Woord vooraf
Het is een traditie geworden dat het jaarboek van de Heemkundige Kring
Het Ambacht Maldegem onder het nieuwjaarsaanbod van nieuwe boeken
zijn stek heeft.
Verheugend is dat wij voor d it boek een jongere hebben kunnen
enthousiasmeren om een bijdrage te leveren. Jonge licentiaten lopen niet zo
vlug warm om hun kennis ten dienste te stellen van de plaatselijke
geschiedschrijvin g . Lic. Koen raad De Ceu n i nck, kleinzoon van ons
redactielid Paul De Ceuninck, vormt hierop een lofwaardige uitzondering.
Voor het behandelde thema "De lokale politiek tijdens de periode 1 946 tot
2000" kan geen Maldegemnaar onverschillig blijven. Het is recente
geschiedenis, die hopelijk velen kan boeien. Hoe de gemeente(n) bestuurd
werd( en) in de voorbije zes decennia, de aardverschuiving van de fusie, hoe
de partijen rivaliseerden, maar ook soms samen opbouwend werkten aan
Maldegem, zoals we dat nu kennen, lezen we in zijn rijk gestoffeerde
bijdrage. We hopen dat nog meer jonge krachten zijn voorbeeld volgen.
Onze dank gaat ook naar twee gastauteurs: de h r. Arco Willeboordse,
cultuurambtenaar van de stad Sluis, die gedetailleerd herinneringen brengt
aan de terugkeer van koningin Wilhelmina naar haar vaderland op 1 3 maart
1 945, en de hr. Walter Verniers uit Lovendegem, wiens oom, pastoor Wilmer
Verniers, benarde maanden meemaakte tijdens W.O. Il in Middelburg .
Marc Martens spit verder in het verleden van Middelburg tijdens de al even
beroerde Tachtigjarige Oorlog : Middelburg in doodsnood vóór en nà de
eeuwwisseling van 1 600.
De geboorte van België wordt niet vergeten: ten eerste dankzij het artikel
van Hugo Notteboom over de gebeurtenissen tijdens de jaren 1 830- 1 831 in
Maldegem en in de grensstreek; ten tweede door de heruitgave van een
boek over die periode, namelijk het werkje "Na lijden komt verblijden" van de
Maldegemnaar Pieter Braet, een geromantiseerd verhaal over de 'Slag van
Strobrugge' en andere troebelen in onze contreien.
Ook onze archeologen laten zich niet onbetuigd : Wim De Clercq, Pedro
Pype en collega's laten ons delen in hun ontdekkingen op de site van het
nieuwe rustoord. We ronden af met "Het gebeurde 1 00 jaar geleden in
1 905", het jaar waarin Victor De Lille de promotor was van een grote
historische stoet t.g .v. 75 jaar België.
We hopen dat de lezer enkele aangename uren doorbrengt met het elfde
jaarboek van Het Ambacht Maldegem !
De voorzitter
Walter Notteboom
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Zestig jaar lokale politiek in Maldegem
Een terugblik
Koenraad De Ceuninck

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in aantocht dient er zich een ideaal
moment aan om een blik te werpen in de recente politieke geschiedenis van de gemeente
Maldegem. Met de recente politieke geschiedenis verwijs ik naar de naoorlogse periode.
Maldegem na 1 945, zeg maar. Tussen 1 945 en 2005 vonden exact tien
gemeenteraadsverkiezingen plaats in onze gemeente. De eerste i n 1 946, de laatste in
2000. In deze bijdrage aan dit jaarboek is het de bedoeling om die tien naoorlogse
gemeenteraadsverkiezingen te schetsen . Hoe verliep de kiesstrijd? Wie was de
overwinnaar en wie de verliezer? Welk beleid stippelde men uit? En bovenal, wie waren
de lokale politici die deze periode zo boeiend inkleurden? Vooraleer hierop in te gaan,
keer ik eerst nog iets verder terug in het verleden. Wie de lokale politiek na 1 945 wil
begrijpen , kent best ook de vooroorlogse geschiedenis. Die zal hier dan ook kort aan bod
komen.

1 . WAT VOORAFG I NG ". MALD EG EM I N D E E E RSTE W E R E LDOOR LOG

Al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1 904 was baron Charles Rotsart de Hertaing
(katholieke partij) burgemeester van de gemeente Maldegem. Ook na de verkiezingen
van 1 907 kon hij , ondanks verlies van de katholieken en lichte winst voor de liberalen, die
post behouden.
Op 1 5 oktober 1 91 1 hadden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats en het
zouden de laatste verkiezingen worden voor lange tijd. De Eerste Wereldoorlog zorgde
ervoor dat de volgende verkiezingen pas in 1 921 , onder het nieuwe systeem van het
algemeen enkelvoudig stemrecht, zouden plaatsvinden. Er dienden in 1 9 1 1 zes leden te
worden verkozen en de strijd zou niet te vergelijken zijn met die van 1 907. De katholieken
hadden de gemeente in 1 909 een nieuw gemeentehuis gegeven en de gemeente sterk
gemoderniseerd. Het resultaat van hun werk was een overweldigende overwinning,
waarbij ze alle zes de te verdelen zetels in de wacht sleepten. De liberalen behaalden
geen enkele bijkomende zetel. 1
Toen in 1 9 1 4 de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de Duitse troepen op 1 4 oktober de
gemeente binnentrokken , betekende deze vier jaar durende bezetting het einde van de
lokale politieke activiteit in Maldegem. Aan politiek doen was voortaan verboden omdat
"de vrijheid van denken, spreken en publiceren" werd afgeschaft. 2 Van 1 9 1 4 tot 1 9 1 5 werd

Charles Rotsart de Hertaing was de eerste van de adellijke familie die burgemeester werd van Maldegem. Hij
bekleedde het ambt van 1 904 tot 1 925. Zijn Katholieke Partij moest haar standpunt herzien inzake de afbraak van
de St.-Barbarakerk; positief was dat in 1 909 eindelijk een nieuw gemeentehuis werd gebouwd. Links van de
burgemeester schepen Eduard de Pau, rechts schepen Hippoliet De Jaeger.

Maldegem aanvankelijk onder de Duitse Kommandantur van Eeklo geplaatst. De Duitsers
namen met andere woorden tiet bestuu r van de gemeente over. Daarna is de gemeente
"Operationsgebiet" geworden, wat betekende dat we voortaan een eigen "Kaiserliche
Kommandantur" kregen .3
Het sociale en economische leven in de gemeente had zwaar te lijden onder de Duitse
bezetting. Plundering en vernieling waren schering en inslag . Bijkomend werd er op 27 juli
1 9 1 5 tussen België en Nederland een elektrische draad gespannen die moest beletten
dat Duitse soldaten zouden deserteren en naar Nederland vluchten. Dat had als gevolg
dat de g rens voortaan volledig hermetisch was afgesloten. Ook de vele opeisingen die de
Duitsers deden, hadden rampzalige gevolgen voor de gemeente en haar bevolking. De
gemeentekas werd geplunderd en voedsel, d ieren, metalen, gebruiksvoorwerpen ".
kortom, alles van enige waarde werd door de Duitsers in beslag genomen . Alle jonge
mannen werden verplicht tewerkgesteld zowel i n , als ver buiten de gemeente. Velen
zouden nooit meer terugkomen. Deze zware opeisingen, die duurden tot net voor het
einde van de oorlog, hadden serieuze gevolgen voor de voedselproductie, die nagenoeg
volledig was stilgevallen, met hongersnood als het logische gevolg. Vanaf 1 9 1 5 verdeelde
het gemeentebestuur voedsel en ook het Nationaal Hulp- en Voedingscomité was in de
gemeente actief.
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Op 20 oktober 1 9 1 8 marcheerde het Belgische leger Maldegem binnen en zo kwam er
een einde aan vier jaar van honger, onderdrukking en vooral veel miserie. In november
1 9 1 8 eindigde de oorlog definitief toen Duitsland zich gewonnen gaf.4 De Spaanse griep
zorgde er evenwel voor dat er in de gemeente tot in decemb�r nog onrechtstreeks
oorlogsslachtoffers zouden vallen.5

2.HETINTERBELLUM

Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog begon de wederopbouw van de gemeente. Er
was weinig werkloosheid , want iedereen hielp waar nodig. Dagelijks trokken inwoners van
Maldegem met de trein naar leper om te helpen met de wederopbouw van de Westhoek.
De eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen hadden plaats in 1 92 1 . Voor het eerst
werd het nieuwe stelsel van algemeen enkelvoudig stemrecht toegepast, wat betekende
dat iedereen over één stem beschikte. Ook de vrouwen konden voortaan deelnemen aan
de lokale politiek.
Stem recht op lokaal vlak
Na de Belgische onafhankelijkheid in 1 830 waren het alleen de mannen die aan politiek
deden, en dan uiteraard alleen de betere klasse, wel te verstaan. Door middel van een
cijnskiesrecht, een belasting die men diende te betalen om te moge n stemmen, werd ook
het overgrote deel van de mannelijke bevolking uitgesloten van politieke deelname. Pas
in 1 893 werd met de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht een grote stap
naar democratisering gezet. Voortaan had iedere man van 25 één stem . Sommigen
kregen door hun rijkdom of diploma's een tweede of derde stem.6 Na de Eerste
Wereldoorlog, in 1 91 9, volgde een verdere aanpassing van de kieswetgeving in
democratische zin. Door de introductie van het algemeen enkelvoudig stemrecht mocht
voortaan elke man vanaf 21 jaar één stem uitbrengen. Ook oorlogsweduwen mochten in
naam van hun onverleden man een stem uitbrengen. Op het vrouwenstemrecht was het
in ons land nog wachten tot na de Tweede Wereldoorlog . Op 27 maart 1 948 werd er een
wet gestemd die vrouwen het stemrecht verleende voor de wetgevende verkiezingen .
Ook de provincieraadsverkiezingen kwamen daar datzelfde jaar bij.1 Sinds 1 981 werd de
stemgerechtigde leeftijd verlaagd van 21 naar 1 8. 0
Ook op lokaal vlak was er vroeger een kiescijns van toepassing, al was deze belasting
een stuk lager dan die op nationaal vlak. Lokale politiek bleek in deze dus iets
toegankelijker dan de nationale politiek. Bijkomend lag de minimumleeftijd om te mogen
stemmen op lokaal vlak op 21 jaar, daar waar dit nationaal 25 jaar was.9 Met de invoering
van het algemeen enkelvoudig stemrecht in 1 9 1 9, werd op lokaal vlak ook meteen het
vrouwenstemrecht ingevoerd. Die wet verleende vrouwen het actieve stemrecht op
21 jaar en het passieve stemrecht op 25 jaar. De gemeenteraadsverkiezingen van 1 921
waren de eerste waarbij de nieuwe richtlijnen van kracht waren . In 1 969 werd de
minimumleeftijd verlaagd van 2 1 naar 1 8 jaar.
In Maldegem betekenden de gemeenteraadsverkiezingen van 1 921 een overwinning voor
de katholieken. Charles Rotsart de Hertaing, die officieel nog steeds burgemeester was,
bleef stevig i n het zadel zitten . Hij zou het burgemeesterschap blijven uitoefenen tot aan
zijn dood in 1 925. Aanvankelijk werd hij opgevolgd door waarnemend burgemeester
Hector Cuelenaere. Toen er zich evenwel maar één lijst aandiende bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1 926, werd deze laatste dan ook benoemd als
burgemeester van de gemeente na een verkiezing zonder strijd.
Burgemeester Cuelenaere zorgde in 1 927 voor de aanleg van de elektriciteit in de
gemeente. In 1 930, wanneer ons land zijn honderdjarig bestaan vierde, ging deze
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Hector Cuelenaere, burgemeester
1 926 - 1 932 en 1 934 - 1 939.

Jozef De Lille, burgemeester
25.09. 1 933 - 24. 1 2. 1 933.

gebeurtenis ook niet onopgemerkt voorbij in Maldegem. "De eeuwfeesten zullen op 21 en
22 September e. k. in onze gemeente met geestdrift gevierd worden; een historische en
folk/arische stoet zal de straten doorwandelen, toonende, in beeld, wat Maldegem was en
is", 10 aldus burgemeester Cuelenaere op 1 8 september 1 930.
Het feit dat de gemeentera9dsverkiezingen van 1 926 zonder strijd waren verlopen ,
betekende niet dat er van oppositie geen sprake was. De katholieke partij had lang vrij
spel gehad in de lokale politiek, maar vanaf de jaren '30 zou daar verandering in komen.
Het was vooral Jozef De Lille die daarvoor verantwoordelijk was. Als zoon van Victor De
Lille zat het sociale engagement hem als het ware in het bloed . Het weekblad 't Getrouwe
Maldeghem, waarvan Jozef hoofdredacteur werd in 1 932 als opvolger van zijn vader,
diende als prima kanaal om oppositie te voeren en de mensen te bereiken. Het beleid van
burgemeester Cuelenae re werd zwaar op de korrel genomen en De Lille nam daarbij
geen blad voor de mond. Zowat alle aspecten van het beleid van de burgemeester
moesten het ontgelden. Over de brandweer schreef De Lille: ''Zullen we spreken van den
brandbluschdienst, die verouderd was op zijn garde civieksch ? Daar was een brandspuit
die luistert goed, op vier houten wielen liep. Houten wielen met ijzerbanden, lieve
deugd. . . zoodat er naar den brand gereden werd aan hoogstens 15 kilometer in het uur,
in een tijd van mekaniek en vooruitverstand? Een brandspuit die men negen van de tien
keren niet kon in gang krijgen, met koperen koppen die boven elke zuig- en perscilinder
na vijf stooten krom gestampt waren". 11 Over het culturele leven in de gemeente schreef
hij : "Het gemeentebestuur wist allicht niet dat er een Vlaamsch Volkstooneel onder de
zonne bestond". 12 Verder deed de gemeente niets aan d e woningnood, was de
burgemeester zelf nooit bereikbaar voor de gewone man en financieel zat de gemeente
aan de grond . Kortom, een slechter bestuur was volgens De Lille ondenkbaar.
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Jozef De Lille vond dat dit zo niet verder kon en stelde een lijst op om deel te nemen aan
de verkiezingen van 9 oktober 1 932. Zo komt het dat er naast de katholieke en de liberale
lijst ook een derde lijst was, namelijk die van de Christen Vlaarasche Volkspart1}'. door
Jozef De Lille zelf getrokken.

ONTSTAAN
DER

Christen Vlaamsche Volkspratij
·T
Pamflet over het ontstaan van de "Christen Vlaamsche
Volkspartij" van Jozef De Lille.

De strijd om de dertien zetels was in
Maldegem nog nooit zo hevig geweest,
maar de uitslag betekende nog lang niet
het e i n d e van d e peri ke l e n . De L i l l e
behaalde m e t zij n l ijst een absolute
meerderheid met zeven zetels tegenover
zes zetels voor de katholieken. De liberalen
behaalden geen enkele zetel . De redenen
voor deze overwinning waren de hoge
populariteit van De Lille en het feit dat de
katholieken geen arbeiders op hun lijst
hadden staan. Verder had De Lille ook een
vrouw op zijn l ijst geplaatst.13 De drie
schepenen waren alle d rie leden van de
partij-De Lille, maar burgemeester Cuele
naere weigerde ontslag te nemen en zijn
nederlaag toe te geve n . Als senator
gebru i kte h ij al zijn contacten en alle
mogelijke middelen om de benoeming van
de nieuwe burgemeester Jozef De Lille
tegen te werken . Dat lukte hem tot in
oktober 1 933 !

De nieuwe burgemeester De Lille werd pas benoemd op 1 3 oktober 1 933, dus meer dan
een jaar na zijn verkiezing. Het hele jaar door was Maldegem het decor geweest van tal
van betogingen pro en contra De Lille. Toen hij uiteindelijk zijn openingsrede hield, had hij
wellicht geen flauw idee dat die hem fataal zou worden. Hij sprak: "Het gaat bij mij niet
samen woningen te bouwen voor den werkman en kanonnen te betalen om ze kapot te
schieten. Kinderen te koopen en teeder op te kweeken en ze daarna te werpen in den
muil van den oorlog. Het gaat bij mij niet samen christen te zijn en moedwillig mensen
dood te schieten. Het gaat bij mij niet samen, zijn volk lief te hebben en een ander op
kommando te haten. Hoezoo! Ik zou als burgemeester de voosheid, de slechtheid
daarvan niet mogen aantoonen ? Des te meer omdat ik burgemeester ben, moet ik het
doen. Niet alleen als vader van mijn eigen zoontjes, maar als de burgervader van een
heele gemeente".14 De Lille, die bekend stond als overtuigd antimilitarist, herhaalde deze
"rede voor de vrede" in december 1 933 in het Parlement in zijn hoedanigheid van
volksvertegenwoordiger. Zowel de liberalen als de katholieken reageerden furieus en de
dag vóór Kerstmis 1 933 werd hij afgezet als burgemeester van Maldegem. Voorlopig zou
een partijgenoot van De Lille het ambt waarnemen tot 27 januari 1 934, de dag waarop
opnieuw Hector Cuelenaere als burgemeester werd benoemd . 15 Jozef De Lille bleef eerste
schepen van de gemeente.
Dat betekende dat Maldegem voortaan een burgemeester had die niet eens was
verkozen en die evenmin de steun van de gemeenteraad achter zich had. De katholieken
hadden immers maar zes zetels tegenover zeven voor de lijst-De Lille. De burgemeester
regeerde dus met drie schepenen die tot een andere partij behoorden. Wat er zich op de
dag van de benoeming van burgemeester Cuelenaere in Maldegem afspeelde, had men
nog nooit meegemaakt. De talrijke tegenstanders van burgemeester Cuelenaere
verzamelden in het centrum en de toenmalige rijkswacht voerde charges uit. Het werd
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een ware veldslag , waarbij vele gewonden vielen. De staat van beleg werd afgekondigd
en er gold voortaan een samenscholingsverbod. In de komende maanden, het voorjaar
van 1 934, was Maldegem een dode gemeente. De rijkswacht controleerde iedereen die
buitenkwam , de staat van beleg bleef gehandhaafd en er werden in totaal ongeveer 1 .500
processen opgesteld.
Later schreef Jozef De Lille: "In Maldegem's geschiedenis blijft het geboekt: den dag van
27 januari 1 934 gaf de ongekozen burgemeester bevel op zijn eigen volk te slaan, zoo
volksgeliefd was hij". 16
Deze situatie, waarbij de burgemeester uit de minderheid kwam , bleef alvast duren tot
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1 938, de l aatste vooroorlogse
gemeenteraadsverkiezingen in ons land. Ondanks het gemiste burgemeesterschap kon
de Christen Vlaamsche Volkspartij terugkijken op een succesvolle legislatuur. Veel van
h u n programmapunten waren gerealiseerd , ondanks de tegenwerking die ze voortdurend
hadden van b u rgemeester Cuelenaere en de katholieken . Er werden heel wat
i nfrastructuurwerken gedaan, er kwamen meer moderne middelen voor de brandweer, er
kwam een middelbare school voor jongens en meisjes, vele wegen en voetpaden werden
aangelegd, er was de hervorming van de bibliotheek . . . 1 1 De partij had in 1 937 evenwel
nog een tegenslag te verwerken toen schepen J ulien Willemarck overliep naar de
katholieken. Hierdoor was de Christelijke Vlaamsche Volkspartij haar meerderheid kwijt.
Deze woelige legislatuur is een staaltje van dorpspolitiek zoals we die nu nog zelden
meemaken. Het volk had namelijk een burgemeester waarvoor men niet had gekozen. De
beslissing die in Brussel was genomen, kon niet meer worden i ngetrokken. Men moest er
zich dus maar bij neerleggen. Het resultaat was dat het bestuur van de gemeente zes jaar
onderhevig was aan politiek getouwtrek. Logisch gevolg hiervan was dat de kiesstrijd in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1 938 in een bijzonder gespannen
sfeer verliep. Opnieuw was het de Christelijke Vlaamsche Volkspartij die naast de
liberalen, de katholieken en de socialisten {die hier voor het eerst opkwamen en een
vierde lijst hadden ingediend) zorgde voor een spannende strijd. 1 8 Jozef De Lille stak zijn
doel niet onder stoelen of banke n : de volstrekte meerderheid halen. Met minder was hij
niet tevreden.
De partij van De Lille behaalde uiteindelijk zeven van de dertien zetels, de katholieken vijf
en de libe ralen één zetel. Het burgemeesterschap was evenwel opnieuw niet weggelegd
voor Jozef De Lille. Hij bleef eerste schepen van de gemeente. Het was Maurice De
Meyere die vanaf 1 3 september 1 939 tot in 1 944 burgemeester buiten de raad zou zij n ;
hij kwam namelijk op geen enkele lijst voor. Deze keer was het d e oorlog d i e roet in het
eten gooide van De Lille. Sinds 1 september 1 939 was het land vol ledig gemobiliseerd.
Daardoor zou burgemeester De Meyere gedurende zijn hele ambtstermijn burgemeester
in oorlogstijd zij n .
3. MALDEGEM IN D E TWEEDE WERELDOORLOG

12 1

Toen de Duitsers in mei 1 940 ons land binnenvielen, hadden ze niet echt een degelijke
bezettingsstrategie uitgewerkt. "Plaatselijke improvisatie na de militaire overwinning leek
wel een constante in het opzetten van Duitse bezettingsregimes in Europa". ,� Uiteindelijk

koos men ervoor om met de plaatselijke politieke elites samen te werken. Die
samenwerking kon de Duitse structurele zwakheden deels opvangen. I n Brussel
i nstalleerd e men een Militärverwaltung, een m i l itair bezettingsbestuur d at het
grondgebied voortaan controleerde. De bedoeling was het Belgisch openbaar leven in
stand te houden en controlerend op te treden waar nodig. Op die manier kon men het land
met een minimale Duitse inzet toch besturen.
Op lokaal vlak werden de gemeenteraden het eerste jaar van de bezetting nog in stand
gehouden. Het waren evenwel geen politieke organen meer, alle Belgische politieke
partijen waren i mmers verbode n . De gemeenteraden konden d u s enkel nog
administratieve taken uitvoeren, waardoor ze eigenlijk alleen nog maar een bijrol
speelden. De Duitsers hielden in de praktijk enkel rekening met de burgemeester als
lokale beleidsverantwoordelijke.
Het gevolg hiervan was dat de gemeenteraden nauwelijks nog samenkwamen en dat alle
macht in handen kwam van de colleges van burgemeester en schepenen. I n het voorjaar
van 1 94 1 volgde dan ook de "opschorting" van de gemeenteraden in ons land .20
Politiek gezien bleef er dus in Maldegem.tijdens de Tweede Wereldoorlog, in tegenstelling
met de Eerste Wereldoorlog, nu wel een burgerlijk bestuur bestaan. Zij het uiteraard
onder Duitse controle. Over burgemeester De Meyere is in ieder geval niets anders te
vinden dan positieve uitlatingen: "Besturen in oorlogstijd is een delicate en ondankbare
taak, maar we kunnen omtrent het beleid van burgemeester De Meyere tijdens die jaren
alvast dit zeggen: indien het onder de oorlog in Maldegem zo rustig is gebleven, indien
maar weinig mensen hier honger hebben moeten lijden, en indien na de oorlog de tweede
terreur, die van repressie en vergelding, hier niet tot al te grote buitensporigheden heeft
geleid, dan was dat in hoge mate aan Maurice De Meyere te danken".21

Maurits De Meyere,
�r1ogsburgemeester 1 939 - 1 944.

Julien Willemarck,
d.d. burgemeester 1 945 - 1 946.

Toch werd Maldegem i n de Tweede Wereldoorlog meermaals "Klein Berlijn" genoemd. De
aanwezigheid van een vliegveld dat de Duitsers hier gebruikten en straatnamen als ''Adolf
Hitlerstrasse" en "Hermann Göringstrasse" zorgden uiteraard snel voor dergelijke
stempel. Het weekblad 't Getrouwe Maldeghem bleef verder versch ijnen, dit in
tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog , toen het werd verboden. Uiteraard was er een
Duitse censuur en die zorgde ervoor dat het blad als propagandamiddel voor het regime
functioneerde. Uitgever Jozef De Lille zelf werd lid van d e DEVLAG en werd als
anti m i litarist plots een voorstander van de strijd tegen alles wat bolsjewistisch was. Het
resultaat van dat alles liet zich na de oorlog goed voelen wanneer de familie De Lille het
slachtoffer werd van de repressie. Het laatste nummer van 't Getrouwe Maldeghem
verscheen op 3 september 1 944. 22
Burgemeester De Meyere werd na de oorlog op 9 oktober 1 944 geschorst en onterecht
uit zijn rechten ontzet op 7 augustus 1 945.23 Het was Hippoliet Cuelenaere die hem
voorlopig opvolgde tot in februari 1 945. Daarna zou Jules Goethals het ambt uitoefenen
tot in april van hetzelfde jaar. U iteindelijk zal het Julien Willemarck zijn die als
waarnemend burgemeester werd benoemd in maart 1 945. Die laatste behoorde tot de
katholieken nadat hij de partij van Jozef De Lille had verlaten in 1 937. Hij zou de functie
bekleden tot aan de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen, die werden
gehouden op 24 november 1 946. Het was van 1 938 geleden dat de gemeenteraden in
ons land waren vernieuwd .
H ierna volgt een bespreking van de tien naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen.

4. D E G E M E E NTERAADS V E R K I EZI N G E N VAN 24 N O V E M B E R 1 946

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 1 946 dienden er zich in Maldegem
vier lijsten aan : twee katholieke, één liberale en één socialistische. De campagnes die
toen werden gevoerd , zijn niet te vergelijken met de huidige manier van campagne
voeren. I n de lokale pers was het volgende te lezen:
"De grenzen van de gemeenten zijn te nauw geworden en in plaats van een kiesstrijd in
gesloten kring, werd de propaganda op nationaal terrein gevoerd. Dit is een troef in de
kaarten van hen die de gemeentelijke autonomie willen zien inkrimpen tot een soort
administratief onderdeel van de groote bestuurlijke machine, welke men staat heet. Dus
een argument voor de nationalisatie van de gemeentebesturen, met aan het hoofd een
burgemeester-functionnaris".
"Vandaar dat de programma 's bij deze gemeenteverkiezingen dezelfde waren als die voor
de wetgevende verkiezingen, overgoten met een locale saus van het verbeteren van een
gemeenteweg of het aanleggen van een straatverlichting". 24
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De intensiteit van de campagne was ook in Maldegem eerder aan de magere kant.
Getuige daarvan het volgende citaat: "In het algemeen stelt het publiek er weinig belang
in. Hier, te Maldegem, is er nog niets te bespeuren van wat gebeurlijke lijsten, propaganda
enz., betreft. Maldegem heeft in de laatste tien jaar voor den oorlog zulk intens politiek
leven gekend, en velen dergenen die zich in een gevaarlij'ke paütiek lieten meeslepen,
boeten nu voor den gedanen misstap. De menschen zijn het beu".25

Het moge duidelijk zijn, de lokale politiek in Maldegem was niet meer wat ze voor de
oorlog was geweest. Deze zwakke intensiteit van de campagne zorgt er uiteraard voor dat
kiespropaganda uit die periode bijzonder moeilijk te vinden is. Daarom zal ik mij dan ook
moeten beperken tot het kort overlopen van de ingediende lijsten .
Toen o p nationaal vlak in 1 945 d e CVP werd opgericht (zie kader) werd er ook in
Maldegem in 1 946 een lokale afdeling opgestart. Het was Antoine Rotsart de Hertaing die
de eerste voorzitter werd van de afdeling en met zijn entourage verder de basis vormde
voor de plaatselijke afdeling. Ze dienden dan ook een l ijst in onder de naam "Christelijke
Volkspartij', kortweg , de CVP. De partij was daarmee de enige nationale partij die in
Maldegem een l ijst indiende bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 946. Alle andere
lijsten waren louter lokale initiatieven. CVP-lijsttrekker was dus provincieraadslid Antoine
Rotsart de Hertaing, afkomstig uit een familie met een rijk politiek verleden. Zijn vader,
Charles Rotsart de Hertaing, was in Maldegem al burgemeester geweest van 1 904 tot in
1 925.
Omdat de verstandhouding in het katholieke kamp in de naoorlogse jaren verre van
optimaal was, kwam er een afsplitsing tot stand onder implus van de familie Cuelenaere.
Eveneens een familie met een boeiende lokale politieke geschiedenis. Vijf generaties op
rij hadden zij in Maldegem al een politieke rol gespeeld. De familie Cuelenaere had op
zich evenwel geen partijbanden. Deze afsplitsing had uiteraard als gevolg dat er een
tweede katholieke lijst werd ingediend, wat voor de beide lijsten nadelig zou blijken.26
Katholieke kiezers waren verplicht een keuze te maken, wat uiteraard nefast was voor de
uitslag. Op deze "lijst-Cuelenaere" stonden dertien kandidaten , twaalf mannen en één
vrouw. De lijsttrekker was H ippoliet Cuelenaere. In 1 944 was hij al eens waarnemend
burgemeester geweest van de gemeente.
De derde lijst die werd ingediend was een "liberale lijst" met als lijsttrekker Ernest De
Laere. Het was een lijst met zeven kandidaten , die in de liberale kranten uit die tijd
uitvoerig werd besproken.21 Het liberale programma bestond onder andere uit de
volgende kernpunte n : "Het aanleggen van grintwegen en waterlopen, het gemeentelijk
onderwijs verder uitbouwen en het aanleggen van een sportterrein met een
badgelegenheid voor de jeugd". 28
De vierde en laatste lijst, was de "socialistische lijst-Hertogs". Ook dat was een lijst met
zeven kandidaten .
De Christelijke Vol kspartij - CVP/CD&V
De Christelijke Volkspartij, kortweg CVP, is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en was
daarmee de opvolger van de Katholieke Partij. Tot voor de oorlog was er nauwelijks
sprake van een structuur en aan dit tekort werd verholpen door de stichting van de CVP.
De partij was unitair en christelijk geïnspireerd. Tegenwoordig is de d irecte band met de
Kerk verdwenen.29 Voor de oorlog was de band tussen de Kerk en de partij intens. Hieraan
kwam er een einde in 1 945. De basis van het programma bestond uit de tekst die
goedgekeurd werd einde 1 945, namelijk het Kerstprogramma. "De hoeksteen van de
ideologie is het personalisme. Dit wil onder alle omstandigheden de mens centraal
stellen".30

De partij was een standenpartij , waardoor alle maatschappelijke g roepen een
vertegenwoordiging kregen. De voornaamste organisaties daarbij waren de Boerenbond,
het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) en de organisatie voor de middenstand,
namelijk het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (nu U n izo, Unie van Zelfstandige
Ondernemers) . Daar waar deze en andere organisaties vroeger een grote invloed hadden
binnen de partij, is die intense band geleidelijk aan afgenomen. De evolutie van de partij
zou gekenmerkt worden door twee belang rijke gebeurtenisse n , namelij k de
"koningskwestie" en de "schoolstrijd''.
In de koningskwestie, de d iscussie of de toenmalige koning Leopold 111 naar België kon
terugkeren na de Tweede Wereldoorlog, koos de CVP resoluut voor de terugkeer van de
koning . De partij bevond zich met die houding alleen tegenover de twee andere partijen,
de liberalen en de socialisten. De partij beloofde de terugkeer van Leopold 111. Toen men
uiteindelijk de absolute meerderheid behaalde, bleek dat politiek niet haalbaar. Het
compromis bestond erin dat Boudewijn als koning zou zetelen in opvolging van zijn vader.
"Het nieuws van de beslissing over de troonsafstand veroorzaakte een schok in
Vlaanderen en zadelde de CVP/PSC op met een grote kater. De partij had, ondanks haar
absolute meerderheid, de eenduidige opdracht van de partij en haar kiezers om Leopold
/Il opnieuw op de troon te brengen, niet uitgevoerd".3' Ook op e lectoraal vlak zou de partij
de gevolgen hiervan d rage n .
Later zorgde de schoolstrijd ( 1 954- 1 958) voor heel wat wrevel bij de partij . Toen de CVP
begin de jaren '50 aan de macht was, zorgde de partij met Pierre Harmel als minister van
Onderwijs, voor vele voordelen voor het vrij onderwijs. Dat wekte veel onvrede in de hand
bij de liberalen en de socialisten . De verkiezingen van 1 954 stonden volledig in het teken
van deze schoolstrijd en toen de liberalen de verkiezingen wonnen, stapten ze in een
regering met de socialisten . De nieuwe minister van Onderwijs, Leo Collard, maakte een
einde aan de vele voordelen van het vrij onderwijs en deed zo de woede van de
katholieken weer oplaaien. In 1 958 beslisten de drie g rote partijen uiteindelijk dat het zo
niet verder kon en samen sloten ze het "schoolpact", dat voor rust moest zorgen in het
onderwijs.32
Vanaf de jaren '60, toen het communautaire debat steeds l u ider begon te klinken en
vooral de kwestie "Leuven- Vlaams" op de voorgrond trad, besliste de partij om
gescheiden bestuursorganen in het leven te roepen. De Waalse en Vlaamse vleugel
werkten voortaan afzonderlijk. Het was vooral de CVP die, meer dan de PSC, aan de roep
om federalisme gehoor gaf. Vanaf 1 972 zou de scheiding binnen de partij definitief
worden .33 Die periode werd gekenmerkt door de steeds toenemende communautaire
problemen d i e de staatshervo rm i n g u iteindelijk onvermijdelijk maakten . I n de
onderhandeling en die zouden uitmonden in het Egmontpact van 1 977, speelde de CVP
een grote rol . De politieke instabi liteit aan het einde van de jaren '70 zorgde voor heel wat
gemor bij de kiezers en het resultaat van de verkiezingen van 1 981 loog er dan ook niet
om. De CVP boekte een historische nederlaag.
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Het was dan ook vanaf deze datum dat de vraag om politieke vernieuwing in de partij
kwam opdagen. Er werd een werkgroep opgericht die een analyse moest maken van de
verkiezingsne derlaag . Men kwam tot de conclusie dat de partij niet doordrong tot de
nieuwe maatschappe lijke groepen en dat de standpunten opi:iieuw moesten worden
uitgediept. Daarnaast kwam er ook nog het ''gezelschap voor christen-democratische

vernieuwing" onder leiding van onder anderen Herman Van Rompuy en Luc Van Den
Brande. Verder was er het "instituut voor politieke vernieuwing', dat in 1 984 een tekst
schreef waarbij alle organisaties in en rond de partij de kans kregen zich uit te spreken
over een nieuw partijprofiel. Dat alles mondde uit in het ideologisch congres van 1 986 in
Oostende, waar de nieuwe kernen werden voorgesteld.34 Voortaan zou alles draaien rond
"personalisme, verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap". Met dat laatste
bedoelde men de verantwoordelijkheid voor de leefwereld over de generaties heen .
De verkiezingen van 24 novem ber 1 99 1 waren voor de CVP echter opnieuw een
tegenvaller. Hierop begon de partij een proces van inhoudelijke vernieuwing op het
congres van juni 1 993, onder de leuze "politiek dicht bij de mensen". De partij zou
voortaan duidelijker standpunten in n e me n met betrekking tot maatschappel ijke
problemen en begrippen zoals het gezi n , sociale en fiscale fraude. De
parlementsverkiezingen van 1 3 juni 1 999 betekenden voor de CVP het begin van een
oppositiekuur, tijdens dewelke de partij zich kon herbronnen en zich echt kon
bezighouden met het plannen van een vernieuwing die moest aanslaan bij het grote
publiek. Stefaan De Clerck nam eind 1 999 het partijvoorzitterschap van Marc Van Peel
over en stelde op 20 oktober 2000 zijn vernieuwingsplannen aan de CVP voor. Deze
plannen kunnen vooral gezien worden als een antwoord op de verkiezingen van 1 3 juni
1 999, maar ook de tegenvallende uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van
8 oktober 2000 speelde hierin een rol . De CVP-partij raad keurde u naniem de
vernieuwingsplannen van hun voorzitter goed.
Deze hele operatie, onder impuls van Stefaan De Clerck, mondde op het congres van
september 2001 uiteindelijk uit in een nieuwe naam voor de partij, namelijk Christen
democratisch en Vlaams, CD& V. "Het vernieuwingscongres van 28 en 29 september
wordt de bekroning van een herbronning en modernisering van de CVP, die we hebben
ingezet na de gemeenteraadsvernieuwing van 2000: organisatorisch professioneler, meer
hedendaags, efficiënter, met een sterkere positie voor de lokale afdelingen".35
De christen-democraten in Maldegem
Toen de nationale Christelijke Volkspartij werd gesticht in 1 945, duurde het ook in
Maldegem niet lang voor er een plaatselijke afdeling werd opgestart, namelijk in 1 946. De
eerste voorzitter was Antoine Rotsart de Hertaing en de eerste secretaris was Richard
Cromheecke.36
De partij nam deel aan de verkiezingen van 1 946 en behaalde zes van de dertien zetels,
maar belandde evenwel in de oppositie. Reden hiervoor was het feit dat er een tweede
katholieke lijst was ingediend, die net evenveel stemmen had behaald, maar erin slaagde
om met de ene liberale verkozene een coalitie te sluiten, nog voor de CVP daar de kans
toe kreeg.
Bij de verkiezingen van 1 952 behaalde de partij de absolute meerderheid en zou vanaf
dan tot op heden deel uitmaken van de bestuursmeerderheid . In 1 958 was het Bertrand
Gailliaert die de partij aan een meerderheid hielp en na 1 964 werd er een coalitie gesloten
met de lijst-Storm.
De jaren '70 zorgden dan weer voor een coalitie met de Maldegemse Eenheidslijst en
vanaf 1 982, tot op heden , beschikte de partij over een absolute meerderheid, waardoor
een coalitie niet meer nodig was. De gemeentelijke fusie van 1 977 versterkte de partij
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eveneens, omdat de CVP-afdeling van Adegem, die destijds door Albert De Kesel was
gesticht, fusioneerde met de

Maldegemse afdeling.

burgemeester Van Poucke van Middelburg sloot zich in

Ook de katholieke partij van

1 976, naar aanleiding van de

fusie, aan bij de Maldegemse CVP-afdeling.31

4.1 De verkiezingen in Vlaanderen
De gemeenteraadsverkiezingen van november
gemeenteraadsverkiezingen

in

België.

Het

1 946 waren de eerste naoorlogse
van in 1 938 geleden dat de

was

gemeenteraden in ons land waren vernieuwd. Deze lange overgang was door de
Belgische regering bewust gekozen om de gemeenteraadsverkiezingen in een sereen
klimaat te laten plaatsvinden. Men wilde een zo normaal mogelijke campagne en dat zou
te kort na de oorlog onmogelijk zijn geweest38• Toch stonden de verkiezingen nagenoeg
volledig in het teken van de bezetting, de wederopbouw van het land en de
koningskwestie.39
De vier voornaamste partijen die zich aanboden waren de liberale, de communistische en
de socialistische partij en de Christelijke Volkspartij.
De liberale partij had op dat ogenblik een zwakke structuur. De verkiezingsuitslagen van
de parlementsverkiezingen waren tegengevallen, mede omdat de houding van de partij
inzake de koningskwestie hoogst onduidelijk was. Verder ontbrak het de partij aan
bekende nationale figuren. De communistische partij, die na de oorlog een opvallend
hoge populariteit verwierf,

zag de gemeenteraadsverkiezingen als een nationale

aangelegenheid. De campagne werd nationaal gestuurd en de lokale invulling was
minimaal. De socialistische P?rtij sneed daarentegen wel lokale thema's aan en de oude
vooroorlogse structuren werden vrij snel nieuw leven ingeblazen. Ook het resultaat van
de parlementsverkiezingen van

1 946 was positief. Verder was er een intensieve

voorbereiding van deze gemeenteraadsverkiezingen. De Christelijke Volkspartij was een
compleet

nieuwe

partij,

ontstaan

uit

de

vooroorlogse

Katholieke

Partij.

De

organisatorische uitbouw was bijzonder goed en ook de voorbereiding van de
verkiezingen gebeurde intensief. Er werden lokale thema's aangesneden en dat alles
gebeurde met een centrale sturing. De hoofdbedoeling was om zoveel mogelijk lijsten in
te dienen, om zo de partij lokaal uit te bouwen.40 De klemtoon bij de meeste partijen lag
dus op de verdere uitbouw van de partijorganisatie, om de door de oorlog geleden schade
te kunnen herstellen. Ook moet worden vermeld dat de inspanningen die nodig waren
voor een gemeenteraadsverkiezing, veel intenser waren dan bij een wetgevende
verkiezing. Een gemeenteraadsverkiezing was dus een ideale gelegenheid om een partij
organisatorisch uit te bouwen.41
De context waarin deze eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden
de volgende: "Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van
24 november 1946 kwam de regering-Huysmans, een sociaal-liberaal-kommunistische
koalitie, tot stand. Krachtens de verkiezingen van 17 februari 1946 beschikte de nieuwe
regering over een meerderheid van 1 6 zetels in de Kamer, doch over slechts één zetel
meerderheid in de Senaat. De CVP-oppositie trachtte aan de gemeentelijke
verkiezingsgestalten een zo sterk mogelijk nationaal karakter te geven, door de
schoolkwestie, het kommunistisch gevaar en de koningskwestie tot belangrijke
strijdpunten te maken. De BSP daarentegen, trachtte - als. regeringspartij - de
gemeenteraadsverkiezingen enkel een lokale dimensie te geven".42
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18 1

De

uitslag43

van

de

gemeenteraadsverkiezingen
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betekende een grote overwinning voor de CVP. De partij
behaalde

tegenover

1 938,

de

voorgaande

gemeenteraadsverkiezingen, een winst van

1 6 %. De

degelijke voorbereiding van de verkiezingen en de

a

professionele uitbouw van de partij wierpen duidelijk hun
vruchten af. Ook de goede resultaten van de wetgevende
verkiezingen in

1 946 leverden de partij voordeel op.44

Ook de BSP scoorde winst, al was de winst hier niet zo
spectaculair als bij de CVP. De partij realiseerde een
bescheiden groei, die haar imago als stabiele partij
wanneer het op verkiezingen aankomt, nog maar eens
bevestigde.
resultaat.

