, maar een week later, bij een toevoeging aan zijn geschre
ven geloofsbelijdenis, stelt hij dat hij ten tijde van het overlijden van zijn vader in 1 560 
een eenvoudige moçuelo de 13 anos was, een jongeling van 1 3  jaar, wat zijn geboorte
jaar op 1 547 zou terugbrengen. Toch opteren wij voor de eerst aangegeven datum, ver
mits hij in 1 564, op een leeftijd dus van 20 jaar, hulpdocent zou worden in Brugge 18 • 

2. Een jong lat inist met een beloftevol le toekomst 

Het l ijdt geen twijfel dat Levinus Apol lonius een degelijke Latijnse vorming heeft geno
ten. Naar eigen zeggen was h ij als kind opgegroeid en buenos estudios y con preceto
res catolicos : in goede studies en met kathol ieke leermeesters. Al les l ijkt erop te wijzen 
dat hij opgevoed werd aan het col lege van Sint-Donatiaan dat omstreeks 1 200 gesticht 
werd en verbonden was aan de toenmalige kathedrale kerk van Brugge. Onder de drie 
kapittelscholen die rond 1 550 in die stad bestonden 19 , genoot ze veruit de beste repu
tatie en verd iende zij ten volle de kwalificatie van "schola major" 20 • 

De Latijnse school van Sint-Donatiaan stond onder het hoofdgezag van een "scholas
ter", een gediplomeerd leermeester. Het studieprogramma omvatte twee afdelingen. 
Daar was vooreerst de "scala l itteraria" met als voornaamste doel de rel ig ieuze en lite
raire vorming. Ze beschikte over twee leerkrachten,  de "rector scolarum" of hoofdleraar, 
die doorgaans een universitair d iploma van meester in de "artes" had en zich d ikwijls l iet 
bijstaan door een hulpleerkracht, "submonitor" of "hypodidascalus" genoemd, vaak 
gerecruteerd binnen de eigen rangen. 

Het dagelijkse programma voorzag 4,5 uren intensief onderricht in de grammatica en de 
klassieke literatuur, aangevuld met 3 uren schriftelijke (repetities) en mondelinge oefe
ningen (conversaties). De leerstof en de gebruikte handboeken getuigen van de huma
nistische vernieuwingsgeest: Despauter, grammaticus voor Latijn,  en Casembroot voor 
Grieks; een modelreeks van klassieke Latijnse auteurs plus enkele werken van Erasmus. 
Daarnaast was er de "scala cantual is" onder de leiding van de "magister cantus", de 
zangmeester. Ze kwam slechts op de tweede plaats met niet meer dan 2 uren muzikale 
vorming, verplicht voor alle studenten, maar toch vooral voor de choralen bedoeld .  
De doorgedreven opleiding resulteerde, dankzij de regelmatige en vrij volledige humani
oracolleges, in  een voortreffelijke kennis van het Latijn.  Eén of twee keer per jaar hielden 
de beste leerlingen een voordracht of brachten ze een klassiek stuk ten tonele in de ref
ter van de kanunniken. Zij die de Latijnse school voltooiden, werden bekwaam geacht 
om aan de universiteit de faculteit der "artes" te volgen. J 281 



De "Burgh" te Brugge met o.m. de Sint-Donatiaanskerk en aanpalende 
gebouwen. Detail uit het stadsplan van Brugge, Marcus Gerards, 1 562. 

M iddelburg, het geboortestadje van L. Apol lonius, had geen Latijnse school. Vermelden 
we, onder de beste in Vlaanderen, in Gent die van Sint-Veerle en de school gehouden 
door Houckaert. Overigens waren er in Brugge nog verscheidene excellente broeder
scholen en waren er privé-leraren met een n iveau dat n iet zelden dat van de kapittel
scholen overtrof21 • 

Hoewel we niet weten waar L. Apollonius mogelijk zijn primaire opleiding genoten heeft, 
zijn we er zo goed als zeker van dat h ij de Latijnse school van Sint-Donatiaan heeft door
lopen. Zo roept hij in, om de inquisiteurs op de Canarische Ei landen van zijn katholiciteit 
te overtuigen, dat hem op de leeftijd van 1 O of 1 1  jaar, rond 1 555 dus, door de suffrag
aanbisschop van Traiectum (Utrecht of Maastricht) de kruin werd geschoren. Ook bidt 
h ij nog dagelijks het Miserere en het De profundis. Een bewijsstuk omtrent de tonsuur 
kan h ij niet voorleggen 22• Overigens is bekend dat bij hun toelating tot de kapittelschool 
van Sint-Donatiaan, de choralen en refectionalen een eenvoudige kruinschering kregen 
toegediend, die evenwel geen enkele lagere wijding inhield. 
De muziekleraar leidde zijn leerl ingen dagel ijks naar het graf van de stichter om er de 
gebeden te zingen die L. Apollonius aanhaalde. Daarom mogen we aannemen dat deze 
mocht genieten van het regime der refectionalen of kostgangers, een instelling gesticht 
omstreeks 1 426, die op kosten van het kapittel dertien jonge beursstudenten-pensio
nairs onderhield die verbonden waren aan de dienst in de Sint-Donatiaanskerk en voor-

2s2 I bereid werden op een priesterroeping. Naast de zang lessen volgden ze Latijn In de 



kathedraalschool 23• Mijns inziens moet de opleiding van L. Apol lonius veel overeen
komst vertonen met die van de eerder vernoemde Andries Van Hoye. Deze werd in 1 561 , 
eveneens op 1 0-jarige leeftijd, aangenomen als "refectionalis" van Sint-Donatiaan, waar 
h ij leerl ing van de Latijnse school was tot in 1 567; reeds als 1 6-jarige dichtte hij n iet zon
der talent 24• 

Kort na het voltooien van zijn Latijnse studies 25 treedt L. Apollonius in d ienst van zijn 
school en wordt hij er "hypodidascalus" of hulpleerkracht bij Johannes Zomers, hoofd
leraar van 1 562 tot 1 566. Als deze echter op beschuldiging van ketterse sympathieën 
(deelname aan een geuzenpreek en aankoop van een verdacht boek) in augustus 1 566 
ontslag moet nemen, wordt ook L. Apollonius vervangen. Toch ging h ij wegens die kort
stondige opdracht als professor in Academia Brugensi en leermeester van Andries Van 
Hoye aliorumque plurium doctorum Brugis (en van verscheidene andere Brugse geleer
den) de geschiedenis in .  Gewaardeerd werd hij ongetwijfeld, want in juni 1 564 stond het 
kapittel hem, Magister Livinus Apollonius, toe in de refter van de kanunniken een u iteen
zetting te houden met als titel de laude nobilitatis, een lofrede op de adel .  Het is daar dat 
we hem voor het eerst onder zijn gelatin iseerde schui lnaam ontmoeten 26• 

3. Een vervalste "geschiedenis van Peru" 

Twee maanden na het ontslag van zijn meester, gevolgd door zijn eigen afscheid van 
Sint-Donatiaan, legt L. Apol lonius de laatste hand aan zijn opus magnum, getiteld De 
Peruviae regionis inventione 21• De opdrachtbladzijde vermeldt als plaats en datum van 
voltooi ing Brugis Flandrorum, 1566 postridie Id. Oct. : Brugge in Vlaanderen, 1 4  oktober 
1 566. De eerste uitgave gaat nog binnen datzelfde jaar in Antwerpen ter perse bij 
Amatus Tavernier, een veelzijdig typograaf die meer bekendheid kreeg als lettersnijder 
en -gieter dan als drukker. H ij was de ontwerper van een lettertype dat de Vlaamse 
schrijfletter benaderde, de zgn. "caractère de civil ité", en werkte onder meer voor het 
atelier van Christoffel Plantijn .  De verkoop werd toevertrouwd aan de Antwerpse boek
handelaar Johannes Beller, een geleerd taalkundige en drukker die vermaard was om de 
schoonheid van zijn uitgaven 28• De u itgave van 1 567 is identiek aan die van het jaar 
voordien; enkel de titelbladzijde werd herdrukt 29• 

Waaróm L. Apollonius het op zich nam over de ontdekking en verovering van Peru te 
schrijven, vernemen we u it zijn inleiding, een retorische en pocherige opdracht. H ij wi l  
zijn roeping als historiograaf waarmaken door in het Latijn een geschiedenis van " Indië" 
(alias Amerika) te bezorgen, om reden dat tot dan toe de humanisten over geen degelijk 
werkstuk kunnen beschikken. Zijn keuze voor Peru en zijn bronnen verrechtvaardigt hij 
met de bewering dat tal van landgenoten, gegroepeerd in mutua societate (associaties), 
in Peru gouden zaken doen 3-0. Zijn vrienden-correspondenten zouden hem naar waar
heid en uit de eerste hand informatie bezorgen vanuit dat land van overvloed, rijk aan zil
vermijnen, maar verstoord door onlusten. 

Dit was een grove leugen. In feite maakt hij met zijn tyrocinium meae iuventutis, zijn 
jeugddebuut, een vervalsing. Zijn enige bron is de kroniek van Agustfn de Zárate, die in 
Peru belandde in het gezelschap van de eerste vice-koning, Blasco Nûrïez Vela (1 544-
46), en er ooggetuige was van de spectaculaire gebeurtenissen 31 • Om zijn plagiaat te 
verdoezelen heeft L. Apollonius eenvoudigweg zijn Spaanse bron omgezet: bij de aan-
vang parafraseert hij en ontrafelt hij zijn voorbeeld door het inlassen van moraliserende 1 283 



beschouwingen of door de protagonisten l iteraire uitwijdingen in de mond te leggen; 
naar het eind toe gaat h ij meer en meer over tot samenvattingen 32• Als taalpurist ver
bastert hij op een bedenkel ijke manier de Spaanse en Indiaanse eigennamen conform 
de Latijnse fonetiek, zodat ze soms nauwelijks nog te herkennen zijn.  

Daar waar Cioranescu en Verl inden L. Apol lonius reeds ontmaskerd hebben, kunnen wij 
nog verder gaan. Naar al le waarschijn l ijkheid heeft h ij zelfs geen gebruik gemaakt van de 
Spaanse editie van Zárate, eerst gepubliceerd in  Antwerpen in 1 555, maar wél van de 
Vlaamse vertal ing daarvan door Rumoldus de Bacquer en in 1 564 gedrukt door Wil lem 
Silvius, eveneens in Antwerpen 33• Waarom dan wel? Om de eenvoudige reden dat L. 
Apol lonius op het moment dat hij zich aan het plagiëren zette, de Spaanse taal gewoon 
niet machtig was. In 1 570 verklaart hij immers hoe hij kort na zijn aankomst op de 
Canarische Ei landen drie jaar eerder, "aun casi bosal en la lengua espafiola" was, nage
noeg onervaren in het Spaans, of zoals zijn advocaat het in 1 573 zou formuleren: " . . .  no 
estava diestro en la lengua", niet bedreven in de taal 34• 

Het komt erop neer dat zijn compilatie en vertaling op basis van de Vlaamse versie van 
Zárate slechts twee jaar zou gevergd hebben, toch een meer dan merkwaardige presta
tie voor een jong latin ist van pas twintig met bovendien een onderwijsopdracht. 

We hebben geen weet van de verspreiding en/of het toenmalige succes van Apollonius' 
werk. Feit is dat hij op zijn beurt een Duitstal ig compi lator inspireerde: in 1 583 publiceert 
Nicolas Höniger, afkomstig van Königshofen-am-Tauber nabij Würzburg, in Bazel een 
driedelig werk over de Nieuwe Wereld. Voor de beschrijving van Peru maakt hij gebruik 
van de Latijnse bewerking van L. Apol lonius; daar voegt hi j  nog een verslag over de 
rampzalige Franse expeditie naar Florida (1 565) aan toe 35• Volgens de vertaler is al les 
gebaseerd op glaubwürdige Personen, maar enkel de hochberümbte Geschichtschreiber 
Levinus Apol/onius Gandobruganus wordt bij name genoemd. Dit misverstand heeft de 
vroegste biografen van L. Apol lonius misleid: ze hebben hem ook nog het geestel ijk 
vaderschap van een apocrief werk toegedicht, zogezegd gepubl iceerd in 1 568 36• Toen 
had onze held zijn vaderland echter al definitief verlaten. 

4. Een nieuw leven op een ver ei land 

Terecht vermelden zijn eerste biografen dat L. Apol lonius, na het schrijven en uitgeven 
van zijn geschiedenis van Peru, vertrokken is naar Spanje, maar dat hij nog verder zou 
gereisd zijn, en wel naar Peru, is louter fantasie. Vanaf daar zijn ze ook in twijfel over de 
plaats van zijn overl ijden: Peru of de Canarische Ei landen? 37 

Van hemzelf vernemen we dat hij in februari 1 567 inscheepte naar de Canarische 
Ei landen, en meer bepaald dat hij op het ei land La Palma verzeild raakte. Dat zou dan 
betekenen dat hij slechts enkele maanden na de publ icatie van zijn oeuvre zou uitgewe
ken zijn. 
Wat mag dan wel de reden zijn van dit ogenschijnl ijk overhaast vertrek? Heeft de ont
maskering van zijn plag iaat hem in een lastig parket gebracht? Tal van humanistische 
auteurs maakten compi laties, maar L. Apol lonius heeft doelbewust zijn voorbeeld ver
zwegen en zichzelf als een origineel historiograaf wil len voordoen,. Wat er ook van zij , tij
dens zijn later proces voor de Inquisitie wordt met geen woord over zijn jeugdwerk 

284 \ gerept. 
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Werd hij om dezelfde reden als hiervoor verstoten uit de kleine groep humanisten die 
zich tussen 1 563-76 te Brugge rond drukker en uitgever H .  Goltzius had gevormd? Of 
erger nog, werd hij misschien afgewezen door de invloedrijke edelman die hij voorzeker 
graag als beschermheer had gewild? L. Apollonius had zijn boek immers opgedragen 
aan Jacob van Claerhout, die zijn verblijf had in het hof van Pittem , destijds een van de 
mooiste residenties van Brugge en later bisschoppelijk paleis 38• 
Conform de humanistische traditie, bestond er ook in Brugge een zekere mate van 
mecenaat, maar de afzetmarkt voor gedrukte boeken bleef er beperkt. Er waren een
voudig te veel intellectuelen voor een te krappe arbeidsmarkt. De "bonae l itterae" vol-
stonden dus maar zelden om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen , tenzij men daar- j 285 
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naast ook geschoold was in rechten of theologie. Veel "viri docti" ,  geleerde mannen, 
moesten het dus elders gaan zoeken; carrière maken buiten de geboortestad, zo nodig 
zelfs in het buitenland, was eerder regel dan u itzondering 39• Was het derhalve zijn ont
slag als hulpleraar aan Sint-Donatiaans te Brugge dat L. Apollonius ertoe aanzette te 
emigreren? 

Een laatste omstandigheid, en misschien niet eens de minste om het plotse vertrek van 
L. Apollonius te verklaren, kan het rel ig ieuze kl imaat zijn dat in 1 566 in Brugge heerste. 
Tijdens de jaren 1 560-65 treft men daar een zeer breed veld van uiteenlopende overtui
gingen. Het reformatorische kamp bestaat er uit wederdopers en vooral uit calvinisten, 
die een eerder kleine maar levendige gemeente vormen. Het bastion van traditionele 
katholieken heeft een fel verdediger met bisschop Curtius (Pieter De Corte). Om het pro
testantisme tegen te werken, geeft h ij in 1 565 opdracht de schoolmeesters en hun leer
boeken te controleren. Daartussenin staan de eenvoudige kritische of weke katholieken, 
die gedomineerd worden door een el itaire minderheid van pacifistisch-ireneïsche strek
king, geïnspireerd door Erasmus en Cassander. Ze kent grote bijval bij de schepenen, 
die streven naar verzoening tussen katholieken en gereformeerden 40• 

Vanaf de lente van 1 566 treedt het calvinisme te Brugge publiekelijk op de voorgrond en 
beoogt het een massale aanhang; in het oml iggende is er tijdens de zomermaanden een 
ware golf van zgn.  hagepreken, sermoenen in open lucht. Op beschuldiging van deelna
me aan een geuzenmanifestatie kreeg Jan Zomers, hoofdprofessor van Sint-Donatiaans, 
zijn vooropzeg van drie maanden; precies dán wordt ook zijn assistent L. Apol lonius ver
vangen. De juiste redenen kennen we niet. Werd hij automatisch afgedankt op het 
moment dat zijn overste definitief ontslag kreeg? Werd ook hij verdacht van ketterse 
sympathieën? Zo te zien n iet, integendeel! 