De

liberalen

De grote

haalden

verliezen die

parlementsverkiezingen van

een
de

"behoorlijk"
partij

bij de

1 7 februari 1 946 leed,

werden deels goedgemaakt, maar ten opzichte van de
verkiezingen van

1 938 was er een achteruitgang. De

communistische partij ten slotte behaalde een redelijk
goed resultaat, dat evenwel van tijdelijke aard zou zijn.
De partij behaalde
de

partij

in

1 0 % van de stemmen. Vrij snel zou

V laanderen

van

het

politieke

toneel

verdwijnen.45 Samengevat kon men dus stellen dat de
uitslag van de verkiezingen een vrij grote continuïteit
betekende ten opzichte van de vooroorlogse situatie in
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4.2 De verkiezingen in Maldegem
1 946 werden in Maldegem een

succes voor de katholieken. Van de dertien te verdelen

katholieken van de lijst- Cuelenaere die samen met
Ernest De Laere, de enige verkozene van de liberale
partij, de bestuursmeerderheid vormden.47 Hun coalitie
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om de oppositie te vormen. De socialistische lijst- Hertogs
behaalde geen enkele zetel.

Wij willen
Maldegem's
welzijn.

Hippoliet Cuelenaere,
burgemeester 1 947 - 1 954.

Ernest De Laere,
eerste schepen 1 947 - 1 952.

De lijsttrekker van de lijst-Cuelenaere kreeg de burgemeesterssjerp en zo werd Hippoliet
Cuelenaere voor de tweede maal burgemeester van zijn gemeente, in navolging van zijn
vader en zijn grootvader. Hij zou burgemeester blijven tot in

1 954.

De liberalen waren uiteraard tevreden met deze uitslag, die voor de partij zo goed als
zeker een schepenambt zou opleveren. Ernest De Laere werd dan ook eerste schepen
van de gemeente. Het programma dat men samen zou uitvoeren, bestond onder andere
uit het aanleggen van nieuwe wegen, een oplossing zoeken voor de watersnood, de
schoolvrede bewaren, aandacht voor de landbouw ...48
De gemeenteraad die toen tot stand kwam, zag er dan ook als volgt uit: burgemeester
was Hippoliet Cuelenaere; zijn drie schepenen waren Ernest De Laere van de liberale lijst,
Jacques lnghelram en Bertrand Gailliaert. Deze twee laatsten waren beiden verkozen op
de lijst- Cuelenaere. Verder bestond de gemeenteraad uit Camiel Vanhyfte, Octaaf
Landschoot, Omer Ballegeer en Richard De Lille. Ook zij waren allemaal verkozen op de
lijst- Cuelenaere. Voor de CVP zetelden Antoine Rotsart de Hertaing, Omer Van de
Bruaene, Alfons Martens, René Coene, Gaston De Deyne en Jan Strybol. In oktober

1 947

nam raadslid Vanhyfte (lijst-Cuelenaere) ontslag, omdat hij te Oostwinkel als notaris was
benoemd. Hierdoor mocht hij niet meer zetelen als gemeenteraadslid te Maldegem. Hij
werd vervangen door de eerste plaatsvervanger van de lijst, Octaaf Landschoot. 49
De raadsleden die in

1 946 waren verkozen door de Maldegemse kiesgerechtigde

bevolking waren wat betreft hun sociale achtergrond hoofdzakelijk landbouwers, mensen
met een vrij beroep en zelfstandigen. Deze laatste groep vertegenwoordigde zelfs

40 %

van de raadsleden. Arbeiders, bedienden of onderwijzend personeel waren niet of
nauwelijks te vinden in de gemeenteraad. Verder valt het op dat er geen enkele vrouw
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was verkozen, niet abnormaal voor die periode. De gemiddelde leeftijd van de raadsleden
bedroeg

46 jaar op het moment waarop ze de eed aflegden.

Jacques lnghelram,
tweede schepen 1 947 - 1 952.

Bertrand Gailliaert,
derde schepen 1 947 - 1 952.

Legislatuur 1 947 - 1 952
Burgemeester:
Hippoliet Cuelenaere (lijst - Cuelenaere)

College:
Eerste schepen: Ernest D e Laere (liberale partij)
Tweede schepen: Jacques lnghelram (lijst - Cuelenaere)
Derde schepen: Bertrand Gailliaert (lijst - Cuelenaere)

Raadsleden :
Camiel Vanhyfte

( 1 947) (lijst - Cuelenaere)

Octaaf Landschoot (lijst - Cuelenaere)
Omer Ballegeer (lijst - Cuelenaere)
Richard De Lille (lijst - Cuelenaere)
Antoine Rotsart de Hertaing (CVP)
Omer Van de Bruaene (CVP)
Alfons Martens (CVP)
René Coene (CVP)
Gaston De Deyne (CVP)
Jan Strybol (CVP)

4.3 Enkele realisaties van het beleid
Op

1 8 januari 1 947 had de installatievergadering plaats van het nieuwe gemeentebestuur.
1 947. Uit de

Op de benoeming van burgemeester Cuelenaere was het wachten tot maart

verslagen van de gemeenteraadszittingen blijkt dat er in deze naoorlogse jaren heel wat
werk was aan de opbouw van een nieuwe infrastructuur. Het is de periode van de
wederopbouw na de oorlog en de modernisering van de gemeente. Zo werd de
waterleiding aangelegd, het elektriciteitsnet uitgebreid, voetpaden en rioleringen werden
aangelegd ". kortom, een hele brok van de begroting werd opgeslokt door louter
bouwkundige werken.50 Dat er tijdens deze legislatuur ook vele nieuwe wegen werden
aangelegd blijkt uit de goedkeuring van een hele reeks namen voor nieuwe straten op de
zitting van

27 juli 1 950. Voor sport en ontspanning was er toen in ieder geval veel minder

aandacht dan nu. Zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen dat de subsidies aan de
sportverenigingen van

45.000 B EF naar 1 0.500 B EF werden teruggebracht.

5. D E G E M E E NTE RAADSV E R K I EZI N G E N VAN 1 2 O KTO B E R 1 952

1 952 werden er in Maldegem net als
1 946 opnieuw vier lijsten ingediend. Ditmaal was er slechts één katholieke lijst, namelijk

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
in

de Christelijke Volkspartij, de CVP. De eenheid in het katholieke kamp was hersteld en zo
ging de katholieke zuil de verkiezingen ééngemaakt tegemoet. Verder was er opnieuw
één liberale lijst en één socialistische lijst. De vierde lijst bestond slechts uit één persoon,
namelijk Bertrand Gailliaert.

Christelijke Volkspartij, de CVP, ging naar de verkiezingen met een sterke lijst. De
"de enige volledige lijst groep Cuelenaere-Rotsart de
Hertaing". Mede onder druk van hogere partij-instanties was er eenheid gebracht in het

De

naam van de lijst was eigenlijk

katholieke kamp. Hierdoor waren de sterke figuren uit de twee groepen verenigd op één
lijst.

Hippoliet

Cuelenaere en Antoine

Rotsart de

Hertaing werden respectievelijk

lijsttrekker en lijstduwer. Dit sluiten van de rangen zou de partij uiteraard alleen maar
voordelen opleveren.51

Gemeentebelangen diende
1 946 door Ernest De Laere werd getrokken. Het programma
van de liberalen bestond onder andere uit de volgende punten: "Het aanleggen van
moderne elektrische verlichting in Maldegem, het vergroten van de parochiale kerk, de
overwelving van de Ede, uitvoering van het bestaande rioleringsplan, stichten van nieuwe
nijverheden in de gemeente, aanleggen van een zwemkom voor de Maldegemse jeugd
en tot slot een betere bescherming van de Maldegemse middenstanders, die door de
CVP met zware belastingen waren geplunderd".52
De tweede lijst was die van de liberale partij. Onder de naam

men een lijst in, die net als in

De derde lijst droeg een socialistische stempel en werd door Gerard Storm getrokken. De
laatste lijst was de eerder vermelde éénmanslijst van Bertrand Gailliaert. In

1 946 stond hij

nog op de katholieke lijst-Cuelenaere en was hij in de vorige legislatuur zelfs schepen. Hij
was de enige kandidaat op de lijst en hij kwam alleen op, omdat hij in onmin was geraakt
met de groep rond Hippoliet Cuelenaere.53

Maldegem.

Politieke Toestand.

Het is dus een vaststaand feit dat de twee katholieke groepen van
C.V.P. en oud katholieken een verbond hebben aangegaan met de ko-.
mende gemeenteverkiezingen.

Volgens inlichtingen, die wij menen van goede bron te zijn, zou het
akkoord reeds gebeurd zijn op 26 OOGST laatstleden, dus twee dagen
;róór de laatste gemeenteraadszitting. Het is daardoor wellicht dat de
TWEE GROEPEN, op deze zitting bij het herhaald voorstel van onze li
berale schepen, om Maldegem met ene moderne verlichting uit te rusten,
het roerend EENS WAREN om dit te VERWERPEN.

Nadere mededeling luidt : dat dit onnatuurlijk akkoord getekend is
in het bijzijn van twee getuigen, namelij k Mr LEFEVRE, voorzitter van
de C.V.P.-groep van het Land en van Mr GEERTS, onderpastoor te
Maldegem.
Het is dus in het brein van deze twee Heren, dat dit duivels plan
oorsprong vond en de twee groepen van Mr Cuelenaere en Mr Rotsart
de Hertaing hebben er vrede mede genomen.
Zo is al de ruzie en onenigheid onder de twee katholieke groepen
enkel oppervlakkig geweest en hebben beide leiders het hoofd in de
schoot van Mr LEFEVRE gelegd. <Het is daarom ook meer dan twee
jaar geleden, dat wij schreven dat er kans b�stond van overeenkomst
tussen die twee partijen) .
Wat meer is, Mr Rotsart de Hertaing, die altijd meende dat de bur
gemeesterzetel aan hem toekwam, heeft dit burgemeesterschap aan Mr
Cuelenaere overgelaten.
Mr ANTOINE ZET Mr CUELENAERE. TERUG OP ZIJN TROON.
Daarom ook komt er uit zijn rangen tamelijk veel t>rotest los.
Vele zijner aanhangers zijn verwoede tegenstrevers van Mr Cuelenaere en dit is begrij pelijk.

Er zouden ook meningsverschill en bestaan met Mr Ballegeer, die
ook schepen wil worden en da.ar de C.V.P.-groep twee schepenzetels op
eist, voor Mr Rotsart en Mr Van de Bruaene, en Mr Inghelram, als uit
tredend schepen ook aan die post vasthoudt, blijft dit geschil hangend.
Van een andere zijde vernemen wij, dat de socialisten ook zullen
opkomen, zonder naar de ene of andere combinatie om te zien. Noch
tans zullen er geen krachten moeten verspild worden, wil de oppositie
het tot een voldoend resultaat brengen. Bij de l aatste verkiezingen zijn
er zo meer dan 400 stemmen verloren gegaan.

Niemand twijfelt er aan, dat de gedachtengang onder de bevolking
tegenwoordig gunstig gestemtl is voor onze eersten schepen en dit is wel'
bet. gevolg van zijne bedrijvigheid gedurende de laatste jaren.

Maar voor de strijd aan te vangen ontbreken de kandidaten en dit
wel het meest door het duivels werk ondernomen door een onderpastoor,
die een slagend korruptie werk levert op dit gebied < weinig eerbaar voor
een eerwaarde) .
Alsdan wordt er uitgezien naar een lijst van gemeentebelangen en
er zijn reeds toetredingen. Geen kleur of partijgeest wordt in aanmer
king genomen, enkel de belangen van de gemeenschap. Wij denken ook
dat dit de enigste oplossing is.
In de laatste j aren heeft onze LIBERALE SCHEPEN ONTZAGE
LIJK VEEL WERK VERRICHT. Voorheen was er GEEN GELD in kas
en er was ook niet gewerkt. NU is er veel verricht, hetgeen iedereen toe
geeft en terzelvertijd vernemen wij, dat er op 4 September 1952, VIER
MILLIOEN, honderd en zestien duizend frank ( 4. 1 16.000 fr. ) IN de
gemeentekas is !
Zou bet dan niet wraakroepend zijn, dergelijk initiatief te lateln.
verloren gaan, om terug te vervallen in dit voormalig nietsdoen, dat :men
te Maldegem gekend heeft ???

H e t is daarom wel tijd om op te treden, op 20 September moeten de
lijsten ingediend zijn. Mannen van goeden wil moeten tesamen een front
maken tegen 't SAMENGEBUNDELD MONSTERVERBOND, om Mal
degem te bewaren van een tijdperk van VERVAL en DEPRESSIE ! l !1
NAMENS DE MALDEGEMSE GEMEENTEBELANGEN,
De Voorzitter,

E RNEST PE LAERE.

Verkiezingspamflet ondertekend door lijsttrekker Ernest De Laere, voorzitter van de Maldegemse
Gemeentebelangen.
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Verkiezing van dertien (13) Gemeenteraadsleden, de 1 2 Oktober

GEMEENTE

De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 1 2 oktober 1 952.

"'-"""

5.1 De verkiezingen in Vlaanderen
De gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden onder het bewind van een homogene
CV P-regering. Dat zou de pa rtij evenwel geen voordeel opleveren. De CV P ging overal in
V laanderen gevoelig achteruit. Gemiddeld verloor de partij ongeveer

4,5 %, wat de

liberalen en vooral nog de socialisten veel voordeel zou opleveren. Zij realiseerden bijna
overal stemmenwinst.54

5.2 De verkiezingen in Maldegem
Waar de CV P in V laanderen een zwaar verlies noteerde, zien we dat de pa rtij in
Maldegem de verkiezingen van

1 952 ove rtuigend won. Vooral het feit dat er in het

katholieke kamp opnieuw eenheid was gekomen, had daar zeker toe bijgedragen. De
partij behaalde negen van de dertien te verdelen zetels en behaalde zo een meerderheid.
De burgemeester bleet Hippoliet Cuelenaere , die zijn mandaat gewoon kon voortzetten.
De liberalen met lijsttrekker Ernest De Laere behaalden drie zetels en ook Bertrand
Gailliaert, die alleen was opgekomen, werd verkozen. Samen zouden ze de oppositie
vormen. De socialistische lijst van Gerard Storm behaalde niet voldoende stemmen om
een zetel binnen te halen. Vooral de liberalen, die eigenlijk een mooi resultaat behaalden,
waren niet echt tevreden. Er had namelijk meer in gezeten volgens hun lijsttrekker De
Laere. Vooral de verkiezing van Be rtrand Gailliaert zat hen dwars. In het liberale weekblad

"Blauw en Vrij" was dan ook het volgende te lezen :
". . . is het een vaststaand feit dat de partij Gail/iaert een tamelijk groot aantal liberale
kiezers tot zich heeft getrokken, en dit het meest door de propaganda van een paar
misnoegde liberalen, en ook door de betrekkingen van de afgezonderde candidaat in het
Vossenhol en de Bogaardestraat".55 En verder lezen we : "Drie factoren hebben dus tot het
onbetwistbaar BUITENGEWOON succes van M. Gail/iaert geleid. De invloed van
misnoegde liberalen, de populariteit van M. Gailliaert in liberaal gezinde wijken, de
propaganda van de familie De Lille gedurende de laatste twee dagen".55
De zetel van Be rtrand Gailliaert had men in liberale kringen dus liever bij de liberale zetels
gezien. Volgens De Laere zat de CV P achter het feit dat de invloedrijke familie De Lille de
laatste twee dagen voor de verkiezingen plots campagne ging voeren voor Bertrand
Gailliaert.57
Het college van burgemeester en schepenen dat werd verkozen in

1 952 zag er als volgt

uit : naast burgemeester Hippoliet Cuelenaere , werd Antoine Rotsart de Hertaing eerste
schepen van de gemeente.

Omer Van de

Bruaene en

Omer

Ballegeer werden

respectievelijk tweede en derde schepen. De raadsleden in deze legislatuur waren voor
de CV P :

René Coene,

Kamiel

Rys,

Gerard Taeldeman , Arthu r Verleye, Jacques

lnghelram en Albe rt Van de Voorde . Voor de liberalen zetelden Ernest De Laere, Aloïs
Danneels en Paul Van Moffaert. De laatste zetel werd ingenomen door de onafhankelijke
Be rtrand Gailliaert.
Wanneer we de samenstelling van deze gemeenteraad eens kort bekijken, dan valt het
op dat meer dan de helft van de raadsleden zelfstandigen waren. Daarnaast waren ook
de landbouwers met drie personen goed vertegenwoordigd. Verder zetelde er opnieuw
geen enkele vrouw in de gemeenteraad. Op de vier lijsten in

1 952 stond trouwens ook
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Antoine Rotsart de Hertaing,
burgemeester 1 954 - 1 958.

geen enkele vrouwelijke kandidate. De gemeente scoorde hiermee uiteraard onder het
Vlaamse gemiddelde, dat toen op

2,9 % lag wat betreft de vrouwelijke aanwezigheid in de

gemeenteraden. 58

Legislatuur 1 953 - 1 958
Burgemeester:
( 1 953-1 954) (CVP)
Antoine Rotsart de Hertaing ( 1 954-1 958) (CVP)
Hippoliet Cuelenaere

College:
Eerste schepen : Antoine Rotsart de Hertaing
Jacques lnghelram

( 1 953-1 954) (CVP)

( 1 954-1 958) ( CVP)

Tweede schepen : Omer Van de Bruaene (CVP)
Derde schepen : Omer Ballegeer (CVP)

Raadslede n :
René Coene (CVP)
Kamiel Rys (CVP)
Gerard Taeldeman ( CVP)
Arthur Verleye (CVP)
Jacques lnghelram

( 1 953-1 954) (CVP)
( 1 954- 1 958) ( CVP)

Albert Van de Voorde

Ernest De Laere ( Gemeentebelangen)
Aloïs Danneels ( Gemeentebelangen)
Paul Van Moffaert ( Gemeentebelangen)
Bertrand Gailliaert (onafhankelijk)

Omer Van de Bruaene,
tweede schepen 1 953 - 1 958.

Omer Ballegeer,
derde schepen 1 953 - 1 958.

5.3 De nieuwe burgemeester
In

1 954 nam Hippoliet Cuelenaere ontslag als burgemeester van Maldegem. Hij was

namelijk tot notaris benoemd in Temse en kon daardoor zijn openbaar ambt in de
gemeente niet meer uitoefenen. Het was de toenmalige eerste schepen Antoine Rotsart
de Hertaing die hem zou opvolgen als burgemeester. Hierdoor diende ook nog een
nieuwe schepen te worden verkozen en zo werd Jacques lnghelram eerste schepen van
de gemeente. Op die manier deed toen ook de eerste plaatsvervanger van de CVP-lijst,
A lbe rt Van de Voorde, zijn intrede in de gemeenteraad.
Deze schepenwissel leverde evenwel enige speculatie op. De vraag die de oppositie zich
stelde was aan wie het ambt zou worden toegewezen. Zo lezen we in de toenmalige

"Wij vernamen dat ook Donk zijn recht zou willen doen gelden, om een
Donkenaar als schepen te zien fungeren. M. Coene, de candidaat van deze wijk, bekwam
bij de laatste verkiezingen een groot aantal voorkeurstemmen, en wij weten dat René ook
geen kat is om zonder handschoenen aan te pakken".59 Uiteindelijk werd, zoals gezegd,

liberale pers :

niet René Coene, maar wel Jacques lnghelram als schepen verkozen.
Toen burgemeester Cuelenaere de po litiek vaarwel zei, verdween de familie Cuelenaere
uit de lokale politiek. Vijf generaties lang had de familie Cuelenaere haar stempel op het
beleid in Maldegem gedrukt (zie kader). Een definitief afscheid was het echter niet. Achter
de schermen zou Hippoliet Cuelenaere nog vele jaren van zich laten horen, getuige
daarvan de lijst-Cuelenaere in

1 958.80 De nieuwe burgemeester, Antoine Rotsart de

He rta ing, maakte eveneens deel uit van een politieke dynastie ; zijn vader was in
Maldegem a l burgemeester geweest van

1 904 tot aan zijn dood in 1 925.
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De fam i l i e Cuelenaere
De familie Cuelenaere was eigenlijk een "politieke dynastie". Men spreekt normaal van
een politieke dynastie als er sprake is van opeenvolgende generaties , waarin telkens een
familielid een politieke functie bekleedt.61 De familie Cuelenaere slaagde erin om vijf
generaties op rij hun stempel te drukken op de lokale politiek in Maldegem.

Henricus Cuelenaere ( 1 761 - 1 836) was de eerste in de rij die in Maldegem politiek actief
1 825 tot 1 830. Daarna werd hij schepen van 1 930 tot aan zijn
dood in 1 836. Uit zijn huwelijk met Monica Wauters kreeg hij drie kinderen , waarvan Pieter

was. Hij was raadslid van

Jacob ook politiek actief zou worden.

Pieter Jacob Cuelenaere ( 1 805-1 878) was in Maldegem schepen van 1 843 tot in 1 848.
Nadien was hij twee jaar raadslid van 1 848 tot in 1 850, en werd daarna schepen tot aan
zijn dood in 1 878. Pieter Jacob kreeg uit zijn huwelijk met Anna Maria Bogaert vier
kindere n , waarvan er slechts één huwde , met name

H ippoliet

Cuelenaere , die

burgemeester van Maldegem zou worden.

Hippo/iet Cuelenaere ( 1 848- 1 903) is dan ook de derde in de rij die politiek actief was. In
1 879 werd hij raadslid in de gemeente en dat bleef hij tot in 1 890. Toen werd hij
burgemeester tot aan zijn dood in 1 903. Hij huwde met Sidonie Blanckaert en uit hun
huwelijk kwamen zeven kinderen voort , waarvan er opmerkelijk ook slechts één huwde ,
namelijk Hector Cuelenaere , die ook politiek actief zou zijn.

Hector Cuelenaere ( 1 88 1 - 1 9�7) was schepen van 1 908 tot 1 926. Toen nam hij het
burgemeesterschap over van Charles Rotsart de Hertaing. Hij bleef burgemeester tot in

1 933. Toen werd Jozef De Lille tot burgemeester benoemd , maar toen deze na vrij korte
1 933)
tot in 1 939. Hij kreeg vier kinderen uit zijn huwelijk met Maria Potvliege en zijn zoon
tijd werd afgezet , was het opnieuw Hector die burgemeester werd (nog steeds in
Hippoliet zou zijn werk in de politiek voortzetten.
Het laatste politiek actieve lid van de familie was

Hippo/iet Cuelenaere ( 1 9 1 4- 1 981 ) . Hij

bracht het tot waarnemend burgemeester van Maldegem , onmiddellijk na de bevrijding in

1 944. Hij stond vier maanden aan het hoofd van de gemeente. In 1 947 werd hij echter
opnieuw burgemeester, na de overwinning van de door hemzelf getrokken katholieke lijst.
Hij bleef burgemeester tot in

1 954, het jaar waarin hij Maldegem verliet. Met zijn vertrek

kwam er - officieel althans - een einde aan hun invloed op het lokale politieke toneel.
Later zou de familie onrechtstreeks (cf. intra) nog invloed hebben op de Maldegemse
politiek.

5.4 Enkele realisaties van het beleid
Het gemeentebestuur zoals het in

1 952 was verkozen, hield zich aanvankelijk bezig met
1 953 staat in de

de installatie van de elektrische openbare straatverlichting in Maldegem.

gemeente bekend als het jaar waarin de openbare elektrische straatverlichting in gebruik
werd genomen. Na een test door de gemeente met twee soorten lampen, werd uiteindelijk
een lening afgesloten van
2s

I

1 .800.000 B EF om de uitvoering van de werken te bekostigen .
1 7 september

De ingebruikneming van de gemeentelijke straatverlichting vond plaats op

1 953.62

Maar de jaren

'50 staan in de Belgische politiek volledig in het teken van de schoolstrijd.

Daar waar aanvankelijk de CVP-minister van Openbaar Onderwijs Pierre Harmel heel wat
wetten liet stemmen in het voordeel van het vrij onderwijs, zagen we na de verkiezingen
van

1 954 en de nederlaag van de CVP, een rood-blauwe coalitie tot stand komen. De

nieuwe minister van Openbaar Onderwijs werd de socialist Leo Collard. De wetgeving die
door zijn toedoen tot stand kwam, was heel wat minder in het voordeel van het vrij
onde rwijs . Zo werden de subsidies voor het vrij onderwijs vanaf

1 955 verminderd of

afhankelijk gemaakt van allerlei voorwaarden .63 Bij het Maldegemse gemeentebestuur,
dat toen volledig uit een CVP-meerderheid bestond, lokte dat uiteraard felle reacties uit.
Op de gemeenteraadszitting van

3 maart 1 955 werd dan ook de volgende ordemotie

goedgekeurd :

"De gemeenteraad van Maldegem, in zitting van heden 3 Maart 1955, drukt zijn verzet uit
tegen de aanslagen op de gemeentelijke en provinciale autonomie, beraamd door
Minister Collard in zijn wetsontwerpen op het onderwijs; eist voor de provincies en de
gemeenten eerbiediging van het recht dat zij reeds meer dan honderd jaar bezitten, om
zelfstandig leerkrachten en onderwijzers te benoemen in hun eigen scholen, om vrije
onderwijsinstellingen aan te nemen, te subsidiëren of te patroneren".64

Het belangrijkste feit uit deze legislatuur is wellicht de aankoop geweest van het kasteel
Sint-Anna en de bijhorende grond. In de notulen van de gemeenteraad lezen we daarover

"De gemeenteraad, in openbare zitting verenigd: Ten einde over te gaan tot
de aankoop van het park en kasteel van wijlen de heer Fréderic Dhondt, met de tegenover
het kasteel liggende weide, nu eigendom van de heer Baron Pecsteen, te Ruddervoorde;
(. . .). Het college van Burgemeester en Schepenen wordt belast de nodige pleegvormen
te vervullen om tot de aankoop van deze eigendom over te kunnen gaan".65

het volgende :

De bedoeling van de gemeente was oorspronkelijk om het park te laten functioneren als
spo rtterrein en er een zwembad aan te leggen. Het kasteel zou dan dienst kunnen doen
als tekenschool.66 Het geheel werd gefinancierd met een lening op vijf jaar van

5.000.000

B EF. Niet iedereen was opgezet met deze hoge prijs en vele burgers zagen het nut niet
in van die dure aankoop. Getuige daarvan de woorden van Jean Rotsart de Hertaing:

"Hetzelfde met mijn vader die als burgemeester de aankoop van St. Anna en acht à tien
hectaren park heeft bewerkstelligd. Dat werd toen ook niet begrepen, de bevolking stond
daar niet achter, zelfs de gemeenteraad niet. Maar moest men nu voorstellen om de grond
te verkavelen, dan denk ik dat er een revolutie zou uitbreken in Maldegem. Dus wederom
denk ik dat dat een goede beslissing was, ook al vonden de mensen dat op dat ogenblik
niet; misschien omdat Maldegem toen nog meer een landelijke gemeente was en men er
de noodzaak niet van inzag. Ondertussen is de bouwzone fantastisch uitgebreid en nu is
het St. Anna-park een mooie groene long middenin het centrum/'67
Deze

aankoop

was

ongetwijfeld

een

positieve

realisatie

van

het

toenmalige

gemeentebestuur. Men legde als het ware de basis voor het hedendaagse fraaie uitzicht
van het centrum van de gemeente .

De heer Frederic Dhont voor de ingang van zijn kasteel. Na zijn overlijden op 31 oktober 1 956 kocht het
gemeentebestuur dit unieke Maldegemse patrimonium aan.

6. D E G E M E E NTERAADSVE R KI EZ I N G E N VAN 1 2 O KTO B E R 1 958
Bij de gemeenteraadsver kiezingen van o ktober

1 958 werden er vijf lijsten ingediend. De

katholie ken, de socialisten en oo k opnieuw Bertrand Gailliaert waren van de pa rtij. Gerard
Storm was ondertussen officieel uit de social istische partij gezet en diende dan maar een
eigen lijst in.
In de eerste plaats was er de CVP. De partij van burgemeester Antoine Rotsart de
Hertaing diende een lijst in, met daarop dertien mannelijke kandidaten. De lijst werd
getro kken door de burgemeester zelf.
In het socialistische kamp was er deze keer veel minder eensgezindheid. Off icieel was
Gerard Storm u it de partij gezet en daarop diende hij, naast de echte socialist ische l ijst ,
een tweede lijst in, met eveneens een socialistische stempel. H ierdoor waren er dus twee
lijsten met lin kse kandidaten. De lijst van de socialistische partij bevatte zes kandidaten
en werd getro kken door André Frère. De lijst van Gerard Storm bevatte acht kandidaten
en werd door Storm zelf getro kken.68 De onenigheid tussen Gerard Storm en de
socialistische partij zorgde ervoor dat er voortaan in

Maldegem bij de volgende

gemeenteraadsver kiezingen steeds twee soc ialistische lijsten wa rên, een

officieuze.

officiële en een

De volgende partij om mee te d ingen naar de gunst van de k iezer was de

lijst-Cuelenaere,

getrokken door S imone Cuelenaere, de zus van de vroegere burgemeester Hippoliet
Cuelenaere. Op de l ijst troffen we onder anderen kandidaten d ie in

1 952 op de CVP -lijst

stonden, zoals Jacques lnghelram en Kamiel Rys. De architect achter de l ijst was
H ippoliet Cuelenaere, d ie zelf niet op de l ijst stond , maar achter de schermen de touwtjes
in handen had.69
Ook Be rtrand Ga illiaert diende opnieuw een l ijst in , deze keer evenwel niet alleen, maar
een volwaard ige lijst met dertien kandidaten.

6.1 De verkiezingen in Vlaanderen
De gemeenteraadsverk iez ingen van oktober

1 958 stonden volledig in het teken van de

schoolstrijd. De wetgevende verk iez ingen d ie eerder dat jaar hadden plaatsgevonden,

1 juni 1 958, hadden de CVP een grote overwinning opgeleverd. De partij had
46,5 % van de stemmen behaald en bereikte daarmee zelfs een absolute meerderheid in

namelijk op

de Senaat. De l iberalen en de socialisten vormden de oppositie.
De u itslag van de gemeenteraadsverkiez ingen was voor de CVP een bevestiging van
haar superieure pos itie. De partij boekte opnieuw winst en maakte daarmee het verlies
van

1 952 goed.

De socialisten bleven ongeveer op hetzelfde n iveau, door op vele plaatsen achteruit te
gaan, maar door tegelijkert ijd in de industr iële voorsteden van Br ussel successen te
boeken. Vooral de l iberalen waren de grote verliezers.70

6.2 De verkiezingen in Maldegem
De CVP won de verkiez ingen door zes van de dertien zetels in de wacht te slepen, maar
deed het daarmee n iet zo goed als in

1 952, toen de partij nog negen zetels b innenhaalde.

De partij beschikte dan ook n iet over een absolute meerderheid. De l ijst van Bertrand
Gailliaert behaalde twee zetels b ij de verkiezingen en Ga illiaert sloot z ich aan bij de CVP.
Op

d ie

manier

kwam

men

aan

een

meerderheid

en

kon

men

bestuurs

verantwoordel ijkheid op z ich nemen. Zelf werd Gaill iaert schepen.11
Het gemeentebestuur dat na de verkiez ingen van

1 958 werd verkozen, verschilde dan

ook niet zo veel van de vorige leg islatuur. Antoine Rotsart de Hertaing bleef burgemeester
en ook Omer Van de Bruaene en Omer Ballegeer behielden hun schepenambt. Zij werden
respectievelijk eerste en derde schepen van de gemeente. Het tweede schepenambt was
weggelegd voor de al eerder vermelde Bertrand Ga illiaert. Verder zaten ook nog de
raadsleden René Coene, Raymond De Clercq en Petrus Blomme in de gemeenteraad
voor de CVP.
De oppositie werd gevormd door de drie verkozenen van de l ijst-Storm: Gerard Storm,
Maurits Borgonjon en Cyr iel Dhoore. Verder waren er de twee verkozenen van de l ijst
Cuelenaere : Jacques lnghelram en Kam iel Rys .
Cue lenaere

verkozen,

maar

bij

de

E igenlijk was lijsttrekster S imone

eedaflegging

bleek

dat

zij,

officieel

om

gezondhe idsredenen, van haar mandaat als raadslid zou afz ien. Het was landbouwer
Jacques lnghelram d ie in haar plaats zou zetelen en samen met Kam iel Rys de fractie
va � hun partij zou vormen. 12
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Ook bij de lijst- G ailliaert w as er een probleem. Verkozene Je an Tytgadt voldeed volgens
de provincie niet aan de verkiesbaarheidsvoorw aarden. Na een arrest van de Raad van
State v an mei

1 959, werd de beslissing v an de provincie ongeldig verklaard en Tytgadt

kon toch nog de eed afleggen als r aadslid.73
De socialistische p artij behaalde niet voldoende stemmen en kon geen enkele zetel
bemachtigen in de raad.

1 952 anders stemde dan Vlaanderen.
1 958 overal in V laanderen grote winst boekte, zien we d at de partij in

Deze uitslag betekende dat M aldegem net als in
Waar de CVP in

M aldegem elector aal verloor.
Wanneer we kijken n aar de s amenstelling van de gemeenteraad zo als die in

1 958 tot

stand kwam, zien we d at deze nogal verschilde v an de voorg aande w at betreft de sociaal 
professionele s amenstelling. Waar het vroeger vooral zelfstandigen e n landbouwers
w aren die de lok ale politieke elite vormden, zien we nu dat deze c ategorieën aan belang
hebben ingeboet, voor al ten voordele v an de bedienden, die voor het eerst een duidelijke
vertegenwoordiging h adden. De verklaring hiervoor ligt voor de hand : steeds meer
mensen werden tewerkgesteld in de dienstensector, die aan een serieuze bloei bezig
w as. Het ging hem om duidelijke veranderingen in de economische sector, die ook in
M aldegem zichtbaar werden.74

Legislatuur 1 959 - 1 964
Burgemeester:
Antoine Rotsart de Hertaing (CVP)

College:
Eerste schepen : Omer Van de Bruaene (CVP)
Tweede schepen : Bertr and G ailli aert (onafh ankelijk)
Derde schepen : Omer B allegeer ( CVP)

Raadsleden:
René Coene (CVP)
Raymond De Clercq (CVP)
Petrus Blomme (CVP)
Jean Tytg adt (on afh ankelijk)
Jacques lnghelr am (lijst-Cuelen aere)
K amiel Rys (lijst-Cuelenaere)
Ger ard Storm (lijst-Storm)
M aurits Borgonjon (lijst-Storm)
Cyriel Dhoore (lijst-storm)

. .

6.3 Enkele realisaties van het beleid
1 958-'64 hadden er in de gemeente geen noemenswaardige

Gedurende de legislatuur

bestuurlijke activiteiten plaats. De agenda's van de gemeenteraadszittingen bestaan voor
deze periode dan ook hoofdzakelijk uit de meer traditionele punten zoals het uitreiken van
grondvergunningen voor de begraafplaatsen op het gemeentelijke kerkhof, de uitbreiding
van de openbare verlichting, het elektriciteitsnet, a llerhande nutsvoorzieningen,
wegenwerken, wedderegelingen en benoemingen van het gemeentelijke personeel, de
jaarlijkse landbouwtelling .. 75
.

Verder valt het op dat er in deze legislatuur opvallend veel leningen zijn aangegaan voor
de financiering van buitengewone uitgaven. Het gaat dan om de modernisering van
straten, de aankoop van een uitrusting voor het fabriceren van betonkeien en zelfs het
afbreken van de vele

"bunkers" die dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Het vrijgekomen

afval hiervan gebruikte de gemeente als straatverharding.
In de gemeenteraadszitting van

1 4 september 1 959 werd het voorstel besproken om de
"testgebied" langs het kanaal van Terneuzen,

gemeente Maldegem op te nemen in een

de ringvaart te Gent en de streek van Waarschoot- Eeklo. De bedoeling was om met
bemiddeling van de hogere overheid, in het arrondissement Eeklo meer bedrijven aan te
trekken, om zo iets te doen aan de hoge werkloosheid in de streek. Van het hele voorstel,
dat niet van de gemeente zelf uitging, kwam uiteindelijk niets terecht, want de gemeente
werd niet in het testgebied opgenomen.76
Tot slot kreeg de gemeentelijke sportinfrastructuur in de legislatuur

1 959-1 964 heel wat

aandacht. Zo zien we dat er onteigeningen plaatshadden voor de aanleg van een
voetbalterrein.n

7. DE GEMEEN TERAADSVERKIEZI NGEN VAN 1 1 OKTOBER 1 964
Aan de gemeenteraadsverkiezingen van

1 1 oktober 1 964 ging er een bijzonder boeiende

strijd vooraf. Maar liefst zes partijen deden een gooi naar zetels in de raad en vier daarvan
zouden erin slagen om een vertegenwoordiging te hebben.
Ten eerste was er de lijst van de CVP. De partij was erin geslaagd om een ruim
programma op te stellen en tevens een personele verjonging door te voeren.
Burgemeester Antoine Rotsart de Hertaing was geen kandidaat meer en er diende dus
een nieuw boegbeeld te worden gezocht. Het werd de jonge advocaat Georges De Muyt,
die nog maar recent in Maldegem woonachtig was. Toch kreeg hij direct de kans om de
lijst te trekken, een lijst waarop overigens alleen maar mannen stonden. Het programma
bevatte onder andere de volgende punten: het oprichten van kleuterklassen in meerdere
wijken van de gemeente, het uitbouwen van een jeugd- en sportcentrum, een goed
familiebeleid uitbouwen, voorzien in een degelijk cultureel aanbod . " 18
Bijzondere aandacht ging uit naar het gezin en de jeugd. De partij stelde voor om de
bevoegdheid van de schepen van onderwijs uit te breiden en een volwaardige 'schepen
van het gezin ' in het leven te roepen. Hierdoor zou deze schepen zich louter en alleen
moeten bezighouden met alle familiale aangelegenheden. 10
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De CVP werd in deze verkiezingsstrijd erg veel aangevallen. Men reageerde door de
tegen partij dan maar van antwoord te dienen. Het waren vooral Gabriël De Lille van de
Kristen V laamse Volks partij en Ernest De Laere van de PVV die het moesten ontgelden.
Ook de toenmalige coalitie partner Gailliaert kon op bijzonder weinig sym pathie rekenen.
Een tweede partij, die net als de eerste een lokale a fdeling was van een nationale partij,
was de

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, de PVV (zie kader). Deze nieuwe liberale partij

was ook actief in Maldegem en voerde een cam pagne waarin men zich vooral naar de
lokale middenstanders richtte. De pa rtij wist in haar pro paganda goed in te spelen op de
lokale

problematiek.

In de cam pagne ging er heel wat aandacht naar de lokale

s portinfrastructuur. O p hun lijst stond er één vrouw.
De liberalen hadden het bijzonder moeilijk met het feit dat een niet- Maldegemnaar wellicht
burgemeester van de gemeente zou worden. De lijsttrekker van de CVP, namelijk
Georges De Muyt, kreeg dan ook heel wat kritiek over zich heen, terwijl de liberalen toch
steeds volhielden dat ze eigenlijk niets tegen hem persoonlijk hadden. Verder was het
beleid van de afgelo pen zes jaar met betrekking tot de Commissie van O penbare
Onderstand volgens de liberalen ronduit ram pzalig. 80 Lijsttrekker bij de liberalen was
Georges De Meyere.

De Liberale partij - PVVNLD
De liberalen kwamen fel verzwakt uit de Tweede Wereldoorlog en dat liet zich onmiddellijk
voelen bij de uitslagen van de eerste naoorlogse verkiezingen. De partij had veel van haar
ko pstukken verloren en de u [tbouw van een programma was niet zo intens geweest als
bij de andere twee grote partijen, de katholieken en de socialisten. Electoraal zou de partij
hiervan de gevolgen dragen.
Net zoals voor de CVP waren de "koningskwestie" en de "schoolstrijd" bijzonder
belangrijke momenten voor de liberalen. Beide zouden een grote invloed op de partij
hebben. Over de koningskwestie was de partij erg verdeeld en die verdeeldheid leverde
hen niet meteen stemmenwinst o p. De liberalen namen nooit echt positie in en de
katholieken behaalden in

1 950 dan ook de meerderheid. Dat betekende het einde van de

koningskwestie, door de installatie van Koning Boudewijn 1 o p de troon.81
Toen ongeveer dezelfde periode de schoolstrijd losbarstte en in

1 958 het "schoolpact"

werd gesloten, zou ook dit niet zonder gevolgen blijven voor de liberale partij. De partij
had zich steeds ge profileerd o p de breuklijn tussen de klerikalen en de niet-klerikalen.
Toen het school pact beide strekkingen min of meer verzoende, kwam de partij in een

ideologisch vacuüm82 tereclit.

De partij moest zich dringend herbronnen en een nieuwe weg inslaan, wilde ze electoraal
blijven scoren.

De eerste impulsen tot partijvernieuwing werden gegeven door de

toenmalige voorzitter Roger Motz. Hij stelde de partij ook o pen voor gelovigen met de

1 961 : "In eer en geweten, ook U
kunt liberaal stemmen. " Deze uitnodiging naar gelovigen toe resulteerde in 1 961 niet in

onde rtussen beroemd geworden verkiezingsslogan uit

grote stemmenwinst en toen er in hetzelfde jaar een rooms-rode regering tot stand kwam,
vreesden de liberalen ervoor om jaren in de oppositie te verzeilen. Er moest dan ook
34
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worden gezocht naar een antwoord op dit probleem.

Dat antwoord kwam er in de persoon van Omer Vanau denhove. Deze krachtdadige

1 96 1 de liberale partij om tot de
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, kortweg PVV.03 De nieuwe krachtlijnen van de partij

liberale v oorman nam het initiatief en vormde in oktober

waren de verdwijning van het woord "liberaal" in de naam van de partij en de opening naar
de gelovigen . Ook stelde de partij zich op als een volwaardig alternatief dat een

"tegengewicht" moest zijn voor de te "ambitieuze pressiegroepen (vakbonden)'84•
De nationale verkiezingen van

1 965 betekenden een eerste overwinning voor de PVV, die
1 968 echter leed de partij alweer verlies. De reden

een grote stemmenwinst boekte. In

hie rvoor was de unionistische koers die men was blijven varen, in een tijd waarin de
communautaire problemen steeds meer op de voorgrond kwamen. De PVV werd door de
Volksunie omgedoopt tot

"Pest Voor Vlaanderen" en ook voorzitter Vanau denhove kreeg

met steeds meer tegenstand af te rekenen inzake zijn beleid.85 Er waren de stakingen
tegen de eenheidswet geweest en ook de staatshervorming en de opkomst van de
communautaire partijen als de Volksunie toonden aan dat de partij een andere richting
moest inslaan. De splitsing in een V laamse en Waalse afdeling kwam er uiteindelijk in

1 972.86
De jaren

'70 betekenden een redelijk su ces voor de V laamse liberalen. Er was een

nieuwe generatie politici aangetreden en de scheiding van de Waalse vleugel bleek
positief voor de partij. De jaren

'80 betekenden op electoraal vlak eerder een status quo
1 981 waren een overwinning, die echter in 1 985 werd

voor de partij. De verkiezingen van
tenietgedaan.

24 november 1 99 1 was een volgende belangrijke datum in de geschiedenins van de
tegen de politiek stemden, inspireerde
met name Guy Verhofstadt om de liberale partij te hervormen. In zijn "Burgermanifest",
dat eigenlijk al dateert van januari 1 99 1 en een vervolg kreeg in juni 1 992 door "De weg
naar politieke vernieuwing", zet hij zijn politieke ideeën uiteen. Hij speelde met de idee om

liberale partij. Zwarte zondag, de dag waarop velen

een brede volkspartij op te richten die een alternatief moest bieden voor de bestaande
partijen.87 Ook zijn persoonlijke ambitie om de Wetstraat

1 6 te veroveren, speelde mee in

dit hele debat.88

1 992 heeft uiteindelijk het sti chtingscongres plaats van de nieuwe liberale
Vlaamse Liberalen en Democraten, de VLD. Verhofstadt wou een antwoord
bieden op de zwarte zondag en verwoordde dit als volgt: "De Partij van de Burger wordt
de derde weg tussen de traditionele partijen en het extremisme. Het extremisme en de
antipolitiek bieden geen oplossingen, ze willen integendeel meer spanningen en
problemen".89
In november

partij, de

De voorstellen die de nieuwe liberale partij naar voren schoof, werden niet overal positief
onthaald. De rol van het middenveld wou men zien inkrimpen en de burger moest de kans
krijgen om alle uitvoerende mandaten (ministers, burgemeesters . ..) zelf te kiezen.90
De verkiezingsresultaten van de partij waren goed, maar niet overweldigend. "Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1994 boekte de VLD weliswaar vooruitgang,
maar van een blauwe vloedgolf in Vlaanderen was wederom geen sprake". 91 De
uiteindelijke doorbraak kwam er bij de nationale verkiezingen van 1 999 toen de christendemocraten zware verliezen leden en de V L D een paars-groene coalitie kon vormen. De
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verkiezingen van 2003 en 2004 vielen voor de partij echter opnieuw ongunstig uit, mede
door vele interne tegenstellingen binnen de partij.
De liberalen in Maldegem
De l iberalen hebben in de naoorlogse geschiedenis van Maldegem, op één legislatuur na,
steeds een vertegenwoordiging gehad. Desondanks zijn ze altijd het kleine broertje
gebleven van de CVP. Dit in tegenstelling tot de 1 9d• eeuw, waarin de liberalen bijna
steeds de bovenhand hadden in de lokale Maldegemse politiek.
I n 1 946 behaalde de liberale lijst één zetel . Het was Ernest De Laere die als lijsttrekker
was verkozen . In 1 952 behaalde men een grote winst, door d rie zetels binnen te halen .
I n 1 958 kwam er evenwel geen liberale lijst op, waardoor er uiteraard geen verkozenen
waren .
Vanaf d e verkiezingen van 1 964 zetelde er opnieuw een liberale vertegenwoordiging in de
Maldegemse gemeenteraad. Er was een plaatselijke PVV-afdeling gestart en deze diende
een lijst in en behaalde één zetel . Het was William Van Poelvoorde die was verkozen. Bij
de verkiezingen van 1 970 werd hij als PVV-raadslid herverkozen, maar dit maal gebeurde
dat niet op een eigen lijst, maar op de Maldegemse Eenheidslijst ( M E) . Die l ijst bevatte
zowel katholieke, socialistische als liberale kandidaten. Hetzelfde gebeurde in 1 976, toen
het opnieuw Van Poelvoorde was die was verkozen op de M . E . In 1 982 werd Michel
Vandedrinck verkozen als PVV'er, ook op de Eenheidslijst.
1 988 betekende voor de Mp.ldegemse liberalen de doorbraak. De partij d iende een
onafhankelijke PVV-lijst in en behaalde vijf zetels. Ze werd daarmee de tweede grootste
fractie in de Maldegemse gemeenteraad en is dat tot op vandaag gebleven. De
vernieuwing van de PVV naar de VLD bracht in Maldegem het gehoopte succes met zich
mee. In 1 994 behaalde de partij opnieuw stemmenwinst en een zesde zetel werd
binnengehaald . Hetzelfde gebeurde in 2000, toen een zevende zetel werd bereikt.

De overige vier partijen die een lijst hadden ingediend, waren louter lokale initiatieven, die
volledig losstonden van een nationale partij. De mandatarissen hadden soms wel banden
met een nationale of Vlaamse partij, maar stonden op een lokale l ijst. Zo was er de l ijst
van Het Sociaal Streven, een lijst met een socialistische invalshoek, die rond elf centrale
thema's campagne voerde: eerbied voor de mens, alle burgers hebben gelijke rechten en
plichten, meer aandacht voor cultuur-, sport- en jeugdgroeperingen, werkgelegenheid,
wegenwerken, de bouw van een gemeentelijk zwe m bad, aandacht voor de
tekenacademie, betere samenwerking tussen alle leden van het n ieuwe
gemeentebestuur, ernstig werk in de COO (het huidige OCMW), bij werving voor
gemeentediensten: alle diploma's van om het even welke onderwijsinstelling een kans
geven en tot slot streefde men naar meer middelen voor de brandweer.92
Verder benadrukte de partij in haar propaganda het feit dat niet haar eigen partijbelangen
of ind ividuele belangen belang rijk waren, maar alleen het belang van Maldegem voor haar
telde. Ook hekelde de partij de vele beloftes van de andere partijen, die volgens Het
Sociaal Streven meestal toch niet werden ingelost. De lijst werd getrokken door Georges
De Lille.
•

Een vierde lijst die opkwam, was die van de Katholieke Partij en de Kristen Vlaamse
Volkspartij. Een naam die verwees naar de in Maldegem legendarisch geworden partij uit
de jaren '30 rond Jozef De Lille. De l ijst was tot stand gekomen door het samengaan van
deze twee partijen, was volledig onafhankelijk van een andere partij en werd getrokken
door Jean Tytgadt. De politieke kleur van dit lokaal initiatief is niettemin toch te
achterhalen wanneer we de kandidaten van dichterbij gaan bekijken. We treffen er
katholieken en Vlaamsgezinden aan. Hierdoor was er naast de CVP eigenlijk een tweede
katholieke partij, een verdeeldheid die beide partijen uiteraard geen voordeel kon
opleveren.
De campagne van deze partij was eigenlijk belangrijker dan het eigenlijke programma.
Het was vooral de Vlaamsgezinde Gabriël De Lille, zelf lijstduwer, die met zijn pen soms
niet wist wat eerst te schrijven . Alle andere partijen werden door hem zwaar op de korrel
genomen. Het bestuursakkoord van de CVP met de groep-Storm, dat reeds voor de
verkiezingen was gesloten, werd een "Monsterverbond'93 genoemd.
Jaren hadden ze kritiek op elkaar en nu plots sloten ze een akkoord : totaal onbegrijpelijk
volgens Gabriël De Lille. Ook de lijsttrekker van de CVP, Georges De M uyt, kreeg bakken
kritiek over zich heen. Het feit dat hij min of meer een nieuwkomer was in de lokale
Maldegemse politiek deed hem zeker geen goed. De CVP-lijst zelf werd de l ijst
Cuelenaere-De Muyt genoemd, omdat de partij als nieuwe voorman de voorkeur gaf aan
De Muyt, in de plaats van Jean Rotsart de Hertaing, zoon van Antoine Rotsart de
Hertaing, ontslagnemend b u rgemeester.94 ( H iermee verwijzend naar Cuelenaere ,
voormalig burgemeester van Maldegem , die hiervoor verantwoordelijk was, aldus De
Lille).
Ook de toekomstige coalitiepartner van de CVP, de g roep rond Gerard Storm, kreeg veel
beschuldigingen naar het hoofd geslingerd, vooral door Jean Tytgadt van de Katholieke
Partij. Storm was een anarchist en deed niets om grote bedrijven naar Maldegem aan te
trekken, aldus de partij .95 De partij kwam tot de volgende conclusie: " Wie stemt voor De
Muyt stemt voor Storm. Wie stemt voor Storm stemt voor De Muyt". 96
De volgende l ijst was de lijst-Storm. Het was al de derde maal dat deze "alternatieve"
socialistische lijst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Maldegem en een lijst
samenstelde die werd getrokken door Gerard Storm. De partij richtte haar propaganda
vooral naar de kleine man in de gemeente en tevens naar alle wijken van Maldegem. Het
was vooral de persoon van Gerard Storm die werd uitgespeeld naar de kiezer toe, door
hem als "de advocaat der armen " en als ''pionier van het Maldegems sociaal
dienstbetoon" uit te spelen.97 Verder waren het lokale problemen die dienden als
verkiezingsthema's, zoals slechte wegen, slechte afwatering . . . Ook de financiële kant
van het gemeentebeleid ontsnapte niet aan hun aandacht.
De laatste lijst die aantrad bij de gemeenteraadsverkiezingen was de lijst-Gailliaert, met
daarop slechts twee namen: Bertrand Gailliaert en Jules Blomme. Gailliaert had de vorige
bestuursperiode samen met de CVP de meerderheid gevormd en kwam nu weer alleen
op. Door intern getouwtrek binnen de CVP kon hij geen plaats krijgen op de CVP-lijst en
daarom zat er niets anders op dan zijn kans alleen te wagen.98
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7.1 De verkiezingen in Vlaanderen
De verkiezingen van 1 964 betekenden in Vlaanderen een overwinning voor de
communisten, de Vlaams-nationalisten en de liberalen. Deze laatsten hadden dit succes
ongetwijfeld te danken aan de pas doorgevoerde vernieuwingsoperatie onder Omer
Vanoudenhove in 1 96 1 . In het politiek jaaroverzicht van Res Publica lezen we het
volgende: 99
"1 1 octobre - Les é/ections communa/es se déroulent dans 2. 196 communes. Dans 392
autres communes, une seule liste complète de candidats est élue sans tutte (303
élections sans Jutte en 1 958). En dépit de la diversité des situations locales, on constate

DE KATHOLIEKE PARTIJ
en de KRISTEN VLAAMSE
VOLKS PARTIJ

1
1

TYTGADT J EAN

2

B ae rt M a rcel

3 G ro m m e n A rm a n d
4
5

V a n L a n d s c h oot C h . - L .

Marcel Baert

C a u we l s Pros p e r

6 R o e l s A l fo n s
7 Van D e G e u c hte V a l e e r
8 D r iessens C a m i e l
9 M atthys R i c h a r d

1 0 V a n dycke M e d a rd
11

T i m m e r m an M a u r i c e

1 2 D e r u yter C h r i st

1 3 De L i l l e Gabriël

Gabriël De Lille

Stemt TWEE tegen ALLEN onder Nr 6
1 GAILLIAERT Bertrand
Handelaar

2 BLOMME Jules
Handelaar

un net recul des deux partis de la majorité gouvernementale. Le PLP enregistre une
avance sensible, surtout dans /'agglomération bruxelloise ou Ie nombre des sièges passe
de 93 à 180 et ou il recueil/e 37 % des voix pour /'ensemble des dix-neuf communes.
Succès des listes de la Volksunie en Flandre et progrès des communistes malgré une
dissidence - chinoise - dans plusieurs localités. Résultats variés des petites listes".

J
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De CVP leed de zwaarste nederlaag door van 45,52 % in 1 958 te zakken naar 32, 1 6 %
in 1 964. Ook de BSP verloor en kwam van 37,67 % op 32,96 % terecht. Beide partijen
waren de toenmalige regeringspartijen. De PVV was de g rootste winnaar door van
1 3,46 % te stijgen naar 1 8,37 %. Ook de Communistische Partij en de Volksunie deden
een goede zaak. De communisten wonnen ongeveer 2 % en de Volksunie kwam van O , 1 4
% op meer dan 4 % uit.100
7.2 De verkiezingen in Maldegem
De verkiezingen hadden plaats op 1 1 oktober 1 964 en het resultaat was niet bijzonder
verrassend te noemen. De CVP behield haar zes zetels en de g roep-Storm kreeg er één
zetel bij en kwam zo op vier terecht. De lijst van Jean Tytgadt en Gabriël De Lille
veroverde twee zetels en ook d e liberalen behaalden een zitje in de gemeenteraad. De
socialisten van de lijst Het Sociaal Streven en de einzelganger Gailliaert behaalden niet
voldoende stemmen om een zetel in de wacht te slepen.
Het reeds voor de verkiezingen gesloten bestuursakkoord tussen de CVP en de groep
Storm werd uitgevoerd en zo beschikte men over een ruime meerderheid in de
gemeenteraad . De lokale pers blokletterde dan ook: "Gemeenteraad van zes + vier = tien
te Maldegem". 101 Georges De Muyt werd burgemeester en argumenteerde deze coalitie
als volgt: "Deze coalitie 6 + 4 drukt het best de wil van het volk uit. Deze verbinding zal
trouwens steeds kunnen rekenen op een vaste en grote meerderheid in de raad, wat voor
een goed bestuur zeker een waarborg en een noodzakelijkheid is". 102
Concreet zag de coalitie er als volgt uit: de CVP kreeg het burgemeesterschap in de
persoon van Georges De M Ü yt en daarnaast twee schepenen; Kamiel Rys en Omer
Ballegeer werden respectievelijk tweede en derde schepen van de gemeente; Gerard
Storm werd eerste schepen. De overige gemeenteraadsleden van de meerderheid waren
voor de CVP René Coene, Raymond De Clercq en Marnix D' Anvers. Voor de lijst-Storm
zetelden Mau rits Borgonjon, Cyriel Dhoore en Karel Louis Verstrynge.
De oppositie werd gevormd door drie éénmansfracties: de verkozene van de PVV,
namelijk William Van Poelvoorde; de verkozene van de Katholieke Partij, Marcel Baert; en
de verkozene van de Kristen Vlaamse Volkspartij, Gabriël De Lille. Eigenlijk was bij de
Katholieke Partij Jean Tytgadt verkozen, maar op de installatievergadering bleek dat hij
afzag van zijn mandaat ten voordele van Marcel Baert.
De gemeenteraad die dus was gekozen, bestond opnieuw voor het grootste deel uit
zelfstandigen en bedienden. Het viel op dat de landbouwers en de vrije beroepen nog
nooit zo laag vertegenwoordigd waren als in deze legislatuur. Opnieuw was het een raad
die volledig uit mannen bestond .
7.3 Enkele real isaties van het beleid
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Waar er soms weinig bijzonderheden te vertellen zijn over een bestuursperiode van zes
jaar vinden we in de legislatuur 1 965-1 970 duidelijk een uitzondering. Geen enkele
andere bestuursperiode was omringd met zoveel politieke en bestuurlijke problemen als
de woelige jaren '60. Maldegem haalde het nieuws tot ver buiten de gemeente en de
gemeenteraadszittingen kregen dikwijls de vermelding "monumeritaal" te zijn. Vooraleer
hierop in te gaan schets ik kort enkele realisaties van het toenmalige gemeentebestuur.

Legislatuur 1 965 - 1 970
Burgemeester:
Georges De Muyt (CVP)
College:
Eerste schepen: Gerard Storm (lijst-Storm)
Tweede schepen: Kamiel Rys (CVP)
Derde schepen : Omer Ballegeer (CVP)
Raadsleden :
René Coene (CVP)
Raymond De Clercq (CVP)
Marnix D'Anvers (CVP)
Maurits Borgonjon (lijst-Storm)
Cyriel Dhoore (lijst-Storm)
Karel Louis Verstrynge (lijst-Storm)
Marcel Baert (Katholieke Partij)
Gabriël De Lille (Kristen Vlaamse Volkspartij)
William Van Poelvoorde (PVV)

Georges De Muyt

Eén van de meest in het oog springende realisaties uit die zes jaar was ongetwijfeld de
overwelving van de Ede. De gemeente had voor deze werken geen toelating gekregen
van de provincie, maar voerde de werken toch uit met eigen personeel.103 De waterloop
de Ede doorkruiste tot dan toe als het ware het centrum. Door deze "inblikking" zag het
centrum er voortaan totaal anders uit. Al vele jaren was hierover in Maldegem gepraat en
de realisatie kwam dan ook niets te vroeg . Ondanks het feit dat de goedkeuring van het
dossier er al kwam in februari 1 965, zou dit punt in deze legislatuur meerdere malen de
agenda van de raadszittingen sieren.104
Een al even populair onderwerp was het gemeentelijk zwembad . Meerdere partijen
hadden er een verkiezingsthema van gemaakt (al in 1 946 was de bouw van een
gemeentelijk zwembad een liberale verkiezingsbelofte) en het is dan ook logisch dat het
punt meerdere malen op de dagorde van de raadszittingen kwam . Aanvankelijk was het
de bedoeling om een '\. 3rwarmd gemeentelijk openluchtzwembad" te bouwen , met
"olympische afmetingen". Dat dit als verkiezingsstunt kon tellen is duidelijk, maar al snel
bleek dat de financiële kant van de zaak minder rooskleurig was. Vooral PVV-raadslid Van
Poelvoorde zag nieuwe leningen niet zitten en stemde dan ook tegen het voorstel tot het
bouwen van een dergelijk zwembad, een voorstel dat in 1 965 toch werd goedgekeurd .
Later kwam m e n h i e r echter o p terug en in januari 1 968 werd er opnieuw over een
gemeentelijk zwembad gediscussieerd. Eerste schepen Storm d iende daarop een
voorstel in om een "betonnen kuip" aan te leggen waarin men zou kunnen zwemmen en
de rest van de werken zou men naar later verwijzen.105 Dit voorstel werd dan weer volledig
afgekeurd door de provincie en zo kon men van voren af aan beginnen.106
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Door het vele politieke getouwtrek is men het later ook nooit meer eens geworden over
het zwem bad en aan het einde van de legislatuu r was er nog steeds geen spoor van te
vinden, ondanks de mooie verkiezingsbeloften van de partijen . Het gemeentelijk
zwem bad zou uiteindelijk een kleiner en overdekt bad worden, d at werd gebouwd i n 1 973'74 en in 1 975 in gebruik werd genomen.
Op andere vlakken werd er echter meer succes geboekt. Zo werden de jeugd- en de
sportraad in het leven geroepen. Die moesten garant staan voor een verzekerde inspraak
in het gemeentelijke beleid met betrekking tot deze bevoegdheden .107 De ontsluiting van
Moerhuize, een wijk in het noorden van Maldegem, kwam er door er een nieuwe weg aan
te leggen. Ook de aanleg van de brug over de Ede die de wijk "Den Akker" en de
Noordstraat met elkaar verbond, dateert uit deze legislatuur. Die werken werden zonder
toestemming van de provincie uitgevoerd met eigen personeel van de gemeente.108 Ook
de start van de gemeentelijke verbroedering onder impuls van burgemeester De Muyt
dateert uit die periode. I n 1 967 startte de verbroedering met het Franse Ermont (bij Parijs)
en het Duitse Lampertheim.109 Later, meer bepaald in 1 972, zou er een verbroedering tot
stand komen met de Nederlandse gemeente Wierden en in 1 996 ook nog met het
Italiaanse Adria. Sedert 2002 werden ook de eerste contacten gelegd om een
verbroedering tot stand te brengen met het Hongaarse Vàc.110

D e bouw van een zwembad hield meerdere naoorlogse besturen bezig; toch werd pas in 1 975 in Maldegem
gezwommen. In 2003 volgde een grondige restauratie.

De nieuwe Molentjesbrug was een opvallende prestatie onder het bestuur van G. De Muyt. Ze werd plechtig in
gebruik genomen op 4 oktober 1 965.

1 968: De burgemeesters Pfeiffer (Lampertheim), Mario Badio (Adria), B. Bichet (Ermont) en Georges De Muyt
(Maldegem) ondertekenen de verbroederingsakte in 1 967.

7.4 De vlegeljaren van Maldegem
De periode 1 965-1 970 was in elk geval een bewogen stu k Maldegemse politieke
geschiedenis. De politici die toen aan de macht waren, zorgden voor een politiek spel
,
zoals de gemeente er maar zelden één had meegemaakt. De politieke instabiliteit zorgde
er zelfs voor dat de gemeente de facto onbestuurbaar werd .
De problemen begonnen toen er een breuk ontstond in de coalitie tussen de CVP en de
groep-Storm. Dit zorgde ervoor dat de groep rond Gerard Storm tegen de meerderheid in
begon te stemmen, samen met de drie oppositieleden . Op die manier haalden zij een
meerderheid tegen de CVP van burgemeester De Muyt. 111 Daardoor zaten de politieke
partijen die zich oorspronkelijk in de oppositie bevonden, plots in de meerderheid.
De redenen voor deze malaise zijn divers en moeilijk aan te tonen. De burgemeester en
het college riepen praktisch geen enkele gemeenteraadszitting bijeen en stelden hun
beleid voor door middel van persconferenties. Deze waren ook voor d e raadsleden vaak
de enige manier om op de hoogte te zijn van wat er zich op bestuurl ijk vlak afspeelde in
de gemeente. Dat dit bij de raadsleden wrevel uitlokte, is evident. De burgemeester richtte
zich liever rechtstreeks tot het volk en liet hierbij geen ruimte over voor de raadsleden.112
Zo zien we dat eerste schepen Storm in de raadszitting van oktober 1 967 zegt dat het
nodig is om over te gaan tot "het regelmatig bijeenroepen door het college van
burgemeester en schepenen van de gemeenteraad, gezien elk uitstel de goede gang van
zaken in de gemeente ten zeerste zou schaden". 113
Ook zijn er nooit zoveel raadszittingen geschorst als toen, omwille van hun niet-wettige
karakter. Ofwel waren er te weinig raadsleden, ofwel was het de burgemeester die de
zitting schorste om een niet steeds even duidelijke reden. Getuige hiervan de volgende
conversatie op de zitting van 1 9 januari 1 968 tussen de burgemeester en raadslid
B� rgonjon van de groep - Storm :
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Raadslid Borgonjon: "Ik merk op dat de zitting van 1 3 januari door u burgemeester, op
onwettige wijze werd geschorst. Artikel 1 0 van het reglement van inwendige orde voorziet
dat u de zitting kunt schorsen wanneer de vergadering rumoerig wordt. 't Was toch rustig
op 13 januari?"
Burgemeester: "Ja, 't heeft tamelijk kalm geweest. "
Raadslid Borgonjon: "Waarom hebt u dan geschorst?"
Burgemeester: "Omdat de wet mij de bevoegdheid toekent om te schorsen". 114
Op de bewuste zitting van 1 3 januari 1 968 waren volgens de burgemeester de
agendapunten te belangrijk om te bespreken in afwezigheid van enkele raadsleden en
daarom schorste hij de zitting. Later bleek evenwel dat één van de afwezige raadsleden,
Cyriel Dhoore, afwezig was omdat hij was . . . ontvoerd ! Eerste schepen Storm reageerde
als volgt: "Ge hebt Dhoore ontvoerd".115 De meerderheid zou hiervoor verantwoordelijk zijn
geweest.
Op de eerstvolgende zitting van 1 9 januari 1 968 stond dan ook als eerste punt op de
agenda: "Ondervraging van Dhr. Voorzitter nopens de verantwoordelijkheid voor de
wegvoering, door leden van de gemeentelijke Jeugdraad, van een gemeenteraadslid met
de bedoeling deze te beletten aanwezig te zijn ter raadszitting van zaterdag 13 januari
1968". 116
Dat men in Maldegem ondertussen al wat gewoon was, is d uidelijk, maar de ontvoering
van een raadslid van een andere partij is wel echt iets apart. Eén van de "ontvoerders"
was niemand minder dan de huidige eerste schepen Remi De Jaeger. Hij getuigde dat het
de bedoeling was om de politieke malaise in de gemeente aan te kaarten. Vooral de
jongeren waren de situatie meer dan beu en wilden niets liever dan een andere politieke
cultuur. De gevolgen konden in ieder geval niet langer uitblijven en algemeen wordt
aangenomen dat de definitieve ommekeer er gekomen is in januari 1 968.
Voortaan zou de vroegere meerderheid van burgemeester De Muyt de minderheid zijn.
De groep rond Gerard Storm was de situatie meer dan beu en de oppositiepartijen sloten
zich aan bij deze mening. Samen beschikten ze over zeven stemmen tegen zes CVP
stemmen. Het waren deze zeven raadsleden die ook steeds de gemeenteraadszittingen
bijeenriepen.111 Dit alles had heel wat vervelende gevolgen voor de gemeente. De
begroti ng van 1 968 bijvoorbeeld moest worden opgesteld door een bijzondere
commissaris, omdat het gemeentebestuur zelf daartoe niet meer in staat was. 118
Ook over de gemeenteraadszittingen zelf valt er, als ze al plaatshadden, heel wat te
vertellen. Journalisten van de Gazet Van Antwerpen schreven : "We hebben het ooit
meegemaakt dat ruim anderhalf uur gediskussieerd en gevit werd over de plaats van één
der raadsleden aan de vergadertafel; dat een dagorde met 1 08 punten moest worden
afgehandeld en men precies om half twee 's nachts al aan het zesde punt gekomen
was". 119 Of: "Het is nu eenmaal een traditie dat een Maldegemse gemeenteraadszitting tot
een put in de nacht duurt en zelfs als er maar twee punten op de dagorde staan, dan zal
dat nog het geval zijn". 120
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Het verhaal van de plaatsen aan de vergadertafel is inderdaad een duidelijke illustratie
van de manier waarop men met elkaar omging. De lijst-Storm had vier verkozenen en
twee daarvan moesten bij de oppositie gaan zitten, wat ze weigerden door te blijven
rechtstaan g edurende de raadszitting van februari 1 965. Nadat men daar anderhalf uur
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over had gediscussieerd kwam de oplossing uit de bus: er werden twee stoelen verzet
van de ene naar de andere kant van de tafel en iedereen was tevreden. 121
Dit was inderdaad de stijl die door de Maldegemse raadsleden werd gehanteerd. Uren
werd er nutteloos over en weer gescholden en zelden kwam men tot een constructieve
samenwerking of een goede oplossing.
Dat de gemeente door deze woelige periode ook nog eens een reeks processen kreeg te
verwerken zal wellicht niemand nog verbazen. Zowat vanuit elke hoek werd het beleid
aangeklaagd. Gabriël De Lille schreef het in "Den Appel" als volgt: "We zijn nu een nieuw
tijdperk ingetreden: het tijdperk van de PROCESSENREGEN. De gemeente was verplicht
in de begroting 1 00. 000 F in te schrijven om dit jaar advokaten en proceskosten te
kunnen betalen. " E n verder: "Daar de processenregen zo groot is, heb ik mij eens de
moeite getroost om op te zoeken hoeveel processen voor het ogenblik aan gang zijn. Ik
kwam aan het getal 14".1 22
Hoe het zover is kunnen komen, is niet echt d u idelijk. Vooral de nieuwe stijl van de jonge
burgemeester De Muyt werd door de oudere generaties wellicht niet zo erg gewaardeerd.
De voormalige burgemeester De Muyt getuigde zelf dat h ij voortdurend ''tegenwind"
voelde. 123 Hij vertegenwoord igde vooral een jongere generatie. Zijn beleidsvisie kwam dan
ook niet altijd overeen met de visie van de ouderen. Ook de reden waarom er voor hem
geen plaats meer was op de CVP-lijst in 1 970 moet wellicht hier worden gezocht. De
coalitie tussen de CVP en de groep-Storm kon ook niet echt als een voorbeeldcoalitie
worden gezien . . .
De CVP-fractie was nochtans ambitieus aan de legislatuur begonnen, maar aan het einde
van de rit was van hun plannen maar weinig gerealiseerd. De fractie rond Gerard Storm
was ook ambitieus in de coalitie gestapt. Volgens hen was d it de beste garantie om hun
programma te realiseren. Ook daar kwam echter niet veel van in huis. Gerard Storm zelf
werd door de burgemeester niet als een eerste schepen behandeld en Storm zelf kantte
zich vrij snel tegen de koers van de burgemeester. Hun ommekeer naar de oppositie toe
was dan ook min of meer voorspelbaar. De stijl die ze hanteerden, was overigens niet
steeds even hoogstaand te noemen. Eén van hun raadsleden verklaarde ooit tijdens een
zitting dat hij aan werken "een broertje dood heeft". 124
De eenmansfractie van de Katholieke Partij, namelijk Marcel -Baert, richtte zich vooral op
de sociale en culturele dossiers. Zijn tussenkomsten waren goed onderbouwd en van
obstructie kon men hem niet verdenken. Die andere éénmansfractie, namelijk Gabriël De
Lille van de Kristen Vlaamse Volkspartij, staafde zijn oppositiewerk steeds bijzonder goed
door te argumenteren en uit te leggen hoe het er in het verleden aan toeging. Volgens de
burgemeester waren zijn ellenlange tussenkomsten, waarop dikwijls de hele Maldegemse
geschiedenis werd verteld, dan ook één van de redenen waarom de raadszittingen steeds
zo lang duurden. Niettemin was De Lille een actief en ernstig oppositielid.
Raadslid Van Poelvoorde (PVV) ten slotte leverde steeds behoorlijk oppositiewerk en zijn
grootste verwijt aan het adres van het gemeentebestuur bestond erin dat er te weinig
raadszittingen werden gehouden. 125 Tevens bezat hij een zekere vorm van diplomatie.
Vooral het financiële aspect van de beleidsdaden kreeg zijn aandacht.

8. DE G E M E E NTERAADSV E R K I EZI N G E N VAN 1 1 O KTO B E R 1 970

De gemeenteraadsverkiezingen van 1 1 oktober 1 970 beloofden na de vele
gebeurtenissen in de vorige legislatuu r spannende verkiezingen te worden. Burgemeester
De Muyt was door zijn partij buitenspel gezet en kwam met een eigen lijst op. Verder
hadden de politieke problemen ervoor gezorgd dat bepaalde bevolkingsgroepen, vooral
de jongeren, deze situatie meer dan beu waren. Als reactie traden ze dan ook met een
nieuwe politieke groepering naar voren. Er werden uiteindelijk vijf lijsten ingediend.
De eerste lijst was die van de CVP. Het was, naast de Volksunie, de enige lokale afdeling
van een nationale partij die opkwam in Maldegem. Alle andere ingediende lijsten waren
van lokale partijen afkomstig. De lijst werd getrokken door de nieuwe kopman van de
partij, Marnix D'Anvers, en geduwd door Jean Rotsart de Hertaing. Op de CVP-lijst stond
slechts één vrouw, namelijk Christiane De Baere-Roets. Het programma was ruim
opgevat en d raaide rond zeven centrale thema's : jeugd en sport - denken we aan de
bouw van een gemeentelijk zwembad, wat nog maar eens een verkiezingspunt was onderwijs en cultu u r, aandacht voor de sociale sector (het gezin, d e bejaardenzorg , de
gehandicaptenzorg en de huisvestingspolitiek), openbare werken, landbouw en een
gezonde financiële gemeentepolitiek. Tot slot pleitte de partij voor een goed bereikbaar en
toegankelijk gemeentehuis, onder het motto van een glazen huis.
I n de kiespropaganda werd er uiteraard aandacht besteed aan de gebeurtenissen uit de
vorige legislatuur. De nieuwe lijstaanvoerder van de partij, Marnix D' Anvers, erkende dat
"er inderdaad onhandigheden gebeurd zijn in het verleden die tenslotte op het hoofd van
de Maldegemse -bevolking zijn neergekomen". 126 Daarom waren er volgens hem "een
aantal ingrijpende veranderingen in de CVP-kandidaten/ijst en in het programma van de
toekomst". 121 Verder lezen we: "Onze gemeente is niet langer gediend met ruzie en
modderpolitiek. Wij willen eendrachtig met alle raadsleden samenwerken, het belang van
onze gemeente eist het". 128 Men trok dus wel degelijk een les uit het verleden. Ook het
verdwijnen van de vroegere kopman De Muyt uit de partij zorgde voor een nieuwe start.
De redenen waarom De Muyt niet langer op de CVP-lijst kon staan, werden eveneens in
de propaganda uit de doeken gedaan. Het coalitieakkoord dat hij volgens de partij , op
eigen houtje met de groep-Storm onderhandelde in 1 964, droeg er onder andere toe bij . '29
De lijstduwer was een nieuw gezicht in de lokale politiek, maar zeker geen onbekende in
Maldegem . Het was Jean Rotsart de Hertaing, zoon van de vroegere burgemeester
Antoine Rotsart de Hertaing.
Een volgende lijst was die van de groep AKTIE 70-80. Die lijst was samengesteld door de
voormalige burgemeester De Muyt, die niet bij de pakken bleef zitten . AKTI E 70-80 was
een lijst met jonge krachten die een nieuwe weg wilden inslaan met het gemeentebeleid .
Onder de slogan "Samen denken, samen spreken, samen werken" traden ze naar voren.
De lijst had twee vrouwelijke kandidaten en het programma was opgebouwd rond de
volgende punten: jeugd en sport, onderwijs en cultuur, zorg voor de gehandicapten, een
goede kinderopvang , meer rendement voor de landbouw en tot slot meer aandacht voor
de middenstand, de arbeiders en de bedienden. 1 30
Zelf benadrukte de partij dat haar kracht erin bestond dat ze over "vrije" kandidaten
beschikte. Mensen die vrij waren om hun mening te uiten en niet afhankelijk waren van
allerlei belangengroepen. Ook in hun propaganda was er uiteraard aandacht voor het feit
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dat de voormalige burgemeester De Muyt niet meer op de CVP-lijst stond. Hier klonk het
verhaal evenwel anders: "Toen de burgemeester na de uitdrukkelijke belofte van de
voorzitter (van de CVP) - dat er niets zou gebeuren - op reis trok, kreeg hij zonder een
vorm van verdediging laf het nekschot". 131 Amper enkele uren na het verschijnen van deze
"aan klacht" vielen er evenwel kiespamfletten van de CVP in de Maldegemse
brievenbussen , die deze versie van d e feiten krachtig weerlegden . 132
Georges De Muyt bevestigde zelf in een i nterview de laatste versie van de feiten. Toen hij
terugkwam van zijn reis, werd hij door de CVP gecontacteerd met de mededeling dat er
een lijst was samengesteld waarop er geen plaats meer was voor hem. Nochtans had hij
voor zijn vertrek opnieuw het lijsttrekkerschap toegewezen gekregen. De CVP had
uiteraard niet gedacht dat De M uyt erin zou slagen om slechts op enkele weken voor de
verkiezing nog een lijst klaar te krijgen. Dat is hem evenwel toch gelukt. Deze lijst bevatte
vooral jongeren. 133 Ook Omer Ballegeer, de voormalige CVP-schepen, stond op deze lijst.
Hij was De M uyt gevolgd naar zijn nieuwe partij.
De derde lijst die werd ingediend was die van de g roep rond Gerard Storm. Deze lijst
kwam zoals gewoonlijk op voor de arbeiders, of de "werkman met de bazas", zoals ze het
zelf omschreef in haar pamfletten.
In de vorige bestuursperiode had de partij aanvankelijk een coalitie gevormd met de CVP
en vanaf 1 968 ging ze met de oppositie de nieuwe meerderheid vormen. Na alles wat er
was gebeurd was het voor de partij d uidelijk: er moest iets veranderen. Haar kritiek was
dan ook niet mals te noemen en de partij spaarde niets of niemand.
Over de burgemeester en de beruchte ontvoering van een raadslid schreven ze:
.
"Burgemeester De Muyt saboteerde de groep Storm en dreef spot met de werkman,
hetgeen zijn hoogtepunt vond in de ontvoering van raadslid Dhoore op 13 januari 1968,
teneinde hem te beletten zijn plichten als raadslid uit te oefenen". 134 Ook de
verantwoordelijkheid voor het mislukken van het hele plan voor de bouw van een
gemeentelijk zwembad, lag volgens de partij volledig bij de CVP en de burgemeester.135
Verder waren de burgemeester en de hele CVP-ploeg verantwoordelijk voor talrijke
financiële schandalen. Maar vooral de hele kwestie rond het gemeentelijk zwembad, dat
er nu nog steeds niet was, werd een populair verkiezingsthema voor de groep-Storm.
De vierde lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1 970 werd ingediend onder de
naam Maldegemse Eenheidslijst. Deze lijst, met daarop slechts één vrouw, was totaal
nieuw voor Maldegem en een verzameling van verschillende politieke krachten die de
gang van zaken aanklaagden en een alternatief wilden aanbieden. Het ontstaan van de
partij moet worden gezocht in de wantoestanden van de voorbije legislatuur. De
oppositiekrachten bundelden zich en zo kwam een soort pluralistische partij tot stand. Tot
een frontvorming tegen de CVP is het evenwel nooit gekomen. De groep rond Gerard
Storm kwam zoals bovenvermeld apart op en ook de Volksunie verkoos uiteindelijk om
met een eigen lijst op te komen en geen deel uit te maken van de Eenheidslijst. Toch was
de lijst samengesteld uit vier verschillende groepen.136
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Een eerste groep werd gevormd door de raadsleden die in 1 964 de Kristelijke Partij en de
Kristen Vlaamse Volkspartij vormden. Het g i ng om Marcel Baert en Gabriël De Lille. Deze
laatste was zowat de architect van de Eenheidslijst. Beide raadsleden hadden de vorige
legislatuur de oppositie gevormd tegen de CVP en Storm. Een tweede groep op de

Eenheidslijst waren de liberalen . Ook zij hadden in de vorige legislatuur met raadslid
William Van Poelvoorde aanvankelijk de oppositie gevormd en hierdoor was er een goede
band tot stand gekomen met de eerst aangehaalde groep. De PVV kreeg drie plaatsen
op de Eenheidslijst. De derde g roep die actief deelnam aan de Eenheidslijst waren de
socialisten van de BSP. Het was René Van Parys die, als voorzitter van de Maldegemse
socialisten , op de vierde plaats van de Eenheidslijst stond. De laatste groep op de l ijst
werd gevormd door drie onafhankelijke jongeren, die zich wilden inzetten om het
Maldegemse belang te dienen. 137
Aan de samenstelling van de lijst was dus heel wat aandacht besteed, maar ook het
programma was niet uit de lucht gegrepen. Onder de titel "Onze kijk op de toekomst van
Maldegem, Kleit en Donk" had men het volgende opgesteld : meer aandacht voor
openbare werken en een economische uitbouw van de gemeente. Maldegem was
volgens de partij nog steeds "achterlijk" op industrieel vlak. Verder stonden sociale
woningbouw, sociale voorzieningen, meer aandacht voor sport, cultuur, recreatie,
toerisme en onderwijs op de agenda. Tot slot vroeg de partij meer aandacht voor de jeugd ,
door de jeugdwerking financieel aan te moedigen.138 De Eenheidslijst was dus niet zomaar
een groep eendagsvliegen die zich in de lokale politiek stortten . Aan de lijst en het
programma was grondig gewerkt.
De Volksunie, die aanvankelijk wilde meewerken aan de Maldegemse Eenheidslijst,
d iende uiteindelijk alleen een lijst i n . De eigen profilering, los van een andere politieke
beweging, haalde het. Het was de eerste maal dat de Volksunie in Maldegem aan de
gemeenteraadsverkiezingen deelnam en men wilde vernieuwing en verjonging brengen
in de lokale polHiek. Dat kon volgens de partij alleen maar met een "zuivere en
afzonderlijke lijst". 139 De lijst bevatte slechts acht namen, waaronder ook hier één vrouw.
De krachtlijnen van het programma ware n : meer werkgelegenheid in eigen streek, ter
beschikking stellen van sociale bouwgronden en een degelijk landbouw- en
waterbeheersingsbeleid. Verder wilde men ook goede wegen voor iedereen , en "niet
alleen daar waar de raadsleden wonen". Tot slot voerden ook zij campagne voor een
gemeentelijk zwembad, "al dan niet overdekt, al dan niet met olympische afmetingen". 14 0
Dat de lijst inderdaad "verjonging" wilde brengen bleek duidelijk uit de kandidaten. Van de
acht leden waren er vier die jonger waren dan 32 jaar. Ook de "vernieuwing" kon duidelijk
worden aangetoond; al de kandidaten waren nieuwkomers in de lokale politiek.141
De Volksunie - VU
De Volksunie werd als partij opgericht in 1 954. Het Vlaamse bewustzijn was na de
Tweede Wereldoorlog in de hoofden van velen blijven verderleven, maar had eigenlijk
nooit een electorale uitweg gevonden. De dynamitering van de IJzertoren in 1 946 en de
fraude bij de talentelling van 1 947 waren slechts enkele factoren die bijdroegen tot de
aanwakkering van het Vlaams bewustzijn. Toen de koningskwestie uitbrak, zette ook deze
zaak bij velen kwaad bloed. Vele katholieke flaminganten waren teleurgesteld in de
toenmalige CVP omwille van haar nederlaag in de koningskwestie. Dit alles droeg ertoe
bij dat men besliste om een eigen politieke beweging op te richten.