In 1 573 vertelt h ij aan de inquisiteurs hoe hij ter gelegenheid van schermutselingen in 
Brugge verscheidene keren door meerdere ketters "escarnescido y aun afrentado", 
bespot en beledigd werd omwille van zijn katholieke overtuiging. H ij tracht tegenover zijn 
ondervragers zijn integriteit te bewijzen door op te merken dat er in Brugge nooit e ces-



Stadsplan van Santa Cruz de la Palma, L. Torriani, ca. 1 590. 

sen van de godsdiensttroebelen geweest zijn zoals dat in andere plaatsen in de 
Nederlanden wél het geval was. En dat is waar, want dankzij de gematigde standpunten 
van de magistraat en in toom gehouden door de stadsmi l itie en de. aanwezigheid van 
een garnizoen heeft de calvinistische beeldenstorm er geen puinhopen aangericht. L. 
Apol lonius beweert zelfs dat hij uit eigen vrije wil het vaderland verliet, ''por vivir . . .  en 
reynos pacificos y non inficionados": om te kunnén leven . . .  in een vreedzaam en onbe
smet land 41 • Een overdrijving om een misstap uit zijn jeugd te verdoezelen? 

En vanwaar de keuze voor de Canarische Ei landen en meer bepaald het ietwat excen
trisch gelegen eiland La Palma? Sinds het begin van de 1 5de eeuw had de su ikerin
dustrie er tal van Vlaamse immigranten aangelokt 42• Op Tenerife bestond een vrij grote 
Vlaamse handelaarskolonie, op Gran Canaria was die nog omvangrijker. Maar vooral de 
suikerrietplantages op het vruchtbare La Palma hadden al vroeg Vlaamse investeerders 
aangetrokken. Het geval van de onderneming Groenenbergh-van Dale, Antwerps van 
origine, is welbekend 43• 
Ook de Brugse famil ie van de Wal le is er neergestreken. In 1 535 vestigt zich Luis, bijge
naamd de Oude (1 505-87), op La Palma en trouwt er met de dochter van de gouverneur 
van het eiland. H ij begint een uitbating nabij Los Sauces, vergaart een fortuin en wordt 
de weldoener van de hoofdstad Santa Cruz. In 1 565 vormt hij samen met zijn zoon 
Thomas en met Jan van Daysele, een andere Vlaming, een compagnie. De handelaar 
Juan Jacques, gehuwd met Anna van de Walle, zuster van voornoemde Lu is, verbl ijft 
eerst op La Palma en later op Tenerife. Terug in Brugge werft hij daar Balthasar Ghiselin 
aan als "factor", handelsagent, tevens als beheerder van zijn bezittingen op La Pal ma 
(1 544-47). Ghiselin huwt er overigens de jonge Catalina, de enige dochter van Jorge van 
de Walle, broer van Luis en in 1 530 op Tenerife geboren 44• De ouders sturen hun oudste 
zoon, Diego de Guisla, naar Brugge, wellicht om er te gaan studeren, en daar heeft hij 
. . .  als leerling of als vriend, Levinus Apollonius goed gekend! In elk geval beveelt deze 
in 1 573 voor de Inquisitie Diego de Guisla als getuige ten ontlaste aan, want "me con
oscio mucho tiempo . . .  en la ciudad de Brugas": hij heeft me lange tijd in Brugge gekend.  
Tot daar dus zijn Brugse voorgangers d ie hem well icht de smaak van zijn nieuwe vader-
land l ieten proeven 46• l 2s7 
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Het franciscaner-kloostercomplex in Santa Cruz de la Palma, waar L. Apollonius zijn Canarische loopbaan als 
leraar begon. 

In februari 1 567 verlaat Levinus Apol lonius dus voorgoed zijn vaderland en gaat hij zich 
vestigen in Santa Cruz de la Palma. H ij wordt er onmiddell ijk  aangeworven om in de twee 
kloosters, Santo Domingo en San Francisco, onderricht te geven aan de jonge broeders 
46• In de kloosterschool van San Francisco wordt h ij "preceptor de grammatica" (spraak
kunstleraar). De aanpassing is niet eenvoudig, want Levinus beheerst de Spaanse taal 
nog niet goed 47• Maar er staan hem nog veel grotere moei l ijkheden te wachten. 

5. Door de Inquisitie doorgelicht 

Door de reorganisatie en het herwinnen van haar autonomie in 1 567 kon de Canarische 
Inquisitie de jacht heropenen op al wie van de strikte kerkelijke leer afweek. Dat deed ze 
met zoveel geestdrift dat in 1 569 een eerste "auto da fé" (letterl ijk een 'daad van geloof': 
een publ ieke bestraffing en boetedoening van veroordeelden) gevierd werd in La Palmas 
de Gran Canaria. 
Tussen mei 1 568 en januari 1 571 organiseert Pedro Ortiz de Funes, de nieuwe inquisi
teur contra el crimen de la heregia y apostasia, tegen ketterij en afvall igheid, een inspec
tietocht binnen zijn d istrict, dat de hele arch ipel omvat 48• 
Tijdens de zomer van 1 570 doet de "visita", de inquisitoriale rondreis, het eiland La 
Palma aan. Enkele Spanjaarden dienen een klacht in tegen Levinus Apollonius, precep
tor de gramatica flamenco, wegens gevaarlijke uitlatingen. 
Wat was er aan de hand? Enkele maanden voordien had schoolmeester Apolonio zich 

tijdens de les en el estudio de San Francisco, de franciscaner; kloosterschool kwaad 

gemaakt tegen zijn d iscipelen en uitgeroepen ''Dios no passo o padescio tanto quanto yo 

passo o padesco con vosotros" :  onze Heer heeft zoveel niet moeten doorstaan als ik hier 



met jul lie. Wegens die gewaagde u itspraak wordt h ij aangeklaagd ''por hereje luterano . . .  
o al menos suspechoso de/Jo" : lutheraanse ketter of op zijn minst verdacht. Een andere 
keer vertelt hij aan zijn ondervragers, als hij het heeft over zijn kinderjaren, hoe in 
Vlaanderen "los muchahos hazian o tenian unos sacramentillos", de jongetjes sacra
menti l los [sic; letterlijk: miniatuur-sacramenten] maken of hebben. Die onhandig opge
roepen herinneringen worden geïnterpreteerd als "proposiçiones temerarias y escanda
lozas" :  vermetele en schandaleuze u itlatingen. 

In  zijn eerste eigenhandig geschreven smeekschriften tracht Levinus Apol lonius zich 
tegenover de inquisiteur te rechtvaardigen. H ij verontschuldigt zich voor het geval hij, in 
een uitbarsting van woede, dergelijke smadelijke taal tegenover zijn leerl ingen zou 
gebruikt hebben; daar moet men geen kwaad opzet achter zoeken , want het was een 
"subito lapsus /inguae". Wat de laakbare term "sacramentillos" betreft, legt L. Apollonius 
uit hoe het in Vlaanderen erg gewoon was dat jongelui loden monstransjes hadden, een 
vinger groot, waarmee ze speelden en die ze op een miniatuuraltaar plaatsten dat ver
sierd werd met prentjes en minuscule wierookvaten. Gezien zijn beperkte Spaanse 
woordenschat had hij geen betere vertaling kunnen bedenken voor het Vlaamse "sacra
menkens", "que es diminutivo de sacramento" 49• 

Welk publiek had aanstoot genomen aan zijn uitspraken? We weten reeds dat hij les gaf 
aan de broeders van het dominicanen- en van het franciscanenklooster, maar 
eigenaardig genoeg waren het lekenleerl ingen die hun grammaticaleraar aanklaagden. 
Die hield zijn estudio (klas) in het klooster van San Francisco voor een gemengd publiek 
d'estudiandes tray/es y legos, van rel igieuze- en lekenstudenten. De inquisiteur noteert 
de verklaringen onder ede van verscheidene schol ieren. L. Apolonio heeft zelf reeds een 
aantal namen opgegeven - Hernando Goncalez, misdienaar of koorknaap; Hernando de 
Casti l la Cabeça de Vaca; Diego Garcia - maar de inquisiteur volgt zijn eigen keuze voor 
verhoor van Pedro Espino, zoon van bachiller (houder van een middelbaar diploma) Juan 
Espino, van de 1 6-jarige Domingo Garcia en van de kuiperszoon Gonçalo de Medina. 
Allen wonen ze in Santa Cruz de La Palma 50• 

Waarschijnl ijk is L. Apollonius door beide kloosterorden aangeworven om de jonge broe
ders het Latijn bij te brengen. Daarnaast is bij de franciscanen ook het schooltje onder
gebracht waar hij voor eigen rekening privé-leerl ingen aanneemt, zonen van de vecinos 
of poorters uit de middenklasse. H ij ontvangt geen enkel loon van het Cabildo, de insu
laire overheid, die trouwens een andere schoolmeester onder contract heeft 51 • 

Voorlopig ondervindt onze Vlaamse leraar geen last meer van de Inquisitie. In novem
ber1 570 sluit hij een huwelijkscontract met de ouders van Antonia Trevirïo, een meisje 
van La Laguna op Tenerife; de bruidsschat, 300 gouden dubloen, is bescheiden, net 
zoals de fami l ie van ambachtslui van Portugese afkomst. Het koppel vestigt zich ver
moedelijk op Tenerife. Een jaar later wordt een dochtertje geboren dat de doopnaam 
Polonia krijgt, ongetwijfeld ter herinnering aan L. Apol lonius' moeder 52• 
Plots, op 8 november 1 572, besluiten de inquisiteurs L. Apol lonius in persoon in Las 
Palmas de Gran Canaria te ontbieden om zijn zaak af te handelen. Op verzoek van de 
Inquisitie en met het oog op een tweede "visita" was de Vlaamse lesgever eerder al naar 
het eiland La Gomera getrokken. Op straffe van excommunicatie, van een boete van 
1 0.000 maravedis (de kleinste Spaanse rekenmunt) en van hechtenis op zijn eigen 
kosten, biedt hij zich op 1 1  januari 1 573 voor het tribunaal van Las Palmas aan. Tijdens 1 289 
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het proces krijgt hij gedwongen verblijf opgelegd. Zijn vertrek u it Tenerife en de onvoor
ziene dagvaarding verstoren zijn zaken, in het bijzonder die op La Gomera, waar h ij cier
tos dinerillos (een kleine som geld), papeles y otras cosas achterlaat 53• 

Het eerste verhoor neemt een week in beslag, van 9 tot 1 6  februari 1 573. L. Apol lonius 
doet zijn herkomst uit de doeken en wordt onderworpen aan een test over de elemen
taire gebeden 54• Aan de hoofd inquisiteur richt hij een lang, handgeschreven verzoek
schrift, doorspekt met Latijnse uitdrukkingen en citaten, waarin hij zichzelf kwalificeert 
als hombre de /etras, met als beroep ensenar a mancebos, jongens onderwijzen. Waar 
de aantijgingen ter sprake komen, verwijt h ij de oud-leerlingen die hem hebben aange
klaagd hem te wil len tachar o enfamar . . .  de sospechoso por ser yo estrangero y fla
menco - bekladden en belasteren . . .  als verdacht, omdat h ij vreemdeling is en Vlaming 
- ,  daar waar hij alle contact met zijn vaderland verloren heeft wegens de verre afstand, 
de onlusten die er heersen en het gebrek aan informatie. Deze nauwelijks verholen toe
speling op xenofobie vindt bevestiging in de criminele akte van beschuldiging die twee 
maanden later tegen hem wordt opgesteld. De fiscaal legt hem schandaleuze en ketter
se uitingen ten laste, maar " . . .  como es Flamenco es mas grave y engendra mas sos
pecho" : het feit dat je Vlaming bent, bezwaart je zaak en wekt achterdocht 55• 

De kwalijke reputatie van de Vlamingen als een nasción tan sospechosa wegens de poli
tiek-religieuze onlusten en de vooruitgang van het protestantisme, vertaalt zich op de 
Canarische Eilanden in een doorgedreven vervolging in  de loop van de jaren 1 570. 
Enkele Vlaamse handelaren met veel aanzien, zoals M iguel de Monteverde (alias 
Groenenbergh) en Daniel Bandama (Vandamme) zul len langere tijd gehinderd worden in 
hun bedrijf en zelfs gevangen genomen 56• 

Het verplichte verblijf op Gran Canaria bl ijft duren, maar als het Paasfeest - de tijd van 
vacansia voor de inquisiteurs - nadert, vraagt en bekomt L. Apolonio de toestemming 
"de visitar mi casa en Tenerife", onder de belofte na Beloken Pasen terug te keren. Een 
zekere Miguel de Arancibia staat borg voor hem als zijn carse/ero (bewaker). Omstreeks 
die tijd moet een eerste zoon geboren zijn, Adriana genoemd naar Levinus' overleden 
broer. 
Begin april 1 573 wordt het proces hervat met het rekwisitoor, gebaseerd op de geschre
ven getuigenissen ten laste van vooral de discipu/os muchachos van L. Apollonius. Deze 
laatste, die nu verkeerdelijk geïdentificeerd wordt als vezino de la ys/a de la Gomera, 
burger van La Gomera, repl iceert bij monde van zijn advocaat dat de aanklagers slechts 
"muchachos de poca edad y capacidad" zijn, jonge en onbekwame snotneuzen, niet in 
staat tot onderscheid bij hun verklaringen. H ij pleit dan ook "no tengo culpa alguna" :  vol
komen onschuldig 57• 

Van haar kant zet ook de verdediging haar getuigen à décharge in .  De helft daarvan zijn 
rel igieuzen, tray/es van omtrent dezelfde leeftijd als de beschuldigde, die hem gekend 
hebben tijdens zijn verblijf op de verschil lende eilanden. Fr. Gabriel de Herrera uit het 
klooster van La Palma, 32 jaar, fr. Juan Merino, su amigo, 23 jaar, fr. Agustin de Santa 
Cruz en fr. Bias Merina. Allen bevestigen ze de katholiciteit van L. Apolonio: muy buen 
christiano. Deze heeft ook Gonzalo de Córdoba gemobil iseerd, notaris op La Palma, die 
bevestigt dat de verdachte "tenia escue/a de preceptor de gramatica e por posada el 
convento de St Franco" : schoolmeester was en grammatica doceerde en zijn verblijf 
hield in het franciscanenklooster. Teneinde het misverstand omtrent de sacramentillos 



van de baan te ruimen, heeft L. Apolonio drie Vlaamse handelaren aangesproken die op 
Gran Canaria verblijven: Cornieles de Menacre (Manacker), 38 jaar oud, Daniel Bandame 
(Vandamme),  1 9  jaar, en Cornieles Artogo (de Hertoghe), 32 jaar. Zijn landgenoten ver
klaren hoe in Vlaanderen ouders voor hun kinderen voor een klein prijsje menudencias 
kopen, kleinigheden, speelgoedjes uit lood of tin, waarmee ze een altaar nabootsen 58• 

Het proces sleept aan en de rechters komen maar niet tot een definitief oordeel. 
Gedurende al die tijd zit L. Apol lonius vast in Las Palmas de Gran Canaria, tot hij op 1 2  
september 1 573 toch la licençia para que se vaya a su casa krijgt, de toelating om huis
waarts te keren. H ij mag zich op om het even welk ei land vestigen, maar de archipel n iet 
verlaten binnen de twee jaar zonder daarvoor de toestemming te vragen 59• Waarschijnlijk  
keert het gezin naar het eiland La Palma terug en hervat L .  Apol lonius daar zijn vroeger 
beroep. Tot 1 583 wonen ze in Santa Cruz de la Palma. Drie kinderen komen het gezin 
verrijken: Tomás, geboren in 1 576 en genoemd naar de schoonvader, Antonio, geboren 
in 1 581 , en een meisje, geboren in 1 583 en Catal ina genoemd naar de schoonmoeder. 
Als peter van dit dochtertje figureert Jerónimo Vandala, de jongste broer van Pedro van 
Dale, beheerder van een belangrijke suikerrietplantage, reeds eerder grotendeels over
genomen van de Monteverdes 60• 

In 1 577 neemt L. Apol lonius het initiatief om zich van het juk van de Inquisitie te bevrij
den en reist h ij persoonl ijk  naar Gran Canaria. Vermits de termijn van twee jaar verplicht 
verblijf op de ei landen, opgelegd in 1 573, dan al lang voorbij is, wendt h ij voor weldra 
naar Spanje te wi l len verhuizen. Opdat zijn vei l igheid en goede faam op het schiereiland 
niet zouden in vraag gesteld worden, verzoekt hij om een getuigschrift van catolico cristi
ano y sin sospecha, katholiëk christen buiten verdenking. Wat meer is, hij beklemtoont 
dat hij "estrangero y pobre" is, vreemdeling en arm, wat hem zonder bewijsschrift van 
goed gedrag en zeden nog kwetsbaarder maakt. Op 26 februari 1 577 beslissen de inqui
siteurs unaniem zijn proces op te heffen en hem volledige vrijheid van beweging te gun
nen, ''para yrse a enbarcar", om per sch ip te vertrekken 61 • 