De partij sloeg in haar beginjaren electoraal niet aan . De hoofdredenen moeten wellicht
worden gezocht in de zwakke structuren van de partij en het politieke klimaat in de jaren
'50. Het was de tijd van de schoolstrijd, waarbij het levensbeschouwelijke primeerde
boven het com m u nautaire. Bijkomend kampte de partij bij g rote delen van de bevolking
met een slecht i mago. Voor velen zou de partij die van amnestie en het ongedaan maken
van de gevolgen van de represssie één van haar voornaamste punten had gemaakt, 'de
partij van de zwarten ' blijven.
Pas begin d e jaren '60, toen het levensbeschouwelij ke plaats ruimde voor het
communautaire, zou de partij haar eerste electorale successen boeken. De partij werd
een echte zweeppartij, die vooral de CVP viseerde. Vooral de sociaal-economische
problemen in ons land werkten de com m unautaire problemen in de hand. De
tegenstellingen tussen Wallonië en Vlaanderen werden steeds duidelijker.
De tweede helft van de jaren '60 raakte de partij evenwel opnieuw in de problemen. De
interne tegenstellingen binnen de Volksunie werden steeds d u idelijker. De partij beschikte
over een traditionele rechtervleugel die pleitte voor het klassieke Vlaams-nationalisme.
Daartegenover stond een meer progressieve vleugel, die ervoor opteerde de partij om te
vormen van een zweeppartij naar een volwaardige oppositiepartij. Toch behaalde de partij
schitterende verkiezingsresultaten op het einde van de jaren '60, toen de communautaire
problematiek hoog op de politieke agenda stond.
De jaren '70 leverden de partij opnieuw goede verkiezingsresultaten op, maar het was
duidelijk dat de top bereikt was. De vraag of men al dan niet aan regeringsdeelname zou
denken, stak vanaf nu de kop op en verdeelde de partij grondig. Vooral de rechtervleugel
vreesde dat men door een regeringsdeelname zou moeten inbinden op essentiële punten
van het Vlaamse programma. In 1 977 stapte de partij uiteindelijk in de regering . Het was
de periode waarin de staatshervorming verder werd doorgevoerd, mede door het
Egmontpact. Tegen dit pact was er binnen de partij een hevige weerstand en de eerste
afscheuringen lieten niet lang op zich wachten . Ook bleef de partij intern sterk verdeeld
over de regeringsdeelname. De verkiezingen van 1 978 waren evenwel een bijzonder
zware nederlaag voor de V U , die een derde van haar stemmen verloor. Ook de jaren '80
brachten voor de partij electoraal weinig positiefs met zich mee. De verkiezingen van
1 985 betekenden opnieuw een nederlaag .
Daarop besloot de partij een interne vernieuwing en verjonging door te voeren. De
verkiezingen van 1 987 brachten de partij dan ook een l ichte winst, al was die niet zo goed
als men had gehoopt. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 1 988 leverden de partij
enkel verlies op. De partij bleef met interne tegenstellingen kampen.
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Ook de jaren '90 zouden de VU geen redding brengen. De verkiezingen van 24 november
1 99 1 leverden de partij opnieuw verlies op. In 1 995 werd er een lichte winst opgetekend.
Toch was ondertussen het voornaamste streefdoel van de partij in grote mate
gerealiseerd . Door een hele reeks staatshervorm ingen was België van een unitaire staat
geëvolueerd naar een federaal land. De partij verloor op die manier een groot deel van
haar 'core business'. I n 1 998 werd er nog maar eens een vernieuwings operatie
doorgevoerd . Dit maal onder de titel ' I D21 ' wat stond voor 'Ideeën voor de 21 11• eeuw'. De
verkiezingen van 1 999 brachten de partij dan ook een lichte winGt, al was ze slechts de
zesde grootste in Vlaanderen. Ook de interne verdeeldheid bleef een zorg. Er was nog

steeds een linker- en een rechtervleugel, die elk andere accenten legden. Vanaf 2001
werd die tegenstelling steeds duidelijker bij de bespreking van de Lambertmont
akkoorde n , die verdere stappen in de staatshervorm ing reg e ld e n. De i nterne
verdeeldheid bleek uiteindelijk te groot en eind 2001 werd de Volksunie dan ook definitief
opgeheven.
De erfgenamen splitsten zich op in twee losse politieke formaties, namelijk Spirit en de
N-VA. De eerste bevatte vooral de vroegere linkse vleugel van de Volksunie, terwijl de N
VA vooral uit de rechtervleugel van de vroegere Volksunie bestond. Spirit sloot uiteindelijk
een kartel met de SP.A voor de federale verkiezingen van 2003 en de Vlaamse
verkiezingen van 2004. De N-VA trok in 2003 alleen naar de verkiezingen, maar besloot
door het tegenvallende resultaat, in 2004 eveneens een kartel aan te gaan, maar dan met
CD&V.142
Een laatste deelnemer aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1 1 oktober 1 970 was de
d rukkingsgroep M80, wat zoveel betekent als 'Maldegem 1 980'. Het was eigenlijk geen
politieke partij, maar eerder een drukkingsgroep die bestond uit een groep jongeren die
de politieke instabiliteit van de voorbije legislatuur wilden aanklagen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om zelf met een eigen lijst naar voren te komen, maar
al snel beseften ze dat ze door het kiessysteem enerzijds en hun zwakke bekendheid
anderzijds maar weinig kans maakten . Daarom steunden ze kandidaten op de bestaande
l ijsten .143 H u n bedoeling was " VERNIEUWING en VERJONGING te brengen in
't Maldegems gemeentebeleid". '44 Op d rie van de vijf ingediende lijsten , namelijk de lijst
AKTIE 70-80, de Maldegemse Eenheidslijst en de CVP-lijst had M80 telkens jonge
kandidaten aangeduid die ze haar steun had toegezegd . Enkel de lijst-Storm en de
Volksunie namen niet deel aan dit initiatief.
Eigenlijk verliep de campagne heel rustig. Over het feit dat de voormalige burgemeester
De Muyt niet meer op de CVP-lijst stond, werd er aanvankelijk niets gezegd. Het was pas
de laatste zaterdag voor de verkiezingen dat alle registers werden opengetrokken en dat
er als het ware elk uur in de Maldegemse brievenbussen een ander kiespamflet viel .
Grootste protagonisten in deze pamflettenoorlog waren Richard Cromheecke van de CVP
en Noël Ryheul van AKTIE 70-80.
8.1 De verkiezingen in Vlaanderen
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 970 hadden plaats in een klimaat van
communautaire spanningen. Op die manier kregen de gemeenteraadsverkiezingen een
zekere nationale betekenis. De CVP realiseerde in Vlaanderen een lichte winst, al waren
de verschillen groot van streek tot streek. De socialisten boekten een bescheiden verlies,
van 30 % in 1 964 naar 29 % in 1 970. De liberalen verloren ongeveer 1 %, namelijk van
1 3,8 % naar 1 2,7 %. Succes was er dan weer voor de Vlaamse - communautaire - lijsten
en de lokale lijsten. Al leed de belangrijkste Vlaamse lijst, de Volksunie, eerder een
verlies.145 Samengevat kan er worden gezegd dat de verkiezingen van 1 970 weinig
veranderingen met zich meebrachten in het politieke landschap.

8.2 De verkiezingen in Maldegem
Er werd vanzelfsprekend met span n i ng u itgekeken naar de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen, vooral na de vele gebeurtenissen in de vorige legislatuur.
Voortaan zouden er trouwens geen dertien, maar vijftien raadsleden zij n . Het aantal
raadsleden evolueerde mee met de positieve bevolkingstoename.
De CVP behaalde zeven zetels. De partij had dus uit de vele perikelen een winst weten
te halen van één zetel , een stijging van 36,8 % naar 37,3 % van de stemmen. De tweede
g rote overwinnaar van deze verkiezingen was de Maldegemse Eenheidslijst. Zij behaalde
vijf zetels, wat goed was voor 26,5 % van de stemmen. De g rootste reden voor dit succes
was wellicht het feit dat de partij heel wat bekende namen had weten te groeperen op één
lijst. Marcel Baert en Gabriël De Lille waren verkozen. Verder was er voor de eerste maal
in Maldegem een 'officiële' socialist verkozen , namelijk René Van Parys. Ook Kamiel
Henneman van de Eenheidslijst was verkozen als vertegenwoordiger van de jongeren en
daarnaast William Van Poelvoorde als kandidaat voor de PVV. 146
Tot de verliezers moesten eerst en vooral de 'Stormisten ' worden gerekend. Zij zagen hun
zetelaantal gehalveerd en kwamen zo van vier op twee terecht, een daling van 25,8 %
naar 1 7 % van de stemmen. Het waren Gerard Storm zelf en Aloïs Danneels die in de
raad zouden zetelen .
De voormalige bu rgemeester De M uyt mocht ook opnieuw plaats nemen in de raad, want
hij behaalde één zetel met zijn lijst Aktie 70-80. De lage score was te wijten aan het feit
dat de lijst wel bekwame mensen bevatte, maar dat ze allemaal nog vrij jong waren en
bijgevolg onbekend. Electoraal gezien dus minder interessant.141
De Volksunie kon indirect tot de verlieze �s worden gerekend . De partij behaalde niet
voldoende stemmen om een zetel in de wacht te slepen, maar was toch tevreden met het
behaalde resultaat, temeer omdat het de eerste keer was dat de Volksunie in Maldegem
1
met een l ijst opkwam.148
De kiezers hadden dus duidelijk gekozen voor de verkiezingsboodschap van de CVP,
namelijk "rust en kalmte. " De CVP behaalde een goed resultaat en hun lijstduwer Jean
Rotsart de Hertaing behaalde bij deze verkiezingen het hoogste aantal voorkeurstemmen.
Voor hem betekende deze verkiezing dan ook de start van een lange politieke loopbaan.
H ij werd benoemd als burgemeester bij K.B. op 5 januari 1 971 . Door zijn hoge aantal
voorkeurstemmen en het feit dat Maldegem nood had aan rust en kalmte, iets wat de
gemeente had gekend onder het bestuur van zijn vader Antoine Rotsart de Hertaing , was
Jean Rotsart de Hertaing voorgedragen als nieuwe burgemeester.1•9 Bij zijn inhuldiging
had hij vooral aandacht voor "vernieuwing" in de politiek. Hij sprak de hoop uit dat er in de
toekomst geen persoonlijke aanvallen meer zouden zijn. "Besturen is de toekomst van de
gemeente bepalen door het. uitwerken van grote opties die jaren lang hun invloed zullen
doen gelden en die zullen toelaten dat het individu zich in de gemeenschap op een
harmonische wijze, zowel naar lichaam als naar geest, ontwikkelt en ontplooit". 150 Verder
wilde hij functioneren in een geest van verdraagzaamhei d en eerlijkheid.
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Voor anderen betekenden de verkiezingen van 1 970 het definitieve einde van hun
politieke loopbaan. Denken we onder anderen aan de voormalige CVP-schepen
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uit te oefenen.
PLEGEN VAN BEDROG TEN AANZIEN VAN DE RAAD.
- Op 10 oktober 1 969 bracht Van Hoecke de gemeen
te voor de rechtbank om d e werken aan de Karrewegel
te doen stilleggen. Op 14 oktober 1 969 verklaarde
burgemeester De Muyt In volle raadszitting dat de
zaak werd uitgesteld en opnieuw zou voorkomen op
maandag 20 oktober 1 969 om de gemeente toe te
laten haar verweer op te stellen . . . Toen raadsleden
op bewuste maandag naar Gent trokken om het pro
ces bij te wonen, moesten ze aldaar tot hun grote
verontwaardiging vernemen dat de zaak reeds 4 dagen
eerder was uitgesproken . . .
Aldus werden de e l e m e ntaire rechten van verdedi
ging, die elke gedaagde heeft. door De Muyt ge
schonden.
OPZETTELIJK VERWAARLOZEN VAN

DE GEMEENTE

BELANGEN. - In de zaa k tegen "Het Rode H uis "
llet burgemeester De Muyt de gemeen te veroordelen
bij verstek . • .
Alhoewel de advokaat niet was opgetreden, toch eiste
hij van de gemeente een e reloon voor "verschijning
yoor de rechtbank" . . .

FLAGRANT LIEGEN ZONDER ROOD TE WORDEN. -

Op 28 februari 1 969 werd burgemeester DE MUYT
geïnterpelleerd over de onregelmatige bestel l i n g van
97 verkeerspalen aan de firma Madeleine Buchet te
Brussel. De Muyt zwoer bij hoog en laag dat hij
daarvan niets afwist. Toen evenwel de faktuur ge
protesteerd werd liet Madeleine Buchet schrifte lijk
weten dat er wel degelijk besteld was geworden
door de burgemeester . . .

Ten bewijze daarvan voegde zij bij haar brief het
bestelorder, eigenhandig door De Muyt geschreven.
Madeleine had zelfs ten huize van De Muyt haar
parapl uutje laten hangen.
HET SABOTEREN EN NIET UITVOEREN VAN RAADS

BESLISSINGEN. - Op 26 januari 1968 besloot de ge
meenteraad over te gaan tot de verdere overwe lving
van de Ede aan het huis Bollé i n de Marktstraat, dit
vanaf de straat tot aan het klein brugske (27 meter) .

De raad was van oordeel dat, om redenen van open
bare gezondheid. er eens definitief een einde moest
komen aan deze onwel riekende situatie. De Muyt
was evenwel een andere mening toegedaan en wei
gerde uit te voeren . . .
Het voorstel kwam niet van
genoeg om opposlet t e zijn.

hem en

dat was

al

Dit Is slechts één voorbeeld uit de talrijke gevallen.

Een waslijst argumenten om burgemeester De Muyt niet op te nemen op de CVP-lijst.
Hij werd verkozen op zijn lijst AKTIE 70-80.

Ballegeer, die onherroepelijk uit de raad verdween. Door het feit dat geen enkele partij de
absolute meerderheid behaalde, diende er opnieuw een coalitie te worden gevormd.
Hierop werd er tussen de CVP en de Maldegemse Eenheidslijst een bestuursakkoord
gesloten, waardoor de CVP het burgemeesterschap kreeg en de tweede en vierde
schepen . De Eenheidslijst kreeg de eerste en de derde schepen. Voor de CVP werden de
schepenmandaten i ngevuld door Kamiel Rys en Marnix D'Anvers . De Eenheidslijst
leverde respectievelijk William Van Poelvoorde en Gabriël De Lille. Deze laatste zou in
1 973 evenwel worden vervangen door Marcel Baert.
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AKTIE 70-80
Zich kandldnat stellen In een gemeente die lnnerlljk ''erdccld naar de verkiezing-en i;aat, maar

VOORUIT MOET, � een

beslissing die men aUee:n neemt voor bet weWJn van z.Un ntèdebu.rge.rs.
De

•

15

•

van

•

AKTIE

70-80 • kennen de zware vcrantwoordelljkl1eld die z1J op ;zich nemen.

Vol overlui� willen zlJ bouwen aan een nieuwe polltlek : Si\.MEN DENKEN, SAl\1EN SPREKEN, SAl'iEN WERKEN :
Dynamisch en ..rkerig van alle kleine dorJJ"pol!Uek zullen zlJ op de bres staan voor Uw toekomst en die van uw gezin in

een eendrachtige gemeente waar het leven goed Js.

'.'

Geesllir15�lg ;lebben Jo ge en be.kwame kandidaten uit alle lagen van de bevolldng elkaar de hand irerclkt, met de vaste
wfi

\VfJ

een

eer
lb k en sociaal programnm aan. de kJezers voor te !eggen, die het ganse kiezerskorps voldoening kan schenken.

bouwen aan de toekomst en de vernlewing van Maldeccm, Kleit en Donk, onder het motto

c

AKTIE 70·80 •.

Met deze ploeg

naar een modern bestuur !
De oproep die de jongeren hadden gelanceerd via MBO, om enkel op jongeren te
stemmen, was bijzonder goed opgevolgd. Getuige daarvan de 1 000 "panaché-brieven"
die werden geteld. Van de MBO-kandidaten die werden gesteund, werden er twee
verkozen , namelijk Kamiel Henneman (Eenheidslijst) en Remi De Jaeger (CVP) . 151
De overige raadsleden waren de CVP'ers Raymond De Clercq, René Coene en Richard
Taeldeman . Ook Ghislain De Sloovere was even raadslid ( 1 971 - 1 972), toen Remi De
Jaeger de raad tijdelijk verliet om zijn legerdienst te vervullen.

Wie bouwt verder mee met de

VOLKSGROEP

S T ORM

voor een schoner en beter
Maldegem, Kleit en Donk

�

STEMT IN BLOK
VOOR DE
STORM

Geranl

Bediende
Geb. : 1 84-1918

BORGONJON Maurits

Handelaar
Geb. : 25-3-1910

DHOORE Cyriel

Arbeider
Geb. : 1 6-9-1904

VERSTRYNGHE K.·Louis

Poeldenler
Geb. : 3 1-ll-1925

DANNEELS Alols

Arbeider
Geb. : 22-7-1913

DE VOET Ren6

Arbeider
Geb. : 9-8-1910

GOETHALS Napoleon

landbouwer
Geb. : 1·3-1908

DE DEYNE Allne

Handelaarster
Geb. : 4-4-1 925

BLOMME Richard

Bediende
Geb. : 8-2-1945

DE MEYERE Etienne

Aannemer
Geb. : 5-4-1 942

COENE Medard

Landbouwer
Geb . : 12-1 2-1905

RAEMAN Roger

Arbeider
Geb. : 17·12·1 932

GOOSSENS Frans

Arbeider
Geb. : 13-1 1-1934

TIMMERMAN Fiiemon

Arbeider
Geb. : 27-10-1904

POSMAH Denis

Olrectleaecretarle
Geb. : 29-3-1 931

VOLKSGROEP

STORM
STEMT
ONDER
NR.
Verentwoordelljke ul1gevera : VOLKSGROEP S T 0 R M.

De installatievergadering zou evenwel nog worden ontsierd door een incident, uitgelokt
door raadslid Storm , die schepen De Lille zwaar aanpakte. Zo lezen we in de lokale pers:
"Op de eerste gemeenteraadszitting van de nieuwe bewindsvoerders bracht de heer
Storm hulde aan Gabriël en strekte met breed gebaar de arm uit en riep met een klare
stem: Sieg Heil, Gabriël ! Enkele ogenblikken stilte en dan een verdeelde reactie op dat
gebaar en die woorden". 152
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de kandidaten van de Maldegemse Eenheidslijst
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GERARD HAAT, IJt pl.uh

Maak de loon- en weddetrekkenden sterk, kies ze
alle zes in de gemeenteraad, stem in blok voor deze
zes kandidaten !
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Tr man in sportkringen. Politici
Aloïs Danneels was voorzitter van De Maldegem se Jonge Krachten eneen popula
AloYs verkoz n: hij
vertoeven graag in die milieus om stemmen te veroveren. Samen met lijsttrekker G. Storm werd
was ook bestuurslid van het OCMW.

8.3 Samenstell ing van de gemeenteraad
De raad die in 1 970 werd verkozen , kende een enigszins andere samenstelling dan de
vorige die men tot dan toe in Maldegem had gekend. Voor de eerste maal vormden de
bedienden de grootste groep, gevolgd door de zelfstandigen. De gepensioneerden en de
vrije beroepen samen vormden een tweede, kleinere groep. Onderwijzend personeel en
arbeiders waren niet of nauwelijks aanwezig in de lokale politieke elite. Wat het geslacht
betreft, zien we dat er opnieuw geen enkele vrouw in de gemeenteraad zetelde. De
gemiddelde leeftijd van de raadsleden lag op 47,5 jaar op het moment van de installatie.
Dat was een lichte verjonging ten opzichte van de vorige legislatuur.

Legislatuur 1 971 - 1 976
Burgemeester:
Jean Rotsart de Hertaing (CVP)
College:
Eerste schepen : William Van Poelvoorde (Eenheidslijst)
Tweede schepen: Kamiel Rys (CVP)
Derde schepen: Gabriël De Lille ( 1 97 1 -1 973) (Eenheidslijst)
Marcel Baert ( 1 97 4-1 976) (Eenheidslijst)
Vierde schepen : Marnix D'Anvers (CVP)
Raadsleden :
Raymond De Clercq (CVP)
René Coene (CVP)
Remi De Jaeger (CVP) (Remi De Jaeger werd in 1 971 - 1 972 korte tijd vervangen door
Ghislain De Sloovere omdat hij zijn legerdienst moest doen.)
Richard Taeldeman (CVP)
Kamiel Henneman ( Eenheidslijst)
René Van Parys (Eenheidslijst)
Marcel Baert ( 1 97 1 - 1 97 4) (Eenheidslijst)
Gabriël De Lille ( 1 974-1 976) (Eenheidslijst)
Gerard Storm (lijst-Storm)
Aloïs Danneels (lijst-Storm)
Georges De Muyt (Aktie 70-80)

Bij de opening van de kermis: burgemeester Jean Rotsart de Hertaing , vergezeld van zijn schepenen Kamiel Rys,
Gabriël De Lille en Marcel Baert. We herkennen ook nog de raadsleden Raymond De Clercq en René Coene.

V.l.n.r. Schepenen Marnix d'Anvers en Kamiel Rys, burgemeester Jean Rotsart de Hertaing, eerste schepen
William Van Poelvoorde en schepen Gabriël De Lille. Zij zien de legislatuur 1 97 1 · 1 976 optimistisch tegemoet.

8.4 Enkele realisaties van het beleid
Tijdens deze legislatuur kreeg het gemeentelijk zwem bad, waarover men zo lang had
gediscussieerd, zijn uiteindelijke vorm. Einde 1 974 kon er in het n ieuwe bad worden
gezwommen. Begin 1 975 had de plechtige opening plaats.
Maar Maldegem zou Maldegem niet zijn, mocht er ook over deze realisatie geen
onenig heid zijn geweest tussen de meerderheid en de oppositie . Volgens
oppositieraadslid Gerard Storm , was het nieuwe bad veel te klein . Toen de burgemeester
en enkele raadsleden als eersten het nieuwe bad gingen uitproberen , schreef hij in de
lokale pers: "Niettegenstaande het verboden is om zonder toezicht van een gediplomeerd
redder te gaan zwemmen in een gemeentelijke zweminrichting, bestond er geen gevaar
voor verdrinking, want welk volwassen persoon zou er in slagen om te verdrinken in dit
onooglijk 'kinderbad'?'�53
Eenmaal het bad geopend was voor het publiek, bleek deze verwezenl ijking een groot
succes te zijn. Er werd een vzw opgericht die de uitbating op zich zou nemen: de vzw
Sport en Recreatie.154
Een niet zo belangrijke bestuursdaad, maar wel een historisch moment voor de gemeente
was het bezoek van Koning Boudewijn op donderdag 27 juni 1 974. De Koning woonde
toen op het gemeentehuis van Maldegem een vergadering bij met de 1 7 burgemeesters
van het Meetjesland.155
Verder waren de agenda's van de
gemeenteraadszittingen ook in deze
legislatuur gevuld met de klassieke
punten die ook in het verleden een rol
hadden gespeeld. Zo treffen we vooral
de volgende pu nten aan op de
dagordes :
verbetering van
het
wegennet,
en
verkavel i ngen
rioleringen,
u itbreidi n g
van
de
openbare verlichting . . .
In vergelijking met d e vorige legislatuur
waren de jaren '70 politiek gezien
bijzonder rustige jaren . De coalitie
tussen de CVP en de Maldegemse
Eenheidslijst kon als een voorbeeld
worden gezien . Alle personen die
hierover werden bevraagd , waren het
er
volledig
over
eens.
De
samenwerki n g tussen deze twee
g roepen verliep op een optimale
manier. Nooit was er sprake van enige
obstructie of tegenwerking, de man ie r
van samenwerken was ronduit
prima.166
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Hoog bezoek in Maldegem
op 27 juni 1 974.

De oppositie van de Storm-fractie was meestal vrij heftig. Vooral de financiële kant van
het beleid moest het ontgelden. Meermaals werd de meerderheid aangevallen wegens te
dure projecten , met als gevolg te hoge belastingen. In de pers schreef Gerard Storm dat
de gemeente voldoende staatstoelagen kreeg . H ierdoor waren de volgens hem veel te
hoge belastingen dus helemaal n iet nodig. Het gevolg was dat indien de gemeente
eigenlijk te veel geld had , dat dan maar werd verkwist.157
De éénmansfractie van de lijst Aktie 70-80, gevormd door Georges De Muyt, leverde
eveneens redelijke oppositie. Hij had het voordeel zijn argumentatie goed onder woorden
te kunnen brengen, beter dan de bovenvermelde fractie. Als advocaat beschikte hij
uiteraard over de nodige taalvaardigheid.158
8.5 De gemeentelijke fusies i n Vlaanderen
Zowel in de jaren '60 als in de jaren '70 hadden er in België een hele reeks gemeentelijke
fusies plaats. De grootste fusieoperatie had evenwel plaats in 1 977. Het aantal
gemeenten werd in België herleid van 2.359 naar 596. 1 59 Een belangrijke motivatie voor
deze operatie was dat de gemeenten niet meer in staat waren een beleid te voeren dat
voldeed aan de eisen die werden gesteld, zowel vanuit de overheid als van de bevolking.
Vooral financieel bleken vele gemeenten het steeds moeilijker te hebben en een g rotere
bestuursschaal zou hier zeker een antwoord kunnen bieden teneinde "de gemeentelijke
organisatie aan te passen aan de eisen van de hedendaagse samenleving". 160 Verder was
men van mening dat gemeentelijke fusies zouden zorgen voor een meer oordeelkundige
spreiding van alle gemeenschapsvoorzieningen, een betere dienstverlening aan de
burgers, meer lokale democratie . . . 161
Het is evident dat er tegen deze plannen veel verzet ontstond. Vooral over de manier
waarop de gemeenten werden samengevoegd , rezen er bij vele lokale overheden
vragen? In de praktijk was het zo dat er vanuit de hogere overheid plannen werden
opgesteld, waarover de gemeenten dan enkel advies konden uitbrengen. Indien er geen
advies werd uitgebracht, werd dat als een positief advies beschouwd.162
Het protest tegen de fusie was dan ook aanzienlijk, zowel individueel als collectief. Velen
vreesden een teloorgang van de dorpen rond de kerktoren . 163 Ook de houding van de
toen malige 'Vere n i g i ng van Belgische Steden en Gemeente n ' kreeg kritiek. De
organisatie werd vooral een laattijdig optreden verweten tegen deze manier van
samenvoegen . 164
8.6 De fusie in Maldegem
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De provincie Oost-Vlaanderen kende voor de fusie 241 gemeenten, met een gemiddelde
oppervlakte van 1 2 km2 en een gemiddeld bevolkingsaantal van 5.477 inwoners. Na de
fusie zou de provincie nog 65 gemeenten tellen, met een gemiddelde oppervlakte van
46 km2 en een gemiddeld bevolkingsaantal van 20.308 inwoners. 165 Maldegem zelf
fusioneerde in 1 977 met M iddelburg en Adegem. Voorheen telde Maldegem 1 4. 683
inwoners op een oppervlakte van 6 1 , 1 4 km2• Middelburg telde 598 inwoners en was
5,86 km2 groot. Adegem telde in 1 976 5.631 inwoners en was 27,65 km2 groot . Na de fusie
ontstond er dus een gemeente van 20.869 inwoners op een totale oppervlakte van
94,65 km2•

Toen duidelijk werd dat er ook in Maldegem een gemeentelijke fusie zat aan te komen,
werden er vrij snel verkennende gesprekken gevoerd tussen de betrokken gemeenten.
Men wilde immers zelf een voorstel doen aan de minister van Binnenlandse Zaken .
D e gesprekken met de buurtgemeente Middelburg verliepen heel vlot en de situatie was
dan ook snel uitgeklaard. Middelburg had als hele kleine gemeente bijzonder weinig
overlevingskansen. Een fusie was dan ook de meest aangewezen oplossing. Vrij snel
koos de gemeente er dan ook voor om met Maldegem te fusioneren.
Vroeger, meer bepaald in 1 964, was er nochtans al eens een vraag geweest aan de
gemeente Middelburg om te fusioneren met Maldegem. Het was de toenmalige
provinciegouverneur die deze fusie vroeg . In de Middelburgse gemeenteraad werd op
30 juni 1 964 dan ook gestemd over het voorstel "om de gemeente Middelburg te laten
samen smelten met Maldegem, met als doel Middelburg financieel leefbaar te houden". 1 66
Het resultaat van de stemming betekende een overwinning voor het zelfbehoud van
M iddelburg, er waren namelijk acht nee-stemmen , drie ja-stemmen en één onthouding.
Daarnaast voerde men ook gesprekken met die andere buurgemeente van Maldegem,
namelijk Adegem. Daar was de situatie echter helemaal anders, er was namelijk bijzonder
veel weerstand tegen de fusie. Getuige daarvan dit uittreksel van de eerste Adegemse
gemeenteraad in 1 97 4: "Ewste officiële woord over de fusies van gemeenten gesproken.
De raadsleden waren allen van mening dat Adegem het best zelfstandig kon blijven. Men
kon immers spreken van een fraaie gemeente met een behoorlijk wegennet, met volledige
openbare verlichting . . . enz". 167 Verder lezen we: "Mededelen van gegevens die verstrekt
werden ter gelegenheid van een vergadering bij de Heer gouverneur, ingericht voor de
burgemeesters van de gemeenten van het arrondissement Eeklo, betreffende de fusies
van gemeenten in dit arrondissement. Daaruit blijkt dat de gemeenten Adegem en
Middelburg zouden samengevoegd worden met de gemeente Maldegem. Uit de daaruit
spruitende discussie blijkt dat men algemeen van mening is dat de gemeente Adegem,
gelet op haar uitgestrektheid en haar bevolkingsaantal, geen enkele behoefte heeft aan
samenvoeging. Er wordt een afwachtende houding aangenomen". 168
Het verzet tegen deze gemeentelijke fusies werd uiteraard een stu k verklaard door de
angst die er bij velen leefde voor een soort 'tweederangsburgerschap'. Dat leefde vooral
in gemeenten die hun zelfbestuur zouden verliezen, zoals in Adegem het geval was. In
een pilootgemeente als Maldegem, die de nieuwe kern zou uitmaken van de gemeente,
was er logischerwijs veel minder weerstand tegen een fusie.
Ongetwijfeld één van de grootste tegenstanders van de gemeentelijke fusie tussen
Adegem en Maldegem was Louis Savat. Elke kans greep hij aan om het mislukken van
de fusie aan te tonen. Dit vooral door te wijzen op de vele nadelen die de fusie met zich
zou meebrengen. Zo zou de centralisatie van de gemeentelijke dienstverlening in één
gemeentehuis ervoor zorgen dat de inwoners van de deelgemeenten zich veel meer
zouden moeten verplaatsen dan vroeger. Verder zou een grotere gemeente ervoor
zorgen dat er allerhande adviesraden nodig zij n , om de gemeenteraadsleden bij te staan
in de besluitvorming. In een kleinere gemeente zou dat allemaal niet nodig zijn. Tot slot
zou volgens Savat de kostprijs van de fusie veel hoger uitvallen dan men aanvankelijk
had vooropgesteld.169

Ook de indeling van de gemeenten, met andere woorden de keuze om bepaalde
gemeenten al dan n iet samen te voegen , was in de lokale pers aan kritiek onderhevig. Zo
schreef men: "In plaats van die gemeenten waar er een politiek figuur van enig belang
voorhanden was maar meteen in een voorkeurspositie te plaatsen; en alle andere tegelijk
in het verweer te duwen; had men een beetje "diplomatischer" kunnen zijn.
Democratischer ook . . . '� 10
Het was trouwens niet zomaar evident dat Adegem met Maldegem zou fusioneren. Ook
Eeklo was kandidaat om Adegem op te nemen in een gefusioneerde eenheid.111 De beide
burgemeesters van de twee gemeenten Adegem en Maldegem hadden evenwel reeds de
voorkeu r gegeven aan een fusie tussen hun gemeenten. Hun intenties hadden ze dan ook
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die ze beiden ondertekenden. Toen dit aan
de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken werd voorgelegd, ging deze akkoord.
Temeer omdat d e fusie tussen deze twee gemeenten eigenlijk logischer was dan een
fusie van Adegem met Eeklo.112
Toch moet er gezegd worden dat er in het hele debat rond de fusie verschillende
denkpistes zijn geweest. Zo stelde Maldegem zich nooit expansionistisch op tegenover
Adegem. De gemeente zou een eventuele Adegemse vraag naar autonomie zelfs
gesteund hebben. Maar vrij snel bleek dat Adegem te klein was om alleen te blijven
bestaan. '73 Op die manier fusioneerden uiteindelijk Adegem en M iddelburg met de
pilootgemeente Maldegem. Vermeldenswaard is wel dat, waar op vele plaatsen in
Vlaanderen het initiatief van hogerhand kwam, dat in Maldegem eigenlijk niet het geval
was. Het waren de lokale bestuurders die de contacten hadden gelegd en zelf een
voorstel hadden uitgewerkt.
·

Alvorens over te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 976, bekijken we
eerst kort de naoorlogse politieke situatie in de beide deelgemeenten van Maldegem,
namelijk Adegem en M iddelburg .

9. LOKALE POLITIEK IN ADEGEM 1 946-1 970
9.1 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 946
Bij de eerste naoorlogse verkiezingen in november 1 946 kwamen er in Adegem, dat toen
ongeveer 3.000 stemgerechtigde inwoners telde, twee lijsten op. Er waren in totaal elf
zetels te verdelen. De eerste lijst werd door de toenmalige burgemeester Leopold Van
Watermeulen getrokken en bevatte zeven namen. De tweede lijst bevatte elf namen en
werd door Jules Van Deynze getrokken.
Lijst 1 Van Watermeulen
Leopold Van Watermeulen
Jozef Moeraert
Cyriel Ryckaert
Maurice Claeys
Albert De Kesel
Raphaël Neyt
Arnold Welvaert
-

Lijst 2 De Prest
J ules Van Deynze
Kamiel Mouton
Arthur Vermeulen
Cyriel Coens
Remi De Reu
Jozef De Prest
Valère Borgonjon
-

Oscar Ginneberge
Adiel Coopman
Arthur Blomme
Octaaf Cauwels

Burgemeester Jozef De Prest,
1 947 - 1 952.

De uitslag van de verkiezingen betekende een overwinning voor de tweede lijst, die zeven
zetels behaalde, terwijl de eerste lijst er slechts vier binnenhaalde. De samenstelling van
de gemeenteraad 1 947- 1 952 zag er voortaan als volgt uit:11• Jozef De Prest werd
burgemeester en Jules Van Deynze en Arthur Vermeu len werden respectievelijk eerste
en tweede schepen van Adegem . Verder bestond de gemeenteraad uit Cyriel Coens,
Oscar Ginneberge, Arthur Blomme en Adiel Coopman. Van de eerste lijst waren Leopold
Van Watermeulen, Albert De Kesel, Arnold Welvaert en Rafaël Neyt verkozen .

Jules Van Deynze,
eerste schepen 1 947 - 1 952.

Arthur Vermeulen,
tweede schepen 1 947 - 1 952.
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9.2 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 952
I n 1 952 werden er in Adegem opnieuw twee l ijsten i ngediend bij d e
gemeenteraadsverkiezingen. D e eerste lijst was de ondertussen opgerichte plaatselijke
afdeling van de CVP, de tweede lijst was eerder een lokaal initiatief.
Lijst 1 CVP
Cyriel Coens
Adie! Coopman
Modest Van De Kerckhove
Maurits Claeys
Alfons Verstuyf
Cyriel Ryckaert
Jozef Savat
Albert De Kesel
René Van Watermeulen
Rafaël Neyt
Arnold Welvaert
-

Burgemeester Albert De Kesel,
1 953 - 1 958.

Lijst 2 De Prest
Jozef De Prest
Kamiel Mouton
Jules Van Deynze
Cyriel Hermie
Marcel Geirnaert
André Notteboom
Arthu r Blomme
Clement Huyghe
Arthu r Vermeulen
Willy Verstrynge
Emiel De Vuyst
-

Adiel Coopman,
eerste schepen 1 953 - 1 958.

De verkiezingen van 1 952 brachten een verschuiving met zich mee in het Adegemse
politieke landschap. Al in 1 946 had Albert De Kesel, samen met enkele anderen, er de
plaatselijke afdeling van de CVP opgestart. Zijn lijst behaalde bij de verkiezingen van
1 2 oktober 1 952 zes zetels tegenover de lijst van burgem eester De Prest, die met vijf
zetels tevreden moest zijn. Albert De Kesel werd op die manier bu rgemeester vanaf
1 953.176 Adiei Coopman werd eerste schepen van Adegem, dit tot aan zijn dood in 1 958.
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Toen werd hij opgevolgd door Arthu r B lomme. Cyriel
Ryckaert werd daarop raadslid. 1 16 Cyriel Coens werd
tweede schepen, totdat h ij zijn ontslag gaf in 1 956.177
Arnold Welvaert volgde hem op als schepe n . Voor
de CVP zetelden ook nog Raphaël Neyt en Modest
Van De Kerckhove in de gemeenteraad. Op de
installatievergadering bleek dat verkozene René Van
Waterm e u l e n , wegens een verwantschap met
Raphaël Neyt, die meer stemmen behaald had, niet
mocht zetelen. Zo werd Modest Van de Kerckhove in
zijn plaats raadslid. Op de lijst-De Prest waren Jozef
De Prest verkozen , Art h u r Blomme, J ules Van
Deynze, Arthur Vermeulen en Marcel Geirnaert.

Arthur Blomme,
schepen 1 958.

Het schepencollege op bezoek bij een koppel jubilarissen: v. l.n.r. schepen Cyriel Coens, raadslid Arnold Welvaart,
burgemeester De Kesel, schepen Adiel Coopman en gemeentesecretaris Jozef Goethals.

9.3 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 958
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Op 1 2 oktober 1 958 werden er in Adegem twee l ijsten i ngediend bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Dokter Jozef De Prest en burge meester Albert De Kesel
waren de twee l ijsttrekkers. De lijsten zagen er als volgt uit:

CVP
Albert De Kesel
Cyriel Ryckaert
Marcel Borgonjon
Yvonne De Smet
Urbaan Van Hooreweghe
Maurice Veerman
Alfons Verstuyf
André Van Basselaere
Kamiel De Schepper
Raphaël Neyt
Arnold Welvaart

Lijst - De Prest
Jozef De Prest
J u u l Van Deynze
Marcel Geirnaert
Ri è hard Vermeulen
Ulysse Ginneberge
Adie! Coopman
Modest Van De Kerckhove
Edgard Van Vooren
Clement Huyghe
Cyriel Hermie
Arthur Blomme

De uitslag van d e verkiezingen betekende een
overwinning voor de CVP van burgemeester De Kesel.
Zijn lijst behaalde zes van de elf zetels, tegenover vijf
zetels voor de lijst van dokter De Prest. Albert De Kesel
bleef burgemeester van Adegem en Arnold Welvaert
en Yvonne De Smet werden respectievelijk eerste en
tweede schepen'78• Verder bestond de CVP-fractie uit
Cyriel Ryckaert, André Van Basselaere en Raphaël
N eyt. Bij d e tegenpartij waren M odest Van De
Kerckhove, Jozef De Prest, Arthur Blomme, Juul Van
Deynze en Marcel Geirnaert verkozen .

1..-••lifl••M

Yvonne De Smet,
tweede schepen 1 959 - 1 964.

9.4 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 964
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 1 oktober 1 964 werden er twee lijsten ingediend .
Op de tegenlijst die naast die van de CVP werd ingediend, stond slechts één naam ,
namelijk Albert Boulez. De lijst van de CVP zag er als volgt uit:
CVP
Albert De Kesel
Cyriel Ryckaert
Marcel Borgonjon
André Van Basselaere
Urbaan Van Hooreweghe
Jozef Moeraert
Maurits Hermie

Yvonne De Smet
Kamiel De Schepper
Neyt Raphaël
Arnold Welvaert
LIJST - BOULEZ
Albert Boulez

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was dan ook vrij voorspelbaar. Albert De
Kesel bleef burgemeester in Adegem en Yvonne De Smet werd eerste schepen. Het
tweede schepenmandaat werd aan Arnold Welvaert toevertrouwd . Voor de rest bestond
de gemeenteraad uit nog zeven CVP-verkozenen. Ook Albert Boulez, die alleen was
opgekomen, was verkozen 179•
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Op zondag 1 1 oktober ter stembus, maar let op uw stem,

en STEMT EEN TEGEN ALLEN onder Nr

Zeer hartelijke groeten en bij voorbaat dank voor uwe berkentelijkheid.
ALBERT BOULEZ.

Stemt EEN TEGEN ALLEN onder Nr

Stemt een tegen allen, onder Nr

2

2

Verantwoordelijke uitgever :

Albert Boulez., Kerselare 1, Adegem.