Het ziet er dus naar uit dat de sociale en materiële toestand van schoolmeester L. 
Apol lon ius op La Palma al lesbehalve schitterend was 62• H ij heeft er nogal wat schulden 
gemaakt die hij later vanop Tenerife zal terugbetalen. In  april 1 584 stelt h ij zich bij het 
Cabildo van d it ei land kandidaat voor het ambt van openbaar schoolmeester. H ij legt 
enkele aanbevel ingsbrieven voor van de bisschop van de Canarias, van een kanunnik en 
zelfs van de gouverneur van Tenerife, d ie hij tijdens diens bezoek aan La Palma wist te 
benaderen. Na beraad wordt hij aangenomen als preceptor de gramatica; hij zal daarvoor 
een belachelijk jaarsalaris opstrijken van 20 dubloen (1 0.000 maravedis), amper een vijf
de van de wedde van zijn overleden voorganger. Toch geniet hij een goede reputatie, 
vermits h ij gratis onderricht geeft aan vele armen en aan broeders en hij doorgaat voor 
een ombre doto, een talentvol man. Anderhalf jaar later wordt zijn gage met de helft ver
hoogd en krijgt hij er een surplus in natura bij van zes "fanegas" (equivalent van 'sche
pel ' ,  op Canarias 62,6 l iter) koren. 
Later zakt zijn prestige. In januari 1 592 riskeert L. Apollonius zijn ambt te verliezen en het 
is slechts door tussenkomst van vrienden en beschermheren dat het Cabildo hem voor
lopig in d ienst houdt, louter om humanitaire redenen. Afdanking zou hem tot de bedel
staf veroordelen, " . . .  demás de ser su probeza tan grande que,. si se Ie quitase, seria 
andar él e su mujer e hijos pidiendo de puerta en puerta" : temeer daar zijn armoede zo 

292 1 groot is, dat ontslag hem en zijn gezin zou verplichten van deur tot deur te gaan bede-



len. De discussie houdt aan binnen de raadsvergadering en onder de schepenen stape
len de klachten zich op, inbegrepen de beschuldiging van fa/tas notorias, overduidel ijke 
tekortkomingen, en van poca dotrina, ondermaats lesgeven. Te langen leste wordt h ij 
afgedankt, maar aangezien de vervanger die in zijn plaats benoemd is niet komt opda
gen, bl ijft L. Apol lonius verder onderwijs geven tegen een beknot en beschamend loon 
van 1 O dubloen. Een paar jaar later, in februari 1 594, is hij dan toch verplicht zijn functie 
én de vergoeding te delen met een andere "preceptor de gramatica". 
In de herfst van 1 594 draagt h ij het beheer van zijn goederen, die ongetwijfeld van zeer 
bescheiden omvang waren, over aan zijn echtgenote. Als kort daarop, in februari 1 595, 
zijn halftijdse vervanger benoemd wordt, is Levinus Apol lonius waarschijn l ij k  reeds over
leden. H ij moet dan zowat 50 jaar geweest zijn .  

* 

* * 

In feite is Levinus Apollonius een trag isch personage. H ij heeft in zijn leven nogal wat 
tegenslag gekend, deels door eigen schuld, deels als slachtoffer van jammerlijke 
omstandigheden. Vroeg wees geworden, kreeg Lieven van Ghentbrugghe toch een ver
zorgde opvoeding en een stevige vorming als latinist aan de kapittelschool van Sint
Donatiaan in Brugge. Voorbestemd voor een loopbaan als schoolmeester en gerespec
teerd l iterator, publiceert hij onder eigen naam een Latijnse geschiedenis van Peru, een 
verdoken bewerking van de Vlaamstal ige versie van de kroniek van Zárate. Een onvoor
ziene afdanking, mogelijk de schande van plagiaat, de noodzaak van werk bij ontsten
tenis van een beschermheer, een ongewilde verwikkeling in de godsdienstoorlogen, al 
die factoren hebben de humanist in spe aangezet naar de Canarische Ei landen te emi
greren. 
De enigszins vervlaamste el ite weegt er niet op tegen het eerder middelmatige intel lec
tuele peil van de werkende klasse en zelfs van de geestelijkheid op het subtropische La 
Palma. Omwil le van zijn onverholen taal en wegens een nauwelijks onderdrukte jaloezie 
ten aanzien van de "Flamencos", die bovendien verdacht zijn van ketterse invloed, wordt 
onze leraar grammatica met de Inquisitie geconfronteerd. Een lang uitgesponnen proces 
doet zijn reputatie geen goed, het geringe respect en lage loon waarmee de school
meesters het in deze semi-koloniale maatschappij moeten stel len, dwingen hem naar 
Tenerife te verhuizen, waar hem echter gel ijkaardige problemen te wachten staan . Met 
zijn dood omtrent zijn vijftigste eindigt een leven dat intel lectueel beloftevol was, maar 
uitloopt op professionele oneer, materieel tekort en well icht ook de el lende van een 
drankverslaving. 
Deze schets van het leven en de carrière van Levinus Apol lonius toont duidel ijk aan dat 
bij de talrijke Vlamingen die naar de Atlantische ei landen uitweken, succes en rijkdom 
lang niet ieders deel waren. 
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BRUGGELINGEN OP LA PALMA 

Tomas van de Walle 
+ Brugge, 1 530 

x 1 • Kateline Van Praat 
+ 1 5 1 5  

x x  2° Maria Moreel 

1 1  kinderen, waarvan er 3 emigreerden 
naar de Canarische Eilanden 

7 kinderen 

1 0 

Jorge (Joris) 
op Tenerife vóór 1 531 
+ Sto. Domingo, 1 546 

x 
Ca1alina de Torres Grim6n 

Catallna van de W alle Torres (0 1 530) 

Dulgo de Gulsla 
3 x gehuwd 

+ La Palma, 1 603 

3• 
Luis, bijgenaamd de Oude 

5• 
Anna 

• Brugge, ca. 1 505 
La Palma, 1 535 

+ La Palma, 1 587 

x Jan (Hans ?) Jacques 
La Palma, ca. 1 525 

Tenerife, 1 543 
+ Brugge, 1 558 

x 1 537 
Maria de Cervelh6n Bellido 

(+ 1 570) 

4 kinderen, w.o. 
Thomas Vandevalle Cervelhón 
1 565, compagnie met Jan van Daysele 
(Juan de Ayzel) 

x Baltasar Ghiselin (de Gulsla) 
• leper 
1 544-47 handelsagent op La Palma 
voor de naar Brugge teruggekeerde J. Jacques 
+ La Palma, 1 572 

Baltasar 
+ ongehuwd 
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Oorspronkelijk gepubliceerd als L'lnquisition dévoile: Levinus Apolonius (1544-1594). Un "humaniste" f/amand raté 
aux Canaries, in História das llhas Atlänticas, Vol. I l ,  Funchal/Madeira 1 997, pp. 1 59-1 74. Vertaling: Marc Martens. 
John Everaert is professor emeritus in koloniale en maritieme geschiedenis aan de universiteit Gent. Hij publiceerde 
over de Vlaamse kooplui in Andalusië, de Franse slavenhandel en de betrekkingen Vlaanderen-Portugal. Artikels en 
lopend onderzoek gaan over de activiteit van Vlamingen I Belgen overzee: emigratie en kolonisatieprojecten, zee
handel, diamantairs en soldaten, missionering. Zijn interesse bestrijkt Latijns-Amerika, Portugees - en Hollands 
Oost-Indië, de Atlantische eilanden. De gecommentarieerde uitgaven van een indo-portugees medicinaal herbarium 
(1 6 1 3) en een onbekend V.0.C.-scheepsjournaal (1 601 -1 603) zijn onlangs verschenen. 
De auteur dankt de vertaler voor de correcte , maar sfeergetrouwe weergave van zijn oorspronkelijk tijdschriftartikel. 
C. VERLINDEN: Une fausse source de l'histoire coloniale de Pérou: Levinus Apollonius, De Peruviae regionis inven
tione (1566), in Revista de la Sociedad Peruana de Historia, 4 (1 965), pp. 307-31 5. 
V. ANDREAS, Bibliotheca Belgica, Leuven 1 623, p. 563. 
L. ROERSCH in Biographie Nationale, dl. IX, Brussel 1 886-87, kol. 570-574. 
Franciscus SWEERTIUS, Athenae Belgicae, Antwerpen 1 628, p. 504, ontleent zijn gegevens aan V. Andreas , terwijl 
Jot). Fr. FOPPENS, Bibliotheca Belgica, Brussel 1 739, dl. I l ,  p. 790, hem zelfs tekstueel overneemt. 
Baron DE SAINT-GÉNOIS in Biographie Nationale, dl. 1, Brussel 1 866, kol. 350-351 ; K. VERSCHELDE : Geschiedenis 
van Middelburg in Vlaenderen, Brugge 1 867, pp. 2 1 3-21 4. 
A. CIORANESCU: Levino Apolonio: un "historiador de lndias" en Tenerife, in Anuario de Estudios Atlánticos, 6 (1 960), 
pp. 41 1 -433. 
Musea Canario (Las Palmas), lnquisición de Canarias, CLXXVll-1 06, f0s 1 35r0-1 67v0: Proceso contra Levino Polonio 
[sic], flamenco, preceptor de gramática en la isla de la Palma, por proposiciones heréticas. (verderop geciteerd als 
AIC/ms). Een samenvatting van het dossier wordt bewaard in het Archivo Histórico Nacional te Madrid, Sección de 
lnquisición, libro 831 -1 , katern La Palma. 
AIC/ms, f0 1 47r0• 
K. VERSCHELDE, o.c" pp. 37-38, 82-83. 
A.C. DE SCHREVEL: Histoire du Séminaire de Bruges, dl. 1 1 , Brugge 1 895, p. 232. 
Het betreft een eigenhandig rekwest van 15 juni 1 570, gericht aan de inquisiteur, en zijn huwelijkscontract van 26 
november 1 570. AIC/ms, f0 1 43 r0, en A. CIORANESCU, art.c" p. 417 .  
Alle speculaties omtrent de betekenis van de naam Gandobruganus als zijnde afkomstig u i t  de grensstreek tussen 
Gent en Brugge, of dat Apollonius een vertaling zou zijn van de Vlaamse patroniemen Pauwels of Pypelaere, zijn niet 
meer dan fantasieën. Cfr. Biographie Nationale 1, kol. 360, en K. VERSCHELDE, o.c., p. 213. 
Rijksarchief Gent, Archief van stad en graafschap Middelburg nr. 1 5  {fragmentaire rekeningen); de schepenen wor-
den vernoemd aan het begin van de zeldzaam bewaarde rekeningen, met name uit de jaren 1 494, 1 5 1 5-151 6, 1 561 , 
1 569. 
RA PARMENTIER: Indices op de Brugsche Poortersboeken, dl. Il, Brugge 1 938, pp. 764-765. 
Met dank aan de heer M. Martens uit Middelburg voor het controleren van de parochieregisters uit het begin van de 
1 7de eeuw op de naam (van) Gentbrugghe, nazicht overigens zonder resultaat. 
AIC/ms, f0s 1 47r0, 1 51 v0• A.C. DE SCHREVEL, o.c" p. 232. 
De benaming "Latijnse school" is niet van toepassing op de collegiale school van de Sint-Salvatorskerk: het onder
richt van de grammatica bleef er, althans voor de choralen, zeer summier; het doel was er vooral uiterst vrome 
christenen te vormen, zonder al te grote belezenheid. De beste leerlingen gingen op kosten van het kapittel naar een 
privé-school. Ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk stond in voor muzikale vorming. A. DEWITTE: De kapittelschool van 
de collegiale St. Salva tor te Brugge (1516-94), in Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation, Brugge 1 04 
(1 967), pp. 7, 1 3-1 4; IDEM: De geestelijkheid van de Brugse Lieve-Vrouwkerk in de 1�e eeuw, art.c., 1 07 (1 970), 
pp. 1 1 1 -1 1 2. 
A. DEWITTE: Scholen en onderwijs te Brugge gedurende de Middeleeuwen, art.c. 1 04 (1 972), pp. 1 49-1 50, 1 61 -65, 

1 69. A.C. DE SCHREVEL, o.c" pp. 1 33-39. 
A. DEWITTE: Het humanisme te Brugge. Een overtrokken begrip? (1463- 1652). Handelingen van de Zuid-Ned. 
Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis, 27 {1 973), p. 1 7. 

AIC/ms, f0 1 51 v0• 
A. DE SCHREVEL, o.c" pp. 66, 1 03-1 04, 1 32-133, 1 38. 
Biographie Nationale, dl. IX, o.c" p. 570. 
Wij danken de heer A. Dewitte, specialist inzake de geschiedenis van het onderwijs te Brugge, voor dit substantieel 
gegeven. Dank zij hem kreeg ons manuscript enkele waardevolle aanvullingen. 
In tegenstelling tot zijn toekomstige leerling Andreas Hoyus (Van Hoye), die met geldelijke steun van de Brugse 
kanunniken in Leuven zou gaan studeren (1 567-1 570), kreeg Levinus Apollonius / Lieven van Ghentbrugghe geen 
universitaire opleiding. Hij wordt niet vermeld in A. SCHILLINGS, Matricule de /'Université de Louvain, dl. IV (1528-
69), Brussel 1 966. 

A.C. DE SCHREVEL, o.c. , pp. 227-228, 231 -233. V. ANDREAS, o.c" p. 523. 
Levini Apollonii, Gandobrugani, Mittelburgensis. De Peruviae Regionis, inter Novi Orbis provincias celeberrimae, 
inventione & rebus in eadem gestls. Libri V. Ad lacobum Claroutium Ma/deghemmae se Plttemae Dominum. Brevis, 
exactaque Novi orbis & Peruviae regionis chorographia. Antwerpiae, apud /oannem Bellerum sub Aqui/a aurea. 
MDLXVI. Typis Amati Tavernen. In 1 2° (1 1 6  x 62 mm), 236 + VII follos. 
Biographie Nationale, dl. 24, Brussel 1 926-29, kol. 626-30. Idem, dl. 2, Brussel 1 86!'\, kol. 1 33-36. 

29 G. Glorieux: Be/gica Typograhica (154 1-1600), s.l., 1 977-80; dl. 1, p. 1 1 /n° 145 & dl. Il, p. 1 3/n° 5093. 
30 In het vice-koninkrijk Peru verbleven toen Inderdaad reeds Vlamingen, vooral kleine lulden :zoals dienaren, ste n-
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houwers en mijnwerkers, en enkele zeldzame handelaars, maar zeker geen maatschappijen. E. STOLS: Gens des 
Pays-Bas en Amérique espagnole aux premiers siècles de la co/onisation. In Bulletin de l'lnstitut hist. Beige de Rome, 
44 (1 974), pp. 593-97. 
Augustin DE ÇÁRATE [sic]: Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Peru, 1 ste uitgave, Antwerpen 
1 555, 273 Fs. 
C. VERLINDEN: Une fausse source (art.c.) heeft alle kroniekschrijvers die vóór 1 566 gepubliceerd zijn en vaak in 
Antwerpen werden uitgegeven, één na één geëlimineerd (Fr. de Jérez, Fr. Lopez de Gómara, P. Cieza de León, N. de 
Albenino, P. Sancho de la Hoz). 
De wonderlycke ende warachtighe historie vant coninckryk van Peru . . .  door Agustin de Zarate. Antwerpen, 1 564, 
206 f's. Over W. Silvius, drukker en auteur, zie Biographie Nationale dl. 22, Brussel 1 91 4-20, kol. 51 2-13. 

AJC/ms, f's 1 43r", 1 57v0• 
Als een soort anti-Spaans pamflet, bevat het Discours sur l'histoire de la Floride " . (1 566) het relaas van een oog
getuige, Nicolas Ie Challeux uit Dieppe. Gezien de grote verspreiding in Frankrijk geeft Urbain Chauveton in 1 569 
een bewerkte versie uit die hij later zal inlassen in zijn Latijnse vertaling, getiteld Novae Novi Orbis historiae " . 
(Genève, 1 578), van het Italiaanse werk van Girolamo Benzoni. Deze laatste, die trouwens drie jaar in Peru door
bracht, vult het eerste deel van de verzameling werken over de Nieuwe wereld, in het Duits vertaald door N. Höniger. 
Zo zijn alle ingrediënten aanwezig om verwarring te stichten. Cfr. A. CIORANESCU, art.ei!" p. 429-33 en A.C. DE 
SCHREVEL, Séminaire (o.c.), t. dl 1 ,  pp. 228-30; beiden hadden de misvatting reeds vermoed. 
De navigatione Ga/lorum in terram Floridam, de que clade a0 MDLXV ab Hispanis accepta. Het is verwonderlijk dat 
V. Andreas van twee uitgaven gewag maak1, de originele Antwerpse van 1 568, die uiteraard onvindbaar is, en de 
Bazelse van 1 583, die wezenlijk deel uitmaakt van de Duitse compilatie door N. Höniger (von der Frantzosen 
Schiffarth in die Lantschaft Floridam). 
Dixit V. ANDREAS: " " .  in Hispaniam profectus est, inde in Peruviam trajecit, qua in provincia, aut in insulis Canariis 
putatur obiisse". Is deze foutieve reconstructie afgeleid van de manke bewering van N. Höniger, waar deze stelt dat 
hij steunt op gebeurtenissen die hem zijn verteld en die hij ''. . .  zum theil selbst persönlich erfahren" heeft? 
Jacob van Claerhout, baron van Maldegem en heer van Pittem, schildknaap-vóórsnijder van Filips I l ,  kapitein van de 
versterkte stad Sluis, gewoon commissaris bij de wetsvernieuwing (Gent, Brugge, het Vrije). Zie J. GAILLARD: 
Bruges et Ie Franc, dl. 1 , Brugge 1 857, pp. 244-45. Een neef van hem, Judocus Clarout, was van 1 550 tot 1 556 
rechtsstudent aan de universiteit van Leuven en werd privé-leraar te Brugge in 1 564: P. VANDERMEERSCH: 
Bruggelingen te Leuven en aan buitenlandse studia. Licentiaatsverhandeling, Gent 1 983, dl. I l  pp. 55-76. 
ADEWITTE, Humanisme te Brugge (art.ei!.), pp. 1 4-16;  A.C. DE SCHREVEL: Séminaire (o.c.), dl. 1 ,  p. 367. Jacobus 
Cruckius, professor te Brugge, droeg zijn uitgave van de epen van Horatius eveneens op aan Jacob van Claerhout, 
wiens grootvader van moederskant hem in zijn studies had gesteund. 

L VAN DAMME : Het Calvinisme te Brugge in beweging (1560-66). Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de geschie
denis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 15de eeuw. Brugge 1 982, pp. 1 02-1 22. J .  
DECAVELE : De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-65), Brussel 1 975, pp.  1 51 -63, 1 73-90, 345-57. 
" . . .  Yo bivia y morava en la ciudad de Brujas al tiempo que por ella se levantaron las heregias y rebueltas, en la qual 
ciudad, entre todas estas baraondas de nuestra patria, nunca uvo mudamiento, ni se violaron los templos, ni se 
cometieron los desatinos que en otros lugares, ciudades y villas nefandamente se perpetuan . . .  
" . . .  Muchas vezes e n  estas rebueltas me he vista escarnecido y aun afrentado d e  diversos herejes, porque volvia 
por la . . .  yglesia de Roma . . .  
" . . .  Pues d e  m i  libre voluntad vine a estas islas . . .  que n o  hize esto con otra intencion sine por vivir entre catolicos 
y verme apartado de las blasfemias y desatinos que por mis ojos y oydos passaron . . .  " 
F. FERNÁNDEZ-ARMESTO : The Canary /stands after the conquest. The making of a co/onial society in the early 
15lh.century. Oxford 1 982, pp. 1 60-68. J.A. VAN HOUTTE & E. STOLS: Les pays-Bas et la "Méditerranée atlantique" 
au XV/e siècle. Mélanges F. Braudel, dl. 1, Paris 1 972, pp. 645-59 
F. DONNET: Les Anversois aux Canaries. Un voyage mouvementé au XV/e siècle. In Bulletin de fa Société royale de 
géographie d'Anvers 1 9/1 894, pp. 284-31 0  en 20/1 895, pp. 206-363. IDEM : Les origines d'une entreprise commer
ciale anversoise aux Canaries au XV/e siècle. Ibidem 39/1 919,  pp. 1 03- 1 1  O. 
J. VAN CAPELLEN: Los Van de Walle en Flandes. In Revista de historia canaria 1 41 -48/1 963-64, pp. 45-55. 
" . . .  por ventura enformacion mas entera quien yo soy y como bivi en Flandes, a la clara podra dezir esto un man
cebo natural de la Palma, llamado . . .  Diego de Guïsla, primo de Luys de Vandewal . . . . AIC/ms, f0 1 5 1 v0• 
De grafkapellen van de families van de WalleNendoval en Groenenbergh/Monteverde bevinden zich in deze res
pectievelîjke kloosters. Luis van de Walle was trouwens weldoener van de dominicanen. 
AJC/ms, t°s 1 43r°, 1 65v0• 
In 1 563 zal de Inquisitie van de Canarische Eilanden tijdelijk gaan ressorteren onder het tribunaal van Sevilla. Tot dan 
toe en in tegenstelling tot de waakzaamheid van de rechtbanken op het schiereiland, was het aantal Vlamingen dat 
op de Canarische Eilanden vervolgd was, heel beperkt gebleven. De meest in het oog springende zaken zijn het pro
ces tegen Jácome de Monteverde {1 526-32) - waarover we een studie voorbereiden - en de ter doodveroordeling 
bij verstek van Jan Cornelis Van Dyck (1 557). W. THOMAS: Contrabandistas flamencos en Canarias (1593-97), in IX 
Co/oqu/o de historia canarlo-americana, t. I l ,  Las Palmas 1 993, pp. 58-60. 
AJC/ms, t°s 1 43r° (1 5 juni), 1 44r° (20 juli 1 570), 1 61 v0 (1 3 april 1 573, pleidooi van de advocaat). 
In 1 572 zal Gonçalo de Medina, zoon van tonnenmaker G0 Hernandez, wanneer hij als getuige ten laste wordt opge
roepen, verstek laten omdat hij dan In Osuna studeert: AIC/ms, f0139. Later herinnert L. Apollonlus zich nog Miguel 
de Loreto, zoon van een llcenc/ado of advocaat en verblijvend In Sevilla. 
A CIORANESCU, art.ei!" p. 416. Het jaarsalaris voor de openbare leraar bedraagt in 1 565 nauwelijks 12 doblas 
(6000 maravedis). 
Idem, p. 41 7.  AIC/ms, t° 1 47r°. 
AlC/ms, t°s 14511", 1 46v", 1 52r°, 1 5311". In het eerste bevelschrift, ondertekend door de fiscaal van het Heilig Officie, 
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stond " " .  que sea prezo y puesto en la carçel . . .  y se Ie secuesten sus bienes". Toch werd noch opsluiting, noch 
sekwester der goederen ooit toegepast. Idem, f0 1 36r0• 
Bij het opzeggen van het weesgegroet eindigt hij met "benedictus fructus ventris tui, Jesus", gevolgd door "Amen". 
Tegenover de verwonderde inquisiteurs verklaart hij dat men in Vlaanderen met die verkorte formule bidt, hetgeen 
kan geverifieerd worden in "las oras", de getijdenboeken of breviaria. 
AIC/ms, f0s 1 49r°, 1 51 v0, 1 52r°, 1 55r0• 
W. THOMAS: Contrabandistas (art.ei!.}, pp. 60-61 . 
AIC/ms, f0s 1 60v0-1 62r0• Wij veronderstellen dat de "licenciado" Nava, "jues de la Contratación de las lndias", een 
advocaat is van de Casa de la Contración - belast met de supervisie in Sevilla van de koloniale handel en met afge
vaardigden op Canarias -, die ambtshalve verbonden was aan het inquisitietribunaal (idem, t° 1 57v0). 
Idem, f0s 1 63v0-1 66v0• Aangaande de Vlaamse handelaarskolonie die op Gran Canaria zeer actief was, raadplege 
men: M. LOBO CABRERA: El comercio entre Gran Canaria y Flandes hasto 1558, a través de Ja burguesfa mercan
tile, in Anuario Centro Asociado Las Palmas, 5/1 979, pp. 37-39, 44-47, en vooral IDEM: La diáspora flamenca en 
Gran Canaria durante el quinientos, in Collectanea Maritima, dl. VI, Brussel 1 996. De keuze voor D. Vandamme is 
nogal controversieel, gezien deze in 1 573-77 eveneens door de Inquisitie zal vervolgd worden. 
AIC/ms, f0 1 66v0, 1 67r0• 
A. CIORANESCU: Un visionario de Ja hoguera. La vida y Jas obras de Juan Bartolomé Avontroot, in Anuario de 
Estudios Atlánticos, 20/1 97 4, pp. 553-54. 
AIC/ms, f0 1 67r0-v0• 
Wat volgt over zijn levensloop is een samenvatting van de reconstructie gemaakt door A. CIORANESCU, Levino 
Apolonio (art.ei!.), pp. 41 8-422. 



De sigaren Janssens 

Hendrik Ván de Ros-tyne 

Alberic Van den Bossche: wijn en sigaren 

In  1 900 begon Alberic Van den Bossche in de Maldegemse Stationsstraat een wijnhan
del die tot ver in het omliggende goede faam zou verwerven {de wijnhandel werd later 
voortgezet door dochter Odile Van den Bossche; nu is het bedrijf in handen van de fami
l ie Hertleer). Vanaf 1 91 1  kwam daar ook een tabaksbedrijf bi j :  tabak bewerken en siga
ren rollen. 

Op 22 december 1 91 2  adverteerde Albéric Van den Bossche in Het Weekblad van 
Maldeghem: "Ik ondergeteekende heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat 
de Sigarenfabriek onder firma Albéric Van den Bossche en Galon door mij overgenomen 
is en dus blijft bestaan. Ik beveel mij dus voort in de gunst van eenieder. Hoogachtend, 
Albéric Vanden Bossche-Vanden Berghe, Sigarenfabrikant. Stratiestraat, Maldeghem". 

In 1 9 1 2  werd het nu nog bestaande huis in de Stationsstraat gebouwd. Bij Odi le Van den 
Bossche noteerden we hierover: 
"Op de zolder van ons n ieuw huis en in het al even n ieuw huis van onze gebuur Galon, 

begon vader in  1 9 1 2  een nieuw soort sigaren te maken. H ij noemde ze Supremum, een 
Latijnse naam die werd bedacht door pater Edwinus van de Minderbroeders te Eeklo. Ze 
waren 20 cm lang en werden verpakt in kistjes van 50. 
We hebben altijd onze tabaksbladeren ingevoerd. Ze kwamen langs Antwerpen binnen, 
waren verpakt in rieten matten en dichtgebonden met d ikke touwen. I k  als kind, en ook 
mijn zusters Jeanette, Rachel en Yvonne, wij maakten daar danskoorden van. Onze 
wijnhandel breidde steeds maar verder uit, zodat we in 1 927 stopten met de sigaren
makerij. Vader l iet toen zijn tabakshandel over aan Odilon Sonck, zoon van de toenma
l ige politiecommissaris. Odilon werkte hier toen in de buurt, in de Stationsstraat nr. 75, 
de ouderlijke woning van Michel Lootens, beenhouwerij, later woning van Gerard Savat. 
Inmiddels hadden al de goede Maldegemse sigarenmakers bij ons hun stiel geleerd" .  

In Langs de Baan maakte Odilon Sonck a l  propaganda voor zijn zaak en voor de land
bouw- en middenstandstentoonstel l ing, die burgemeester Cuelenaere ter gelegenheid 
van Maldegem-kermis 1 926 organiseerde: "Rookt de cigaren en tabakken Triumph uit de 
fabriek Odilon Sonck, Maldegem". In hetzelfde nummer adverteerden ook Georges de 
Bree uit de Edestraat met sigaren, l ikeuren en conserven en Martens en zonen met siga
ren".  
Odilon Sonck adverteerde in Langs de Baan van 27 maart 1 927: "De Tabak- en 
Sigarenmanufaktuur Odilon Sonck vraagt 10 goede sigarenmakers. Hoogste loon. 
Standvastig werk. Onnoodig zich aan te bieden indien men niet op de hoogte is van het 
vak". � 1 - · -

. 299-: 



Sigaren Janssens 

Tussen de twee oorlogen telde Maldegem een tiental sigarenbedrijven; gezamenlijk stel
den ze naar schatting ongeveer 1 20 mannen en een 30-tal vrouwen tewerk, die per week 
elk gemiddeld 2000 sigaren produceerden. Op een bezetting van tien personeelsleden 
waren er doorgaans acht sigarenmakers en twee helpers. 

Dankzij de heer François Janssens kunnen we het volgende overzicht geven: 

Odilon Sonck vestigde zich in de Brielstraat nr. 55, waar nadien de schrijnwerkerij van 
Gasten Van Poelvoorde kwam. Bij hem werkten ooit vijftien sigarenmakers. 

Adriaan Martens was een zelfstandige thuiswerker met overwegend eigen personeel; 
h ij werkte in de Noordstraat 95. 

Adolf Martens was eveneens een zelfstandige thuiswerker; in zijn bedrijf op het nr. 31 
in de Brielstraat stelde hij op een bepaald ogenbl ik vijftien mensen tewerk. 

Bij Achiel De Vreeze werkten ooit vijf à tien sigarenmakers; in de Westeindestraat nr. 26 
maakten ze het merk Victorix. 

Prosper Soberon uit de Vakekerkweg 28 bracht d iverse handelsmerken op de markt. 

Lievin Gysel inck had een werkplaats in de Bogaarde, Medard Braet langs de 
Aalterbaan, Cyriel De Clerck

· 
in de Brielstraat, Robert Beernaert in de Stationsstraat. 

De sigarenfabriek FRANS JANSSENS 

Omtrent de stichting van de sigarenfabriek van Frans Janssens (02. 1 1 . 1 882 -

t 25. 1 2 . 1 960) werd in Langs de Baan van 20 februari 1 927 het volgende bekendge
maakt: "Binnen een 14-tal dagen opent de Firma Janssens een sigarenfabriek in de 
Statiestraat, die den naam zal dragen van de patrones der gemeente, Ste Barbara. De 
sigaren zullen met de hand gemaakt worden, en alleen dure en fijne sigaren zullen van 
deze firma in den handel worden gebracht. 
De heer Janssens is de vroegere meesterknecht van de sigarenfabriek van den heer 
Alberic Van den Bossche. De nieuwe fabriek zal geopend worden in de werkhuizen van 
den heer Louis Van Rie". 

Het stichtingscontract van de nieuwe fabriek werd door Frans Janssens ondertekend op 
1 1  februari 1 927. We l ichten er enkele passages uit: 

Tusschen de ondergeteekende Mr. FRANS JANSSENS wonende tot Maldeghem en de 
heeren LEON BEERNAERT wonende tot LEMBEKE en Albéric VANDENBOSSCHE 
wonende tot Maldeghem is overeengekomen het volgende: 

Er zal opgericht worden eene sigarefabriek welke den naam zal dragen van ST-BARBA
RA en zal uitgaan onder den naam van FRANS JANSSENS. Deze fabriek zal opgericht 
worden in de werkplaats statiestraat toebehoorende aan voornoemden LEON BEER-

300 j NAERT. 



Frans Janssens (1 882-1 960) als bolderskampioen. François Janssens, zeer goed schutter, sire op 24 
november 1 968. 

Den heer Frans Janssens zal de fabrikatie doen, en mede werken; Mr. NESTOR BEER
NAERT zoon van LEON zal mede helpen alsook het houden der boeken enz samen met 
voornoemden JANSSENS: 
Het algemeen overzicht zal waargenomen worden door VANDENBOSSCHE 
Als vergoeding der dry partyen zullen zy ontvangen als volgt 
De pryzen der gemaakte sigaren zullen opgemaakt worden alle kosten inbegrepen: By 
deze som zal een verhooging genomen worden van 70% op alle verkoop. 
De verkoopers dier waren zullen eene commissie bekomen van 10% op de winst, dit voor 
reiskosten enz Van de overige winst zal er genomen worden 5% welke zal verdeeld wor
den aan den heer Frans JANSSENS en den heer NESTOR BEERNAERT voor hun werk 
op de fabriek: 
Het overige der winst zal verdeeld worden in dry deelen, zynde aan Fr JANSSENS, 
LEON BEERNAERT en ALB VANDENBOSSCHE: welke maandelijks zullen vergaderen. 
Als Joon zal betaald worden aan den zoon JANSSENS voor sigaren te maken weke/yks 
150,00 fr en aan de dochter JANSSENS voor alle werk 85,00 fr per week; die beide ook 
al hunnen tydt eraan zullen besteden en dit zooveel mogelyk: 
Het is aan elk der partyen toegelaten reizigers aan te werven, waarvoor zij nogthans ver
antwoordelyk blyven (tenzy reizigers met gezamelyke overeenkomst). 
Verdere kosten van patent vuur en lucht worden door de dry partyen gedragen, alsook 
het bedrag van alle aankoopen: 
Vanheden af zal er tabak en benoodigdheden aangekocht worden, om dan zoo spoedig 
mogelyk te beginnen: 
Deze overeenkomst is aangegaan voor ZES jaren te beginnen van heden maar gaat by 
mondelingsche overeenkomst verder tot twaalf jaren, enz. l 3ül 



Op 27 maart 1 927 nadien stond er in Langs te Baan te lezen: 
" Verleden Maandag is de sigarenfabriek Ste Barbara geopend, waar de afzonderlijke 
sigaar merk "Supremum" vervaardigd wordt. Daar onder dat merk soorten voorkomen 
welke alleenlijk en zuiver met de hand gemaakt worden ('t is te zeggen zonder vormen) 
is men verzekerd dat deze sigaren hoog geprezen worden in den handel, te meer daar 
er weinig werkers zijn die daarvan op de hoogte zijn voor zulke fabrikatie. 
Zoals men weet maakt de heer Frans Janssens deel uit der firma, de vroegere meester
sigarenmaker van de eerste fabriek welke in Maldegem is gesticht geweest. Immers de 
sigarennijverheid welke heden in de gemeente heerscht, dagteekent maar van 1 juli 
1 9 1 1, en is gesticht geweest door den heer Alberic Van den Bossche, dus aan hem te 
danken dat vele jonge lieden der gemeente op dezen oogenblik eene schoone brood
winning genieten". 