9.5 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 970
De laatste gemeenteraadsverkiezingen in Adegem als zelfstandige gemeente, hadden
plaats op 1 1 oktober 1 970. Er waren opnieuw twee lijsten , maar deze keer geen
éénmanslijst zoals in 1 964. Albert Boulez was erin geslaagd een lijst samen te stellen,
waarop zelfs de voormalige burgemeester d r. Jozef De Prest stond als lijstduwer. De strijd
beloofde dan ook hevig te worden. De i ngediende lijsten zagen er als volgt uit:
CVP
Albert De Kesel
Cyriel Ryckaert
U rbaan Van Hooreweghe
Maurits Hermie
Rudy Buysse
Kamiel De Schepper
André Van Basselaere
Leopold Vei rman
Paul Verleyen
Yvonne De Smet
André Van Damme
Marcel Borgonjon
Arnold Welvaert

Lijst - Bou lez
Albert Boulez
Albert Notteboom
Cyriel Coopman
Adriaan Van Landschoot
Herman Poelman
Leon De Vlieger
Rosa Goethals
Antoine Ginneberge
Eugeen Van Hecke
Angèle Cobert
André Van Vooren
Modest Van De Kerckhove
Jozef De Prest

Het resultaat van de verkiezingen was verrassend . De lijst van Albert Boulez behaalde
zeven van de dertien te verdelen zetels, tegenover zes voor de lijst van burgemeester De
Kesel. Jozef De Prest, die al burgemeester was in de legislatuur 1 947-1 952, werd
hiermee opnieuw burgemeester van Adegem . Albert Boulez werd eerste schepen,
André Van Vooren en Herman Poelman werden respectievelijk tweede en derde
schepen. De overige drie raadsleden van de lijst-Boulez waren Modest Van de
Kerckhove, Adriaan Van Landschoot en Albert Notteboom. Op de lijst van de voormalige
burgemeester Albert De Kesel, waren naast hemzelf ook André Van Basselaere, Yvonne
De Smet, Kamiel De Schepper, Arnold Welvaert en Maurits Hermie verkozen' 80•

Jozef De Prest,
burgemeester 1 971 - 1 976.

Albert Boulez,
eerste schepen 1 971 - 1 976.

André Van Vooren,
tweede schepen 1 971 - 1 976.

Herman Poelman,
derde schepen 1 971 - 1 976.

Nove m ber 1 974: de ver
nieuwde Waleweg wordt in
gebru ik
genomen.
Naast
pastoor Munte (Luc Philips) en
minister d'Alcantara stappen
mee op: schepen André Van
Vooren, burgemeester De Prest
en schepen Albert Boulez.
We bemerken ook nog schepen
Herman
Poelman en de
raadsleden Albert Notteboom,
André Van Basselaere, Maurits
Hermie en mevr. Yvonne De
Smet.
Alfons Bogaerts zorgde met de
reuzen Seppe en Mieke voor
een feestelijk tintje.
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1 0. LOKALE POLITIEK I N M IDDELBURG 1 946-1 970
1 0.1 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 946
Bij de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen in Middelburg waren er maar liefst
vier lijsten . Op zich was d at vrij veel voor een gemeente d i e toen ongeveer
400 kiesgerechtigde inwoners telde. De eerste lijst werd getrokken door Joris Vande
Moere en bevatte zeven kandidaten. De tweede lijst werd door Gerard Van Poucke
getrokken en bevatte eveneens zeven kandidaten . De lijsten waren de volgende:
Lijst 1
Joris Vande Moere
J ulien Debaets
Emiel De Bruykere
Edward Van Ootegem
Gerard Van Landschoot
E rnest De Zutter
Octaaf Bauwens

Lijst 2
Gerard Van Poucke
Cyriel Gobeyn
Jozef Coppens
Georges Maenhout
André Van Poucke
Georges Tilleman
Polydoor Cauwels

De derde en vierde lijst die werden ingediend, bevatten elk slechts één naam,
respectievelijk Jozef Lampo en August De Meyere.
Het resultaat van de verkiezingen betekende een overwinning voor de lijst van Gerard
Van Poucke. Het was een loJ<ale lijst, die geen banden had met een nationale politieke
partij. Met vier zetel s behaalde de partij de meerderheid in de M iddelburgse
gemeenteraad en zij mocht de bestuursmeerderheid vormen. Gerard Van Poucke werd
burgemeester en Jozef Coppens en Cyriel Gobeyn werden respectievelijk eerste en
tweede schepen181 • Ook Georges Maenhout was op lijst twee verkozen . De oppositie werd
gevormd door d rie verkozenen van de eerste lijst, namelijk Joris Vande Moere, Julien
Debaets en Emiel De Bruykere.
1 0.2 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 952
De verkiezingen van 1 952 betekenden een versterking voor de ploeg die aan de macht
was. De strijd verliep bijzonder rustig , want er kwam maar één tegenlijst op. Op die l ijst
stond er slechts één naam, namelijk Julien Debaets. De lijst van burgemeester Van
Poucke zag er als volgt uit:
Lijst 1
Gerard Van Poucke
Cyriel Gobeyn
Jozef Coppens
Georges Maenhout
Edward Van Ootegem
André Verbeke
Maurice Tilleman
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Lijst 2
Julien Debaets

Het resu ltaat van de verkiezingen was, doordat er slechts keuze was uit twee lijsten, vrij
voorspelbaar1 82• Burgemeester Van Poucke en zijn twee schepenen bleven op post.

Gerard Van Poucke,
burgemeester 1 946 - 1 976.

Verder waren Georges Maenhout, Edward Van Ootegem en André Verbeke verkozen .
Ook Julien Debaets, die alleen was opgekomen, was verkozen ; hij vormde d e oppositie.
1 0.3 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 958
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 958 werden er net als in 1 946 vier lijsten
i ngediend. Opnieuw waren er twee lijsten met telkens slechts één naam erop. Joris Vande
Moere en Julien Debaets kwamen beiden alleen op. De twee andere lijsten waren die van
burgemeester Van Poucke en een lijst getrokken door Marcel Verbeke. Beide lijsten
zagen er als volgt uit:
Lijst 1
Gerard Van Poucke
Cyriel Gobeyn
Jozef Coppens
Georges Maenhout
Marcel Leliaert
August Van Hauwe
Laurent De Cock

Lijst 2
Marcel Verbeke
André Van Poucke
André De Witte
Herman Schoonbaert
Frans Roels
Aloïs Gysel
Jozef Haeck

Het resultaat van de verkiezingen was nog maar eens een overwinning voor de lijst van
burgemeester Van Poucke. Zijn lijst behaalde vijf van de zeven te verdelen zetels.
Opnieuw kon burgemeester Van Poucke gewoon op post blijven en ook zijn beide
schepenen, Jozef Coppens en Cyriel Gobeyn, bleven respectievelijk eerste en tweede
schepen van Middelburg183• Ook Georges Maenhout en Marcel Leliaert waren op de lijst
van de burgemeester verkozen. De oppositie werd gevormd door Marcel Verbeke en Joris
Vande Moere.
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Het Middelburgse gemeentebestuur:
garde André Dullaert, schepen Jozef Coppens, burgemeester Gerard Van Poucke, schepen Cyriel Gobeyn,
secretaris Bertrand Slabbinck.

1 0.4 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 964
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 964 kwamen er in Middelburg slechts twee lijsten
op:
Lijst 1
Joris Vande Moere
Georges Moens
Marcel Verbeke
Marcel Expeels
Roger Ballegeer
Henri Mestdagh
Marcel Van Poucke

Lijst 2
Gerard Van Poucke
Cyriel Gobeyn
Jozef Coppens
Georges Maenhout
Marcel Leliaert
Georges De Zutter
Eugène H uyghe

Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 1 964 betekenden i n M iddelbu rg een
overwinning voor de lijst van bu rgemeester Van Poucke. Zijn lijst behaalde vier zetels,
tegenover drie voor de tegenpartij . De burgemeester kon daarmee aan zijn vierde
ambtstermijn beginnen. Ook de schepenen Coppens en Gobeyn bleven op post1 8•. Tot slot
was ook Georges Maenhout verkozen . Schepen Cyriel Gobeyn overleed echter in 1 966.
Als schepen werd hij opgevolgd door Georges Maenhout. Zo werd ook Georges De Zutter
alsnog gemeenteraadslid'85• De oppositie werd in deze legislatuur gevormd door Joris
Vande Moere, Marcel Verbeke en Georges Moens.

1 0.5 De gemeenteraadsverkiezingen van 1 970
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in M iddelburg als zelfstandige gemeente,
kwamen er weer twee lijsten op. Opnieuw waren Gerard Van Poucke en Joris Vande
Moere de lijsttrekkers:
Lijst 1
Gerard Van Poucke
Romain Maenhout
Georges Gobeyn
Georges De Zutter
Eric Van Canneyt
Gaston Coppens
Eugène Huyghe

Lijst 2
Joris Vande Moere
Georges Moens
Marcel Verbeke
Marcel Expeels
Roger Ballegeer
Romain Versluys
Renatus De Meyer

De uitslag van deze laatste gemeenteraadsverkiezingen betekende nog maar eens een
overwinning voor de lijst van burgemeester Van Poucke186. Hij kon aan zijn vijfde en
laatste ambtstermijn als burgemeester van Middelburg beginnen181• Eerste schepen werd
Romain Maenhout en tweede schepen Georges Gobeyn. Ook Eric Van Canneyt was op
de lijst van de burgemeester verkozen . De oppositie werd gevormd door de raadsleden
Joris Vande Moere, Marcel Verbeke en Georges Moens.
Burgemeester Gerard Van Poucke was daarmee vanaf 1 946 tot en met het einde van
1 976 onafgebroken burgemeester in Middelburg . "Hij kleefde geen politieke kleur aan: zijn
gemoedelijke en vriendelijke omgang met de bevolking brachten hem aan het bestuur''. 188
De laatste gemeenteraadszitting ooit in Middelburg had plaats op 1 6 december 1 976. Er
was slechts één agendapunt op de dagorde: "Eindejaarstoelage voor 1976, en dit voor
personeelsleden van de gemeente, inbegrepen de ambtenaren bedoeld bij de wet van
3 juni 1957, maar met uitzondering van de leden van het onderwijzend personeel". 189

Burgemeester Van Poucke, met de schepenen Romain Maenhout en Georges Gobeyn.

1 1 . G EV O LG E N VAN D E FUSI E VOOR D E POLITI E K E PARTIJ E N

I n Maldegem kon er vóór de fusie d uidelijk gesproken worden van een meerpartijenstelsel
met één dominante partij. De CVP vormde de g rootste fractie in de raad en samen met
de toenmalige coalitiepartner, de Eenheidslijst, vormden ze de bestuursmeerderheid.
Verder was er nog de socialistische vertegenwoordiging, gevormd door de groep-Storm
en de fractie van De M uyt.
In Adegem was de situatie anders. Er was steeds een tweepartijenstelsel geweest.
Enerzijds was er de plaatselijke CVP-afdeling waarvan Albert De Kesel de eerste
voorzitter was. Vanaf 1 952 hadden ze het jarenlang voor het zeggen gehad in de
gemeente. Anderzijds was er de lijst-De Prest die bij de verkiezingen van 1 970 de
meerderheid behaalde. Deze g roep was eerder een lokaal i nitiatief, zonder banden met
een politieke partij .
M iddelbu rg kende net als Maldegem vooral een meerpartijenstelsel, al moet dat
gerelativeerd worden. Van politieke partijen zoals we ze vandaag de dag kennen, was er
geen sprake. Het waren eerder losse samenwerkingsverbanden, gebaseerd op
persoonlijke contacten . Zo was er steeds de g roep geweest rond burgemeester Gerard
Van Poucke. Er werden dikwijls lokale lijsten ingediend, maar die slaagden er nooit in om
door te breken. Althans, ze brachten nooit de positie van burgemeester Van Poucke in
gevaar.
De fusie tussen Adegem, .Maldegem en M iddelburg in 1 977 zorgde ervoor dat alle
politieke activiteiten voortaan op een andere schaal dienden georganiseerd te worden.
Politieke partijen dienden vanaf nu mensen uit Groot-Maldegem aan te spreken. Dit
moest een eerste maal gebeuren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 0 oktober
1 976.
Voor de Adegemse CVP betekende de fusie een samengaan met de Maldegemse CVP.
Hierdoor kwam de hele groep versterkt uit de fusie. Op de CVP-lijst van 1 976 stonden
namen van kandidaten die vroeger in Adegem opkwamen - Albert De Kesel, Yvonne De
Smet, André Van Basselaere, Kamiel De Schepper - tussen de Maldegemse kandidaten.
De g roep rond De Prest, de laatste burgemeester van Adegem, vond haar weg naar de
Gemeentelijke Volkspartij. De GVP-lijst vermeldde veel namen die vroeger op de lijst van
dokter De Prest stonden, denken we aan Adriaan Van Landschoot en Albert Boulez.
Voor Middelburg werd ongeveer dezelfde situatie vastgesteld. De groep rond de
voormalige burgemeester Gerard Van Poucke werd opgenomen door de Maldegemse
CVP-afdeling en zo zien we bijvoorbeeld Georges Gobeyn op de CVP-lijst staan bij de
verkiezingen van 1 976.
De tweede lijst die in Middelburg opkwam in 1 970 vond haar weg naar de Gemeentelijke
Volkspartij, dit in de persoon van Marcel Verbeke. Hij was de enige Middelburgse
kandidaat op de GVP-lijst in 1 976.
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Voor velen betekende de fusie dus het einde van een politieke loopbaan of politieke
ambities. In elk geval kan vastgesteld worden dat de fusie in de gemeente geen

noemenswaardige partijpolitieke problemen met zich heeft meegebracht. De partijen
versmolten min of meer in elkaar tot grotere partijen met op de lijsten kandidaten uit alle
uithoeken van de gemeente. Van dit laatste maakten de partijen die kandideerden in
Groot-Maldegem in 1 976 overigens een verkiezingsthema. Allen schreven ze in hun
propaganda hoezeer ze wel h u n best hadden g edaan om kandidaten van alle
deelgemeenten aan te trekken .

1 2. D E G EM E E NTERAADSV E R K I EZI N G E N VA N 1 0 O KTO B E R 1 976

De gemeenteraadsverkiezingen van 1 976 waren de eerste na de gemeentelijke fusie. De
strijd werd dan ook voor de eerste keer gevoerd in Groot-Maldegem. Ondanks het feit dat
er zich maar drie partijen aan de kiezers aanboden, was de strijd allesbehalve rustig . Er
was traditioneel de CVP, de GVP of de Gemeentelijke Volkspartij en ten slotte was er de
Maldegemse Eenheidslijst.
De kiesstrijd verliep heel onrustig. De sfeer in de aanloop naar de verkiezingen was niet
bepaald vriendschappelijk. De partijen deden niets anders dan elkaar, al of niet terecht,
van allerlei zaken beschuldigen. Zo werd de Eenheidspartij door de GVP aangevallen
omdat ze een drukmachine, eigendom van de gemeente, zou gebruiken om haar
kiespropaganda te dru kken . Deze beschuldigingen werden door de Eenheidslijst krachtig
tegengesproken. Er werd zelfs een klacht ingediend wegens laster en eerroof.
Verder waren er de vele persoon l ijke aanvallen, waarvan nagenoeg iedereen die zich op
een lijst bevond, het slachtoffer werd. Ook burgemeester Rotsart de Hertaing deelde in de
klappen.
Toen echter bekend raakte dat de CVP en de Maldegemse Eenheidslijst drie maanden
voor de verkiezingen een verbond hadden gesloten om hun bestaande coalitie verder te
zetten , was het hek helemaal van de dam. De GVP reageerde furieus en voortaan klonk
het in hun kiespropaganda als volgt: "Het vel van de beer verkocht door CVP en
Eenheidslijst 3 maanden voor de kiezing. Een kaakslag aan de kiezers! Zij willen hun
lekker leventje nog 6 jaar rekken! Een ramp voor de belastingbetalers!'�90
De CVP en de Eenheidslijst beslisten om de bestaande coalitie voort te zetten wegens de
heel goede samenwerking die de partijen hadden gekend in de voorbije zes jaar. 1 9 1
De CVP trok naar de verkiezingen met de slogan "Omdat mensen belangrijk zijn". De
partij deed dit met een goed samengestelde lijst en tevens een goed gevuld programma.
De lijst bevatte niet minder dan vijf vrouwen en was daarmee de meest vrouwvriendelijke
van de drie ingediende lijsten. Tevens was er naar aanleiding van de fusie veel aandacht
besteed aan de woonplaats van de kandidaten . Alle delen van Maldegem en de
deelgemeenten Adegem en Middelburg waren op de l ijst vertegenwoordigd. De lijst werd
getrokken door burgemeester Jean Rotsart de Hertaing. Ook het programma was stevig
uitgebouwd. De krachtlijnen waren een weldoordacht milieubeleid hand in hand met
landbouw, voorzien in goedkope huisvesting door middel van sociale verkavelingen, het
aantrekken van bedrijven om de werkgelegenheid te stimuleren, een goed gezins- en
bejaardenbeleid, een degelijk cultuurbeleid door te bouwen aan een culturele
infrastructuur en tot slot voorzien in voldoende i nspraakmogelijkheden voor de
bevolking.192

De verkiezingsstrijd was, zoals gezegd , eerder een voorbeeld van hoe het niet moest.
Ook de CVP had er, net zoals de andere partijen trouwens, een gewoonte van gemaakt
om haar verkiezingspropaganda niet alleen te gebruiken om de verwezenlijkingen van de
afgelopen zes jaar te belichten of om het programma uit de doeken te doen, maar ook om
de andere partijen zwart te maken. Toch deed de partij dat n iet in dezelfde mate als de
GVP. N iettemin lezen we in de CVP-propaganda: "Hoe ernstig kan de geverspartij
genomen worden, wanneer ze spreekt over "financieel wanbeheer" en bezuiniging ? Hun
Amerikaans opgezette en de kiezer - misleidende "Watergate" - reclame kost al
miljoenen . . . toch niet uit VRIJGEVIGHEID zeker?'�93 En verder lezen we: "Van onmacht
getuigen ook de kiespamfletjes van Adriaan (of is het Gerard) die gewoon uitpuilen van
NEGATI VISME. Bij Adriaan is men TEGEN alles: tegen toelagen aan de verenigingen,
tegen een sociale bouwpolitiek, tegen sport - en kulturele infrastruktuur, enz. . . Men is
vooral TEGEN DE VROUWEN (in de politiek althans}".'94
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De tweede partij die opkwam was de Gemeentelijke Volkspartij , kortweg de GVP. Deze
partij was een louter lokaal initiatief. De ideologie van de partij was eigenlijk vrij moeilijk
aan te geven. De groep was niet afhankelijk van een nationale partij e n streefde dus enkel
lokale belangen na. Het was een verzameling van "individuen" die elkaar hadden
gevonden, maar daarom niet noodzakelijk dezelfde belangen nastreefden. De partij was
tot stand gekomen naar aanleiding van de gemeentelijke fusie en had als bedoeling om
de CVP-meerderheid te breken en zelf een alternatief te vormen. De lijst werd getrokken
door Placide Rys. De voormalige burgemeester De Muyt was lijstduwer. Ondanks het feit
dat d it een lokaal initiatief was, vonden we er toch heel wat kandidaten terug die wel in
een of ander politiek kamp waren thuis te brengen.
Zo troffen we er twee leden aan van de Volksunie, Piet Blomme en Marc Debbaut, die zich
in hun kiespropaganda openlijk naar de Vlaamsgezinden in Groot-Maldegem richtten . Ze
schreven : "We zijn tegen niemand, we zijn als Volksuniemensen niet "TEGEN" andere
mensen, zeker niet op het menselijke vlak, maar we zijn vooral VOOR Vlaamsgezinden
en Vlaamsbewuste gemeentebestuurders en gemeenteraadsleden". 195 De Volksunie was
in Maldegem eerder al in 1 970 met een lijst opgekome n , maar behaalde toen geen enkele
zetel . Vandaar de keuze om deel uit te maken van de GVP.
Daarnaast bevatte de lijst ook heel wat mensen van linkse strekking, met onder andere
de groep rond Gerard Storm. Het voorstel om een socialistische lijst te vormen bij de
verkiezingen werd afgekeurd en hierdoor vonden heel wat socialistische kandidaten hun
weg naar de GVP-lijst. De lijst kon dan ook als een "alternatieve" socialistische lijst
doorgaan, zoals de gemeente er in de periode 1 946-2000 heel wat kende.
De belangrijkste lijnen uit het programma waren het bedenken van oplossingen voor de
fusieproblemen, een einde stellen aan het 'wanbeheer' in de gemeente, aandacht voor
jeugd en sport, een uitgebreid sociaal programma uitbouwen , aandacht besteden aan de
m iddenstand en de landbouw en tot slot een doorgedreven m i l ie u beheer
bewerkstelligen. '96
De GVP had in haar verkiezingspropaganda duidelijk gemaakt dat het sociale beleid beter
moest. De partij pleitte voor allerhande subsidies, sociale tegemoetkomingen en een
sociale herverdeling van de lasten volgens vermogen.191 Ook de fusie die zou ingaan
vanaf 1 januari 1 977 zou voor de partij een belangrijk verkiezingsthema worden . De partij
was er zich van bewust dat de lokale dienstverlening zich in Maldegem zou centraliseren
en pleitte daarom voor een spreiding van de dienstverlening over de drie gemeenten.
Verder wilde men een gemeentelijk sociaal werker aanstellen, die de problemen en
klachten van de bevolking zou moeten oplossen, een soort ombudsman.
De campagne van de Gemeentelijke Volkspartij was er een die vooral bol stond van
beschu ldigingen aan het adres van het vorige gemeentebestuur. De vorige
bestuursperiode was "rampzalig" en het gemeentebestuur was "volkomen versleten, te
geheimzinnig, te autoritair". 198 Vooral het financiële beleid was ronduit slecht. Als
voorbeeld schoof men het nieuwe Maldegemse zwembad naar voren. De bouw werd door
de oppositie een financiële flop genoemd. Verder was de gemeenteschuld vergroot en
waren ook nog eens de belastingen gestegen, wat al helemaal niet door de beugel kon .199
Dat de campagne eerder diende om de CVP de loef af te steken , was wel stilaan duidelijk
geworden. Naast de inhoud van de campagne moet er ook iets gezegd worden over de
manier waarop de campagne werd gevoerd. Zelden werden zoveel financiële middelen
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H ET VEL VAN DE BEER . . .
OVER HET MONSTERVERBOND
ROTSART - DE LILLE en de V.P.'s
(Van

Poelvaorde)

.

(Von

Parijs)

Een schandalig kiesbedrog dreigt de
verkiezingen te Maldegem te vervalsen !
Rotsart-De Lille en trawanten Van Poelvoorde
Baert-Van Parijs gooiden het reeds 3 maanden
vóór de huidige verkiezingen van 10 oktober,
op een akkoord :

" VERDER BESTUREN
TEGEN DE WIL VAN DE KIEZERS "
P LAATS van de overeenkomst :
een appartement van Moreel BAERT te
WAN N E E R :

JULI

besteed aan het opzetten van een
campag n e . Het was vooral kand id aat
Adriaan Van Landschoot, uit Adegem, die
h ierom bekend stond. De partij deelde
affiches uit, T-shirts, snoep, organiseerde
een tombola, deelde circustickets uit, liet een
zeppelin op, organiseerde een show in een
reuzentent . 200 Nooit eerder hadden de
inwoners van M aldegem dergelijke "stunts"
meegemaakt, die door de CVP ''Amerikaans"
werden genoemd.

Duinbergen.

1 976.

1) Om hun WANBEHEER te kunnen verder

.

De derde partij die haar kans waagde, was
de Maldegemse Eenheidslijst, kortweg M E .
Deze partij waagde haar kans eerder a l i n
1 970 en trad toen in een coalitie met de CVP.
Die lijst bevatte zestien kandidaten, vijftien
onder hen waren mannen . Marcel Baert was
lijsttrekker. De ideologische profilering van
deze partij was bijzonder moeilijk vast te
stellen.

WAAROM ?

zetten.
2} Om hun PERSOONLIJKE BELANGEN te
beveiligen.
3} Om hun respectievelijke POSTJES te vrij
waren.
4} Om hun BESTUURLIJKE SCHANDALEN te
verbergen.
VERDELING

-

VAN

DE

POSTJES :

ROTSART : Burgemeesterpostje.
CVP MALDEGEM 2 SCHEPENZETELS.
EENHEIDSLIJST DE LILLE : 2 SCHEPENZETELS
ADEGEM : 2 SCHEPENZETELS.
MIDDELBURG : 0 .

Daorom kon de eenheidslijst D E LI LLE - BAERT VAN POELVOO R D E geen Adegemse of Middelburgse

kandidaten op hun lijst 12 opnemen : er waren GEEN
POSTJES meer ! ! !

R e s u l t a a t :
STEMT U voor ROTSART dan helpt U zijn kiesbedrog met DE L I L LE !
STEMT U voor DE L I LLE, dan stemt U ROTSART !
STEMT U
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POELVOORDE,
ROTSAR T - DE LILLE !
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DAT KAN G E E N E R N STIG M E N S M E E R D U LDEN !!!
DAAROM IS ER DE G.V.P. OM DAT TE B E L ETTEN !
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Net zoals op de GVP-lijst vonden we ook hier
twee kandidaten die tevens lid waren van de
Volksunie. Het ging om Christ Deruyter en
Erik De Ridder. We kunnen dus concluderen
dat de eensgezindheid in het Volksuniekamp
niet zo optimaal was. Vervolgens stonden er
ook drie liberalen op de lijst: William Van
Poelvoorde,
M ichel
Vandedrinck
en
Mevrouw Buvens-Delporte. Zij waren alle
drie PVV-leden. Ook René Van Parys stond
op deze lijst. Zelf was h ij lid van de
toenmalige BSP. Hierdoor stonden zowel op
de lijst van de GVP als de ME socialistische
kandidaten.
Het partijprogramma bestond vooral uit
specifieke lokale problemen die op een
oplossing zaten te wachten. Enkele van de
thema's die zij naar voren schoven, waren de
economische uitbouw van de gemeente door
n ieuwe bedrijven aan te trekken, een
gemeentelijk sportstadion bouwen, een goed
financieel beleid voeren zonder geld te
verkwisten, voorzien in cultuur- en
recreatiemogelij khepen en tot slot toezien op
de uitbouw van de COO tot een werkelijk
'Centrum voor Maatschappelijk Welzijn '.201

De partij voerde een vrij rustige campagne, al werd ze zelf heel wat aangevallen door de
GVP. Aanvallen waarop de partij uiteraard reageerde. Vooral het bestu ursakkoord met de
CVP gebruikte de GVP om de Eenheidslijst in een negatief daglicht te plaatsen . Deze
laatste diende de Gemeentelijke Volkspartij echter steeds van antwoord . Vooral Adriaan
Van Landschoot en zijn campagne moesten het ontgelden : "Omdat Adriaan Van
Landschoot in korte tijd smoorrijk is geworden wil hij burgemeester van Maldegem
worden. Maar lukken zal hij niet! Met geld kan men wel grootscheepse reklame maken,
maar stemmen kopen, dat is nog niemand gelukt".202
1 2.1 De verkiezingen in Vlaanderen
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 976 waren de eerste verkiezingen onder
het nieuwe stelsel van de gefusioneerde gemeenten. De vraag was dan ook wat het effect
van de fusies zou zijn op de lokale politiek. Algemeen werd aangenomen dat vooral de
lokale lijsten aan belang zouden moeten inboeten ten voordele van d e lokale afdelingen
van de nationale partijen. Dat bleek ook uit de verkiezingsuitslag.203 Waar in 1 970 8,2 %
van de stemmen naar lokale lijsten ging, zien we dat dit in 1 976 nog 4, 1 % is.204
Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 976 betekende een licht
verlies voor de CVP. De partij behaalde in 1 976 in Vlaanderen 44 % van de stemmen en
dat was een terugval met ongeveer 0,5 % tegenover 1 970. Ook de socialistische partij
verloor en kwam op 22, 1 % van de stemmen uit, een terugval met 1 , 1 % in vergelijking
met 1 970.
De PVV behoorde dan weer tot de winnaars met 1 4, 7 % van de stemmen. Dat betekende
een winst van 2, 7 %. De grootste winnaar echter was de Volksunie, die 1 3, 1 % van de
stemmen behaalde. In 1 970 was de partij nog goed voor 1 0,5 %. Toch moet gezegd dat
dit resultaat zwakker was dan de grote winst die de partij boekte in dezelfde periode bij
de wetgevende verkiezingen ( 1 971 en 1 974) . De reden hiervoor is eenvoudig : de partij
diende niet in elke gemeente een lijst in. De communisten ten slotte, behaalden 0,8 % van
de stemmen. Daarmee bleven ze ongeveer op hetzelfde niveau als vroeger en dit
resultaat kon worden gezien als een bevestiging van de eerder zwakke positie die de
partij in Vlaanderen had.205
1 2.2 De verkiezi ngen in Maldegem
Opvallend is het feit dat waar in Vlaanderen, naar aanleiding van de gemeentelijke fusies,
de lokale lijsten aan belang inboetten , zich dit niet in de Maldegemse situatie
weerspiegelde. Van de drie lijsten die werden ingediend, was er slechts één lokale
afdeling bij van een nationale partij, namelijk de CVP. De twee andere lijsten waren lokale
initiatieven. Al stonden ook op deze lijsten wel kandidaten van bijvoorbeeld de Volksunie
en de PVV, toch waren het lokale kartellijsten die over een vrijheid beschikten die een
lokale afdeling van een nationale partij niet heeft.
Er werd vol spanning naar de uitslag uitgekeken. Alle drie de partijen deden er quasi alles
aan om de stem van de kiezer voor zich te winnen. Het resultaat was verrassend goed te
noemen voor de GVP, die met 38,2 % van de stemmen elf zetels van de zevenentwintig
verwierf. Hun enorme campagne zal daar wellicht hebben toe bijgedragen. Ook het feit
dat ·Ze heel wat "grote namen" op hun lijst hadden staan, had hen zeker stemmen
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opgebracht. Desondanks moesten ze met de oppositiebankjes tevreden zijn. De CVP, die
in Vlaanderen algemeen genomen achteruitging, was in Maldegem bijzonder succesvol.
Waar de partij in 1 970 nog 37,3 % van de stemmen binnenhaalde, veroverde ze nu
46, 1 %. De partij sleepte dan ook het hoogste aantal zetels i n de wacht, namelijk dertien.
De Maldegemse Eenheidslijst behaalde 1 5,7 % van de stemmen, een achteruitgang van
1 0,8 %. Dit resultaat was goed voor d rie zetels.
Ook de Volksunie, die in Vlaanderen een g rote overwinning boekte, haalde in Maldegem
via de GVP-lijst haar eerste zetel in de gemeenteraad binnen, na het ontslag van
gemeenteraadslid Adriaan Van Landschoot in 1 982. Het akkoord tussen de CVP en de
M E werd in de praktijk gebracht en daarmee konden ze hun bestaande coalitie gewoon
voortzetten .
1 2.3 Samenstelling van het bestuur
Door de gemeentelijke fusie en de daarmee gepaard gaande bevolkingsuitbreiding,
bestond de gemeenteraad voortaan uit zevenentwintig zetels, het col lege uit zes
schepenen. De burgemeeser bleef in deze legislatuur Jean Rotsart de Hertaing. William
Van Poelvoorde van de Maldegemse Eenheidslijst werd eerste schepen van de
gemeente, Albert De Kesel van de CVP tweede schepen. Derde schepen werd Marnix
D'Anvers tot in 1 979. Toen werd hij als derde schepen vervangen door Sylvère De
Cuyper. Marcel Baert, verkozen op de Eenheidslijst, werd vierde schepen en Yvonne De
Smet en Remi De Jaeger, beiden CVP, sloten de rij af als respectievelijk vijfde en zesde
schepen.
De gemeenteraad bestond uit René Van Parys, verkozen op de Eenheidslijst, en de
raadsleden Georges Gobeyn, Paul De Ceuninck, André Van Basselaere, Kamiel De
Schepper, Richard Taeldeman, Simonne Borgonjon en Raymond De Clercq, verkozen
voor de CVP.
De oppositie werd gevormd door de raadsleden van de Gemeentelijke Volkspartij. Op
deze lijst waren Placide Rys, Aimé Van Meenen, Gerard Storm, Maurits Borgonjon, Jozef
De Prest, Adriaan Van Landschoot, Piet Blomme, Albert Boulez, André Van Vooren,
Modest Van De Kerckhove, Paul Ginneberge en Georges De Muyt verkozen .
De gemeenteraad d i e in oktober 1 976 werd verkozen was een goede doorsnee van de
bevo lk i n g . Alle beroepscategorieën waren er vertegenwoordigd, maar de hoge
vertegenwoordiging van de zelfstandigen sprong opnieuw in het oog. Met tien van de
zevenentwintig zetels vormden ze een duidelijke meerderheid. Ook bedienden, vrije
beroepen en landbouwers waren redelijk goed afgevaardigd in de lokale politieke elite.
Met twee vrouwen in de Maldegemse gemeenteraad was zeker een vooruitgang geboekt.
Uiteraard was dat nog lang niet voldoende. De gemeente scoorde ver onder het Vlaamse
gemiddelde wat de vrouwelijke aanwezigheid onder de raadsleden betrof. Maldegem
haalde 7,5 %, waar het Vlaamse gemiddelde toen op 1 1 , 9 % lag.200

Legislatuur 1 977 - 1 982
Burgemeester:
Jean Rotsart de Hertaing (CVP)
College:
Eerste schepen: William Van Poelvoorde (Eenheidslijst)
Tweede schepen: Albert De Kesel (CVP)
Derde schepen: Marnix D'Anvers ( 1 977-1 979) (CVP)
Sylvère De Cuyper ( 1 979-1 982) (CVP)
Vierde schepen : Marcel Baert (Eenheidslijst)
Vijfde schepen: Yvonne De Smet (CVP)
Zesde schepen : Remi De Jaeger (CVP)
Raadsleden :
René Van Parys ( Eenheidslijst)
Georges Gobeyn (CVP)
Sylvère De Cuyper ( 1 977- 1 979) (CVP)
Marnix D'Anvers ( 1 979-1 982) (CVP)
Paul De Ceuninck (CVP)
André Van Basselaere (CVP)
Kamiel De Schepper (CVP)
Richard Taeldeman (CVP)
Simonne Borgonjon (CVP)
Raymond De Clercq (CVP)
Placide Rys (GVP)

Aimé Van Meenen (GVP)
Gerard Storm (GVP)
Maurits Borgonjon (GVP)
Jozef De Prest (GVP)
Adriaan Van Landschoot (GVP)
Piet Blomme (GVP - 1 982)
Albert Boulez (GVP)
André Van Vooren (GVP)
Modest Van De Kerckhove (GVP)
Paul Ginneberge (GVP)
Georges De Muyt (GVP)

Het eerste schepencollege na de fusie van 1 januari 1 977: Zittend: Yvonne De Smet, burgemeester
Jean Rotsart de Hertaing, secretaris René Pallet. Staand: secretaris Bertrand Slabbinck (die René
Pallet opvolgde), William Van Poelvoorde, Remi De Jaeger, Albert De Kesel, Sylvère De Cuyper,
Marcel Baert.
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1 2.4 Korte terugblik op het beleid
De legislatuu r 1 977-1 982 zal bekend blijven als een periode van budgettaire spanningen.
Mede hie rdoor werd er op het vlak van cultu u r bijzonder weinig gerealiseerd . Schepen De
Jaeger stelde zijn projecten telkens voor, maar volgens de oppositie waren dat
luxeprojecten , waar in tijden van financiële crisis geen plaats voor was.201 Deze financiële
moeilijkheden uitten zich ook in het hoge aantal leningen die de gemeente afsloot. Dit
lokte bij de oppositie de reactie uit dat 1 982 het jaar van d e leningen was, waarop de
burgemeester antwoordde dat 1 982 dan ook het jaar van de werken was.208
I n de gemeenteraad was er een vlotte samenwerking tussen de beide coalitiepartners. De
samenwerking was volgens beide partijen optimaal , temeer omdat de twee partijen
bekwame mensen naar voren schoven .209 Tevens was men erin geslaagd om de fusie op
een succesvolle manier door te voeren, zonder grote noemenswaardige problemen.
Over het oppositiewerk van de GVP-fractie zijn de meningen eerder verdeeld. Volgens de
ene was het eerder een voorbeeld van hoe het niet moest. Als grote oppositiepartij was
het mogelijk om gewicht in de schaal te werpen, maar dan moest men ook eensgezind
optreden . Dat was niet steeds het geval en de leden van de fractie stemden niet altijd op
u niforme wijze. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de samenstelling van de
partij. Zoals al gezegd bestond de partij uit een groep ind ividuen die allemaal van een
andere strekking waren of ook andere belangen nastreefden. Dat was uiteraard geen
goede basis om stevig en eensgezind oppositiewerk te leveren. De gemeenteraden
werden in de partij ook niet steeds even g rondig voorbereid en de informatie die daarvoor
nodig was, was niet altijd evè n gemakkelijk te vinden. 21 0
Anderen benadrukken dan weer het feit dat de oppositie van de GVP-fractie bijzonder
hard en intens was. Het feit dat de partij er evenwel niet in geslaagd was om de CVP
meerderheid te breken, was uiteraard niet echt bemoedigend voor de raadsleden, die op
een betere uitslag hadden gerekend.211 Aan het einde van de legislatuur nam één van de
voorman nen van de GVP, namelij k Ad riaan Van Landschoot, ontslag als
gemeenteraadslid.

O p zaterdag 1 december 1 979 kwam Daniël Coens, staatssecretaris voor het Vlaamse Gewest. de wijk met
sociale woningen 't Veldeken openen.

1 3. DE G E M E ENTE RAADSV E R KI EZI N G E N VAN 1 0 O KTO B E R 1 982

De aanloop naar de verkiezingen van 1 O oktober 1 982 verliep rustiger dan in 1 976, al was
de fusie van 1 977 nog niet bij iedereen verwerkt. De talrijke tegenstanders ervan grepen de
verkiezingen van 1 982 aan om opnieuw de mislukking van de fusie aan te tonen. Een
bekende tegenstander van de fusie in Maldegem was nog steeds Lou is Savat. Hoewel hij
zelf geen mandaat bekleedde, liet hij niet na te blijven oppositie voeren tegen de fusie: ''.4an
een reële binnen-gemeentelijke decentralisatie bvb. via wijkraden werd weinig of niets
gedaan. Er werd geen werk gemaakt van meer wettelijke garanties voor inspraak en
deelname van de deelgemeenten, laat staan van de individuele burger. Er werd niets
voorzien aan korrekties op het vlak van schaalverkleining. Kortom, de samenvoeging van
gemeenten was een stap achteruit voor de democratisering van het lokale beleid. Dit alles
werd nog versterkt door de verdere uitholling van de gemeentelijke zelfstandigheid".212 Hij
lanceerde het voorstel om alle Adegemse kandidaten op één en dezelfde lijst samen te
brengen, zodat ze niet de belangen van één partij zouden dienen, maar die van het dorp
Adegem. "Onze suggestie zou zijn alle Adegemse kandidaten op één en dezelfde lijst.
Indien dU niet gebeurt bij de volgende verkiezing is het een dwaling. . . een vloek nog groter
dan het ganse fusiegebeuren".213 0p die manier zou een krachtig signaal worden gegeven
in Maldegem. Daardoor zou men meer rekening moeten houden met de Adegemse
bevolking, zodat zij geen tweederangsburgers zouden worden. Van het hele project kwam
uiteindelijk niets in huis.
Ondanks het feit dat het een rustige verkiezingsstrijd was, dienden er zich maar liefst zeven
lijsten aan bij de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste lijst was die van de CVP, getrokken
door Jean Rotsart de Hertaing. De partij had een tienpuntenplan u itgebouwd en trok
daarmee naar de kiezer.214 De tien aandachtspunten waren leefmilieu, verkeersveiligheid,
ruimtelijke ordening, cultuu rbeleid, jeugd, sport en vrije tijd, het gemeentelijk onderwijs,
maatschappelijk welzijn, tewerkstelling, inspraak verzekeren en een gezond financieel
beleid voeren. De lijst was goed samengesteld wat betreft de verdeling man-vrouw met in
totaal vijf vrouwen. De partij voerde een goede campagne, maar kreeg veel tegenwind
vanuit de oppositie. Die had het vooral gemunt op twee nieuwe kandidaten, die waren
overgelopen van de GVP naar de CVP. Paul Ginneberge en Aimé Van Meenen konden het
niet meer vinden bij de GVP omdat er volgens hen "nooit ernstig oppositiewerk was
geweest''.215 Vandaar hun overstap naar de CVP.
Als tweede kwam de Maldegemse Eenheidslijst op, getrokken door Gaston Roeygens. In
de voorbije legislatuu r had zij samen met de CVP de bestuursmeerderheid gevormd. De lijst
bestond opnieuw uit mensen van alle mogelijke politieke kleur. De PVV had zeven liberale
vertegenwoordigers op de lijst staan. Daarnaast stonden er zes socialistische kandidaten
op. De leden van de Volksunie die in 1 976 nog op de lijst stonden, kwamen vanaf 1 982
alleen op met een eigen lijst. De voornaamste programmapunten van de Eenheidslijst
waren de omvorming van de gemeente tot een koop- en toerismecentrum , een
herstructurering en decentralisatie van de gemeentediensten, sociaal d ienstbetoon los van
elke vorm van vriendjespolitiek, de uitbreiding van de cultuur- en sportaccommodaties tot in
de wijken, het uitbreiden van de nutsvoorzieningen tot in de uithoeken van de gemeente " .21 6
Vooral het programmapunt in verband met de decentralisatie is vermeldenswaard, omdat
het als antwoord diende op de ontevreden reacties die er na de fusie waren gekomen.
Ook bij de verkiezingen in 1 976 diende de fusie al als populair verkiezingsthema.

l ag

De derde partij die een lijst indiende, was de Gemeentelijke Volkspartij, kortweg de GVP,
getrokken door Placide Rys. Jarenlang hadden zij zwaar oppositie gevoerd tegen de coalitie
CVP-ME. De partij had het bij de vorige verkiezingen helemaal niet slecht gedaan. Of dit
succes zou blijven duren was een andere zaak. De CVP-ploeg werd voortdurend aangevallen
op elke beleidsdaad en de oppositie van de GVP was niet steeds even constructief geweest.
Ook de campagne was opnieuw niet mals te noemen en vooral de twee ''overlopers" die zich
bij de CVP voegden, moesten het ontgelden. Ook het financiële beleid van de meerderheid
was volgens de Gemeentelijke Volkspartij een totale mislukking. Met slogans als "Maldegem
FAILLIET door de CVP'211 probeerden ze in de gunst van de kiezer te komen. Naast opnieuw
een sterke Adegemse vertegenwoordiging vond ook de groep rond Gerard Storm opnieuw
een plaats op deze lijst.
De vierde partij om een lij st in te dienen was het kartel Volksunie-Milieubelangen. De
kandidaten van deze partij stonden vroeger op de Eenheidslijst en op de lijst van de GVP.
Deze keer was er meer eensgezindheid in het Vlaams-nationale kamp en alle leden vulden
samen één lijst, die werd getrokken door Piet Blomme. De groep Volksunie-Milieubelangen
(VU-M B) bestond enerzijds uit echte flaminganten en anderzijds uit mensen die om het milieu
bekommerd waren. Volgens de partij gingen die twee zaken evenwel perfect samen, daar "het
leefmilieu een zeer belangrijke rol speelt bij de uitbouw van een Vlaams welzijn" en "de
kandidaten die opkomen onder 'Milieubelangen ' echte Vlamingen zijn die hun flamingantisme
nooit onder stoelen of banken hebben gestoken".216 De aandacht van de partij ging vooral uit
naar zaken als milieu en ruimtelijke ordening. Ook het cultuurpatrimonium ontsnapte niet aan
hun aandacht. Op de lijst stonden namelijk enkele bestuursleden van het Davidsfonds. Ze
namen het het gemeentebestuur vooral kwalijk dat zij hoogbouw toelieten in de gemeente. Het
grote nieuwe appartementsgebbuw op de markt was volgens hen compleet misplaatst. Uit hun
programma bleek dat ze vooral een einde wilden stellen aan de "betuttelende" politiek van de
CVP en de ME en aan de "demagogische obstructiepolitiek" van de GVP. Verder wilde men
een open beleid voeren waarbij de Vlaamse belangen boven de partijbelangen zouden staan,
een financieel gezonde gemeente en een leefmilieuvriendelijke gemeente.219
Ook AGALEV diende bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 982 een lijst in, en dit voor de
eerste maal. De lijst bevatte slechts vier kandidaten en werd getrokken door Patricia Patfoort.
Doordat het de eerste maal was dat de partij in Maldegem opkwam, was de structuur van de
partij toen nog heel zwak uitgebouwd. Een samengaan met de vorige vermelde partij werd van
hogerhand afgewezen. De partij kwam er openlijk voor uit dat ze niet over een programma
beschikte. Er waren evenwel krachtlijnen die men zou volgen. Deze waren ecologisch,
vredelievend en basisdemocratisch. ''Al wat daarop berust, behoort tot het programma van
Agalev".220
De voorlaatste partij om een lijst in te dienen was het Maldegems Progressief Alternatief,
kortweg het M PA, getrokken door Alex Verstringe. Deze lijst bevatte vier namen en wou aan
de kiezer een links alternatief aanbieden. Vooral het feit dat de kleine man steeds meer "de
buikriem nauwer aan moet spannen'1121 terwijl politieke partijen voor verkiezingscampagnes
met geld gooien, zat de partij heel hoog.
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De laatste partij was de MGM of de Misnoegden van Groot-Maldegem, getrokken door André
Van Basselaere. Op deze lijst stonden slechts drie namen. Volgens de partij was er een
·
"uitvoerbaar programma" opgesteld. De krachtlijnen bestonden uit de thema's milieu,
222
ruimtelijke ordening, tewerkstelling, dienstbetoon, financiën .
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Het overlopen van Aimé Van Meenen en van Paul Ginneberghe (in de vorige legislatuur leden van de GVP) naar
de CVP, verwekte een enorme heibel onder de betrokken partijen.