De nieuwe fabriek was een succes, te oordelen naar wat in Langs de Baan verscheen 
op 1 mei 1 927: 

"Dat de sigarenfabriek Ste Barbara met rappe schreden vooruitgaat, valt niet te twijfe
len , als men bedenkt dat vorige week er reeds zeer grote bestel l ingen toegekomen zijn 
u it Congo.Veertien dagen later k l inkt het: De verleden Dinsdag vertrokken de eerste zen
dingen Supremum sigaren met bestemming Casablanca". 

In 1 929 vestigde Frans Janssens zijn bedrijf in de Stationsstraat 75 en stelde er een tien
tal sigarenmakers tewerk. Zelf woonde hij in de Brielstraat, nr. 26. 

Toerwinnaar Maurits De.Waele en de sigaren 

Een hoogtepunt in de geschiedenis van het bedrijf was het voorrecht in 1 929 een sigaar 
te kunnen uitbrengen met op het sierbandje de foto van Maldegemnaar Maurits De 
Waele, winnaar van de Ronde van Frankrijk in dat jaar. "Het l igt voor de hand", aldus 
François Janssens, "dat toen elke sigarenfabrikant in Maldegem een sigaar op de markt 
wilde brengen met de foto van Maurits De Waele. De eer viel te beurt aan de jonge firma 
van mijn vader". Hoeveel sigaren er toen in de handel gebracht zijn met dergelijk band
je, kon François zich niet meer herinneren. 

Omstreeks 1 932 verhuisde de fabriek naar de Nieuwstraat nr. 80, achter het huis van 
Prosper Van Laere, waar naderhand nog de wasserij Van Damme en de schroothandel 
van Jozef Van Wonterghem gevestigd waren. In de N ieuwstraat waren zestien sigaren
makers aan de slag. 

Vier jaar later, in 1 936, bouwde Frans samen met zijn zonen Lucien (0 1 905}, François 
(0 1 91 4) en Roger (0 1 922) een fabriek in de Brielstraat nr. 30 en stelde daar n iet minder 
dan dertig personen tewerk. Toen de zaak door de drie gebroeders bestuurd werd, pro
duceerden zij het merk Odor. 

Lucien en François Janssens werkten nadien nog jarenlang met een tiental mensen op 
het Stationsplein 1 9-21 ; ze fabriceerden er onder meer de merken Condora en Sultan. 

Roger Janssens en zoon Christiaan richtten in 1 960 een sigarenfabriek op aan de voet 
van de viaduct. Hun merk was Odor Don Bosco. 



François Janssens, ervaren sigarenmaker, bezig 
met het vullen van het binnenblad (1 960). 

Toen handwerk nog loonde . . .  

Ginette Janssens, dochter van François. 
Ontnerven, bladen uitstrijken en stapelen was meisjes
werk. 

Omdat het fabriceren van sigaren heden ten dage, behalve in lage loonlanden, haast uit
sluitend machinewerk is, vinden we het de moeite een beeld te schetsen van hoe het er 
eertijds in de sigarenfabriek van Frans Janssens en zonen Lucien, François en Roger aan 
toeging. 

De beschrijving werd ons in 1 989 bezorgd door François Janssens : 
Er werden balen tabak aangekocht bij een handelaar uit Antwerpen,  Amsterdam of 
Geraardsbergen. Iedere baal woog ongeveer zeventig ki lo. De tabak kwam uit Sumatra, 
Java, Cuba, Mexico en nog enkele andere landen waar goede, maar dure soorten wer
den geteeld .  In landse tabak was niet geschikt voor sigaren, wel voor sigaretten en voor 
de pijp. 
Voor het maken van de sigaren waren drie soorten nodig,  respectievelijk bestemd als 
vulsel of binnengoed, voor het omblad en voor het dekblad. Voor het binnengoed wer
den verschil lende soorten tabak onder elkaar vermengd.  Die mengeling werd geheim 
gehouden, want om het juiste aroma te verkrijgen moest ge weten hoeveel van iedere 
soort erbij hoorde. Het omblad, dat is het blad dat als eerste om het binnengoed kwam, 
werd l ichtjes met water besprenkeld. Zo werd het blad bewerkbaar. Op dezelfde manier 
werd het dekblad, het buitenste blad van de sigaar behandeld. Iedere sigarenmaker 
werkte aan een tafel met een opstaande rand, zodat geen tabak gemorst werd. Ook 
gebruikte men een vochtige doek om te voorkomen dat omblad en dekblad zouden 
opdrogen en dus kunnen scheuren. i 303 



Een sigarenmaker beschikte over een niet-scherp sigarenmes en hij had ook een potje 
gomadragan, een soort gl ibberige l ijm die uit vreemde landen kwam en diende om de 
koppen der sigaren d icht te plakken. Die lijm was door de gezondheidsdienst goedge
keurd, tenslotte kwam de kop van de sigaar toch in de mond terecht. Naast de tafel 
stond een pers waarin een twaalftal vormen konden ingeperst worden. Een vorm was uit 
hout vervaardigd en bevatte in het onderste blok twintig bootjes om het model in de 
gewenste vorm te persen. Op die onderste vorm kwam een deksel. Het model in het 
deksel kwam overeen met de bootjes. 

De vormen waren ongeveer 80 cm lang en op de breedte van de sigaar vervaardigd. Ze 
werden vooral in Duitsland en in  mindere mate in  Hol land gemaakt. Ten slotte had de 
sigarenmaker een kleine schaar. Op de tafel lag ook een zink van ongeveer 30 bij 40 cm. 
Daarop werd het dekblad in de gewenste vorm gesneden. Betrof het een recht model, 
dan werd het blad in repen gesneden die ju ist groot genoeg waren om de sigaar te kun
nen bedekken. Was het een sigaar die aan het vuureinde dunner werd, 'met een neep' 
heette dat, dan werd er in het dekblad een insnijding gemaakt zodat het ook strak rond 
de neep kon worden gerold. Dat was een moei l ijke bewerking. 

Op de werktafel lagen een hoopje binnengoed en een paar bosjes omblad. Men nam een 
omblad waaruit de middennerf werd verwijderd; van de twee zijkanten werd een stuk 
genomen dat iets meer had dan de lengte van de sigaar. H ierop kwam voor de stevig
heid nog een kleiner stuk. Dan werd een hoeveelheid vu lsel naar voor geschoven, juist 
gepast voor het model van de sigaar. Die werd op het omblad gelegd, met de beide han
den aangedrukt en dan stevig in het omblad gerold, dat goed aangespannen moest zijn. 
Dat was dan de pop, die in de klaarstaande vorm werd geduwd tot ze goed in het boot
je paste. Met twintig stuks was de vorm vol; al le bootjes waren gevuld en daar kwam 
dan het deksel bovenop. 

Enkele volle vormen werden dan in de pers gestoken die werd aangedraaid tot alle vor
men volledig gesloten waren. Na een paar uren werden de persen geopend om de pop
pen een halve draai te geven. Dat was nodig om te voorkomen dat er harde randen zou
den ontstaan. Na die bewerking gingen ze weer voor een paar uren in de pers, waarna 
de sigaren klaar waren voor de laatste bewerking, het aanbrengen van het dekblad. 
Eerste werden bij de gesloten volle vorm aan weerszijden de uitstekende randen afge
sneden. De snippers vielen in een zak die vastzat aan de voorkant van de werktafel . 
Later werden die snippers bij het vulsel gevoegd, wat de geur en smaak van de sigaren 
nog verbeterde. De vorm werd geopend en voor op de tafel gezet. 

De vellen omblad waren intussen vervangen door een pak dekbladeren. Die waren eer
der al door een meisje van de middenrib ontdaan en mooi op elkaar gestapeld. De siga
renmaker nam nu een half blad dekblad en op het zink werd hieruit de gewenste vorm 
met het mes u itgesneden. Soms kon men daaruit één, maar meestal toch twee stuks 
snijden. Die dekkers werden in de gewenste richting gelegd: de l inkerkant van een blad 
moest met de l inkerhand gerold worden, de rechterkant met de rechterhand. Uit de vor
men werd een pop genomen, waar het dekblad vakkundig en sluitend omheen werd 
gerold. Dan werd het mondstuk met een beetje pap toegeplakt om het losrollen te voor
komen. Met een schaartje werd dan het vuureinde een beetje pijgeknipt en de sigaren 
werden in een bakje gelegd. 



In het atelier van Lucien en François aan het Stationsplein (1 957). 
Vooraan: v.l.n.r. Marijn De Zutter, Achiel De Vreeze, onbekend. 
Achteraan: v.l.n.r.: Yvette Janssens, Jacqueline Boes, Dorothea Janssens, Mauritsia Van Reybroeck, Marlène 
Dabaut. 

Een meisje plaatste ze dan in gel ijke planken die aan de vier zijden een verhoging had
den. Die planken hadden de dikte die de sigaren moesten hebben om mooi vierkant te 
worden. In zo'n plank g ingen er naargelang de dikte ongeveer veertig sigaren. De plan
ken werden op elkaar gestapeld en dan een viertal uren in de pers geplaatst, waarna ze 
klaar waren om met 1 0, 25 of 50 stuks in de kistjes verpakt te worden. Voor klanten die 
dat wensten werden er ook ronde sigaren gemaakt. 

De kistjes werden aangekocht in plankjes met de gepaste afmetingen. Een leerjongen 
zette ze met fijne spijkertjes in  elkaar. Met het aanbrengen van een scharnierend deksel 
met slot was het kistje klaar om gevuld te worden. Daarin verpakt, werden de sigaren in 
een droogkamer gezet tot ze goed droog waren, wat ongeveer een maand duurde. 
Daarna werden ze door een meisje nog van een taks- en een luxebandje voorzien. �o 
werden ze weer in het kistje geschikt en door accijnsbedienden nagezien. Daarmee 
waren ze klaar voor de handel . De klanten waren meest cafés, winkels en particul ieren. 

Sigaren maken was een gejaagd werk, want iedereen werd per stuk betaald .  Een goede 
vakman maakte om de twee minuten een sigaar, wat neerkomt op een tweeduizend per 
week, een paar honderd meer als het kleintjes waren en een vijftienhonderd als het grote 
waren. 
In 1 927 bedroeg een weekloon 1 50 frank, in 1 937, toen we al in onze nieuwe fabriek in 
de Brielstraat bezig waren, was dat 200 frank. 
Er werd tijdens het werk veel verteld, over de koers en het voetbal , grappen ook, en over 
het lief en leed van naast de deur en van uren in de ronde. E lk sigarenmakersbedrijf had 
zo een beetje zijn eigen gesproken dagblad, met alle informatie én commentaar over het 
reilen en zeilen van heel het dorp. Georges De Zutter uit de Gasmeterstraat was een 
meester in de vertelkunst. H ij bracht ons elke dag op meeslepende wijze, wel een half 
uur lang, een fragment uit een roman, het hoofdstuk dat hij de avond voordien gelezen 
h�. l �s 



Bij het gouden huwelijksjubileum van Frans Janssens en Bertha Vanderplancke op 1 4  jul i  1 952. 

Yvette, dochter van Lucien, en Ginett
.
e, dochter van François, Monique Carré en Christiaan, zoon van Roger, zit

ten voor het gevierde paar. 
Staand v. l .n .r. :  Erik Carré, Julien Carré en echtgenote Paula Janssens, Paula Bonte, echtgenote van François, hun 
dochter Dorothea, François Janssens, Roger Janssens en echtgenote Simonne Declercq, Lucien Janssen en 
echtgenote Hortensia Lasoen hun zoon Willy. 

Eigenl ijk  is sigaren maken een sti l le stiel, maar er werd bij het werk veel verteld en ook 
ontzettend veel gezongen. Stel u dat voor, tien tot twintig sigarenmakers die uit vol le 
borst en in samenzang een compleet repertorium van volkse l iederen en van straatma
del iefjes erdoor draaien. Heel de buurt luisterde of zong mee, want de mensen hadden 
toen nog geen radio. 
Op het feest van onze patrones Sinte Katrien zongen we ook op de straat en in alle 
cafés. Wij sigarenmakers vierden elk jaar dat feest, de eerste maandag na 25 november. 
Het begon zoals gebruikel ijk  met een mis en daarna kwam de rondgang naar al de cafés, 
't waren immers allemaal klanten! En wij maar zingen van " Ik heb een bloemeke geplukt 
al in de wei . . .  is dat van mij . . .  En nooit van ze leven, genen sigarenmaker aan mijn zij 
. . .  en meer van dat. 

306 i François Janssens stopte met de sigarenfabricatie in 1 970; hij overleed in 1 996. 



Twee bandjes: 
Firma Gebrs. Janssens. 

Twee bandjes: 
Firma Lucien Janssens
lasoen en François 
Janssens-Bonte. 

Firma François Janssens
Bonte : 
bandje met cupidootje. 



De Nieuwstraat bl ijft na de oorlog niet bij de pakken zitten. Het eerste na-oorlogse kermiscomité (1 946) gaat van 
start. Een lekker wijntje dikke sigaren van de firma Janssens horen er bij . .  
Zittend v. l .n .r. :  Octaaf Verstringe, Janvier Van Moffaert, Ernest Geyssens, Leon Verschoore, Lucien Janssens, Paul 
Standaert. 
Staand v.l .n.r: :  'Lotje Dekkers', Georges Van de Wal le, Maurits De Waele, Pieter De Lille, Gasten Van Landschoot, 
Georges Boes, Emiel Jonckheere, Pierre Herpel inck, Robert Wil/emarck, François Janssens, Adolf Pollier, Alois 
Dumoulin. 

Roger Janssens en zoon Christiaan: Odor en Don Bosco 

Eind de jaren zestig van vorige eeuw beleefden de sigarenbedrijven de doorbraak van 
de moderne machines en van de gemechaniseerde productie. Roger Janssens en zoon 
bouwden toen een n ieuwe sigarenfabriek aan de Koningin Astridlaan, aan de voet van 
het viaduct. Ze produceerden er onder meer de merken Odor en Don Bosco. Ze stel
den er vijftien mensen tewerk en overtroffen op het gebied van productiviteit al de ande
re Maldegemse sigarenbedrijven samen. De industriële productie van sigaren beteken
de voor Maldegem het einde van het handwerk, van het oude vakmanschap en van de 
kleine zelfstandige producent. Tegen het eind van de jaren zestig werden in Maldegem 
geen sigaren meer gemaakt. Roger Janssens (+ 1 995) en zoon Christiaan zetten wel de 
groothandel in sigaren verder. 

Met deze bijdrage over de sigarenfabricatie Van den Bossche en Janssens is het tabaksverhaal ver van volledig. 

In 1850 verkocht Jan De Smet zijn snuiffabriek aan Franciscus De Meyere, met als opvolger 'Torke Cauwels'. Er 

is in de 19de eeuw de tabakshandel en de handel in koloniale waren van Eduard Van Hecke-De Candt, na 1900 
voortgezet door hun vijf kinderen en ten slotte door Eduard, Hector en Marie-Christine Van Hecke. Over de tabak 

zijn we dus nog niet uitverteld. • 

Met onze beste dank aan Marc Martens en Walter Notteboom die de fragmentarische publicaties over de tabaks

geschiedenis in Vrij Maldegem in doorlopende tekst brachten en voor de nodige illustraties zorgden. 

Eveneens dank aan Dorothea en Ginette Janssens. H. \itln de Rostyne. 



Turf slaen op het Papingloo-veldt 
Paul  De Coninck 

Enkele omschrijvingen 
Turf: In van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal wordt turf omschreven als: 

veen als brandstof,· gedolven of gebaggerd veen (onder afsluiting van de lucht vergane 

plantdelen), in stukken verdeeld en gedroogd om vuur van te stoken. 
Terwijl vroeger turf hoofdzakelijk diende als brandstof, wordt h ij nu als grondverbeteraar 
in de bloemen- en plantenteelt aangewend.  Naargelang de soort turf, de manier en de 
plaats waar hij ontgonnen werd, sprak men van turf steken, slaen, cappen, trekken of 
baggeren. 
Hoogveen: boven de grondwaterspiegel gevormd veen. Hoogveen kan de voortzetting 
zijn naar boven toe van laagveen, maar kan ook zelfstandig ontstaan. 
Plaggen: in feite afgestoken zoden van vooraf gemaaid gras of heideveld. Werden meest
al aangewend als strooisel in de stallen, als besparing van het stro of ermede vermengd. 
Soms ook wel gebruikt als goedkopere brandstof en losse turf of heideturf genoemd. 
Moer: volgens het Etymologisch woordenboek van Dale: veengrond, moor, slik, moeras. 
Na gedroogd te zijn was het de beste turfbrandstof. Veen dat bedekt was met een klei
laag noemde men darinc. 
Slagturf: bagger of moer die men in een d ikke laag uitspreidde, l iet drogen en in blokken 
sneed. .

..... .  " cito J , .  � ..... ' 1 -

In het "Turfkot" van het Karrenmuseum in Essen1 kan men de verschi l lende soorten turf 
bekijken, alsook de specifieke werktuigen die men bij de ontg inning in de Kempen 
gebruikte. Van een schematische voorstell ing van een turfput noteerden we aldaar de 
bijzonderste gegevens: 
- Bovenste laag: Nadat het heiveld werd gemaaid voor strooisel, kon de bovenste laag 
worden afgestoken: de schadden. Dit was een minder goede kwaliteit van turf en werd 
ook wel witte turf genoemd. 
- Vaste onderlaag: Is  er onder de bovenste laag nog veen aanwezig, dan kon nog wel 1 
à 5 voet d iep brandstof worden uitgehaald, bruinzwart van kleur. Dit is de eigenlijke turf 
of klot of klotturf. 
- Drassige ondergrond. Dieper gravend komt men bij het grondwater. In  de vorm van min 
of meer dunne brei, wordt deze brandstof bovengehaald. Die drassige turf heet baggerd 
of moer en is na het drogen van de beste kwaliteit. Wordt ook wel zwarte turf genoemd.  

De ontginning in Papinglo 

Alhoewel vanaf de 1 2e eeuw in Vlaanderen op veel p laatsen veen werd ontgonnen, von
den we tot nu toe geen aanwijzingen dat dit ook in die periode in Papinglo gebeurde. We 
vinden evenmin benamingen of toponiemen die een verwijzing inhouden naar turf of 
moer. Die middeleeuwse ontginningen lagen meer noordelijk van Maldegem, in de veen
gronden die zich u itstrekten ten zuiden van Aardenburg ,  Sint-Kruis, Oostburg , 
IJzendijke . . .  en ten noorden van Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, enz . . .  2• De ontginnin
gen gebeurden op sommige plaatsen zeer intensief en waren tamelijk vlug uitgeput. Zo 
werd er op het hof Ter Moere in Eeklo, het centrum van de veenontginning in die omge
ving, na 1 348 geen turf meer gestoken3• 



Doorsnede van een turfput 

Heideveld 

Schadden of heiturf l ichtbruin 

Klotturf bruin 

Baggerturf bruin tot zwart 

Zand 

Toch vragen we ons af of de oorsprong van de vele visvijvers die destijds in het veld van 
Papinglo lagen, ook enig verband zouden kunnen hebben met een voorafgaande vee
nontg inning. Daarvoor steunen we ons op hetgeen Dr. Beatrijs Augustijn schrijft over 
veenplassen in Vlaanderen, die ontstonden door veenontginning 4• Die mening wordt ook 
geuit in  een art ikel over "Turfwinning in het Land van de Woestyne": De meeste vroe
gere vijvers in de velden alhier zullen ook wel turfputten geweest zijn.

5 
Zoals we reeds 

aanhaalden, hebben we daarover geen concrete aanwijzingen. 

Maar daarom beweren dat er op het veld van Papinglo nooit turf gestoken werd, is ons 
inziens een misvatting. Met zekerheid kunnen we stellen dat er later, vanaf de tweede 
helft van de 1 7e eeuw tot de eerste helft van de 1 ae eeuw volop turf gestoken werd. 
Getuige daarvan zijn de jaarlijkse afrekeningen door de ontvangers van het bisdom en 
de staten van goed u it die tijd van inwoners van Kleit en omgeving. 
U it de defin it ieve afrekening, opgemaakt door de ontvanger van het bisdom Gent na het 
overlijden van Frans Lambrecht, d ie samen met zijn compagnon Pieter Foeke pachter 
was van Papinglo, citeren we hierna een namenl ijst van inwoners uit Kleit en Eelvelde, 
die betaalden voor het slaen van turf op papeloovelt, als 't garssen vande coyen (laten 
grazen van de koeien)6• Bedoelde afrekening loopt over de ontvangsten van het eerste 
jaar van de pacht, 1 663. De pachter van Papinglo was in feite een soort beheerder van 
het goed7• leder jaar waren er ook ontvangsten voor het turfslaen door inwoners van 
Knesselare, maar de namen van die personen zijn n iet vermeld: de ontvangst werd g lo
baal betaald door Joos Rutsaert, later opgevolgd door Pieter Rutsaert, beiden uit 
Knesselare. Zij waren daarvoor door Lambrecht aangesteld. 

In  de bedragen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de hoeveelheid turf en het ver
schuldigde voor het grazen van de koeien, zodat we geen zicht hebben op de exacte 
kostprijs van turf. Men spreekt enkel van zijn provisie turf, waarvoor telkens vooraf een 
akkoord gesloten werd met de betrokkene. 
Deze afrekening geeft toch aan dat een groot aantal bewoners van Kleit en Eelvelde met 
hun vee naar Papinglo trokken en er zich bevoorraadden met een goedkope brandstof 
onder de vorm van turf. In vergelij king was hout als brandstof veel duurder. Voor 1 00 ruy
melijnghen (bussels takken) betaalde men toen op een houtverkoping vlug 5 schell ingen; 
voor 1 00 stuks Gentshout (soort fasseel afkomstig van tai l le of hekhout van 9 jaar) toen 
1 9  sch. ,  terwijl men voor ongeveer 5 sch. zijn provisie aan turf voor het ganse jaar kon 
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Hieronder de namenlijst uit het jaar 1 663 van bedoelde inwoners van Kleit en Eelvelde, 
met vermelding van het bedrag dat zij betaalden (respectievelijk ponden, schel l ingen en 
groeten). Kleit was toen nog geen dorp: de bewoning beperkte zich grotendeels tot het 
Plein en zijn omgeving, de weg naar Ursel en de N ieuwhofdreef. Het veldt kwam immers 
bijna tot tegen de Nieuwhofdreef en de populatie bestond grotendeels uit uitbaters van 
kleine hofstedekens met een zeer beperkte veestapel. Waar juist de turfwinningen plaats 
hadden, daar hebben we het raden naar. Vermoedelijk zal dat wel in de sompige gedeel
ten van het veld geweest zijn. Enkel een wetenschappelijk bodemonderzoek zou uit
sluitsel kunnen brengen. 

We Pauwels De Broek 
Jacques Gramme 
Matthijs De Veughelaere 
Roelant De Connijnck 
Matthijs Reynaert 
Joos Caussy 
Game/is Prijsbier 
Jan De Connijnck 
Frans Blanckaert 
Pieter Longeville 
Loys Ga/Ie 
Mattheus Spittael 
Jan De Pape, fs Jan 
We Jan De Pape 
Jan Vemaet 
Hermy Longevil/e 
We Joos Claeys 
We Symoen Trenson 
Pieter Aemout 
Symoen Trenson 
Pieter Trenson 
Marteyn Aemout 
Jan Brant 

13 sch 4 gr 
14 sch 
1 p 18 sch 4 gr 
1 1  sch 4 gr 
1 p 4  sch 
1 p 18 sch 4 gr 
14 sch 
12 sch 
2 p 10  sch 
18 sch 
5 sch 8 gr 
8 sch 
1 p  
15 sch 
6 sch 8 gr 
15 sch 
1 p 4  sch 
1 p 5 sch 8 gr 
1 p 5 sch 
8 sch 
2 sch 
2 p 2 sch 
2 p 5 sch 

Aernout Verstrijnghe 1 p 15  sch 
Jacques Daverdys 15 sch 
Stoffel Eeckhout 10 sch 
Frans Derde 12 sch 
Philips Longeville 4 sch 
Claeys Huuge 14 sch 4 gr 
Pieter De Pape 4 sch 
Steven Cornette 4 sch 
Marcq Derouck 1 p 4 sch 
Adriaen Van Veerdeghem 5 sch 
Mahieu Van Camerijcke 13  sch 4 gr 
Frans Trenson 15 sch 4 gr 
Jan Van Pieperseele 1 p 
Jan Verhelst 9 sch 
Pieter Lannoy 10  sch 
We Symoen Petyt 8 sch 4 gr 
Joos Uytterbroucke 15 sch 8 gr 
Pieter Petyt 15 sch 8 gr 
Devriendt 13 sch 4 gr 
Nico/ays De Connijnck 8 sch 4 gr 
Michiel Vernuy 10  sch 
Geraert Hoste 10  sch 

Een zestigtal jaren later was er aan de situatie op het Papingloveld niet veel veranderd. 
Pieter Wil lems uit Eeklo was er pachter-ontvanger en verleende de akkooorden om turf 
te steken en het vee te laten grazen aan een 35-tal personen uit Kleit en Eelvelde voor 
het aenstaende sommersaysoen vanden jaere 1 726 voor de somme als bij e/cken 
naeme vutghetrocken staet onder conditie van gheenen intrest (schade) te moghen doen 
aen den hautwasch ende bovendien e/ck een coppel kieckens

0
• 

Als we de hieronder weergegeven lijst bekijken, zien we dat veel famil ienamen dezelfde 
zijn als die van de lijst van 1 663. Als het ware van vader op zoon. Zo was M ichiel De 
Connijnck de zoon van Roelant en de kleinzoon van Nicolays De Connijnck; Nicolaeys 
Trenson de kleinzoon van Pieter Trenson, een van de zoons van de We Simoen Trenson, 
en nog anderen hadden fami l iebanden met elkaar. 

Eerst aen Christoffel Lippens op den wijck van cleyt ambachte van Ma/deghem, gheac
cordeert voor den loop van sijn beesten voor t' voorseide sommersaysoen als ordinaire, 
5 sch grooten 
Niclays Trenson op den wijck alsvooren tot het weyden van sijne beesten ende t'slaen 
van turf voor sijn provisie als vooren, 20 sch gr. 



Marijn Causey accoort voor t'weyden van sijne beesten ende t'slaen van turf voor sijn 
provisie alsvooren, 13 sch gr. 
Jan Pauwels accoort voor t'weyden van sijn beesten ende t'slaen van turf voor sijn pro
visie als vooren, 10  sch gr. 
Adriaen van Verdeghem voor t'slaen van turf voor sijn provisie 1 726, 5 sch gr. 
Pieter Bourgoigion als vooren, 5 sch gr. 
Mattheus Gaffé alvooren, 5 sch gr. 

Jan Gobbyn voor t'slaen van turf als vooren en pastureren van sijn beesten, 12 sch gr. 
Michiel De Connijnck voor t'slaen van turf ende pastureren van sijn beesten alsvooren, 
10  sch gr. 
Jan De Connijnck als vooren, 14  sch gr. 
Joos De Sutter voor tslaen van turf voor sijn provisie als vooren, 5 sch gr. 
Jan Longhevil/e voor tslaen van turf als vooren, 5 sch gr. 
Jacques Longheville voor tslaen van turf als vooren, 5 sch gr. 
Pieter Verheecke, turf als vooren, 5 sch gr. 
Frans Caboor tslaen van turf als vooren ende het weyden van sijne beesten, 1 O sch gr. 
Laureins Grammens als vooren, 7 sch gr. 
Jan Verleye als vooren, 5 sch gr. 
Pieter van Camerijcke voor tslaen van turf voor sijn provisie, 5 sch gr. 
Weduwe Martin Verhetsel tslaen van turf en weyden van haere beesten als vooren, 12 
sch gr. 
Jan van Camerijcke als vooren, 7 sch gr. 
Jan Caboor tslaen van turf voor sijn provisie, 5 sch gr. 
Pieter Verdeghem turf als voqren, 4 sch gr. 
Jan Dobbelaere turf als vooren en tweyden van sijn beesten, 8 sch gr. 
We Guillaume van Lantschoot als vooren, 5 sch gr. 
Jan Willems als vooren, 10  sch gr. 
Cornelis Dailliar als vooren, 10  sch gr. 
Marijn Roelof voor het weyden van beesten, 4 sch gr. 
Joos van Leeuwe voor turf slaen ende weyden van sijn beesten als vooren, 15 sch gr. 
We Frans Gryspeirt voor tslaen van turf alsvooren, 4 sch gr. 
Lieven van Ry voor het weyden van sijn coebeesten, 7 sch 6 gr. 
Jan Matthijs inschelycx, 7 sch 6 gr 
Arnaut Gernay tot Eelvelde voor tslaen van turf en het weyden van beesten 10 sch gr. 
Pieter Vyncke als vooren, 12 sch gr. 
Jan De Rycke,als vooren, 20 sch gr. 
Philips Longheville als vooren, 10 sch gr. 
Pieter Walgraeve als vooren, 6 sch 8 gr. 
Adriaen De Pape als vooren, 7 sch gr. 
Jacques De Pape als vooren, 7 sch gr. 

In de staten van goed van sommige van de voornoemde turfstekers vindt men schattin
gen terug van hoeveelheden turf die nog in het sterfhuis voorhanden waren. We citeren 
h ier enkele als voorbeeld: 
• 1 5.02.1 668 van Allaert De Coninck en Vijntken van Heeckhoute: Item op de Catte 

wat labeur, turf, haschen ende ghedolven haerde . . .  ; 
• 30.01 . 1 67 4 van Roeland De Coninck: . . .  ende alle den teurf inde scheure . . .  ; 
• 1 7  .01 . 1 7 1 3  van Tanneken Longhevil le: Item een pond, acht schellijnghen grooten 
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• 27. 1 2 . 1 777 van Gui llaume De Koninck: Op den salder voor ses ponden turf, twee 
turfijssers. In de scheure acht voeren turf . . .  

Dat er ook van die turf verhandeld werd, spreekt voor zich zelf. Dat zien we in een staat 
van goed van 1 6.09. 1 67 1 : voorts aen Pieter De Coninck over coop van turf tot de somme 
van 8 schellijnghen. 

Vanaf 1 780 ving men aan met de meetkundige indeling van het Papinglo-veldt in 1 00 
percelen. Door die verkavel ing begon de definitieve ontg inning van het Papinglo-veldt. 
Bij het in cultuur brengen van die heide, door het aanleggen van zaai land, weiden of 
beplantingen voor bossen, l iep het turfsteken op zijn einde. Pachter Pieter Roels had er 
het bisdom op gewezen dat de heide zou moeten gebroken worden en dat de gekapte 
turf zou moeten gedroogd worden om te verbranden en de as gebruiken als mesf'. 
Veenrestanten verbranden of die restanten vermengd met allerlei soorten as omploegen 
of omspitten om de magere zandgrond vruchtbaarder te maken, werd algemeen toege
past. 

We mogen met zekerheid aannemen dat er toch een eeuw lang turf gestoken werd op 
Papinglo; die turf was waarschijnl ijk  n iet van de beste kwaliteit, maar was toch iets meer 
dan wat zoden of plaggen, gezien de belangstel l ing van de omliggende bewoners en de 
prijs die men ervoor betaalde. Na het afkappen van de graszode zal er heel zeker nog 
een laag veen van ongeveer 5 à 1 0  cm voor exploitatie beschikbaar geweest zijn. 
Vergelijkbare heidevelden die in hun oorspronkelijke staat bewaard bleven, vindt men nu 
nog in het Nationaal Park de Hoge Veluwe in Nederland. In  het bezoekerscentrum wordt 
de turfexploitatie op kleine schaal in een soortgelijk heideveld aanschouwelijk voorge
steld. Gezien de afwezigheid van een d ikke veenlaag kunnen we in ons geval evenmin 
spreken van een veenontginning op grote schaal: slechts een metersdikke veenlaag kon 
grote investeringen en infrastructuurwerken rechtvaard igen10• 

Noten: 

1 .  Koninklijke Heemkundige Kring Essen, Karrenmuseum , Moerkantsebaan, 48 
2. Dr. Adriaan Verhuist: Het landschap in Vlaanderen, Antwerpen, 1 964, p.36 en 46. 
3. Luc Stockman: Appeltjes van het Meetjesland, 22/1 971 , p.p. 1 21 - 1 56. 
4. Dr. Beatrijs Augustyn: De veenontginning 12e- 16e eeuw, Beveren, 1 999, p. 1 00. 
5. Roger Moelaert: in het tijdschrift Land van de Woestyne: "Turfwinning in de omgeving van Woestyne te Aalter 

en Knesselare", nr. 1 /1 984, p.p. 3 tot 5. 
6. Rijksarchief Gent, Ambacht Maldegem, wezenrekening, nr. 4 16. 

7. Onderpastoor G. De Smet en Daniel Verstraete: De Proosdij van Papinglo te Maldegem-Kleit, Maldegem, 
1 951 , p. 27: De proost van Papinglo stelde een ontvanger aan om zijn domein en de talrijke renten die eraan 
verbonden waren te beheren. Die beheerder noemde men ook pachter (cijnspachter). Meestal woonde hij zelf 
niet op de hofstede. 