Agalev/Groen !
Agalev werd als politieke partij gesticht in maart 1 982. De geschiedenis van deze partij
begon evenwel reeds in 1 970. In dat jaar stichtte jezuïet-leraar Luc Versteylen een sociale
beweging in de brouwerij van Viersel. De naam Agalev, voluit 'Anders Gaan Leven',
dateert van 1 972 en pas in 1 973 werd het Agalev-manifest gepubliceerd. Daarbij stelde
de beweging drie centrale waarden voorop: soberheid, samenhorigheid en stilte.223 De
beweging kwam op voor het milieu, gaf scherpe maatschappijkritiek en voerde allerhande
ludieke acties om wantoestanden aan te klagen. Een grote rol was hierin weggelegd voor
de "Groene fietsers", een drukkingsgroep waarin vooral veel jongeren actief waren. Zij
kwamen op voor het milieu via geweldloze acties.
De beweging koesterde vrij snel politieke ambities. Vanaf 1 975 kregen deze gestalte door
de zogenaamde ''groene lijsten". Mensen uit andere partijen kregen de steun van Agalev
als ze begaan waren met het milieu of met andere thema's van de beweging. Vrij snel
draaide deze hele onderneming echter op niets uit. Eenmaal de kandidaten verkozen
waren, bleken ze veel minder met het milieau begaan dan vermoed .224 De beweging
besliste daarop om zelf deel te nemen aan de verkiezingen. Dat deed ze in 1 977 door in
Antwerpen een lijst in te dienen. Ook in 1 979 diende Agalev naar aanleiding van de
Europese verkiezingen, een l ijst i n . Ze scoorde helemaal n iet slecht. De
parlementsverkiezingen van 1 981 betekenden de doorbraak voor de beweging. Agalev
haalde drie zetels binnen, één in de Senaat en twee in de Kamer.
Ondertussen groeide de onenigheid in de beweging over de weg die men diende te
volgen naar de toekomst toe. Een eerste groep wilde Agalev behouden als sociale
beweging zonder evolutie naar een politieke partij. Een tweede g roep was eerder te
vinden voor de vorming van een politieke partij. Gezien de verkiezingsresultaten was de
beweging in ieder geval goed op weg een politieke partij te worden.226

1 91

Het antwoord op dit vraagstuk kwam er op het historische "congres van Tielrode" in maart
î 982. Daar werd beslist de beweging en de partij los te koppelen en een politieke partij te
stichten . De basisbegi nselen van de partij waren "pacifistisc h , ecologisch en
basisdemocratisch".226 De partij was daarmee moeilijk te plaatsen op de traditionele
breuklijnen die de Belgische politiek tot dan hadden gekenmerkt. De partij was bijzonder
klein, had beperkte middelen en weinig e rvaren mensen in h u is.
De band tussen de partij en de beweging verwaterde en beide gingen een eigen weg.=
De partij stelde programma's op en diende in heel wat gemeenten een lijst in bij de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober î 982. Agalev werd evenwel niet overal even
ernstig genomen. Het feit dat het partijprogramma vaak onrealistische eisen bevatte, was
daar gedeeltelijk verantwoordelijk voor. Bovendien vielen sommige eisen van de partij niet
in goede aarde bij de gevestigde partijen.228
De partij g roeide behoorlijk snel en de verkiezingsresultaten waren lang niet slecht. In

î 991 werd er een bescheiden groei geboekt en de partij werd betrokken in de

onderhandelingen tot het vormen van een regering, tot een regeringsdeelname kwam het
echter niet. De verkiezingen van î 995 waren eerder een tegenvaller voor de partij, maar
dit zou in î 999, mede door de d ioxinecrisis, worden g ecompenseerd door een
regeringsdeelname. Vanaf dan was de scheiding tussen partij en beweging definitief.229 De
partij had bewezen zich eerder in het kamp van de "realos" te bevinden, terwijl de
beweging vooral de zijde van de "fundis" verkoos.
De nationale en de Vlaamse verkiezingen van 2003 en 2004 betekenden voor Agalev
echter een zware nederlaag. Electoraal werd de partij zo goed als van de kaart geveegd.
De malaise resulteerde in een vernieuwing en herbronning, die werd bekroond met een
naamsverandering op het congres van november 2003. Voortaan spreken we niet meer
van Agalev, maar van G roe n !
Agalev/Groen ! in Maldegem
Agalev werd in Maldegem als partij opgericht in î 982. Ze diende in hetzelfde jaar bij de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober een bescheiden lijst in van vier kandidaten. De
partij behaalde geen enkele zetel . De ludieke acties, waarvoor de partij toen bekend stond
en die veelal geïnspireerd waren door Luc Versteylen, hadden ook in Maldegem plaats.
Deze acties zullen een rode d raad vormen doorheen de geschiedenis van de
Maldegemse afdeling. Na de verkiezingen viel de partijwerking echter volledig stil. In î 987
werd de partij nieuw leven ingeblazen door een groep vrienden die zich "het collectief"
noemden. Zij vonden dat de inspanningen die waren geleverd in 1 982 een vervolg
dienden te krijgen en stelden een lijst op met zeven kandidaten. De partij behaalde
daarmee voldoende stemmen om een zetel in de wacht te slepen.=
In 1 994 behaalde de partij een tweede zetel , deze keer met een lijst van 1 3 kandidaten.
In 2000 haalde de partij een bescheiden stemmenwins t, die zich echter niet vertaalde in
een zetelwinst. De Maldegemse Agalev-afdelin g heeft dus sinds haar ontstaan in 1 982,
voortdurend een groei gekend en kan op die manier terugblikken op een mooi verleden,
al blijft het een kleine partij in de gemeente.

1 3. 1 De verkiezingen in Vlaanderen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 982 kwam Agalev als een nieuwe partij op in
Vlaanderen. De opsplitsing van beweging en partij was nog maar recentelijk doorgevoerd
en de hele discussie daaromtrent was nog steeds aan de gang . Daardoor was de lokale
inplanting van de jonge partij bijna onbestaande. Toch besliste de partij om zoveel
mogelijk alleen op te komen en zo een d u idelijke profilering in de hand te werken. De partij
slaagde erin om 64 Agalev-lijsten in te dienen in Vlaanderen, ondanks het feit dat er in
1 982 maar vijfendertig lokale afdelingen waren. Verder steunde d e partij nog eens
veertien groene lijsten .231 Het resultaat van de verkiezingen werd voor de groenen een
succes. De partij behaalde in Vlaanderen 44 mandatarissen. 232
De CVP daarentegen deed het heel wat minder goed en boekte in vergelijking met 1 976
een verlies van 5,28 %. De partij behaalde in 1 976 42,72 % van de stemmen en in 1 982
slechts 37,44 %.233 Ook de Volksunie behoorde tot de verliezers, maar "ondanks een lichte
achteruitgang in stemmen werd de Volksunie duidelijk meer een beleidspartij op
gemeentelijk vlak: zij werd bij bijna 60 bestuurscoalities betrokken".234 Voor de liberalen,
die i n het ene arrondissement verloren en in het andere stemmen wonnen, betekenden
de verkiezingen een status quo. De partij behaalde 1 5,37 % in 1 976 en 1 5,23 % in 1 982.235
De socialisten boekten een minimale winst van 21 ,77 % in 1 976 naar 22,2 % in 1 982. De
partij versterkte hierdoor lichtjes haar gemeentelijke machtspositie.236
1 3.2 De verkiezingen in Maldegem
Ondanks het feit dat de CVP het in Vlaanderen niet zo schitterend deed bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1 982, behaalde de Maldegemse CVP van bu rgemeester
Rotsart de Hertaing een heel ruime overwinning . De partij steeg van 46, 1 % naar 48 %
en klom daardoor van dertien naar zestien zetels.
Grote verliezer was de Gemeentelijke Volkspartij, die haar zetelaantal bijna gehalveerd
zag. Een procentuele achteruitgang van 38,2 % naar 23,6 %. Volgens de partij lag dit aan
het feit dat ze niet zo'n sterke lijst had als bij de vorige verkiezingen. Ook de veel grotere
concurrentie, door de opkomst van nieuwe partijen zoals Agalev en de Volksunie, deed
de partij geen goed.237
De Eenheidslijst ging procentueel gezien licht achteruit - van 1 5,6 % naar 1 4 % maar
behield daarmee toch haar drie zetels. Eigenlijk lag dit volledig in de lijn van de Vlaamse
situatie waar liberalen en socialisten ongeveer een status quo behaalden. Deze werd
bevestigd door de Eenheidslijst, die liberalen en socialisten bevatte. Door de forse winst
die de CVP maakte, was de partij deze keer echter n iet o n m isbaar om een
bestuursmeerderheid te vormen.
-

Bij de kleine partijen die alleen opkwamen, behaalde alleen de Volksunie één zetel.
Agalev, de partij die in Vlaanderen haar doorbraak realiseerde, sleepte in Maldegem
3,7 % van de stemmen in de wacht, maar behaalde daarmee geen enkele zetel . Toch was
de partij tevreden. "Lijsttrekker Patricia Patfoort verwees naar het grote aantal
kopstemmen die Agalev heeft behaald. Men heeft duidelijk gestemd voor de ideeën van
Agalev en niet voor de mensen. Dat betekent aldus de lijsttrekker van Agalev dat de partij
in Maldegem gewild is".238 Ook het M PA en de MGM behaalden geen enkele zetel, beide
partijen zouden ééndagsvliegen blijven.
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C.V.P.
c

C
C
DE CUYPER SYLVERE
C
DE ROO JOHAN
C
GOBEYN GEORGES
C
DE JAEGER REMI
C
VAN CLEEMPUT-DE SMET 1. C
DE CEUNINCK PAUL
C
OSAER LAURENT
C
GEIRNAERT-BORGONJON S. C
TAELDEMAN RICHARD
C
VERMEULEN RICHARD
C
C
GINNEBERGE PAUL
HERMIE MAURITS
C
DE KEYZER HERMAN
C
STOKX-VAN DE VELDE L.
C
VANWOLLEGHEM-SAEYS F. C
DE TAEYE ANNE
C
SAVAT REMI
C
ROTSART DE HERTAING J.

DE KESEL ALBERT

ONS TIENPUNTENPLAN
Zelfs in deze tijd van crlm en Inlevering, t>an
munt-Ontwaarding en inflatie, •truft de CVP naar
meer KWALITEIT in !tet leven.
Inleveren 1• een woord dat voor de CVP ntet be
staat, waar het de bejaarden, de gehandicapten en de
noodlijdenden betreft In onze gemeente. We achep
pen een leefbaar lcllmaat voor iedereen dlX1r lctDall
telt•verbetertng en b••ch.ermlng van om !DOOn- en
werJcmmeu. Onu culturele en 8Jl0Ttlntriutructuur u
gericht op een zinvolle vrije t1jdsbe!te.Ung In de eigen
omgeving.

1.
2.

Onze gemeente bllj/t een gezonde en fJTDene
gemeente.
Onze gemeente wordt een velUger gemeente.

3. Een viste op het gebrul!c van de (JTond en 't "'°"""·
4.

Cultuur - of mogelijkheden tot zelfontplooltng.

5. Jeugd - Sport en Vrije Tijd ; wct biedt de
gemeente bij werktljdverlcorttng, U>erkloolhet4 e.d.
6.

Ondcrwlj! : Recht van eenieder ; Meer mena door
een degelijke vorming.

7. 011ze gemeente ts een welzfjrugemeemchap.

8.

Tewerkstelling : kansen voor Iedereen.

9. Het beleid is uw 2aa/c :
JO.

lnspTaak en participatie.

Een gezonde flnanctl!le toestand om allea te
betalen.

WILLEMS JEAN-PIERRE
VERWILST GHISLAIN
HENNEMAN GABRIEL
VAN POUCKE MARIJN
GOETHALS ACHIEL

WILLE NOEL

De CVP-kandidaten van de landelijke verenigingen: v. l.n.r. Maurits Hermle, Marijn Van Poucke, Sylvère
De Cuyper, Paul De Ceuninck, Richard Vermeulen, Herman De Keyzer.
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Beste mensen van het Molentje,
Nog voor dat uw brievenbus opgestampt wordt met kiespamfletten, beloften en schone
woorden, ben ik zo vrij U erop te wijzen dat mijn vriend Gerard Storm mij voor de vijfde
achtereenvolgende keer op zijn lijst gezet heeft. Hij weet dat ik de belangen van de wijk
altijd met hart en ziel verdedig, en sinds 1 958 komt hij mij telkens vragen mij kandidaat te
stellen.
Ik doe dat graag. En nu vooral omdat ik op zo een schone plaats sta. Op het groene
blaadje dat U woensdag in uw brievenbus gevonden hebt, staat de groep Storm, netjes
afgebeeld op lijst nr. 28. Storm zelf staat zevende. Hij kon meer naar boven staan, maar
bleef liever bij zijn groep van het eerste uur. Dit zijn Louis Verstrynge van Donk op de 8ste
plaats, Marc Lamijns van 't Molentje als 9de. Ikzelf als 1 Ode en Cyrielke Dhoore uit Kleit
als 1 1 de. Als nu elke sympathisant van Storm voor die ganse groep stemt, dan zitten vijf
Storm-leden in de nieuwe gemeenteraad. Zo simpel is dat!
En waarom zouden de mensen van 't Molentje dat niet doen ? Er zijn heel veel kandidaten
op de wijk. Maar de meesten staan op onverkiesbare plaatsen. Remi Savat staat bij de
C VP op de 19de plaats en heeft dus geen schijn van kans. Willy van Rie staat op de
eenheidslijst op de 9de plaats, maar de belangen van PVV en SP, de twee partijen die op
die lijst kartel vormen, liggen zo ver van elkaar verwijderd, dat een serieus mens zijn stem
daar niet mag aan vergooien. Ik heb Verhofstadt op de TV horen uitvallen over Van Miert
dat ik kompassie kreeg met de Eenheidslijst. Hendrik Vercruysse, 3de plaats op de
Volksunie: te weinig jaren dienst op politiek en sociaal terrein en dus geen keure.
Agneske Wabbes gun ik persoonlijk een zetel, maar er zal maar een stoelke
overschieten. Marc De Wulf zou beter in het kermisbestuur passen dan in de
gemeenteraad. Willy Baert hoopt op succes, maar beseft gelukkig dat het onbegonnen
werk is. En juist buiten de wijk hebben we Victor Verstrynge. Hij heeft zijn stiebels van de
hooizolder gehaald en netjes opgeblonken. Maar die schone tijd is al 40 jaar voorbij, en
't zal niet helpen dat ze blinken. Tenslotte hebben we nog Millecam op de Eenheidslijst,
die met zijn grote familie stemmen ontfutselt van de CVP, en 't is juist dat wat wij moeten
hebben.
Kortom, als de mensen van 't Molentje nuchter oordelen, dan stemmen ze voor POSMAN
en LAMIJNS op lijst nr. 28, de Gemeentelijke Volkspartij, met de groep Storm op mooie
verkieslijke plaatsen.
Nog wat informatie: het kermiscomité gaat weer op reis met de kinders van de wijk. Joe
Alcatras, de stuntman, staat al onder contract. De 14-daagse van de Verenigde
Winkeliers met 1 00. 000 fr. prijzen werd aangevraagd. Wij slapen niet, wij beloven niet:
WIJ WERKEN !
Met de meeste hoogachting,
Denis POSMAN, Uw kandidaat, op de 1 Ode plaats op lijst nr. 28.
Denis Posman prijst zichzelf en enkele medestanders aan als kandidaat op de GVP-lijst. Het humoristische
verkiezingsproza van Denis werd met veel aandacht gelezen.

Aangezien de CVP in de gemeenteraad voortaan over zestien zetels beschi kte, had de
partij geen coalitiepartner meer nodig. Op die manier kon Jean Rotsart de Hertaing
burgemeester van de gemeente blijven. Het schepencollege werd volledig door de partij
gevormd . Albert De Kesel werd eerste schepen van de gemeente, een functie die hij tot
in 1 986 zou uitoefenen. Toen werd Simonne Borgonjon eerste schepen tot in 1 988.
Tweede schepen was Sylvère De Cuyper en derde schepen Remi De Jaeger. Yvonne De
Smet werd vierde schepen. Het mandaat van vijfde schepen werd tot i n 1 986
waargenomen door Paul De Ceuninck. In 1 986 nam Aimé Van Meenen het mandaat van
hem over. Ook het mandaat van de zesde schepen werd gedurende de legislatuur door
verschillende personen waargenomen. Aanvankelijk was Georges Gobeyn zesde
schepen, in 1 985 nam Richard Taeldeman het over en in 1 986 werd Richard Vermeulen
zesde schepen van Maldegem.
De overige raadsleden van d e CVP d i e i n d e legislatu u r 1 983- 1 988 geen
schepenmandaat bekleedden waren Johan De Roo, Simonne Borgonjon, Maurits Hermie,
Noë! Wille, Kamiel De Schepper en Laurent Osaer.
Op de Eenheidslijst was Georges Vandemoere verkozen . H ij besloot echter zijn mandaat
niet op te nemen en zo werd Michel Vandedrinck gemeenteraadslid. Hij zetelde in de raad
voor de PVV. De twee andere verkozenen op de Eenheidslijst waren René Van Parys en
Gaston Roeygens. Beiden maakten ze afspraken met de CVP-meerderheid, waardoor ze
zich als "onafhankelijken" min of meer bij de CVP aansloten. De machtspositie van deze
laatste werd er alleen maar door versterkt.239
Verder zetelden er voor de GVP de zeven verkozenen Placide Rys, Georges De Muyt,
Gerard Storm, Adriaan Van Landschoot, André Van Vooren, Denis Posman en Albert
Boulez. De eenmansfractie van de Volksunie tot slot werd gevormd d oor Piet Blomme.
De gemeenteraad die zo tot stand was gekomen, bestond uit vijfentwintig mannen en
amper twee vrouwen. De raadsleden waren hoofdzakelijk actief als zelfstandigen of
bedienden. Andere beroepscategorieën waren nauwelij ks vertegenwoordigd. De
gemiddelde leeftijd van de raadsleden was 52 jaar op het moment van de eedaflegging
en daarmee was deze gemeenteraad de oudste die ooit in de naoorlogse geschiedenis
van de gemeente was aangetreden.

Legislatuur 1 983 - 1 988
B urgemeester:
Jean Rotsart de Hertaing (CVP)
College:
Eerste schepen : Albert De Kesel ( 1 983- 1 986) (CVP)
Simonne Borgonjon ( 1 986-1 988) (CVP)
Tweede schepen : Sylvère De Cuyper (CVP)
Derde schepen : Remi De Jaeger (CVP)
Vierde schepe n : Yvonne De Smet (CVP)
Vijfde schepe n : Paul De Ceuninck ( 1 983-1 986) (CVP)
Aimé Van Meenen ( 1 986-1 988) (CVP)
Zesde schepen : Georges Gobeyn ( 1 983-1 985) (CVP)
Richard Taeldeman ( 1 985-1 986) (CVP)
Richard Vermeulen ( 1 986-1 988) (CVP)
Raadsleden:
Johan De Roo (CVP)
Georges Gobeyn ( 1 985- 1 988) (CVP)
Paul De Ceuninck ( 1 986-1 988) (CVP)
Simonne Borgonjon ( 1 983- 1 986) (CVP)
Richard Taeldeman ( 1 983- 1 985 & 1 986-1 988) (CVP)
Richard Vermeulen ( 1 983- 1 986) (CVP)
Paul Ginneberge (CVP)
Maurits Hermie (CVP)
Noël Wille (CVP)
Kamiel De Schepper (CVP)
·
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Aimé Van Meenen ( 1 983-1 986) (CVP)
Piet Blomme (VU-MB)
René Van Parys (Eenheidslijst)
Gaston Roeygens (Eenheidslijst)
M ichel Vandedrinck (Eenheidslijst)
Placide Rys (GVP)
Georg es De Muyt (GVP)
Gerard Storm (GVP)
Adriaan Van Landschoot (GVP)
André Van Vooren (GVP)
Denis Posman (GVP)
Albert Boulez (GVP)

Het schepencollege bij de aanvang van de legislatuur 1 983 - 1 988. V. l.n.r.: Georges Gobeyn, Paul �e
Ceuninck, Remi De Jaeger, Sylvère De Cuyper, burgemeester Jean Rotsart de Hertalng, secretaris
Bertrand Slabbinck, oud-burgemeester van Adegem Albert De Kesel en Yvonne De Smet.
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De gemeenteraad, legislatuur 1 983 - 1 988. Zittend v. l.n.r. : Georges Gobeyn, Paul De Ceuninck, Remi De Jaeger, Sylvère De Cuyper, burgemeester Jean Rotsart de Hertaing, secretaris
Bertrand Slabbinck, Albert De Kesel, Yvonne De Smet. 2de rij: Andrè Van Vooren, Gerard Storm, Richard Vermeulen, Paul Ginneberge, René Van Parys, Gaston Roeygens, Maurits
Hermie, Simonne Borgonjon, Placide Rys, Georges De Muyt. 3de rij: Denis Posman, Johan De Roo, Piet Blomme, Aimé Van Meenen, Noë! Wille, Richard Taeldeman, Kamiel De
Schepper, Michel Vandedrinck. Ontbreken op foto: Adriaan Van Landschoot en Albert Boulez.

1 3.3 Korte terugblik op het beleid
Van de legislatuur 1 983-1 988 zullen de inwoners van Maldegem zich vooral de renovatie
van de markt herinneren. De bevolking werd geraadpleegd en suggesties voor het
toekomstige uitzicht van de markt waren welkom. Op zich was dit niet zo een belangrijke
beleidsdaad . Echter, naar de publieke opinie toe, de kiezers dus, was het zeker belangrijk.
De markt vormt het centrum van de gemeente en springt in het oog van alle inwoners.
Politiek gezien heeft de herwaardering van het marktplein veel stof doen opwaaien. Voor
de werken van start gingen, moest men namelijk eerst de oude gebouwen van de
brandweer afbreken en voor deze dienst een nieuw onderkomen zoeken . Dat vond men
in de Bloemestraat. De oppositie was het daar echter helemaal niet mee eens. " Veel te
ver van het centrum", klonk het. Maar de meerderheid heeft uiteindelijk haar slag
thuisgehaald en de brandweer verhuisde naar de Bloemestraat.240
Een tweede punt dat veelvuldig terug te vinden is op de agenda in deze legislatuur is de
culturele infrastructuur van de gemeente. Al sinds de 'socio-culturele studie ', die in 1 975
was gehouden en die de nood aan een goed uitgebouwde culturele infrastructuur in de
verf zette, dacht men eraan om in Maldegem een culturele infrastructuur uit te bouwen.
Het moest een project worden waarbij zowel de bibliotheek, een polyvalente zaal,
vergaderzalen, feestzalen en de gemeentelijke tekenacademie een onderdak zouden
vinden. Dit alles zou worden ondergebracht in één gebouw. De Maldegemse cultuurraad
mengde zich i n dit dossier. Voorzitter Verheylezoon pleitte voor een snelle realisatie van
de plannen, " voor het te laat wasf'e41 Toen de plannen klaar waren en de financiering bijna
rond was, zag men op het laatste ogenblik af van de realisatie. Het hele project werd op
de lange baan geschoven e n nooit gerealiseerd. Eén van de redenen was de hoge
kostprijs. Ook de weerstand uit katholieke hoek speelde een rol . De katholieke zuil
vreesde het monopolie op de culturele infrastructuur te verliezen.242
De hele uitbouw van de Maldegemse culturele infrastructuur verliep uiteindelijk in
meerdere fases en ook op diverse locaties. De aankoop van de oude schouwburg in
Maldegem kaderde bijvoorbeeld in de realisatie van dit project. Dit gebouw zou later
dienst doen als nieuwe locatie voor de plaatselijke openbare bibliotheek, maar bij de
aankoop was d it evenwel nog niet d u idelijk. In Kleit werd er een socio-cultureel centrum
geïnstalleerd dat ook dienst zou doen als sportinfrastructuur. Ook de realisatie van de
polyvalente zaal in Donk, "De Poermolen", kaderde in dit project.243 Volgens de toenmalige
schepen van Cultuur De Jaeger was het de bedoel i ng om, naar aanleiding van de fusie,
de gemeentelijke culturele infrastructuur in te planten in de verschillende leefkernen van
de gemeente. Ook de inplanting van het cultureel centrum in Adegem vele jaren later, was
een onderdeel van dit plan.
Later werd de "Dienst Vrije Tijd" opgericht, die werd belast met de algemene leiding over
de socio-culturele beleidsdomeinen. Deze dienst behartigt de belangen van de jeugd, de
sport, de cultuur, het toerisme en het gemeentelijk archief.244 De lokale pers was evenwel
niet enthousiast over deze aanpak van het cultuurbeleid. De kritiek loog er dan ook niet
om: "De gemeente heeft duidelijk vergeten investeren in kultuur".245
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Op financieel vlak g i ng het de gemeente in de jaren '80 veel rninder voor de wind . De
legislatuur 1 983-1 988 had plaats in crisisjaren, waarbij besparen eerder de regel dan de
uitzondering was. Het antwoord dat het gemeentebestuur h ierop gaf was een

Aan de realisatie van een nieuw marktplein kon maar begonnen worden na de afbraak van de oude
brandweerkazerne. De laatste brandweerwagen verlaat de kazerne. Begin december 1 983 werd de nieuwe
kazerne in de Bloemestraat in gebruik genomen.

belastingverhoging in 1 983, niet toevallig net na de gemeenteraadsverkiezingen. De
oppositie greep dit uiteraard aan om de meerderheid hierop aan te vallen. "Liever nieuwe
belastingen heffen dan echt bezuinigen" en "de meerderheid voert net als in het verleden
een wurggreep op zijn inwoners. Dit onmiddellijk na de verkiezingen",246 aldus de GVP.
Toch waren zowel de meerderheid als de oppositie een jaar later tevreden over de
financiële situatie van de gemeente. De oppositie verklaarde dit deels door de verhoging
van de belastingen, maar tevens door het feit dat zijzelf erin geslaagd was om "een aantal
luxe-projecten die gepland waren tegen te houden". Hiermee bedoelden ze uiteraard de
plannen inzake de culturele infrastructuur van schepen De Jaeger.
De meerderheid dankte de gezonde financiële situatie van de gemeente dan weer aan
"een realistisch beleid". Er dient vermeld dat het personeelskader niet werd uitgebreid en
de werkingskosten binnen de perken werden gehouden.247 De waarheid zal wellicht
ergens tussenin gelegen hebben, maar de toenmalige meerderheid en de oppositie
hadden daar geen oren naar. Omwille van de gezonde financiële situatie d rongen de
raadsleden van de oppositie in de loop van 1 985 aan op een verlaging van de
personenbelasting. Die kwam er echter niet. De gemeente kreeg in 1 986 veel minder
'trekkingsrechten' dan gewoonlijk en kon daardoor geen belastingverlaging doorvoeren,
aldus de meerderheid.
1 3.4 Gemeenteraadscommissies : nieuwe kansen voor de besluitvorming?
Op de i nstallatievergaderi ng van de gemeenteraad in januari 1 983 kondigde
burgemeester Rotsart de Hertaing aan dat in de toekomst elke schepen met commissies
zou moeten werken. Elke commissie zou worden samengesteld uit alle politieke fracties.
Aldus konden ook de leden van de oppositie meehelpen het beleid te bepalen en zouden
zij beter geînformeerd zijn.
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Gemeenteraadscommissies konden door lokale overheden worden ingericht met als
doelstelling "gemeenteraadsbeslissingen beter voor te bereiden of aan een meer
uitgebreide bespreking te onderwerpen".248 De commissies zijn volledig facultatief en de
praktijk leert dat ze vooral voorkomen in g rotere gemeenten. De commissies hebben geen
enkele beslissende bevoegdheid, maar zijn louter van adviserende aard.
In Maldegem was echter niet iedereen het idee achter deze commissievergaderingen
genegen. Vooral de oppositiepartij GVP was tegen. De commissies zouden volgens hen
enkel de positie van de meerderheid versterken . De GVP redeneerde dat de echte
d iscussies zouden plaatsvinden in de commissies en niet meer in de gemeenteraad, waar
ze onderhevig zijn aan het oor van de burger. De problemen begonnen al in maart 1 983,
met de samenstelling van de commissie cultuur. De GVP kon niet akkoord gaan met de
samenstelling e rvan en weigerde dan ook mee te werken aan de commissieS. 249
Ook de VU-MB-fractie zou in de loop van 1 986 het slecht functioneren van enkele
commissies in de gemeenteraad aankaarten . Ze kwamen onregelmatig samen en er was
geen duidelijke dagorde. De punten die werden ingediend, waren één jaar later nog niet
eens behandeld. De partij was er ook niet over te spreken dat de commissies achter
gesloten deuren vergaderde n . De burgemeester verdedigde zich door te stellen dat men
een nieuwe weg zou inslaan met de commissies, om ze effectiever te maken.250
Ook elders in Vlaanderen bleek trouwens dat de meeste discussies omtrent de
commissies steeds werden gevoerd omtrent de samenstelling ervan. In principe moet dit
gebeuren volgens het systeem-D'Hondt, maar in de praktijk is best elke fractie
vertegenwoordigd. Met andere woorden, ook de kleine partijen. Toch is gebleken dat de
comm 1ss1es
een
herwaardering
betekenen
voor
het
werk
van
vele
gemeenteraadsleden.251 Dit geldt vooral voor de raadsleden die in de gemeenteraad
nauwelijks worden gehoord.
1 3.5 De fracties in de gemeenteraad
Door haar zestien zetels bevond de CVP zich in deze legislatuur in een luxepositie. De
oppositie had weinig ruimte over om een actief beleid te voeren. Enkel in de
bovenvermelde commissievergaderingen kon ze haar inbreng hebben, al was de werking
van deze commissies in de aanvangsfase niet echt optimaal te noemen. De partij zelf
voerde in de loop van de legislatuur enkele schepenwissels door naar aanleiding van
partijpolitieke afspraken. De plaatselijke CVP-voorzitter Baute evalueerde deze operatie
positief, omdat het een manier is om verjonging en vernieuwing in het bestuur te brengen.
Verde r verklaarde hij dat dit evenwel een éénmalige operatie zou blijven, die zich in
toekomstige legislatu ren niet meer zou herhalen.252 De feiten zouden hem later echter
ongelijk geven, want ook in 1 998 werd een grondige bestuurswissel doorgevoerd.
De grootste oppositiegroep was de GVP met zeven zetels. Zowel de liberalen op deze lijst
als de socialisten lieten zich vooral horen door het financiële beleid van de gemeente aan
te vallen. Het argument dat de gemeente liever de belastingen verhoogde in plaats van
effectief te besparen, was een veelgehoorde kritiek van hun kant. Vooral raadslid Storm
maakte er een traditie van het financiële beleid aan te vallen. De eensgezindh eid in de
groep was echter niet steeds even groot.253

Burgemeester Rotsart de Hertaing brengt op 30 maart 1 983 hulde aan een aantal personen met een lange staat
van dienst: Albert Expeels, gedurende 43 jaar personeelslid, later bestuurschef; Gerard Storm en Yvonne De Smet
met een politieke loopbaan van 25 jaar, schepen Albert De Kesel, eertijds burgemeester van Adegem, 37 jaar actief
in de gemeentepolitiek.

In juli 1 986 nam Albert De Kesel
definitief afscheid
van de politiek, een viering
waarbij eerste minister Martens
aanwezig was.
Hij was 1 2 jaar lid van de
gemeenteraad in Adegem,
18 jaár burgemeestervan Adegem
en 10 jaar schepen in Maldegem.
Bij het afscheid voerde schepen mevr.
Yvonne De Smet
het woord; zij was trouwens vele jaren
in Adegem
een nauwe medewerkster
van Albert De Kesel.
In Adegem was ze 1 2 jaar schepen en
zes jaar raadslid;
in Maldegem bekleedde ze 11 jaar het
schepenambt,
en beëindigde dus in 1 988 een
politieke loopbaan van 29 jaar.
Met de grootste voldoening heeft ze
het ambt van schepen
van burgerlijke stand vervuld. Ze wist
steeds de juiste toon te
vinden tegenover huwenden of
jubilarissen.

De éénmansfractie van de Volksunie in de persoon van Piet Blomme pleitte vooral voor
meer openheid naar de burger toe. Hijzelf voerde een actieve tussenkomst bij de vele
thema's op de agenda. Ook hij had net als de GVP veel kritiek op de commissiewerking.
Als éénmansfractie was het al moeilijk om alle commissievergaderingen bij te wonen en
de werking ervan was beneden alles. In 1 984 deed hij heel wat stof opwaaien door te
manifesteren ter gelegenheid van de plechtigheid naar aanleiding van de bevrijding van
ons land door de Canadezen , één van de stokpaardjes van de toenmalige burgemeester
Rotsart de Hertaing. Deze herdenking werd groots opgezet omwille van de veertigste
verjaardag van de bevrijding. Volgens raadslid Blomme, iemand met een sterke Vlaams
nationalistische visie, was deze herdenking veel te duur. Tevens was het een "kaakslag
aan al diegenen die in dit 'apeland' ten onrechte gebukt gaan onder de repressie". 254 Deze
twee redenen zorgden ervoor dat hij ronduit tegen de herdenking was en er enkel mee
akkoord kon gaan , i ndien er een duidelijke boodschap van vrede werd aan gekoppeld.
De éénmansfractie van de PVV, in de persoon van raadslid Michel Vandedrinck,
bekommerde zich, zoals het een l iberaal past, in grote mate over de Maldegemse
middenstand , die hij extra impulsen wou geven. Hij wou de gemeente grotere bekendheid
geven om zo het centrum van Maldegem als winkelcentrum te promoten.255 Verder was hij
een raadslid dat naast de negatieve aspecten ook de positieve in het beleid kon
benadrukken .256
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In december 1 987 werden aan de
bevolking de richtlijnen voorgelegd
voor het parkeren op het
vernieuwde
marktplein.
De
renovatie werd slechts gedeeltelijk
volgens dit plan uitgevoerd.