8. Rijksarchief Gent, Amb Maldegem, nr. 782. 

9. Onderpastoor G. De Smet en Daniel Verstraete: De Proosdij van Papingloo te Maldegem-Kleit, Maldegem, 
1 951 , p. 48. 

1 0. Dr. Beatrijs Augustyn: De veenontginning 12e-16e eeuw, Beveren, 1 999, p. 73. 



Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom 

EUROPA 
Op 1 ju l i  1 903 startte de eerste Ronde van Frankrijk vanuit Parijs. Zestig renners ver
trokken om 3. 1 6  uur voor de eerste rit, die l iep naar Lyon. Die rit van 467 km duurde ca. 
1 8  uur en had als winnaar Maurice Garin,  d ie ook eindoverwinnaar werd. 
Paus Leo XI I I  stierf in Rome op 20 ju l i  en enkele dagen later begon het conclaaf met 62 
kard inalen. Als n ieuwe paus koos men op 4 augustus de patriarch van Venetië, die de 
naam Pius X aannam. 
Het zou niet lang meer duren voordat men in Europa met een Ford kon rijden, want de 
Ford Motor Company werd in de staat M ichigan opgericht. In Parijs promoveerde 
mevrouw Marie Curie in juni cum laude op een proefschrift over radioactiviteit en in 
december kreeg ze samen met haar man de Nobelprijs voor natuurkunde. De gebroe
ders Wright, Amerikanen weliswaar, slaagden er voor het eerst in om met een motor
vl iegtuig in de lucht te bl ijven en ze kregen al vlug navolgers in Europa. 

BELG IE  
Op 1 O oktober werd prins Karel geboren, zoon van prins Albert en  prinses El isabeth. 
In Gent greep de eerste voorstel l ing plaats van Het gezin van Paemel van Cyriel Buysse. 
De dagbladen herinnerden er ons aan dat het op Allerzielen 1 00 jaar geleden was, dat 
op de Markt in Brugge Baekelandt werd onthoofd. Er werd een n ieuwe wet op de 
arbeidsongevallen gestemd, die baanbrekend was, omdat de werknemer nu zelf niet 
meer moest bewijzen dat hij geen fout gemaakt had. 

ADEGEM, MALDEGEM EN MIDDELBURG 

JANUARI 

U it 't Getrouwe . " 

' Wij hebben wel ons deel gehad in
· 
de groote regens van 't begin dezer week. Voor de 

eerste maal sedert de verdieping der Eede stond de steenweg van Kleit een elleboog
maat onder water (d.d. 1 1  januari). Op de markt van Maldegem vêrhandelde men tarwe, 
rogge, haver, gerst, boekweit, l ijnzaad, aardappels, boter en eieren. Volgens 't Getrouwe 



zou Napoleon op 1 4  jul i  1 803 om 3 uur in Maldegem geweest zijn.  Men vroeg wie er 
meer wist over d it bezoek. Wie wou emigreren naar Amerika, kon terecht bij Victor 
Denevet op het Westeindeke, agent van de Red Star Line. 

Uit de gemeenteraad . . .  
* M iddelburg 5 januari. Pieter Cools werd herkozen als l id  van het Armbestuur met als 
tegenkandidaat Joannes Rootsaert, rentenier. 
* Maldegem 6 januari . Cyriel Landman werd herbenoemd tot muziekleraar. Marnix 
Dhaveloose kreeg een toelage van 200 frank ' ten einde hem toe te laten zijne studiën als 
beeldhouwer uit te breiden'. 
* Adegem 20 januari. De Kerkfabriek van Balgerhoeke vroeg een financiële tegemoetko
ming in de bouw van de kerk. De raad wees het verzoek af, omdat de kerk op het grond
gebied van Eeklo zou staan. Bij legaat schonk oud-onderwijzer Jacobus Francies Stoens 
1 .000 frank aan de Kerkfabiek van Adegem. Als compensatie moest men jaarlijks ten 
eeuwigen dage een solemneel jaargetijde doen van 1 8  frank. De gemeenteraad ver
klaarde zich akkoord. 
* Middelburg 22 januari . August Schietse vroeg zijn pensioen aan als onderwijzer, wat 
werd toegestaan. De jongensschool werd heraangenomen voor 1 0  jaar met ingang van 
1 januari 1 903. Het n ieuwe 'Schoolcomiteit' bestond uit pastoor Leopold Holvoet, onder
pastoor Desiré Schelpe en landbouwer Louis Verstraete. Men voorzag een som van 500 
frank voor de herstel l ing van de steenweg binnen de kom van de gemeente en een 
gedeelte van de weg leidende naar de grens. 

FEBRUARI 

Uit 't Getrouwe . . .  
Op donderdag 1 9  februari werd er i n  Maldegem geloot voor de mi l itaire d ienst. De loting 
zorgde steeds voor veel spanning, vreugde als men een goed nummer trok, verdriet als 
men een slecht nummer trok. Goed nieuws was er voor Victor De Baets u it de 
Warmestraat, die het nummer 1 61 trok. Het gezin had altijd geluk, want zijn vier broers 
waren vroeger ook reeds vrijgeloot. Volgens een verslag over de begrafenis van burge
meester H ippoliet Cuelenaere bleek dat er zeer veel volk was, zowel uit Maldegem als 
uit de omringende gemeenten. De offerande duurde een uur. Achter de lijkbaar l iepen 
zijn zes zonen, waaronder de oudste, Hector. De burgemeester was slechts 54 jaar oud 
geworden en woonde op Broekhuize. 
Uit de gemeenteraad .. .  

* Maldegem 3 februari. De raad besprak de onteigeningen d ie nodig waren om een nieu
we kerk te bouwen. Zo d iende het ganse erf van juffrouw Eisa Blanckaert ten oosten van 
het oud kerkhof gelegen, te worden onteigend. 

MAART 

Uit 't Getrouwe . . .  
Te Middelburg overleed Leopold Helvoet, reeds 20 jaar pastoor aldaar. H ij was een 
beminnelijk man, zeer gewaardeerd door zijn parochianen. Zijn grote verd ienste was dat 
hij voor een mooie herstel l ing van de kerk zorgde. De nodige onteigeningen waren 
gedaan voor de tram Brugge-Middelburg en de aanbestedingen konden geschieden. 
Men voorzag dat de tram in oktober in gebruik zou kunnen genomen worden. 
Alfred De Keyzer uit Adegem behaalde met grootste onderscheiding het diploma van 1 315 



snijder (coupeur) voor heren- en dameskleren. H ij was leerl ing aan de Internationale 
Snijschool in Brussel. In  M aldegem overleed voddenkoopman Albien Van Maldegem, 
vooral bekend als ronddrager van 't Getrouwe Maldeghem. Meer dan 1 1  jaar bezorgde 
hij dit weekblad aan de abonnees u it Sint-Laureins. 
U it de gemeenteraad ... 

* Maldegem 1 0  maart. Een omzendbrief van de gouverneur d.d. 1 O februari vroeg aan 
de raad hoe het stond met de inrichting van bijzondere leergangen voor volwassenen, 
' waar men vooral de beginselen der fransche taal zou onderwijzen, tot nut onzer werk
lieden, die in Frankrijk gaan werken' . De gemeenteraad voerde aan dat in de dagscho
len van het Centrum de Franse taal voldoende aangeleerd werd, dat op de wijken Kleit 
en Donk 's winters avondleergangen gegeven werden en dat alhier reeds vier leergan
gen voor volwassenen bestonden, waar 's zondags de lessen in de gevraagde zin wer
den gegeven. Deze leergangen kregen trouwens staatstoelagen. De raad was dan ook 
van mening dat de gevraagde leergangen onnodig waren. 
Juffrouw Louise De Ruyter werd als wereldl ijke onderwijzeres aangesteld in de aange
nomen meisjesschool van het Centrum. 
* Adegem 3 1  maart. Men d iende aan het Armbestuur van Destelbergen 376,72 frank te 
betalen voor onderhoudskosten van het huisgezin Petrus De Rycke voor een gedeelte 
van het jaar 1 890, voor 1 891 en 1 892. 

APRIL 

Uit 't Getrouwe . . .  
Sedert enkele dagen waren al de gendarmeries van het land door telefoon met elkaar 
verbonden. De draden lagen in Maldegem langs de telegraafdraden. Men merkte op dat 
als er nu toch een verbinding was tussen vele gemeenten, waarom zou men de bevol
king daar ook niet van laten profiteren. Men zou bijvoorbeeld in elk gemeentehuis de 
gelegenheid kunnen geven tot het 'verrespreken' (d.d. 1 2  apri l). 
De namen van 39 vrijgestelde lotel ingen hingen u it in het gemeentehuis van Maldegem. 
Leo Van Cleemput, onderwijzer in Maldegem, bood zijn d iensten aan als landmeter. In 
Adegem overleed veldwachter Karel Lodewijk De Vos. 
In Kleit overstroomde de Kleitkalseide door enorme stortbuien. Ook het Molentje had 
van de regen te lijden en kende wateroverlast. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Middelburg 14 apri l .  Edmond Verstraete werd tot nieuwe onderwijzer aangesteld in de 
jongensschool. H ij was gediplomeerd in de normaalschool van Sint-Niklaas. De school
opziener had ondertussen laten weten dat de bemeubel ing en het didactisch materiaal 
van de school moest verbeteren. De raad ging akkoord. 
* Adegem 2 1  apri l .  De kerkfabriek van Balgerhoeke vroeg nog eens om geldelijke steun.  
U it de bescheiden bleek dat de grond voor de kerk (39 a 39 ca) geschonken was door 
Desiré Standaert uit Antwerpen. De gemeenteraad zei dat ze daar niks mee te maken 
had en ook op de vraag van de gouverneur om financieel te steunen, werd negatief 
geantwoord. 

MEI  

Uit ' t  Getrouwe . . .  
I n  Adegem stierf pastoor Franciscus Verhaegen aan pleuritis. H ij was hier 1 4  jaar pastoor 
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In Mariakerke bij Oostende stierf Fernand Verstrynge, secretaris van het Wil lemsfonds 
en de Association des Employés. H ij was een kleinzoon van mevr. Courtmans. Van beide 
verenigingen hield er iemand een l ijkrede. 
Maurits Potvliege, uit Sint-Joris maar met roots in Adegem, schreef aan Victor De Li l le 
vanuit St. Louis in Amerika dat h ij het daar goed maakte. Per dag verd iende een werk
man 2 dol lar en een stielman zelfs 5 dollar. Ware ik getrouwd, schreef hij, ik zou naar mijn 
geboortestreek nooit meer terugkeren. 
Vele inwoners brachten op zondag 31 mei en op maandag 1 juni een bezoek aan Eeklo, 
waar de Kroningsfeesten van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn plaatsgrepen. Fietsen en 
auto's kon men stallen in 't Wijnhuis in de Molenstraat. A. Verstringe, voerman in 
Maldegem, l iet weten dat hij naar Eeklo reed voor 50 centiemen, heen en terug. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Maldegem 8 mei. Onderwijzer Camiel De Sutter diende bezwaar in tegen zijn hoofde
l ijke omslag, omdat zijn schoonvader Pieter De Brabander niet meer bij hem inwoonde. 
De raad ging akkoord en hij verhuisde van de 1 1  de naar de 1 3de klas. 
Het gras wassende op de tragels van de nieuwe Eede werd openbaar verpacht aan 
enkele inwoners van Maldegem voor de jaren 1 903, 1 904 en 1 905 
* Adegem 8 mei. De raad keurde het lastenkohier goed voor aanbesteding van verbete
ringswerken aan de jongensscholen van het Centrum en de Kru ipuit. 
* Maldegem 26 mei. Goedkeuring werd gehecht aan de nieuwe cijnspacht voor 27 jaar 
verleend door de Burgerlijke Godshuizen aan Leo Roels en Hector Vyncke. 
* M iddelburg 27 mei. De stichting van een 'U itbatingsmaatschappij voor de buurtspoor
wegen in de omstreken van de stad Brugge' kwam ter sprake. Deze maatschappij zou 
onder andere belast worden met de uitbating van de buurtspoorweg Brugge
Middelburg-Aardenburg. Middelburg schreef in voor 4 aandelen. De statuten werden 
aanvaard en gemeentesecretaris Gustaaf Geeraert zou de gemeente Middelburg ver
tegenwoordigen. 

JUNI 

Uit 't  Getrouwe . . .  
Petrus De Troyer werd als nieuwe pastoor feestel ijk ingehaald te Adegem. Maar het 
regende, zodat de stoet slechts gedeeltelijk kon uitgaan. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Maldegem 30 jun i .  In  verband met de onteigening voor het gemeentehuis ging Eduard 
De Bruyckere nog altijd niet akkoord, hij verhoogde zelfs zijn vraagprijs. Een gedwongen 
onteigening werd nu heel waarschijnl ijk. 

JULI 

Uit 't Getrouwe . . .  
Het programma voor Adegem-kermis zag er als volgt uit: op zaterdagavond 1 1  jul i  een 
concert door de fanfare De Verenigde Vrienden, op zondag een kampstrijd met de kru l
bol, op maandag grote 'paardenloopstrijden' en op dinsdag 'wiel rijdersfeesten' .  Die 
feesten bestonden uit een brief�enstrekking en een snelkoers van 5.000 meter voor de 
ingezetenen van Adegem. Men kon inschrijven bij Eduard Ginneberge. 
De 1 3  voorlopige kandidaten voor veldwachter in Adegem werden naar Gent gezonden 
om gekeurd te worden door de gendarmerie. Op 28 jul i begon men in M iddelburg met 
de aanleg van de tram van Brugge naar Middelburg. Het eerste werk was het vullen van 
een kreek. 1 317 



Uit de gemeenteraad . . .  

* Adegem 8 ju l i .  Raadsl id Karel Lodewijk Van de Velde werd in de gemeenteraad ver
vangen door Gustave Bruggeman. Zijn geloofsbrieven werden onderzocht en men 
besl iste hem de eed te laten afleggen in de zitting van 1 september. K. L. Van de Velde 
was tot notaris benoemd met standplaats Oostwinkel. 

AUGUSTUS 

Uit 't Getrouwe . . .  
I n  Oost-Vlaanderen voorzag men dat er 24.000 'velonummers' zouden afgeleverd wor
den voor het jaar 1 904. E. De Jaeger kreeg de toestemming om een zeepfabriek op te 
richten in Maldegem. Op 30 augustus passeerde hier op de grote baan van Eeklo naar 
Maldegem de wielerkoers Brussel-Oostende, die veel bekijks had. De deelnemers kwa
men de maandag terug langs dezelfde weg. 
Uit de gemeenteraad .. .  

* Maldegem 4 augustus. De jaarwedde van de onderwijzers Camiel De Sutter (Donk) en 
Leo Van Cleemput (Centrum Maldegem) werden verhoogd. 
* Maldegem 2 1  augustus. De vraag van oud-gemeenteonderwijzeres Mathi lde 
Verstrynge-Courtmans voor een pensioen, werd ingewi l l igd. 

SEPTEMBER 

Uit ' t  Getrouwe . . .  
I n  't Getrouwe van 1 3  seP.tember startte een n ieuw feuil leton van Stijn Streuvels 
genaamd 'Een Speeldag' .  Het kermisprogramma van zaterdag 1 9  september tot vrijdag 
25 september omvatte veel activiteiten, zoals concerten door de fanfaren Nut en 
Vermaak en St.-Ceci l ia, prijskamp met de duiven, grote schieting met de handboog, 
groot muziekfeest, sch ieting met o.a. de balpijp en balboog, ringsteking met paarden, 
enz. Bij de Zusters Maricolen kon men op pensionaat voor 265 frank per jaar, of 'half
pensionaat' voor 233 frank. De oudste inwoner van Adegem, Pieter Pi l le, overleed op 97-
jarige leeftijd. H ij had nog d ienst gedaan in de burgerwacht in 1 830. 
Leo Van Cleemput, onderwijzer te Maldegem en zijn broer Florimond, onderwijzer te 
Adegem, behaalden het d iploma van landbouwleraar. Slaagden eveneens broeder 
Emil ianus uit Maldegem en onderwijzer Edmond Verstraete uit M iddelburg. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Adegem 1 september. Gustave Adolf Bruggeman legde de eed af als n ieuw gemeen
teraadsl id. Men gaf een gunstig advies op de pensioenaanvraag van Mathilde 
Verstrynge-Courtmans. Juffrouw N. De Lil le, 'bestuurster' van een kantschool, vroeg om 
ontslagen te worden van pacht voor het gewezen woonhuis van de meisjesschool. De 
raad wou daar niet op ingaan en wenste zich aan de wet te houden. 
* Maldegem 1 5  september. Victor De Lille, gemeenteontvanger, vroeg op het kerkhof een 
perceel grond van 5 m2 voor eeuwigdurende afstand. 