1 4. DE G E M E E NTE RAADSV E R K I EZI N G E N VA N 9 O KTO B E R 1 988

De gemeenteraadsverkiezingen in 1 988 boden de kiezers voor het eerst de kans om te
stemmen op heel wat nationale partijen. Zowel de CVP, de PVV, de S P, Agalev als de
Volksunie, hadden een lokale afdeling en dus ook een lokale lijst in Maldegem. Er kwam
maar één lokale partij meer op, namelijk de ' Partij voor de Sociale Vooruitgang', kortweg
de PSV. De lijst was voor de helft samengesteld uit een groep vroegere S P-leden die op
vrijwillige basis uit de SP waren gestapt, omdat ze zich niet meer konden vinden in het
programma van deze partij . De andere helft waren mensen die nieuw waren in de lokale
politiek en die toetraden omwille van hun sociaal engagement. De lijst bevatte ook twee
raadsleden die in 1 982 verkozen waren voor de Gemeentelijke Volkspartij, namelijk
Gerard Storm en Willy Van Rie. Het ideologisch profiel dat op deze partij dient te worden
gekleefd was duidelijk socialistisc h . De partij wou een alternatief zijn voor de
Socialistische Partij. "De kandidaten van de PSV lijst zijn stuk voor stuk mensen die
sociaal gericht zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hun verkiezingsprogramma een
sociale dimensie zal uitstralen".257
Lijsttrekker Gerard Storm benadrukte vooral dat het sociale beleid van de gemeente beter
moest. Vooral de bouw van sociale woningen moest meer worden gestimuleerd en
daarmee was het voornaamste actiepunt van de PSV genoemd . Daarnaast ijverde men
ook voor een verlaging van de belastingdruk, maatregelen om verkrotting tegen te gaan,
aandacht voor verkeersveiligheid en het milieu.258
Alle andere lijsten die men indiende, waren afkomstig van lokale afdel ingen van nationale
partijen. Zo d iende de CVP opnieuw een volledige lijst in met zevenentwintig kandidaten,
getrokken door burgemeester Jean Rotsart De Hertaing. Opmerkelijk was dat er op deze
lijst amper één vrouw stond. De partij was van oordeel dat het gevoerde beleid moest
worden voortgezet, want men was op de goede weg met de gemeente. De vele
inspanningen inzake het wegwerken van de achterstand met betrekking tot de culturele
i nfrastructuur, waren volgens de partij heel positief geëvalueerd.259 Ook het sociale beleid
werd door de partij positief geëvalueerd , al waren er nog heel wat inspanningen nodig.
De verkiezingsslogan van de CVP was: "Een gemeente naar je hart". Het programma dat
men opstelde, draaide rond tien centrale punte n : inspraak, cultuur, sport en vrije tijd,
financiën, welzijn , ruimtelijke ordening, tewerkstelling, veiligheid, jeugd, onderwijs en
vorming en leefmilieu.200
Ook de l iberalen dienden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 988 een lijst i n ,
getrokken door Michel Vandedrinck. D e PVV koos ervoor om bij deze verkiezingen alleen
op te komen en dus geen kartels meer aan te gaan zoals in het verleden. In de campagne
richtte de partij haar pijlen vooral op het financiële beleid dat door de CVP werd gevoerd.
Volgens hen was een belastingverlaging steeds mogelijk geweest, maar wees de CVP die
steeds van de hand om aankopen te doen "waarvan enkel de meerderheid het nut
inzag".28' Ook van het beloofde "open beleid" was er volgens de liberalen nooit iets in huis
gekomen.
Hun centrale thema's waarrond ze campagne voerden, waren: meer inkomen door een
beter fiscaal beleid, voor iedereen een betere dienstverlening, een toekomst voor ons
leefmilieu en onze kinderen, meer aandacht voor Adegem en de andere leefkernen en
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een integratie van het jeugd-, sport-, cultuu r- en sociaal beleid. Tot slot profileerde de PVV
zich als d rijvende kracht achter de middenstand, de landbouw en de werkgelegenheid.262
De partij voerde campagne onder de slogan "PVV voor iedereen", om te benadrukken dat
de partij er was voor elke Maldegemnaar. Balpennen, folders en ballen werden kwistig
uitgedeeld . . .
De derde partij om een lijst i n te dienen was de Maldegemse afdeling van de Volksunie.
Piet Blomme was net als in 1 982 lijsttrekker. Op de lijst stonden opnieuw mensen van de
lokale g roep "Milieubelangen". De VU trok naar de stembus met als doel een beter
gemeentelijk beleid. De ontevredenheid uitte zich vooral over de manier waarop de CVP
het bestuur in handen had . Er was te veel improvisatie en het ontbrak aan een rode draad
doorheen het beleid, aldus de V U . Ook aan het dienstbetoon moest er volgens de partij
een einde komen . Vandaar h u n slogan : "Voor een open en eerlijke politiek". Ook de
commissievergaderingen kregen kritiek te verwerken . Ze functioneerden niet zoals het
hoorde en waren voor verbetering vatbaar. Verder bleven de accenten zoals ze waren:
g roen en Vlaams, waarbij "de vrijwaring van natuur en omgeving, zorg voor milieu en
landbouw" centraal stonde n .263
Ook de Socialistische Partij diende een lijst in bij de verkiezingen van 1 988. Het was de
eerste keer dat de SP in Maldegem op eigen houtje een lijst indiende. Voordien sloot men
samenwerkingsverbanden af met andere partijen. De socialistische traditie, die in
Maldegem steeds i n de schaduw stond van de katholieke en liberale zuil, was niet zo
sterk uitgebouwd . De concurrentie met de alternatieve socialistische partij, de PSV,
speelde uiteraard in het nadeel van de S P. Voorzitter René Van Parys liet verstaan dat
vooral de aandacht voor de zwakken in de gemeente meer naar voren moest komen. Dat
kon niet zonder "een steeds bijschavend sociaal beleid".264 Electoraal gezien hanteerde de
partij de techniek van de "bekende Vlamingen" op de lijst. Zo was de schrijver Paul De
Wispelaere lijstduwer. Hij had geen politieke ambities, maar wilde wel de lijst duwen "uit
sympathie". 265
De Socialistisch Partij - BWP/SP/SP.A
De Belgische Werkliedenpartij, kortweg de BWP, werd in 1 885 opgericht. De partij was
daarmee een samengaan van zowel Vlaamse, Brusselse als Waalse socialistische
bewegingen.266 De partij heeft zich in de beginperiode steeds geprofileerd rond twee
belangrijke strijdpunten, namelijk het algemeen stemrecht en de sociale zekerheid.
Onder socialistische druk werd het algemeen meervoudig stemrecht voor mannen in 1 893
ingevoerd. I n 1 9 1 9 volgde het algemeen enkelvoudig stemrecht voor de mannen, wat dan
ook resulteerde in een electorale doorbraak van de partij in Vlaanderen.261 Op het
vrouwenstemrecht voor de wetgevende verkiezingen was het evenwel nog wachten tot in
1 948.266
De tweede g rote verwezenlijking die er onder de socialistische druk - onder impuls van
Achille Van Acker - kwam, was de invoering van de sociale zekerheid na de Tweede
Wereldoorlog. Voortaan zouden alle arbeiders en bedienden c_ollectief verzekerd zijn
tegen ziekte, werkloosheid, ouderdom en invaliditeit. 269

Op het lokale vlak kende de partij aanvankelijk een zwakke inplanting. Dit was zeker zo
in Vlaanderen, waar de partij enkel scoorde in de stedelijke - eerder industriële gebieden zoals Gent, Antwerpen en Leuven.210
Na de Tweede Wereldoorlog werd de BWP vervangen door de Belgische Socialistische
Partij, de BSP. Voortaan was er een individueel lidmaatschap mogelijk. De partij bleef
aanvankelijk unitair en maakte in de jaren '60 deel uit van meerdere rooms-rode coalities,
al kende de partij in 1 965 een zwaar electoraal verlies.211 De jaren '70 werden door een
steeds toenemende onenigheid gekenmerkt binnen de toen nog u nitaire partij. In 1 978
sloegen de Franstalige socialisten een andere weg in. De Vlaamse afdeling werd daarop
in 1 980 omgedoopt tot Socialistische Partij, kortweg S P. Het zou een socialistische partij
worden die ook Vlaamse en pacifistische standpunten zou innemen.212
I n het begin van de jaren '80 kende de partij een electorale opgan g , die echter aan het
einde van de jaren '80 ongedaan werd gemaakt. Het werd de opdracht van de nieuwe
voorzitter Karel Van Miert om de SP te vernieuwen gedurende de oppositiekuur van 1 98 1 1 987. I n deze jaren trad e r een nieuwe generatie aan , d e zogenaamde jonge Turken. Ze
slaagden erin om de partij van een levensbeschouwelijke openheid te voorzien.273
De jaren '90 brachten de partij weinig redding. De verkiezingen in 1 99 1 (zwarte zondag)
leverden de socialisten enkel verlies op. Verder werd er na d e Agusta-affaire, de
ontsnapping van Marc Dutroux en de zaak-Semira Adamu meermaals met een
beschuldigende vinger naar de SP gewezen . Ook de dioxinecrisis zorgde, net als bij de
toenmalige CVP, voor een electorale afstraffing.214
Na de verkiezingen van 1 3 juni 1 999, werd de SP opgenomen in een paars-groen kabinet.
De voornaamste aandachtspunten waarrond de Socialistische Partij in deze legislatuur
actief was, waren het actieplan om de jongerenwerkloosheid te reducere n , de
zorgverzekering, de kinderopvang en het openbaar vervoer.215
De vele vernieuwingen onder Karel Van Miert, Louis Tobback en Frank Vandenbroucke
hadden dus min of meer hun doel gemist. Als antwoord haalde de partij in 1 999 dan maar
de 'Antwerpse reclamejongen ' Patrick Janssens binnen. Zijn opdracht was duidelijk: de
failliete SP moest er opnieuw bovenop komen.216
Zijn vernieuwingsplannen verwoordde Janssens zelf als volgt: "Het centrale idee van ons
programma blijft dat we een samenleving willen waar iedereen gelijke kansen heeft om
zich te ontplooien en ook de verantwoordelijkheid om die kansen te benutten. Ons doel
blijft dus radicaal links. Wat we wel bijsturen, zijn onze middelen om dat doel te
bereiken". zn
Begi n 2001 gooide de partij de deuren open voor de gelovigen en d e zelfstandigen.210 De
hele operatie resulteerde uiteindelijk ook in een nieuwe naam voor de partij, voortaan
spreken we van Socialistische Partij Anders, SP.A, met sociaal progressief alternatief als
ondertitel. Steve Stevaert (sinds 2005 gouverneur van Limburg) werd na Patrick Janssens
de nieuwe voorzitter. Bij de laatste verkiezingen in 2003 en 2004 stelde de partij
kartellijsten op met Spirit, een erfgenaam van de vroegere Volksunie.

Het socialisme i n Maldegem
De geschiedenis van het socialisme in Maldegem is er een van een voortd urende strijd
tussen verschillende socialistischgezinde kandidaten . Dat had tot gevolg dat de
socialisten i n de gemeente nooit echt zijn doorgebroken en steeds in de schaduw zijn
blijven staan van de katholieke en liberale partijen.
1 n 1 946 werd er één socialistische lijst ingediend die 6, 7 % van de stemmen behaalde,

n iet voldoende voor een zetel. Bij de volgende verkiezingen van 1 952, was er opnieuw
een socialistische lijst, getrokken door de kopman Gerard Storm. Ook die lijst behaalde
geen enkele verkozene. De problemen begonnen in 1 958, toen er twee socialistische
lijsten werden ingediend. Gerard Storm was buiten de Socialistische Partij gezet en zou
voortaan alleen opkomen met een "onafhankelijke lijst".279 Hij behaalde er d rie zetels mee
in 1 958, de "echte" socialisten hadden er geen enkele. De gemeenteraadsverkiezingen
van 1 964 leverden de Storm-lijst vier zetels op en opnieuw g een enkele voor de echte
socialistische lijst 'Het Sociaal Streven'.
I n 1 970 behaalden de socialisten in Maldegem hun eerste naoorlogse zetel . Het was
René Van Parijs die met zijn vierde plaats op de Maldegemse Eenheidslijst was verkozen.
Hij was daarmee de eerste officiële socialist die plaatsnam aan de raadstafel in de
naoorlogse period e . De lijst van Gerard Storm behaalde in 1 970 nog twee zetels.
De verkiezingen van 1 976, waarbij slechts drie partijen opkwamen, zorgden voor een
verspreiding van de socialiste !1 op twee lijsten . De g roep rond Storm stond op de GVP
lijst en de socialisten stonden op de Maldegemse Eenheidslijst. Op deze laatste lijst was
het opnieuw René Van Parijs die werd verkozen . I n 1 982 herhaalde zich dezelfde situatie.
Er stonden zes socialisten op de Eenheidslijst en de groep rond Gerard Storm stond
opnieuw op de GVP-lijst.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 988 kwam de SP voor het eerst op onder haar
eigen naam. De lijst behaalde één verkozene, namelijk opnieuw René Van Parijs. Ook
deze maal was er een tegenlijst, namelijk de PSV, die door de groep-Storm was
samengesteld. Deze lijst behaalde twee verkozenen.
Vanaf 1 995 zetelde er in de Maldegemse gemeenteraad geen enkele socialistische
verkozene meer. De gemeenteraadsverkiezingen van 1 994 leverden geen zetels op voor
de Storm-lijst, noch voor het kartel PSV-SP. Ook in oktober 2000 behaalde de lijst SP
VU. I D niet voldoende stemmen om een zetel te behalen.
Wat opvalt in dit overzicht is dat de officieuze socialisten bijna steeds betere electorale
uitslagen hebben gekend dan de officiële socialisten. De bekendheid van Gerard Storm
en zijn entourage is daarvan wellicht de oorzaak. Desondanks was ook René Van Parijs
een bekend figuur.
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Tot slot diende ook Agalev opnieuw een lijst in bij de gemeenteraadsverkiezingen. Agalev
deed dit ook al in 1 982 met een bescheiden lijst, maar behaalde toen geen enkele zetel.
In de loop van 1 987 werd de partij nieuw leven ingeblazen door een g roep jonge
enthousiastelingen. Zij vonden dat de inspanningen die in 1 982 waren geleverd, een
vervolg dienden te krijgen. Ze begonnen te vergaderen en stelden een lijst samen. Dat
laatste was zeker niet eenvoudig, omdat het in die periode niet evident was om zich als
Agalev-kandidaat te profileren.28-0 Uiteindelijk slaagden ze erin om een lijst met zeven
kandidaten op te stellen, één vrouw en zes mannen. De partij werd ook versterkt met een
nieuw boegbeeld in de persoon van Geert Dhont.
Agalev-Maldegem pleitte voor een open beleid . Hiermee bedoelden ze vooral inspraak
van de burger. Via een sobere campagne maakten ze duidelijk dat er ook moest worden
gestreefd naar een nieuwe politieke mentaliteit. Geen vriendjespolitiek meer, maar een
eerlijke politiek waar iedereen dezelfde kansen kreeg, op basis van verdienste. De
kernpunten van het programma waren een goed milieu-, verkeers- en jeugdbeleid, een
sociaal beleid en tot slot een "propere" politiek.28 1 Met dat laatste bedoelde men dat men
tegen financieel gewin was via een politiek mandaat en tegen het cumuleren van
meerdere functies. "Dit alles en nog veel meer bedoelt Agalev als ze spreekt over een
alternatief gemeentebeleid, een levend alternatief voor de kleurloze politiek die nu in ons
stadhuis bedreven wordt". 282
1 4.1 De verkiezingen in Vlaanderen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen betekende een algemene
lichte terugval voor de CVP en een lichte klim voor de PVV. "De CVP blijft op lokaal vlak
de grootste partij, maar kon het verlies geleden in 1 982 niet wegwerken. Integendeel, in
de gemeenten waar de CVP deelnam aan de verkiezingen leed ze een gemiddeld verlies
van 0, 6 %".283 De liberalen daarentegen wonnen 1 ,5 %, i n vergelijking met 1 982.284
Voor de groenen betekenden de verkiezingen de verdere uitbouw van de partij. Waar er
in 1 982 64 lijsten werden ingediend, zien we in 1 988 al 1 38 lijsten aantreden bij de
verkiezingen. De partij behaalde 6,9 % van de stemmen en dat was goed voor 1 08
raadsleden.285 De VU ten slotte behoorde net als de CVP tot de verliezers; de partij verloor
in Vlaanderen gemiddeld 2,9 %.288
1 4.2 De verkiezingen in Maldegem
De gemeenteraadsverkiezingen hadden plaats op 9 oktober 1 988 en wanneer men, zoals
het bij verkiezingen past, spreekt over winnaars en verliezers, d an konden we in
Maldegem (hoe vreemd het ook mag klinken) eigenlijk alleen maar over winnaars
spreken. Alle zes de partijen die deelnamen aan de verkiezingen, sleepten één of meer
zetels in de wacht.
De enige lokale partij, de PSV, behaalde 9,8 % van de stemmen. Dat resultaat was goed
voor twee zetels. De partij was daarmee tevreden, aldus lijsttrekker Storm. De "echte"
socialisten behaalden 6,5 % van de stemmen (één zetel) en ook zij waren op hun beurt
tevreden. De SP was zich bewust van de sterke machtspositie van de CVP, waardoor het
voor andere partijen niet eenvoudig was om zetels binnen te halen .

De SP-kandidaten voor de verkiezingen van 9 oktober 1 988.
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De kandidaten van Agalev.

De kandidaten op de lijst VOLKSUN IE-M ILIEUBELANGEN.

De lijst van de Volksunie en Milieubelangen behield haar ene zetel, al was er procentueel
een achteruitgang van 8,2 % naar 5,6 %. Opnieuw was het raadslid Piet Blomme die werd
verkozen. Bijna werd er een hertelling gevraagd door de CVP, wegens het hele kleine
stemmenverschil wat hun achttiende zetel betrof. De CVP zag hier later van af en de
Volksunie behield haar zetel .
Ook de groenen hadden reden tot feesten . Al in 1 982 behaalden ze een goed resultaat,
maar geen enkele zetel. Deze keer haalde de partij met 5,9 % van de stemmen haar
eerste zetel binnen in Maldegem. Voor raadslid Geert Dhont was dit het bewijs dat er
"kiezers zijn die stemmen voor een realistisch programma en die zich niet laten leiden
door de grote reklame die rond de verkiezingen en de kandidaten wordt gemaakt". 287 Het
resultaat van de partij lag in de lijn van de Vlaamse situatie.
De liberalen realiseerden, zoals overal in Vlaanderen, een mooie winst. Er was zelfs
sprake van een echte doorbraak. De partij behaalde 1 9,3 % van de stemmen. De PVV
zou voortaan de tweede grootste fractie zijn in de raad en bestaan uit vijf leden. Een mooi
resultaat, waardoor voorzitter Patrick Ghysels dan ook kon besluiten dat er in Maldegem
een "bodem is voor een stevige PVV-afdeling".288
De CVP haalde 53 % van de stemmen, een winst van 5 %. Daarmee verhoogde de partij
haar zetelaantal en kwam op zeventien terecht. Dit ondanks het feit dat de partij het elders
in Vlaanderen niet echt goed deed . Volgens Johan De Roo was dit het bewijs dat de
kiezer het gevoerde beleid "naar waarde schat".289
De hele verkiezingsslag, volgens de lokale pers bijna de rustigste uit de Maldegemse
geschiedenis, was hiermee afgesloten. Omdat de CVP duidelijk de meerderheid had , was
het logisch dat het opnieuw deze partij zou zijn die de bestuursmeerderheid zou vormen .
In de loop van 1 989 ten slotte werd er dan uiteindelijk vrede gesloten i n het socialistische
kamp. Het was vooral onder druk van gemeenschapsminister Luc Vandenbossche dat er
naar een oplossing werd gezocht. "Maldegem heeft tijd gehad om hun problemen zelf op
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Met deze dame en heren wierp de CVP zich in de strijd.

Een indrukwekkende schare kandidaten op de PVV-lijst.

te lossen. Ze zijn er niet uitgekomen. In het belang van de j:Jartij moet er vanuit de
federatie opgetreden worden".290 Op die manier kwam er een samenwerking tot stand en
op 1 mei 1 990 werd Gerard Storm tot erevoorzitter van de SP benoemd. �1

1 4.3 Samenstell ing van het bestuur
Aangezien de CVP opnieuw over een absolute meerderheid beschikte, kon de partij weer
de bestuursverantwoordelijkheid over de gemeente op zich nemen. Jean Rotsart de
Hertaing bleef burgemeester van de gemeente en Johan De Roo werd eerste schepen.
Tweede schepen werd Sylvère De Cuyper en derde schepen Remi De Jaeger. Noël Wille
werd vierde schepen, Aimé Van Meenen vijfde en Boudewijn De Schepper sloot als zesde
schepen de rij af.
De overige raadsleden van de CVP die geen schepenmandaat uitoefenden, waren
Laurent Osaer, Danny Coene, Georges Gobeyn, Richard Vermeulen, Pau l Ginneberge,
Achiel Goethals, Jacques De Taeye, Marijn Van Poucke, Geert De Roo, Carlos De Cuyper
en Marleen Van den Bussche. Voor de PVV zetelden Michel Vandendrinck, Paul Van
Nieuwenhuyse, Katrien Van Hecke, Daniël Braet en Eddy De Schepper. René Van Parys
was de enige SP-verkozene en Piet Blomme vormde de VU-MB-fractie. Halfweg de
legislatuur echter gaf hij zijn mandaat op ten voordele van Marie-Jeanne De Zutter.
Gerard Storm en Willy Van Rie waren de PSV-verkozenen en Geert Dhondt ten slotte
vormde de éénmansfractie voor Agalev.
De gemeenteraad die in 1 988 door de Maldegemse bevolking was verkozen, was vooral
samengesteld uit bedienden en zelfstandigen. Ook viel het op dat het onderwijzend
personeel vanaf 1 988 goed was vertegenwoordigd in de raad. Een evolutie die parallel
liep met de situatie in Vlaanderen, waar men ook vaststelde dat deze groep door de jaren
heen steeds belangrijker werd .292 Net het tegenovergestelde kon men constateren met de
Legislatuur 1 989 - 1 994
Burgemeester:
Jean Rotsart de Hertaing (CVP)
College:
Eerste schepen: Johan De Roo (CVP)
Tweede schepen : Sylvère De Cuyper (CVP)
Derde schepe n : Remi De Jaeger (CVP)
Vierde schepen : Noël Wille (CVP)
Vijfde schepen : Aimé Van Meenen (CVP)
Zesde schepen : Boudewijn De Schepper (CVP)
Raadsleden :
Laurent Osaer (CVP)
Danny Coene (CVP)
Georges Gobeyn (CVP)
Richard Vermeulen (CVP)
Paul Ginneberge (CVP)
Achiel Goethals (CVP)
Jacques De Taeye (CVP)
Marijn Van Poucke (CVP)
Geert De Roo (CVP)
Carlos De Cuyper (CVP)

Marleen Van den Bussche (CVP)
Michel Vandedrinck ( PVV)
Paul Van Nieuwenhuyse ( PVV)
Katrien Van Hecke ( PVV)
Daniël Braet (PVV)
Eddy De Schepper (PVV)
René Van Parys (SP)
Piet Blomme ( 1 989- 1 99 1 ) (VU-MB)
Marie-Jeanne De Zutter ( 1 99 1 - 1 994) (VU-MB)
Gerard Storm (PSV)
Willy Van Rie (PSV)
Geert Dhont (Agalev)

groep van de landbouwers, een groep die steeds in belang zou afnemen. Er zetelde in
deze legislatuur maar één landbouwer meer in de raad . Wat betreft de vrouwelijke
aanwezigheid, zagen we geen wijzigingen tegenover de vorige legislatuur. Opnieuw
zetelden er amper twee vrouwen in de Maldegemse gemeenteraad. Met betrekking tot de
leeftijd stelden we voor het eerst sinds lang echter een verjonging vast. De gemiddelde
leeftijd van deze gemeenteraad bedroeg 43 jaar, terwijl dit in 1 982 nog ruim 52 jaar was.

Het college, 1 989-1 994.
Zittend: Johan De Roo, burgemeester Jean Rotsart de Hertaing, Sylvère De Cuyper.
Staand: Aimé Van Meenen, Noël Wille, Boudewijn De Schepper, Remi De Jaeger,
secretaris Daniël De Groote.

1 4.4 Korte terugblik op het beleid
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De PVV had als verkiezingsbelofte gesteld dat men voor de deelgemeente Adegem de
dienstverlening in het oude gemeentehuis zou verbeteren. Het gemeentehuis zou dienst
kunnen doen als een soort gedecentraliseerde entiteit. Op die manier zouden de
Adegemnaren zich niet meer naar Maldegem moeten verplaatsen voor administratieve
zaken. Ook de politie van Adegem, die op dat moment niet eens over een eigen auto
beschikte, zou beter moeten worden uitgerust. Toen de PVV de problemen aankaartte op
een raadszitting in 1 989 kreeg ze evenwel te horen dat de meerdecheid niet van plan was
om op deze eisen in te gaan. Volgens hen was er een goede dienstverlening en de politie
zou voortaan kunnen beschikken over . " een bromfietsl293

De gemeenteraad, legislatuur 1 989-1 994.
Zittend: Aimé Van Meenen, Remi De Jaeger, Johan De Roo, burgemeester Jean Rotsart de Hertaing, Sylvère De
Cuyper, Noël Wille, Boudewijn De Schepper.
1 ste rij staand: René Van Parys, Willy Van Rie, Paul Ginneberge, Georges Gobeyn, Carlos De Cuyper, Marijn Van
Poucke, Eddy De Schepper, Jacques De Taeye, Paul Van Nieuwenhuyse, Gerard Storm, secretaris Daniël De
Groote. 2de rij staand: Michel Vandedrinck, Daniël Braet, Richard Vermeulen, Marleen Van den Bussche, Geert De
Roo, Achiel Goethals, Laurent Osaer, Katrien Van Hecke, Marie-Jeanne De Zutter (1 991 - 1 994), Geert Dhont.

Ook de gemeenteraadscommissies, die ook in de vorige legislatuur heel wat stof deden
opwaaien, zouden in deze legislatuur op de agenda van de gemeenteraad terug te vinden
zijn. Aan het begin van de legislatuur, meer bepaald in februari 1 989, werd er beslist om
een werkgroep (onder leiding van de burgemeester) op te starten die een reglement zou
opmaken volgens hetwelk de commissies zouden moeten werken . Het voorstel bestond
erin om elke politieke partij of fractie een vertegenwoordiging te geven in deze
commissies, zodat "alle partijen goed op de hoogte zijn van de aard en de omvang van
de problemen en zo zullen zij de gemeenteraadszitting met kennis van zaken en goed
voorbereid kunnen bijwonen".2S14 0ok de oppositie kon zich in dit voorstel vinden, al vonden
sommigen het jammer dat men zo lang had moeten wachten op die manier van werken.
Deze legislatuur zou de commissiewerking op het goede spoor zette n .
D e financiële crisis, d i e zich reeds begin de jaren '80 liet voelen, zette zich ook in deze
legislatuur verder. Alle oppositiepartijen maakten er een verkiezingsthema van . Ook na de
verkiezingen bleven ze strijden voor een verlaging van de belastingen. 1 990 was een jaar
waarin alle belastingen opnieuw de hoogte i n g i n g e n . Uit een onderzoek van
oppositieraadslid Storm bleek dat de gemeente zich in de top-vijf van de hoogste
belastingen situeerde van de provincie Oost-Vlaanderen .295 Volgens oppositiepartij Agalev
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waren de Maldegemse belastingen ook allesbehalve rechtvaardig. Arm of rijk, iedereen
betaalde evenveel . De g roenen waren voorstander van een systeem waarbij de hoogte
van de belastingen afhankelijk zou zijn van het inkomen, vooral wat betreft de
milieubelastingen. Het zogenaamde "de vervuiler betaalt-principe". Verder pleitten ze voor
alternatieve belastingen die enkel kapitaalkrachtigen troffen , bijvoorbeeld een belasting
op verkrotting.296 Ook toen in december 1 993 de begroting voor 1 994 op de agenda stond,
waren het opnieuw de oppositiepartijen die een belastingverlaging voorstelden. Zowel de
PSV als de VLD (de vroegere PVV) waren van oordeel d it de personenbelasting in
Maldegem naar omlaag moest en dat die ook mogelijk was.291 De VLD was van mening
dat de meerderheid de u itgaven bewust overschatte en d e i n komsten bewust
onderschatte om op die manier een kunstmatig overschot te creëren.
Ook de openbaarheid van bestuur werd een belangrijk agendapunt in deze legislatuur.
Aan h et begin van deze bestuu rstermij n , toen d e verschil lende partijen h u n
i ntentieverklaring op d e eerste gemeenteraadszitting t e n beste gaven, werd d e
openbaarheid van bestuur door alle partijen in de verf gezet. Zowel meerderheid als
oppositie hamerden erop dat de openbaarheid van bestuur een noodzakelijk gegeven
was waaraan gewerkt moest worden .
D e PVV lichtte het onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid toe en bij de
Vol ksunie klonk het dat er naar een "open beleid" moest worden gestreefd. Ook de CVP
jongeren gaven aan dat "openheid en inspraak" één van de centrale punten was waarrond
men de komende legislatuu r moest werken.298
Het leek de verschillende partijen dus wel menens als het erop aankwam om een open
beleid naar de burger toe te voeren, waar plaats was voor inspraak. Maar, de PSV-fractie
was helemaal niet overtuigd van deze mooie intenties. Raadslid Storm zei over de
meerderheid dan ook het volgende: ''Ze willen absoluut niet dat er iemand anders een
vinger in de pap te brokkelen heeft. Nochtans pretenderen ze dat ze steunen op adviezen
van de jeugdraad, kulturele en sociale raad. Maar alleen als die adviezen in hun kraam te
pas komen. Als ze niet akkoord zijn, kijken ze er hoegenaamd niet naar". 299
De meerderheid van haar kant deed nochtans heel wat inspanningen om daadwerkelijk
"derden" bij het beleid te betrekken. Zo werd er in 1 99 1 een seniorenraad geïnstalleerd
om ouderen een inspraakmogelijkheid te geve n . "Deze groep mensen zullen hun mening
geven op gebied van milieu, van verkeer, van veiligheid . . . en met hun mening zal zeker
rekening gehouden worden".300 I n 1 992 werd er dan een milieuraad opgestart, zij het met
enkele kinderziektes. Vooral het gebrek aan belangstelling bleek hier een probleem te
zijn. Ook de culturele raad had niet steeds een optimale samenwerking met het
gemeentebestuur. In de lokale pers klonk het: "Vooral de gemeentelijke kulturele raad
voelt zich niet bepaald gelukkig met de manier waarop vaak gehandeld wordt". De visie
van de Maldegemse cultuurraad klonk toen als volgt: "Inspraak is een recht van de burger
en een plicht van de beleidsverantwoordelijke".301
Verder zullen de Maldegemse inwoners zich van deze legislatuur wellicht ook nog het
nieuwe verkeerscirculatieplan herinneren. De bedoeling was om het verkeer efficiënter en
veiliger te laten verlopen door in verschillende straten het eenrichtingsverkeer in gebruik
te nemen. Dit alles kaderde in een duidelijke poging om het centrum veiliger te maken
voor iedereen.302

Ook op sociaal vlak leverde de gemeente extra inspanningen gedurende deze legislatuur.
Zo zien we dat de gemeente in 1 989 een sociaal pakket goedkeu rde dat niet bepaald
zuinig te noemen was. Het pakket bevatte tegemoetkomingen voor grote gezinnen in
verbruikskosten , geboortepremies, een toelage voor ouders met mindervalide
kinderen . . . 303 Verder waren er plannen om een gemeentelijke sociale bouwpol itiek te
creëren, waarbij de gemeente goedkope bouwgronden ter beschikking zou stellen.
Ook het milieu kreeg door de aanwezigheid van Agalev in de gemeenteraad meer
aandacht dan voorheen. Zo voerde Agalev actie in 1 990 in het kader van de nationale
Agalev-actie ''we rijden onze aarde naar de maan". Spandoeken werden opgehangen in
Maldegem om de inwoners bewust te maken van de vervuilende invloed van de wagen.
Agalev liet ook van zich horen bij de goedkeuring van de milieubeleidsnota in 1 993. Die
was volgens de oppositiepartij enkel een opsomming van doelstellingen zonder dat er een
termijn werd bepaald waarbinnen deze doelstellingen moesten worden gerealiseerd . Ook
had de gemeente volgens de groenen geen prioriteiten opgenomen in deze nota.304
Verder was er niets in terug te vinden over bermbeheer, een punt dat in Maldegem
gevoelig lag. Het Maldegemse stoomcentrum had immers de bermen van de spoorweglijn
Maldegem-Eeklo met herbicide behandeld. Een daad die volgens Agalev ongehoord was
en i n strijd met het wegbermdecreet van 1 984.305 Het was dan ook te betreu ren dat de
gemeente, na eerdere problemen in het verleden, niet reageerde . . . aldus de
Maldegemse groenen.
Eén van de meest in het oog springende dossiers in deze periode was ongetwijfeld de
aankoop van 'Huize Wallyn'. De meerderheid wilde dit gebouw aan kopen, maar had er
niet direct een bestemming voor. Later besliste men om er de administratie van de
burgemeester in onder te brengen. Het huidige gemeentehuis was immers te klein
geworden. De oppositiepartijen waren tegen de aankoop en lieten dat meermaals en
duidelijk blijken.
De VLD was tegen omwil le van de veel te hoge aankoopprijs en de bestemming. "Een
paleis voor de burgemeester", terwijl het huidige gemeentehuis eigenlijk niet efficiënt
gebruikt werd, ging volgens de VLD te ver.306
Ook Agalev was tegen. Toen de partij dat duidelijk maakte bij de opening van 'Huize
Wallyn', liep de situatie ernstig uit de hand. Op de website van Agalev was daarover het
volgende te lezen: "Midden de vorige legislatuur was er ook nog een spectaculaire actie
met spandoeken bij de opening van huis Wallyn, omdat wij tegen deze investering van
40 miljoen waren voor een privéwoning voor de burgemeester. De politie is daar toen vrij
agressief opgetreden - op bevel van de burgemeester - om de boel uit elkaar te kloppen,
dat was serieus en er vielen rake klappen. Sindsdien is de actiebereidheid bij de
achterban iets gedaald".307 Dat dit dossier gevoelig lag, bewijst het feit dat zelfs in de
verkiezingscampagne van oktober 2000, Huize Wallyn nog een rol zal spelen.
Tot slot nog dit: Denis Posman, die tot eind 1 988 nog zetelde voor de GVP, werd niet meer
herverkozen bij de verkiezingen van 1 988. Toch zou hij de lokale politiek blijven volgen
door een maandelijks verslag te schrijven voor het blad Taptoe. Dit in een stijl waarbij
vooral de sfeer binnen de gemeenteraad werd weergegeven, eerder dan de besproken
agendapunten. In het volgende kader staan enkele fragmenten uit zijn eerste verslag van
de gemeenteraad van februari 1 989.308
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Gemeenteraad Maldegem: goed !
Woensdag ben ik naar de gemeenteraad geweest. I k heb mij
daar goed geamuseerd . 't Was sinds augustus geleden dat ik
de arena nog betreden had . Ik werd in oktober niet meer
herverkozen, en meende dat ik d aar niet meer nodig was.
Maar een vriend kwam mij voortdurend lastigvallen. Ik had
hem tijdens de verkiezingscampagne erg bekoord met mijn
verkiezingspamflet in Taptoe . En h ij wou dat ik de
Maldegemse gemeenteraden in Taptoe zou "verslaan op zijn
Posmans". Hij bleef aandringen. I k heb tenslotte toegegeven,
en hem beloofd het te doen, tot dat mijnheer De Baets mij
vraagt er mee te stoppen.
I k was benieuwd wie er op mij n plaats zat. En i k mag niet klagen. De jonge, dynamische
verkozene van Agalev, Geert Dhont, is mij n opvolger. Het kon niet beter. Hij gaf goede
replieken, viel aan, counterde goed, en om 1 1 .30 gaf hij de burgemeester een mep onder
de gordel, waar mijnheer Jean wel even wit van werd. Dat waardeer ik zie. Mannen die
niet bang zijn, en die, alhoewel nog maar pas verkozen , de burgemeester in het nauw
d rijven. ( . " )
Bij mij telt voóral d e sfeer in d e raadszaal. I k vind bijvoorbeeld dat het Johan D e Roo beter
afgaat, nu hij daar als schepen vooraan aan de eretafel zit. Vroeger zat hij daar met zij n
rug in de tocht van de ingan � sdeur. Maar n u zit hij daar als vice-premier beter o p zijn
plaats.
De beleidsnota van schepen Wille over tewerkstelling en milieuproblematiek was nogal
slapjes: de alledaagse, niet-uitvoerbare beloften , die in alle gemeenten door de betrokken
schepenen naar voren gebracht worden, maar die na zes jaren maar bij beloften blijven.
Maar schepen Wille deed zij n best. En dat is al iets.
Om 5 voor 8 gebeurt een historisch feit in de Maldegemse gemeenteraad ; raadslid Van
Parijs vraagt plots het woord ! Dat was nog nooit gebeurd . Tijdens de voorgaande
legislatuur heb ik hem nooit iets horen zeggen. Ik verschoot mij bijna dood van
't verschieten ! H ij zei dat hij dat niet gewoon is, zo maar het woord vragen, en dat hij daar
niet veel gebruik zal van maken. De meeste toeschouwers vonden het wel leuk, zo plots
een nieuw geluid in de raadszaal te horen, en glimlachten tevreden. ( " . )
Storm vraagt o m d e verslagen over d e commissies in d e gemeenteraad voor te leggen.
"Goed" zegt de burgemeester, "ik ben daar niet mee akkoord". Waarom hij dan eerst goed
zegt, is mij een raadsel. H ij zegt dat trouwens voortdurend. Alles lijkt "goed" voor hem. Ik
heb met streepjes op mijn blad aangestippeld hoeveel keer hij tijdens die ene raad "goed"
gezegd heeft. En er staan 1 36 streepjes op mijn blad. En ik heb er zeker nog vergeten
aanstippen, terwijl ik aan't schrijven was. Hij heeft ook nog een keer "heel goed" gezegd,
één keer "goed zo" en één keer "goed doen". Dat klonk zo eigenaardig dat ik het speciaal
genoteerd heb. (" .)
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't Is al 1 0. 1 5 als het punt van de heer Van Nieuwenhuyse ( PVV) aan bod komt. Het gaat
over "openbaarheid van besturen". Van Parijs zegt dat hij in een commissie gezeten heeft
met minister Vandenbossch e en minister Tobback, waar het over dat punt ging. Maar er
gaan veel zeggen in een zak. Want ik ben dat donderdagavo nd gaan vragen aan minister

Vandenbossche op zijn kabinet. En die scheen daar niet veel van te weten. Maar elk weert
zich op zijn manier. En Van Parijs vraagt dat het gemeentepersoneel zou mogen
aanwezig zijn tijdens de besprekingen. Men kan zich echter goed inbeelden wie van het
personeel zal mogen aanwezig zij n . Men moet zich geen illusies maken.
Om 1 0.20 heeft Piet Blomme het over de overdreven uitgaven van recepties en
feestelijkheden. De burgemeester vindt dat er nog te weinig uitgegeven wordt, want
gemeente A, B, C, D, enz. geven nog meer uit. Goed. ( . . . )
I n de omgeving van Sobemai vallen de kaders regelmatig van de m u ren van het daveren,
zegt Vandedrinck. En Piet Blomme geeft hem gelijk. Kaders en vazen vastkleven wil de
burgemeester adviseren, maar hij durft niet. En tegen de geluidshinder heeft men een
groen scherm van netels aangebracht, zegt Vandedrinck. Maar in de wintermaanden
geven netels weinig resultaat. Waarvan akte. ( . . . )
Om 1 2u ging i k naar huis. Maar in de Fall Staff werd de vergadering tot 3u voortgezet.
Goed, goed !
1 4.5 De fracties i n de gemeenteraad
Met zeventien van de zevenentwintig zetels had de CVP ook in d eze legislatuu r een
sterke basis. De oppositie was dan wel groot in aantal , maar ze was ook verdeeld . Vijf
oppositiepartijen zorgden ervoor dat er met vele meningen rekening moest worden
gehouden en dat maakte blokvorming er niet eenvoudiger op. Het resultaat was een
versnipperde oppositie, die zich elk afzonderlijk als het ware specialiseerde om één
bepaald aspect van het beleid van de meerderheid te kraken. De verdiensten van de CVP
gedurende deze legislatuu r waren te zoeken in sociale dossiers, verkeersveiligheid en
zeker inzake de ruime uitbreiding van de sportaccommodatie. Maldegem zat lang met een
achterstand inzake sportinfrastructuur, waaraan in deze legislatuur zeker is verholpen.
Ook werden er bewust minder wegenwerken uitgevoerd om het hoofd te kunnen bieden
aan de financiële moeilijkheden van de jaren '80.309
De PSV-fractie had zich de voorbije legislatuu r vooral geconcentreerd op het financiële
beleid dat de gemeente voerde. Het was raadslid Storm die er een traditie van had
gemaakt om steeds het financiële beleid te analyseren en te bekritiseren. Ook in deze
legislatuur hield hij zich aan die strategie. De tussenkomsten van de twee raadsleden van
deze fractie waren bijna steeds sociaal geïnspireerd, zoals de partij-ideologie het dan ook
wilde. Sociale bouwpolitiek en de bestrijding van de verkrotting van de gemeente bleven
constanten in hun politiek.
De eenmansfractie van de Volksunie, gevormd door Piet Blomme, vertoonde in deze
legislatuur een opvallende strijd voor de 'openheid van bestuur'. Vooral de doorstroming
van i nformatie naar de raadsleden toe en de toegan kelijkheid van de
bestuursdocu menten, moesten beter. In een i nterview getu igde hijzelf dat de
doorstroming van informatie naar de raadsleden ronduit zwak was. Raadsleden waren
niet op de hoogte van de hangende dossiers. Ze moesten nochtans wettelijk ter inzage
liggen, wat ook zo was. Maar vaak bestonden die dossiers uit niets meer dan één pagina
nietszeggende tekst. Ook voor het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid had het raadslid

aandacht, toen hij middelen zocht om de jaarlijkse 1 1 . 1 1 . 1 1 .-actie nieuw leven in te
blazen. Het oppositie voeren zelf verliep volgens het raadslid n iet altijd even gemakkelijk.
De enige manier om iets in de aandacht te krijgen, was punten toevoegen aan de agenda.
De meeste tussenkomsten van de g roep VU-MB g i ngen over concrete problemen die het
raadslid waren ingegeven door een actieve deelname aan het verenigingsleven. Halfweg
de legislatuur maakte hij plaats voor Marie-Jeanne De Zutter. Zelf afkomstig uit de groene
beweging in Eeklo, was ze bijzonder goed ingelicht over de dossiers waarmee de
gemeente bezig was. 310
Ook de liberalen hadden het gemunt op het financiële beleid, dat volgens hen
ondoordacht werd gevoerd. Ook het feit dat, telkens wanneer de begroting in de raad
werd besproken, het aanvangsuur van deze raadszitting werd vervroegd, zette kwaad
bloed. Vele oppositieraadsleden waren dan nog professioneel actief en dit belette hen om
op deze zittingen aanwezig te zij n . Over de informatieverzameling was de partij behoorlijk
tevreden, al werden de raadsleden dikwijls van het kastje naar de muur gezonden, in hun
zoektocht naar de juiste i nformatie om de gepaste interpellaties te kunnen doen.311
Agalev tot slot had aan Geert Dhont een bijzonder actief raadslid, dat bijna in elke
raadszitting punten aan de agenda toevoegde. Dat ging van vragen over een bepaalde
beleidsdaad tot constructieve voorstellen in verband met een beter milieubeheer. Een
voorbeeld hiervan is de subsidiereglementering voor rechtlijnige beplanting, een voorstel
waar de meerderheid dan ook op inspeelde. Het feit dat hij er maar alleen was om de
belangen van zijn partij te verdedigen, maakte het er niet gemakkelijker op. Alle
commissievergaderingen kwamen zo op de schouders van één raadslid terecht.312 Toch
was zijn oppositie steeds bijzonder constructief.313

120 1

Duizenden boeken worden verhuisd, gedragen door gewillige kinderhanden, op 3 oktober 1 989. De bibliotheek
neemt zijn intrek in de gerenoveerde Schouwburg en gaat er een grote expansie tegemoet.
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1 5. D E G E M EENTE RAADSV E R K I EZI N G E N VAN 9 O KTO B E R 1 994

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 994 werden er in Maldegem zeven l ijsten
ingediend. Slechts d rie daarvan zouden zetels veroveren . De verkiezingssfeer was niet
uitbundig te noemen. Onderhuids leefde er bij velen het vermoeden dat de CVP opnieuw
op weg was naar een absolute meerderheid. iedereen die de CVP probeerde uit te dagen,
wist dat h ij aan een quasi onmogelijke opdracht begon.
Er waren i n 1 994 nochtans pog i ngen ondernomen om tot een frontvorming te komen met
alle oppositiepartijen. De gesprekken verliepen tussen Agalev, de VU, de S P, de VLD en
de lokale partij PSV. Het was echter op het laatste moment dat de groep rond Gerard
Storm afzag van deze plannen en besliste om alleen naar de verkiezingen te stappen.314
Ook Agalev en de VLD haakten af, omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt
over welke partij uiteindelij k welke plaatsen zou krijgen op deze lijst. Ook de sfeer waarin
de gesprekken plaatsvonden, was eerder negatief. Het enige bindmiddel was de macht
van de gemeenschappelijke vijand , de CVP, te breken. Verder waren er volgens sommige
betrokkenen bijzonder weinig gemeenschappelijke belangen.315
Het gevolg was uiteindelijk dat alle partijen alleen opkwamen. Er was uiteraard maar één
partij die daar de vruchten van zou plukken en dat was de CVP.
De CVP ging de verkiezingen dan ook met vertrouwen tegemoet. De partij had een
volledige lijst samengesteld, die werd getrokken door burgemeester Rotsart de Hertaing.
Op de lijst stonden elf n ieuwe kandidaten en acht vrouwen . De partij had zoals in het
verleden opnieuw een tienpuntenplan opgesteld waarrond men in de komende legislatuur
zou werken. De tien punten zoals ze in de verkiezingspropaganda werden voorgesteld,
waren : een veilige woon-werkgemeente, werk in eigen streek promoten, een degelijk
milieubeleid, het geld zuinig besteden, aandacht voor alle leefkernen van de gemeente,
een degelijk cultuur- en kunstbeleid, aandacht voor de jeugd en de sport, een
gezinsvriendelijk beleid, voldoende i nspraakmogelijkheden voorzien en aandacht voor
verbroedering en ontwikkelingssamenwerking.316 Dat de partij, zoals ook in het verleden,
ruim aandacht had besteed aan een goed uitgebouwd programma, was duidelijk. Vooral
het eerste punt, het veiligheidsthema, bleek in die periode belangrijk te zij n .
De Vlaamse Liberalen en Democraten, de VLD, die aanvankelijk e e n gezamenlijke lijst
zouden opstellen met Agalev en de andere oppositiepartijen, moesten die plannen
opbergen en stelden zelf een lijst op.311 Het werd een goed u itgebalanceerde lijst naar
geslacht, woonplaats en beroep. De lijst bevatte net als die van de CVP acht vrouwen en
negentien mannen. De verkiezingsthema's die de liberalen aansneden waren opgebouwd
rond negen punten : een gezond financieel beleid, ruimtelijke ordening, een vlot en veilig
verkeer, aandacht voor de senioren, veiligheid, kiezen voor de buurt, een vlotte
dienstverlening, een 'bruisende' gemeente en aandacht voor de lokale ondernemingen.31 8
De lijst werd getrokken door Paul Van N ieuwenhuyse.
Ook bij de liberalen zien we het veiligheidsthema opd u i ken als een belangrijk
aandachtspunt voor de toekomst. Zo wilde de partij een "verhoogde aanwezigheid van de
politie op risicoplaatsen, zoals de markt, scholen, dancings . '61 9
. .
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Agalev d iende een lijst in met daarop dertien kandidaten, getrokken door Geert Dhont.