* Adegem 29 september. De lantaarnaanstekers werden bij naam aangeduid. Een lan
taarn ter hoogte van de stopplaats van de tram op de Kruipuit, was er bijgekomen . 

. . 



OKTOBER 

Uit 't Getrouwe . . .  
De l ijsten voor de komende verkiezingen kregen vorm. De Katholieke Kring had o p  haar 
lijst: Ferdinand De Cuyper (landbouwer), Edward De Pau (handelaar), Emiel De Vos (han
delaar), Edward Dumon (bakker), Charles Rotsart de Hertaing (grondeigenaar) en 
Bernard Roels (voor Kleit). Op een tweede l ijst stonden Henri De Lille (handelaar), Marcel 
De Meyere (handelaar), Gustaaf Tytgadt (brouwer), Ach iel Van Hoorebeke (bijzondere) en 
Ferdinand Van Moffaert (hu idenvetter). Voor Kleit had men nog geen kandidaat. Ind ien 
ze geen kandidaat ind ienden, was het u ittredend lid Bernard Roels automatisch verko
zen. Zouden uiteindelijk gekozen worden: Tijtgadt en Van Hoorebeke; De Cuyper, De Pau 
en Rotsart de Hertaing. 
Te Adegem stonden op de Kathol ieke Lijst: De Wispelaere, Bruggeman, Van Damme, 
Bernard Verstrynge, Charles L,.ouis Verstrynge en Matthys. Op een tweede l ijst stond 
Karel Claeys van Malecote (ook kathol iek). 
In Middelburg was er slechts één lijst en dus waren gekozen: Camiel de Fonseca, Jacob 
Bernard Pyfferoen, Victor Van Hecke en Charles Louis Van Landschoot. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Middelburg 13 oktober. Goedkeuring werd verleend aan de verpachting van een woon
huis door de Kerkfabriek aan wed. Joannes Deweert voor 1 40 frank per jaar. 
* Adegem 30 oktober. De raad keurde de beslissing van de Kerkfabriek goed, wäarbij 
een eeuwigdurend jaargetijde werd toegekend aan Seraphina De Prest, ' in  leven bijzon
dere alhier'. De raad stelde de twee volgende kandidaten voor voor de open plaats van 
veldwachter: August Cauwels en August Lybaert. 

NOVEMBER 

Uit 't Getrouwe . . .  

Pastoor Mervi l l ie werd door d e  paus ontvangen met het oog o p  een boek over hem, te 
verschijnen bij de Duimpjesuitgaven. Gemeenteontvanger Victor De Li l le l iet weten dat 
zijn bureau verplaatst was naar zijn nieuwe woning op het 'Statieplein ' .  Zitdagen waren 
er op maandag- en donderdagvoormiddag. Een nieuw magazijn van ellenwaar werd 
geopend te Adegem in het huis van Steens door Raymond Tuypens-De Brabander. In de 
aanbieding onder andere soutanen, kapmantels en zijden stoffen. 
Uit de gemeenteraad ... 

* Adegem 20 november. De vergoeding voor de luider van de klok bleef op 1 00 frank 
zoals vroeger. 
* Maldegem 1 3  november. In verband met de onteigeningen voor de nieuwe ker_k vroeg 
gemeenteontvanger Victor De Li l le via zijn advocaat Herman De Baets uit Gent een gro
tere schadevergoeding. De gemeenteraad meende dat 2.500 frank echter voldoende 
was. Het betrof een vergoeding voor het vroegtijdig verlaten van het erf Blanckaert, het 
afbreken van de bestaande drukkerij en het heropbouwen van een nieuwe drukkerij en 
kosten voor de inrichting ervan. 

DECEMBER 

U it 't Getrouwe . . .  
I n  de Kallestraat te Adegem was het kermis op 6 december en op de tweede kermisdag 
's avonds waren er voor de l iefhebbers 'kazakken met zeekapiteins' . Molenaar Theodoor 1 319 -
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Herpelinck u it Adegem (Statie) bood twee 'plettersteenen' te koop aan. 
Op maandag 28 december werd te Gent in het Koophandelshuis overgegaan tot de ver
pachting door notaris De Weert (zoon van de vroegere burgemeester van Adegem) van 
'barrieren' voor het jaar 1 904 en dat voor drie punten gelegen op de weg van Maldegem 
naar Aalter. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Maldegem 9 december. Juffrouw Alice De Clercq diende haar ontslag in a ls  hulp
onderwijzeres van de aangenomen meisjesschool van Kleit. Jacob De Clerck werd her
kozen tot nachtwaker voor 't jaar 1 904. Landbouwer Victor Cuelenaere werd herkozen 
tot l id van het Armbestuur met als tegenkandidaat Louis Roels, herbergier. 
* Adegem 1 5  december. Vanaf 1 januari 1 904 zou er een vierde klas in de 
Jongensschool Centrum worden opgericht met een niet-gediplomeerde onderwijzer. 
Voor het lokaal met de nodige lessenaars en borden stond het 'Schoolcomiteit' in. 
* Maldegem 29 december. Landbouwer Bernard Roels _werd herkozen tot l id van het 
Armbestuur. Zijn tegenkandidaat was Pieter Vincke, opzichter van goederen . 

. . 



Kroniek 

Zaterdag 25 januari 2003: voorstelling van het achtste 
heemkundige jaarboek în het gemeentehuis van Maldegem 

Voor de voorstell ing van het achtste jaarboek van het Ambacht Maldegem waren we 
weer te gast in het vertrouwde gemeentehuis van Maldegem. De trouwzaal l iep vol met 
een zeventigtal geïnteresseerden. In een uitgebreid art ikel had Hugo Notteboom de his
toriek van d it 'stadhuis' beschreven. Daar h ij verhinderd was konden we d it verhaal n iet 
uit zijn eigen mond vernemen, wat enigszins jammer was. Voorzitter Walter Notteboom 
had al een hele kluif aan het toelichten van de overige artikelen . M iddelburg stond in de 
belangstell ing daar in de zomer van 2002 de officiële instanties met de opgravingen op 
de percelen van de heer Paul Verstraete begonnen waren. De vondst van de zeldzame 
vloertegel met PB, het embleem van Pieter Bladel in ,  stichter van Middelburg en bouwer 
van het kasteel ,  wekte heel wat verwachtingen. Het basement van een flankeertoren 
naast de toegang tot het kasteel was blootgelegd, een en ander l iet reeds vermoeden 
dat Bladelins woning respectabele afmetingen had. 
Professor Jozef De Schepper, afkomstig uit Adegem en samen met zijn echtgenote aan
wezig, had in het jaarboek een uitgebreide bijdrage geleverd over de afstammel ingen 
van Lodewijk De Schepper en Nathalie Verheecke, beiden geboren halfweg de 1 9de 
eeuw. Het Ambacht nam graag deze genealogische bijdrage op, gezien de bekendheid 
van de nakomelingen De Schepper in Maldegem en omgeving. 
Honderdjarigen zijn tegenwoordig geen zeldzaamheid meer, maar drie honderdjarigen in 
een korte tijdspanne, dat kan bl ijkbaar alleen in Maldegem-Donk. Als het leven een eeuw 
overspant is er altijd wel iets bijzonders over te vertellen; dat nam mee(ster Paul De 
Ceuninck voor zijn rekening. Trouwens, een bl ijkbaar kerngezonde honderdjarige André 
Verleye woonde in het gezelschap van zijn zoon Wil ly, de zitting bij. 

Gilbert De Li l le gehuld igd voor 1 0.000 bladzijden genealogie 

Redactielid van het Ambacht Maldegem, Gi lbert De Li l le, wonende in  Merksem, maar 
met roots in het Meetjesland, is een bijzonder ijverig man. Het was november van het 
jaar 1 982, bij de voorstell ing van het boek van D. Verstraete 'H istorische Verkenningen 
in het Meetjesland' dat wij voor de eerste keer met hem in contact kwamen. H ij bood zijn 
d iensten aan voor het bewerken van de originele parochieregisters van Maldegem, met 
de afspraak dat het Ambacht Maldegem voor de verspreiding zou instaan. Het bestuur 
g ing daar vanzelfsprekend op in en ook het gemeentebestuur dat toen al veel aandacht 
had voor archief, verleende zijn steun. Er werden kopieën genomen van de originele reg
isters (1 600-1 81 0) uit het ancien régime, nog steeds op het gemeentehuis bewaard, en 
Gilbert De Li l le kon van wal steken. Reeds in 1 985 kon het Ambacht Maldegem in acht 
banden over 2400 pagina's. bewerkte registers van Maldegem beschikken, materiaal dat 
sedertdien uitstekende diensten heeft bewezen. In 1 989 volgde de bewerking van de 
registers van de parochie Adegem, in 1 994 had hij Oostwinkel afgewerkt. Sint-Laureins 
volgde in het jaar 1 999. Het vroegere Ambacht Maldegem was dus zo goed als compleet 
bewerkt. Voor Middelburg lag het wat moeilijker daar de registers in het Rijksarchief van 
Beveren bewaard werden en niet meer werden uitgeleend. Maar Gilbert gaf niet op en 
de bewerking van MiddelbrJg was tegen eind 2002 klaar. i 31L.. � 



Voorzitter W. Notteboom wou deze prestaties toch wel even in de kijker plaatsen en de 
ijverige man in de bloemen zetten, iets waarbij het gemeentebestuur zich gul aansloot. 
Wij hopen dat Gilbert de vele plannen die hij nog koestert in goede gezondheid zal kun
nen real iseren en zeggen hem in naam van heemkundigen en fami l ievorsers duizend
maal dank. 

Het moment was gekomen om aan de vertegenwoord iger van het gemeentebestuur het 
' eerste exemplaar van het achtste jaarboek' te overhandigen. Dat werd in ontvangst 
genomen door schepen van cultuur Anneke Gobeyn. Mevr. de schepen had woorden 
van lof voor het Ambacht Maldegem, dat weer een zeer presentabel jaarboek afleverde. 
Het Ambacht bouwt op die manier een rijke schat aan h istorische informatie op over de 
drie deelgemeenten, wat aan vele instanties (denk aan de d ienst toerisme) en person
en nuttige diensten bewijst. 
Daarna konden de geduldige en nieuwsgierige aanwezigen eindel ijk, genietend van een 
g laasje, hun jaarboek inkijken. Het was zonder meer een geslaagde namiddag. 

Belangrijke tijden voor het historisch patrimonium 

De Nationale d ienst voor Monumentenzorg, met afdeling in Gent, heeft een verhoogde 
aandacht voor de monumenten in de gemeenten. Bedoeling is een duidelijke achter
stand in te halen. Ook in de landelijke gemeenten zijn heel wat gevels, panden, hoeven, 
rel icten uit de n ijverheid de moeite waard om te beschermen. 

In 2002 waren twee ambten.aren van Monumentenzorg, K.Lenclus en C. Bogaert, in 
groot-Maldegem actief met het opstellen van de l ijst van monumenten: gebouwen en 
sites die voor bescherming in aanmerking komen. U iteraard werd een grondige exper
tise en onderzoek van het historische en architecturale kwaliteiten van de panden u it
gevoerd vooraleer de l ijst aan de minister werd voorgelegd. H ierbij kon de Heemkundige 
Kring nuttige informatie verschaffen. In  het voorjaar van 2003 waren de ambtenaren klaar 
met de lijst van te beschermen gebouwen en sites. De 'nacht van de geschiedenis' ,  een 
evenement van het Davidsfonds, was de geschikte gelegenheid om deze l ijst openbaar 
te maken. Het was minister van het Vlaamse Gewest, de hr. Paul Van Grembergen, die 
h iervoor naar Maldegem kwam. De eigenaars van de betrokken panden en heel wat 
geïnteresseerden, op 1 april 2003 verzameld in het historische zaaltje van het Oud 
Stadhuis, waren dan ook een en al oor voor de informatie van de minister. 
De periode tijdens dewelke bezwaarschrift kon ingediend worden, is ondertussen, eind 
november 2003, afgelopen. Het is nu wachten op de bekendmaking van de officiële l ijst 
in het Belgisch Staatsblad. 

. . 



Het bestuur en de auteurs van het achtste jaarboek bl ikken tevreden terug op hun prestatie. 

Voorstelling van jaarboek VIII in de trouwzaal van het gemeentehuis. In het midden vooraan de honderdjarige 
André Ver1eye, met rechts van hem zoon Willy en l inks zijn goede vriend meester De Ceuninck. 1 323 





Grote belangstell ing voor het kasteel Bladel in  

De opgravingscampagne in de  zomer van 2003 bracht onverwachte, bijna spectaculaire 
vondsten aan het l icht. De grondvesten van een bijna vijftig meter lang zuidelij k gericht 
fundament werd blootgelegd. Nog meer verbazing wekte de basis van een hoektoren 
van het kasteel met een doormeter van 1 2  meter. Het was weer minister Van 
Grembergen die op maandag 3 november de site kwam bezoeken. Men denkt er nu aan 
de ganse kern van het dorp M iddelburg te beschermen, omdat de gemeente in de loop 
der eeuwen in de ondergrond weinig wijzigingen heeft ondergaan en een interessant 
studieobject is. De inwoners zouden binnenkort geïnformeerd worden over wat de pre
cieze gevolgen zijn van deze bescherming voor hun eigendom. 

Etienne Dhont, voorzitter van het Open Monumentendag Comité, in gezelschap van minister Van Grembergen en 
burgemeester De Roo, leidt de 'Nacht van de Geschiedenis' in goede banen. l 325 



" emkundige Kring 

Het Ambacht Maldegem vzw 
De Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem werd opgericht eind 1 984. 
Een eerste activiteit was het inrichten van een tentoonstel l ing, in samenwerking met het 
Davidsfonds, op 1 6- 1 7 - 1 8 november in de Gi lde te Maldegem rond de figuur van Victor 
De Li l le en zijn zoon Gabriël De Lil le, d ie vijfentachtig jaar werd. Victor en Gabriël De Li l le 
hadden beiden een grote heemkundige belangstel l ing en kunnen aangezien worden als 
pion iers van de plaatselijke geschiedschrijving. In de voorbije decennia was Het 
Ambacht Maldegem vooral actief met het uitgeven van een aantal mooie heemkundige 
werken over groot-Maldegem. Groot succes had de kring met de u itgave van "Honderd 
jaar Adegem-Maldegem-Middelburg" in het jaar 1 986. In 1 989 volgde een aanvul l ing met 
"Het Parochiale Leven in de vijf parochies". In 1 994 verscheen " In  Flanders Fields", en 
vanaf 1 995 bracht het Ambacht elk jaar een heemkundig jaarboek uit met rond de 300 
pagina's. 

Samenstel l ing van het bestuur: 

Voorzitter : 
Secretaris: 

Walter Notteboom, Noordstraat 1 96, 9990 Maldegem. Tel .  (050) 71 30 25 
Etienne Dauwels, Strobrugge 1 7, 9990 Maldegem. Tel .  (050) 71  63 81 

Bestuursleden : Mal�egem 

Kleit 
Donk 
Adegem 

M iddelburg 
Merksem 

Paul De Coninck, Zuidzandstraat 26 
Rita De Meester, Kleine Katsweg 34 D 
Marc De Schinkel, Bloemestraat 1 
Georges De Vogelaere, Strobrugge 5 
Hendrik Van de Rostyne, Stationsstraat 92 
Jeroom Van Maldeghem, Kleitkalseide 1 45 
Paul De Ceuninck, Brezendedreef 9 
Jozef Dobbelaere, Weide 4 
Marc Maeyens, Oude Weg 48 
Hugo Notteboom, Prins Boudewijnlaan 98 
Robert Van Vooren, Staatsbaan 29 
Marc Martens, Schorreweg 1 5  
Gi lbert De Lil le, Maantjessteenweg 1 06 

Lokaal en arch ief: zijn g evestigd in het Oud-gemeentehuis, Adegem-Dorp 29, 9991 Adegem. 

Nog beschikbare uitgaven 

H et Parochiale Leven in Adegem, Maldegem, M iddelburg ,  280 pag. 400 foto's. € 20. 
In  Flanders Fields, H. Notteboom, h istoriek van het Canadese Mi l itaire Kerkhof, 1 20 pag.€ 20. 
HEEMKUNDIG J AARBOEK 3 (1 997) 304 p. € 1 7. 
HEEMKUNDIG J AA RBOEK 6 (2000) Maldeghem d ie  Loyale, 320 p. € 1 7  (met stamboom). 

HEEMKUNDIG JAARBOEK 7 (200 1 ) ,  296 p. € 1 7 . 
HEEMKUNDIG JAA RBOEK 8 (2002), 328 p. € 1 8. 

• 

HEEMKUNDIG JAARBOEK 9 (2003), 328 p. € 1 8. 
Te bekomen bij d e  voorzitter of d e  secretaris, of door storting op rekening 979-9593939-62 

van Ambacht Maldegem, M aldegem. 
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