Voor de partij was dat een vooruitgang, daar ze in 1 988 een lijst opstelde met daarop
slechts zeven kandidaten. Op de lijst stonden twee vrouwe n . Als lijstduwer treffen we
"bekende Vlaming" en schrijver Paul De Wispelaere aan. Eerder was hij al kandidaat op
een socialistische lijst. De partij voerde een sobere campagne en het programma bevatte
eigenlijk niets meer dan enkele richtlijnen die men zou volgen: ''Agalev wil weer een
groene gemeente" en ''Agalev wil weer een leefbare gemeente".320
Hiermee wilde de partij d uidelijk maken dat het bouwverg u n n i ngsbeleid beter moest en
vooral zonder 'achterpoortjes' diende te werken. Woonkernen dienden aangelegd in het
voordeel van fietsers en voetgangers, het installeren van een ombudsman was nodig, het
aantrekken van milieuvriendelijke bedrijven moest gestimuleerd worden enz.
De Volksunie voerde campagne onder het motto "Frisse ideeën voor helder besturen".321
Het was opnieuw Piet Blomme die de lijst trok, ook al had hij eerder laten weten de politiek
vaarwel te zeggen. De lijst bestond net als bij Agalev uit dertien kandidaten , waaronder
vier vrouwen. De g roep 'Milieubelangen' was er deze keer niet meer bij. Verder was de
intensiteit van de campagne heel wat minder dan vroeger.
De groep rond Gerard Storm kwam met een bescheiden lijst naar voren. In 1 988 was
Gerard Storm kandidaat geweest op de PSV-lijst, maar aan die samenwerking was een
einde gekomen . Zo ontstond een lijst met slechts acht namen. De programmapunten
hadden een sociale invalshoek, met aandacht voor de jeugd en de ouderen, sociale
woningbouw en ook hier . . . minder belastingen. Ook het veiligheidsthema kreeg bij hen
veel aandacht.
Waardig Ouder Worden, of anders gezegd WOW, diende op het laatste nippertje een lijst
in met daarop slechts vier namen. De partij voerde weinig campagne in Maldegem, maar
streefde naar een betere levenskwaliteit door de volgende thema's: veiligheid, sociaal
beleid en milieu. De partij omschreef het in haar propaganda zelf als volgt: "Waardig
Ouder Worden (WOW) komt op voor de belangen van iedereen en richt zich ook tot
jongeren. Niet alleen wordt iedereen van bij de geboorte voortdurend ouder, maar we
willen er samen met de jongeren toe bijdragen dat de kloof tussen de generaties wordt
gedicht".322
De PSV (Partij voor de Sociale Vooruitgang) stelde samen met de S P een lijst op met
daarop zevenentwintig kandidaten , getrokken door Paul Verspeelt. Het resultaat was een
uitgebreid sociaal programma dat onder andere draaide rond de volgende punten: minder
belastingen, goedkoop wonen in Maldegem, veiligheid, goede dienstverlening, leefmilieu,
eco nomische bedrijvigheid en werk voor iedereen, een leefbaar verkeer enz.323
Het programma had dus een sociale invalshoek en de klemtoon lag op "beter
dienstbetoon - minder belastingen - meer inspraak". Ook het veiligheidsthema kreeg bij
deze partij de volle aandacht.

1 5. 1 De verkiezingen in Vlaanderen
De gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen van 1 994 verschilden in meerdere
opzichten van de vroegere verkiezingen door de invoering van e n kele vernieuwingen. Zo
vielen ze voortaan samen met de provincieraadsverkiezingen. Vroeger werden de
provincieraden verkozen samen met de Wetgevende Kamers.
Wat betreft de vrouwelijke vertegenwoordiging, zien we dat de verkiezingen in 1 994 een
g rote doorbraak betekenden in Vlaanderen. Overal steeg het aantal vrouwelijke lokale
politici . De oorzaak hiervan was in grote mate de wet van mei 1 994, die het aantal
kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten beperkte. Ook kwam er een beperking op
de verkiezingsuitgaven en kwamen er nieuwe procedures die konden leiden tot de
nietigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen.324
Verder waren het de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de "aardverschuiving van
24 november 199 1 ".325 Velen waren nieuwsgierig om te zien of de tendens die zich toen
had i ngezet op nationaal vlak, zich verder zou doorzetten op lokaal vlak. Vlaanderen was
op dat moment nog niet volledig bekomen van de doorbraak van het Vlaams Blok. De
lokale verkiezingen kregen op deze manier een nationaal karakter.326
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zelf in Vlaanderen is kort samen te vatten :
"Het Vlaams Blok, de VLD en Agalev zijn onbetwistbaar de winnaars van de
gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen. Daarentegen behoren de VU, de SP en de
C VP tot het verliezende kamp".327
·
Agalev boekte gemiddeld in v1aanderen een groei van 1 ,3 %. Ook de liberalen
realiseerden een winst door gemiddeld met zo'n 2,5 % te g roeien. Gezocht naar de
oorzaken hiervan wijst men vooral naar het feit dat vele lokale lijsten in 1 994 tot de
vernieuwde liberale partij, de VLD, waren toegetreden. De verliezers waren de christen
democraten en de Vlaams-nationalisten . De VU verloor gemiddeld 2,5 % en was daarmee
de grootste verliezer. De CVP verloor gemiddeld 0,6 %, maar bleef in Vlaanderen wel de
g rootste partij. Tot slot was er in Vlaanderen een duidelijke winst waar te nemen voor de
lokale l ijsten en de kartellijsten.328
1 5.2 De verkiezingen i n Maldegem
Het resultaat van de verkiezingen vormde voor de gemeente een drempelmoment. Daar
waar vroeger steeds nationale en lokale partijen in de lokale politiek actief waren geweest,
zien we vanaf 1 994 enkel nog lokale afdelingen van nationale partijen in de raad. Men kan
dus spreken van een zekere "nationalisering" van de lokale politiek in Maldegem . Dit in
tegenstelling met Vlaanderen, waar de lokale l ijsten het redelijk goed deden.
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Ook de uitslag van de verkiezingen zou het Maldegemse politieke landschap grondig
hertekenen. Voortaan zetelden er in de gemeenteraad in de plaats van zes nog amper
d rie partijen. De CVP, die in Vlaanderen algemeen gezien verlies boekte, klom in
Maldegem van 53 % naar 55,5 % en won daarbij twee zetels om zo op negentien te
komen. Het was één van haar grootste naoorlogse verkiezingsoverwinningen. De reden
hiervoor was volgens de toenmalige schepen Johan De Roo dat de i;iartij een goed beleid
had gevoerd. Men werkte als een hechte ploeg en er was veel aandacht geweest voor
sociale maatregelen.320

Ook de grootste oppositiepartij, de VLD, zag haar stemmenaantal klimmen. De partij won
2 % om zo op 2 1 , 3 % uit te komen en behaalde één extra zetel . De partij had er nu zes.
Omwille van deze stemmenwinst heerste er een gevoel van tevredenheid. Anderzijds zou
de partij opnieuw zes jaar in de oppositie zitten, wat uiteraard op minder gejuich werd
onthaald. Ook Agalev had reden om te feesten , want de partij steeg procentueel van
5,9 % naar 8,8 % en kreeg er zo een tweede zetel bij. De partij werd daardoor beloond
voor de vele inspanningen die ze had geleverd .
Alle andere partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen, haalden niet
voldoende stemmen om zetels in de raad te veroveren. Vooral het zwakke resu ltaat van
de Vol ksunie, die overal in Vlaanderen zware verliezen leed, is vermeldenswaard. De
partij speelde haar enige zetel kwijt. Volgens raadslid Blomme was de algemene malaise
van de Volksunie in Vlaanderen hier medeverantwoordelij k voor. Ook het feit dat hijzelf,
na zijn aangekondigde vertrek uit de lokale politiek, toch de lijst trok, was een reden voor
menige kiezer om af te hake n . Verd e r kwam er ook aan de socialistische
vertegenwoordiging i n de raad een einde.

D e CVP-kandidaten stellen zich voor.
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l . VAN NIEUWENHUYSE Paul

2. GHYSELS-VAN HECKE Katrien

Piet BLOMME

3 . BRAET Daniel

Henny BLEYENBERG

5. STEYAERT Moreel

Hilde VAN DEN BULCKE

7 . VERBEKE Moreel

Jan LALKENS

9. VAN REYBROECK Anne

Bert VE RCRUYSSE
Daniël DE METSENAERE
Geert DUMONT

4. HEBBRECHT Elie

6. BUYSSENS Rubin

8. DE MUYT Benedikt

l 0. DE BAETS Bart

1 1 . VERCRUYSSE Carlos
1 2 . VAN RIE Wilfried

1 3 . MILLECAM Andre
1 4 . VAN WAEYENBERGHE Eddy

1 5 . CORTHALS Sandra

1 6 . BUYSSENS Tamara

1 7. REGELBRUGGE-NEYT Mario

Clara LAMPO·DE SAER

1 8 . CLAEYS Daniel

Josiane LAMMENS

20. VAN HULLE Jonvier

Robert BOUTE

1 9. FOCOUAERT-VAN DE VELDE Anne

2 1 . TAILDEMAN Mio

22. SWYNGEDOUW Wim

23. DE HULSTERS Chris

Jacques D'HOORE

24. DE BACK Frons

Luc FAELENS

26. BOULEZ Willy

Marie-Jeanne DE ZUTTER

25. COPPENS Rudiger
27. VAN HECKE E uqeen
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Deze groep helpt AGALEV aan twee mandaten.

1 5.3 Samenstelling van het bestuur
Dat de CVP opnieuw de bestuursmeerderheid zou vormen, lag voor de hand . De
verdeling van de mandaten binnen de partij was evenwel een m i nder evidente zaak.
Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing behaalde nog niet de helft van de stemmen van
senator Johan De Roo, 1 .542 tegenover 3.447 voorkeurstemmen . Beiden maakten dus
onrechtstreeks aanspraak op de burgemeesterssjerp. Door partijpolitieke afspraken werd
er uiteindelijk beslist om ergens in de bestuurstermijn een wissel door te voeren.
Burgemeester Rotsart de Hertaing zou tot 1 998 burgemeester blijven en in 1 998 zou
Johan De Roo het roer van hem overnemen.330
Ook het schepencollege zou in 1 998 grondig worden vernieuwd bij het vertrek van
burgemeester Rotsart de Hertaing. Het mandaat van eerste schepen werd aanvankelijk
waargenomen door Johan De Roo, in 1 998 nam Remi De Jaeger het van hem over.
Tweede schepen was aanvankelijk Remi De Jaeger, tot Noël Wille in 1 998 het mandaat
bekleedde. Die laatste was aanvankelijk de derde schepen van de gemeente, tot
Boudewijn De Schepper het in 1 998 van hem overnam . De plaats van vierde schepen
werd aanvankelijk ingenomen door Aimé Van Meenen, tot Geert De Roo het in 1 998
overnam. Anneke Gobeyn op haar beurt verving in 1 998 Boudewijn De Schepper als
vijfde schepen van de gemeente en Jacques De Taeye werd zesde schepen in de plaats
van Marleen Van den Bussche.
De overige raadsleden van de CVP die in deze legislatuur geen schepenmandaat hebben
uitgeoefend waren I lse Hermie, Carlos De Cuyper, Ghislain Verwilst, Marc De Baere,
Cecile Ryckaert, Paul Ginneberge, Marijn Van Poucke, Achiel Goethals, Laurent Osaer,
Maria Chaves Daguilar en Geertrui Baert.
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Voor Agalev zetelden Geert Dhont en E rwin Goethals in de gemeenteraad en de VLD
fractie werd gevormd door Paul Van Nieuwenhuyse, Katrien Van Hecke, Daniël Braet, Elie
Hebbrecht, Marcel Steyaert, Benedikt De M uyt, Rubin Buyssens en Willy Boulez.
Sommigen onder hen zetelden echter een bijzonder korte periode, maar daarover later
meer.
De gemeenteraadsleden die in oktober 1 994 waren verkozen, waren hoofdzakelijk
bedienden en zelfstandigen. Ook het onderwijzend personeel en de vrije beroepen waren
red elijk goed vertegenwoordigd.
Wat betreft de vrouwelijke aanwezigheid in de lokale politieke elite zien we vanaf 1 994
een duidelijke toename. Er zetelden voortaan zes vrouwen in de raad, wat goed was voor
bijna één vierde van de raadsleden . Deze cijfers zijn normaal wanneer we ze naast de
Vlaamse gemiddelden leggen. Onthouden we ook dat de nieuwe wet van 24 mei 1 994 net
de bedoeling had het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op een lijst te beperken
tot twee derde. Hierdoor zien we een d uidelijke inhaalbeweging inzake de vrouwelijke
aanwezigheid in de lokale politieke elite overal in Vlaanderen.
Wat d e leeftijd van de mandatarissen betrof, zien we dat alle leeftijdsg roepen
vertegenwoordigd waren. De gemiddelde leeftijd van de mandatarissen bedroeg zoals in
de vorige legislatuur opnieuw 43 jaar. Wanneer we dat echter opsplitsen volgens het
geslacht, valt het d uidelijk op dat de vrouwen een jongere generatie vertegenwoordigden
dan de mannen. De gemiddelde leeftijd bij de vrouwen bedroeg 37 jaar, terwijl dat bij de
mannen 46 jaar was.
Wellicht nooit eerder in de Maldegemse naoorlogse geschiedenis is het gemeentebestuur
zo onderhevig geweest aan wijzigingen als in de legislatuur 1 994-2000. De wijzigingen
waren soms noodzakelijk en soms afhankelijk van de bewuste keuze van een mandataris
of een politieke partij. Het begon in 1 995 toen CVP-raadslid Achiel Goethals ontslag nam .
De reden hiervoor was dat hij zich n iet meer kon terugvinden in de politieke mentaliteit die
er toen heerste. Of, zoals hij het zelf verwoordde in de motivering van zijn ontslag : "Alleen
de wijze waarop wij geïnformeerd worden en hoe sommige beslissingen tot stand komen
op basis van zogezegde inspraak en informatie liggen mij nog steeds niet. Openheid
waarbij de opening nauwelijks te vinden is".33 1 En hij eindigde met de woorden : "Alleen
zonneschijn is echt. Alle andere schijn, is slechts schijn".332 H ij werd opgevolgd door
Laurent Osaer.
VLD-raadslid Elie Hebbrecht nam dan weer ontslag uit de raad omwille van het feit dat hij
een mandaat als OCMW-raadslid verkoos. Hij werd opgevolgd door Marcel Steyaert.
Agalev kreeg in 1 997 een zware klap te verwerken toen hun raadslid Geert Dhont
overleed. Het was Malik Weyns die hem voortaan zou opvolgen en samen met Erwin
Goethals de Agalev-fractie zou vormen.

1 2s

I

De grootste "stoelendans" zoals de oppositie het noemde, zou evenwel plaatsvinden in
1 998. Binnen de CVP was afgesproken dat burgemeester Jean Rotsart de Hertaing
ergens tijdens deze legislatuur zijn mandaat zou doorgeven. Hij nam dan ook definitief
afscheid van de politiek nadat hij 27 jaar burgemeester was geweest en het was eerste
schepen Johan De Roo die hem opvolgde.

Johan De Roo was al gemeenteraadslid sinds 1 982, was achtereenvolgens senator en
volksvertegenwoordiger en zetelde tot in 2004 in het Vlaams Parlement. Bij zijn
inhuldiging benadrukte de nieuwe burgemeester dat zijn beleidsaccenten er vooral
zouden in bestaan om de werkgelegenheid te stimuleren door nog meer bedrijven naar
de gemeente aan te trekken . Verder ging zijn aandacht uit naar de verschillende
woonkernen, waar vooral het verkeer veiliger moest. Tot slot benadru kte hij dat het beleid
nog meer naar "openheid" moest streven , door bijvoorbeeld ook de pers nog meer in te
lichten over de bestuursdaden.333
Alle schepenen kregen bij deze bestuurswissel nieuwe bevoegdheden en voortaan zag
het schepencollege er compleet anders uit, met d rie nieuwe gezichten . Door het ontslag
van de burgemeester deed Geertrui Baert als nieuw raadslid haar intrede in de
gemeenteraad.334
Eind 1 999 nam Benedikt De M uyt, VLD-gemeenteraadslid en zoon van de voormalige
burgemeester Georges De Muyt, ontslag. Hij verhuisde naar Knesselare, waar hij zich
ook in de lokale politiek zou gaan engageren, en kon daarom niet meer zetelen in de
Maldegemse gemeenteraad. Het was Rubin Buyssens die hem opvolgde als raadslid.335
Afscheid van burgemeester Jean Rotsart de Hertaing
Door het vertrek van burgemeester Rotsart de Hertaing verdween er een belang rijke
naam uit de Maldegemse politiek. Drie generaties lang had de familie haar stempel
gedrukt op het lokale beleid. Zij kan dan ook terecht een lokale 'politieke dynastie' worden
genoemd. "De familie Rotsart de Hertaing stamt af van Philippe Pecksteen, baron van
Maldegem, die de heerlijkheid van 'Reesinghe ' kocht van de machtige prinsen De Gray.
Philippe Pecksteen was burgemeester van Maldegem onder het Frans bewind van 1809
tot 18 15. Charles Pecksteen werd Hollands burgemeester van 1 8 1 5 tot 1819".336

Bûrgemeester Jean Rotsart de Hertaing viert zijn zilveren jubileum. Zijn gezin geniet van de huldiging die werd
aangeboden in Den Hoogen Pad op 1 4 september 1 996. V.l. n.r. Benoît, Titans, Réginald, de heer en mevr. Rotsart.
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Het waren de katholieken, die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in
1 903 baron C harles Rotsart de Hertaing vroegen om op de lijst te staan . De baron, die
zijn toestemming gaf, werd verkozen . H ij kwam in Maldegem op het kasteel van
Reesinghe wonen en werd burgemeester. De familie was voordien woonachtig in
Brugge.337
D rie generaties lang speelde de familie een politieke rol i n de gemeente.338 Charles
Rotsart de Hertaing ( 1 867- 1 925) was de eerste om een mandaat te bekleden. H ij werd
burgemeester benoemd in 1 904 en zou het blijven tot in 1 925, toen hij plots stierf. Hij had
uit zijn h uwelij k met Gabrielle Domis de Semerpont vier kinderen, waaronder slechts één
zoon, namelij k Antoine Rotsart de Hertaing. Deze zou ook in de politiek stappen. Antoine
Rotsart d e H e rtaing ( 1 906- 1 997) werd in Maldegem politiek actief bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1 932. Hij werd verkozen en bleef raadslid tot na de
Tweede Wereldoorlog in 1 945. Toen was hij enkele maanden schepen tot eind 1 946. Bij
de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen in n ovem ber 1 946 werd hij
herverkozen als raadslid op de CVP-lijst. Vanaf 1 953 was h ij schepen. Toen Hippoliet
Cuelenaere ontslag nam in 1 954, was het Antoine Rotsart de Hertaing die hem als
burgemeester opvolgde. H ij zou dit ambt blijven uitoefenen tot hij de politiek vaarwel
zegde in 1 964.339 Uit zijn h uwelijk met Ghislaine Carron de la Carrière Moyencourt werden
zes kinderen geboren, waarvan Jean-François Rotsart de Hertaing eveneens in de
politiek zou stappen. Jean Rotsart de Hertaing (01 935) stond voor de eerste maal op de
CVP-lijst in 1 970. H ij werd verkozen en kreeg onmiddellijk het burgemeesterschap van de
gemeente. H ij zou dit ambt blijven uitoefenen tot aan zij n afscheid van de politiek in 1 998.
Om het een en ander te verd.uidelijken werd er een beknopte stamboom van de familie
bijgevoegd .
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Op 24 januari 1 998 neemt d e burgemeester officieel afscheid. De heer Johan De Roo biedt zijn voorganger een
fraaie kopie aan van het gulden boek van de gemeente.
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Legislatuu r 1 995

-

2000

B urgemeester:
Jean Rotsart de Hertaing ( 1 995-1 998) (CVP)
Johan De Roo ( 1 998-2000) (CVP)
College:
Eerste schepen : Johan De Roo ( 1 995-1 998) (CVP)
Remi De Jaeger ( 1 998-2000) (CVP)
Tweede schepen : Remi De Jaeger ( 1 995-1 998) (CVP)
Noël Wille ( 1 998-2000) (CVP)
Derde schepe n : Noël Wille ( 1 995- 1 998) (CVP)
Boudewijn De Schepper ( 1 998-2000) (CVP)
Vierde schepe n : Aimé Van Meenen ( 1 995-1 998) (CVP)
Geert De Roo ( 1 998-2000) (CVP)
Vijfde schepe n : Boudewijn De Schepper ( 1 995-1 998) (CVP)
Anneke Gobeyn ( 1 998-2000) (CVP)
Zesde schepe n : Marleen Van den Bussche ( 1 995- 1 998) (CVP)
Jacques De Taeye ( 1 998-2000) (CVP)
Raadsleden:
Anneke Gobeyn ( 1 995-1 998) (CVP)
Ilse Hermie (CVP)
Carlos De Cuyper (CVP)
Jacques De Taeye ( 1 995-1 998) (CVP)
G hislain Verwilst (CVP)
Marc De Baere (CVP)
Cecile Ryckaert (CVP)
Paul Ginneberge (CVP)
Marijn Van Poucke (CVP)
Geert De Roo ( 1 995-1 998) (CVP)
Achiel Goethals ( 1 995- 1 995) (CVP)
Laurent Osaer (CVP)
Maria Chaves Dag u ilar (CVP)
Geertrui Baert ( 1 998-2000) (CVP)
Marleen Van den Bussche ( 1 998-2000) (CVP)
Aimé Van Meenen ( 1 998-2000) (CVP)
Geert Dhont ( 1 995-1 997) (Agalev)
Malik Weyns ( 1 997-2000) (Agalev)
Erwin Goethals (Agalev)
Paul Van N ieuwenhuyse (VLD)
Katrien Van Hecke (VLD)
Daniël Braet (VLD)
Elie Hebbrecht ( 1 995) (VLD)
Marcel Steyaert (VLD)
Benedikt De Muyt ( 1 995- 1 999) (VLD)
Rubin Buyssens ( 1 999-2000) (VLD)
Willy Boulez (VLD)

Schepencollege 1 995-1 998:
Aimé Van Meenen, Johan De Roo, burgemeester Jean Rotsart de Hertaing,
Marleen Van den Bussche, Remi De Jaeger, Noël Wille, secretaris Daniël De Groote.

Schepencollege 1 999-2000:
Boudewijn De Schepper, Geert De Roo, Remi De Jaeger, burgemeester Johan De Roo,
Noël Wille, Anneke Gobeyn, Jacques De Taeye.

Gemeenteraad 1 999-2000:
Zittend v.l . n . r. : Jacques De Taeye" Anneke Gobeyn, Geert De Roo, Remi De Jaeger, Johan De Roo,
gemeentesecretaris Daniël De Groote, Noël Wille, Boudewijn De Schepper.
Middelste en bovenste rij: Malik Weyns, Marijn Van Poucke, Rubin Buyssens, Aimé Van Meenen, Ilse Hermie,
Marcel Steyaert, Carlos De Cuyper, Paul Ginneberge, Ghislain Verwilst, Daniël Braet, Katrien Van Hecke, Marc De
Baere, Paul Van Nieuwenhuyse, Geertrui Baert, Laurent Osaer, Marleen Van den Bussche, Erwin Goethals, Maria
Chaves Daguilar, Willy Boulez, Cecile Ryckaert.

1 5.4 Korte terugblik op het beleid
Het veiligheidsvraagstuk, dat tijdens de verkiezingscampagne bij verschillende politieke
partijen een rol speelde, kreeg tijdens deze legislatuur de nodige aandacht. Zo
ondertekende de burgemeester in de zomer van 1 995 een akkoord met de politie en de
rijkswacht waardoor er een samenwerking tot stand kwam die een 24-urenpermanentie in
het leven riep. Voorheen bestond dat niet of werd er een beroep gedaan op
politiediensten van een andere gemeente. Maldegem was de eerste gemeente uit het
Meetjesland om een dergelijk samenwerkingsakkoord te ondertekenen.340 Voortaan
konden de burgers de klok rond een beroep doen op de diensten van de politie of de
toenmalige rijkswacht.
Op financieel vlak waren er ook deze legislatuur soms bitse discussies tussen de
meerderheid en de oppositie .. Oppositiepartij Agalev had het bij de bespreking van de
begroting van 1 995 vooral moeilijk met de milieubelastingen. Deze hielden volgens de
partij geen enkele rekening met het inkomenspeil van de persoon in kwestie, noch met de
hoeveelheid afval die men produceerde. Agalev hanteerde het principe "algemene
belasting gemene belasting''341 en daarmee pleitte de partij voor een sociale correctie
volgens de bovenvermelde variabelen.
Volgens de VLD "trok de begroting op niets" en de oppositie nam het de meerderheid
vooral kwalijk dat er nergens een spoor was van "bezuiniging, besparing of sanering". <i
=

Van deze legislatuur zullen velen zich ook nog de opening van het cultureel centrum 'Den
Hoogen Pad' herinneren, namelijk in 1 996. Vooral de i nplanting ervan zorgde voor heel
wat d iscussie. Velen hadden het gebouw liever in Maldegem g ezien en niet in de
deelgemeente Adegem.
I n Adegem was er nood aan een zaal en om hierop een antwoord te biede n , wilde de
gemeente in Adegem een zaal bouwen . Dit project is echter blijven g roeien en uiteindelijk
werd de 'zaal' een 'cultureel centrum'. Om in de toekomst mogelijkheden te bieden aan
de verenigingen in Maldegem-centrum , is het gemeentebestuur van plan het huidige
rustoord, wanneer het leeg komt te staan na de bouw van een nieuw rusthuis, ter
beschikking te stellen als polyvalente ruimte voor de Maldegemse verenigingen .343
Ook het milieu kreeg in deze legislatuur heel wat aandacht. I n M iddelburg werd werk
gemaakt van een kleinschalig waterzuiveringsproject, dat het afvalwater van het centrum
zuivert. Verder werd er een milieubeleidsplan opgesteld, het gemeentelijk containerpark
werd uitgebouwd en er werd werk gemaakt van de selectieve inzameling van afval.344
1 5.5 De fracties in de gemeenteraad
De CVP heeft ook in deze legislatu ur de gemeente vanuit een luxepositie kunnen
besturen. Het was van 1 952 geleden dat de partij nog dergelijk zeteloverwicht had in de
raad. De stoelendans i n 1 998 zorgde u iteraard voor wat aan passingen en
onduidelijkheden , waardoor het voor de burger soms moeilijk was o m te achterhalen wie
waarvoor verantwoordelijk was. Desondanks kon men na deze legislatuu r een positieve
balans voorleggen .
De tweemansfractie van Agalev was bijzonder actief in de Maldegemse politiek. Steeds
kwamen de raadsleden tussen om zaken aan te kaarten die volgens hen tout liepen. Hun
toegevoegde punten aan de dagorde gingen dan meestal om problemen die de
raadsleden zelf hadden vastgesteld. Of het waren tussenkomsten gevraagd vanuit het
verenigingsleven of punten waarvoor de inspiratie werd gehaald bij het nationaal
secretariaat van Agalev. Volgens raadslid Goethals kon er dan op verschillende wijzen
gereageerd worden. Zo kon h u n agendapunt worden doorverwezen naar d e
commissievergaderingen, meestal om het dossier d a n o p de lange baan t e schuiven.
Ofwel voerde de CVP het punt uit, vaak op de wijze die Agalev zelf voorstelde. Het kon
ook zijn dat het voorstel aanvankelijk werd afgewezen , om later als een CVP-voorstel
opnieuw op de agenda te verschijnen.345 Ook bij de VLD had men deze werkwijze al leren
kennen.346
In 1 998 vierde Agalev haar 1 0-jarige aanwezigheid in de gemeentepolitiek. De partij blikte
tevreden terug op deze periode, al was er volgens haar nog een heel lange weg af te
leggen. Vooral het feit dat de partij regelmatig de media haalde met haar al dan niet
ludieke acties werd als positief geëvalueerd.347 De partij had naar eigen zeggen effectief
gewogen op het beleid en de vele moeite die Agalev had gedaan was niet voor niets
geweest.
De fractie van de VLD voerde op haar beurt hevige oppositie en d it vooral tegen het
financiële
beleid
van
de
meerderheid .
Ook
het
dossier
rond
de
stoomcentrumproblematiek kreeg haar volle aandacht. Reeds jaren kloegen de
buurtbewoners over overlast (lawaai en roetneerslag) en pas nadat alle partijen aan tafel
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gingen zitten en een protocol ondertekenden, kwam er een oplossing uit de bus. Dit mede
onder druk van de VLD-oppositie.
Ook de commissievergaderingen bleven voor de partij belangrijk. De samenwerking over
de partijgrenzen heen was er veel beter dan in de gemeenteraad, die onderhevig was aan
het oog van de pers en het publiek. Commissievergaderingen hadden dus een lager
'show-gehalte ' dan de raadszittingen. Ze bleven dan ook heel belangrijk voor de oppositie
om effectief op het beleid te wegen.348

ENKELE REALISATIES 1 994

-

2000

1 999,
uitbreiding Jeugdherberg
Die Loyale.

1 6. DE G E M E E NTE RAADSVE R K I EZI N G EN VAN 8 O KTO B E R 2000

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 waren de eerste in de Maldegemse
naoorlogse geschiedenis waarbij er enkel nationale partijen deelnamen. Daar waar er
vroeger heel wat lokale l ijsten werden ingediend, zagen we dat er in 2000 geen enkele
lokale lijst aantrad bij de gemeenteraadsverkiezingen. Verder was er ook nog de komst
van een nieuwe partij voor Maldegem, namelijk het Vlaams Blok. Er deden in totaal zes
politieke partijen mee aan de verkiezingen, verspreid over vijf lijste n .
Eerst en vooral was er de CVP. Na het g rote succes van d e vorige gemeente
raadsverkiezingen in 1 994, was het afwachten wat de kiezer deze keer zou beslissen. De
partij had een lijst opgesteld waarbij duidelijk werd gekozen voor nieuwe en jonge
kandidaten . De lijst werd getrokken door burgemeester De Roo. Er stonden op de lijst
dertien nieuwe kandidaten , vier jongeren en drie senioren. Ook stonden er op de lijst
negen vrouwen op een totaal van zevenentwintig kandidate n .349 Het programma bestond
uit enkele ambitieuze krachtlijnen, waaronder de volledige renovatie van het Maldegemse
centrum, het bouwen van een fuifzaal voor de jongeren, het bouwen van een nieuw
rusthuis, een uitbreiding van de sportaccommodatie, streven naar een maximale
tewerkstelling, een veilige mobiliteit " .350
Ook de VLD diende een lijst in bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000,
weer getrokken door Paul Van Nieuwenhuyse. Er waren opnieuw g esprekken geweest
tussen de oppositiepartijen om één lijst in te dienen tegen de CVP, maar deze gesprekken
waren veel minder diepgaand dan in 1 994 en waren bijzonder snel afgespronge n .
D e VLD-lijst telde negen vrouwen en achttien mannen. De partij had e e n heel ruim
programma opgesteld, waaruit enkele belangrijke punten de volgende ware n : minder
belastingen, een vakkundige uitvoering van de openbare werken, een gezonde omgeving
met aandacht voor het milieu, een degelijk bestuur, een creatieve vrijetijdsbesteding,
Maldegem promoten als winkelcentrum en het landelijke karakter van de gemeente
behouden en tegelijkertijd een bloeiend bedrijfsleven tot stand brengen .351
Vooral het eerste punt was voor de liberalen belangrijk. Maldegem was volgens hen een
gemeente waar de inwoners te veel belastingen betaalden, zeker in vergelijking met
andere gelijkaardige gemeenten. Aan de hand van vergelijkingen toonden de liberalen in
hun kiespropaganda aan dat de belastingen in de gemeente veel te hoog ware n . H u n
grootste verkiezingsbelofte was d a n ook e e n algemene belastingverlaging, mocht de
partij in de meerderheid komen.
Verder was er de tegenstand bij de aankoop van "Huis Wallyn", of het ''paleis van de
burgemeester" zoals de oppositie dit gebouw ook wel eens noemt. Het huis moest dienst
doen als bureau voor de administratie van de burgemeester. Volgens de liberale oppositie
was de prijs van ongeveer 1 .000.000 euro toch iets te veel van het goede. De CVP
weerlegde deze kritiek en kwam in haar kiespropaganda met een lagere aankoopprijs
naar buiten. Een andere "blooper" van de meerderheid was volgens de liberalen de
kostprijs van het cultureel centrum "Den Hoogen Pad", dat volgens hen nauwelijks
gebrui kt werd.352
Schepen van Financiën Remi De Jaeger weerlegde deze argumenten met betrekking tot
de hoge belastingen. Hij bracht naar voren dat de gemeente door haar grote oppervlakte
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meer dan 250 km wegen te onderhouden heeft. Dat is veel meer dan het Vlaamse
gemiddelde, dat iets boven de 1 00 km l igt. Uiteraard is hiervoor dan ook veel geld nodig.
Wat betreft de hoge personenbelasting, argumenteerde de schepen dat de opbrengst van
deze belasting in Maldegem veel kleiner is dan in de ons omringende gemeenten. Het
gemiddelde i nkomen van de Maldegemse bevolking ligt immers onder het gemiddelde
van bijvoorbeeld het Vlaamse Gewest. Elk punt dat de VLD aanhaalde met betrekking tot
de hoogte van de belastingvoet kon volgens de schepen dan ook perfect weerlegd
worden.353 Het is nu eenmaal zo, dat hoe hoger de inkomens zijn van de inwoners, hoe
meer de percentages renderen.354
Ook Agalev diende bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 een lijst in. Voor de
eerste maal in de geschiedenis van de partij had zij een volledige lijst van zevenentwintig
kandidaten weten samen te stellen. Op de eerste plaats stond een vrouw, namelijk Rosie
Van Hoecke. Het was de derde maal in de Maldegemse naoorlogse geschiedenis dat een
vrouw de eerste plaats kreeg toegewezen op een lijst. Simone Cuelenaere in 1 958 en
Patricia Patfoort in 1 982 g ingen haar vooraf.
Nog voor de lijstsamenstelling begon, waren er gesprekken geweest met de VLD. Omdat
er geen overeenstemming kon worden bereikt over wie welke plaatsen zou krijgen, net
als in 1 994 trouwens, besliste de partij om alleen naar de kiezer te stappen .355 De lijst
bevatte veel relatief jonge mensen en als lijstduwer, net als in 1 994, Paul De Wispelaere.
Omdat hij zi c h naar eigen zeggen wilde inzetten voor een 'sociaal, politiek en ecologisch
programma '.356 Het programma van Agalev was opgebouwd rond zeven centrale punten :
een echte onderste u n i n g v�n 'groen' leve n , een vei l ig verkeer, een volwaardig
ontwikkelingsbeleid op gemeentelijk vlak, leefbare kernen in een groene gemeente, een
echte verdeling van de macht, echte ambiance voor klein en groot (bibliotheek,
gemeentelijk cultuurfonds activeren, oplossing voor de fuifproblemen door het cultureel
centrum aan te passen . . . ) en tot slot een pleidooi voor een gezond en sociaal financieel
beleid . 357 De partij had de voorbije legislatuur zeker niet stilgezeten. Meermaals werden
wantoestanden aangekaart door ze op de agenda van de raadszittingen te plaatsen.
Mede daardoor hoopte de partij een derde zetel in de wacht te kunnen slepen.
Ook het Vlaams Blok diende in Maldegem voor de eerste maal een lijst in, met daarop
veertien kandidaten . De lijst bevatte naast de vroegere voorzitter van de Volksunie, vooral
mensen die nieuw waren in de lokale politiek. Onder de veertien kandidaten waren vier
vrouwen. De lijstsamenstelling verliep niet eenvoudig omdat mensen niet wilden bekend
staan als Vlaams Blok-kandidaat.358 Het programma van het Vlaams Blok in Maldegem
was het uniforme Vlaams Blok-programma dat overal in Vlaanderen werd gebruikt,
namelijk het tienpuntenplan :359 een harde aanpak van de criminaliteit, minder belastingen,
lokale overlieden als de bouwstenen voor een onafhankelijk Vlaanderen, meer politie op
straat, vreemdelingen moeten zich aanpassen of terugkeren, leefbare gemeenten,
Vlaamse gezinnen eerst, propere handen, respect voor de senioren en tot slot recht op
wonen.
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Of de partij in Maldegem goed zou scoren was een vraagteken. De typische Vlaams Blok
standpunten behandelden problemen waarmee de gemeente niet bijzonder veel in
aanraking kwam. Denken we aan de problematiek van de yreemdelingen of het
onveilig heidsgevoel . . . Maldegem is steeds een eerder landelijke gemeente geweest, die
zelden geconfronteerd werd met typisch stedelijke problemen.

Het Vlaams BlokNlaams Belang
Het Vlaams Blok werd als partij opgericht in 1 978 en in 1 979 aan het publiek
voorgesteld.360 De wortels van de partij dienen te worden gezocht i n de nasleep van de
Tweede Wereldoorlog, meer bepaald in de houding die men diende aan te nemen tegen
collaboratie, amnestie . . . Verenigingen als het Vlaams Nationaal Verbond, de Vlaamse
Militanten Orde, Were Di, Voorpost " . spelen hierin een vooraanstaande rol. Ze waren de
vijvers waarin de partij viste naar politiek talent. Ook een grote mate van onvrede met de
koers die de Volksunie koos, droeg bij tot het ontstaan van het Vlaams Blok.
Ook de crisisjaren '70 en het in 1 977 gesloten "Egmontpact" speelden een rol in de
oprichting van de partij. "Het ongenoegen dat het Egmontpact wekt, is een. ideale
voedingsbodem voor extreem-rechtse activisten, die zich nu kunnen opwerpen als
"speerpunt" in de Vlaamse strijd".361 De voornaamste protagonisten uit deze tijd waren
Karel Dillen en Roeland Raes, de uiteindelijke medeoprichters van de partij .
De "Vlaamse zaak" was vanaf het prille begin het g rootste thema van de partij'. Dit neemt
niet weg dat het migrantenthema al vrij snel de kop opstak en andere thema's naar de
achtergrond duwde.362 De propaganda van de partij werd ronduit racistisch. Getuige
hiervan het programma dat werd goedgekeurd op het zesde cong res van de partij, op
25 maart 1 984. De slogan klonk als volgt: "400.000 werklozen, waarom dan nog
gastarbeiders?"
De reacties hiertegen waren aanvankelijk bijzonder lauw te noemen. Van de rechterlijke
macht hoefde de partij niets te vrezen . In bijna alle zaken die tegen de partij werden
aangespannen, verklaarde de rechter zich onbevoegd, of er werd een of ander
achterpoortje gevonden waardoor de partij ongestraft kon verdergaan.363
Wat de publieke opinie betreft, kon de partij alleen maar tevreden zij n . De resultaten bij
de verkiezingen werden steeds beter. De parlementsverkiezingen van 1 987 waren een
succes en ook de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1 988 betekenden voor de
partij een overwinning.
De legendarisch geworden "zwarte zondag", namelijk 24 novem ber 1 99 1 , betekende voor
de partij een zoveelste overw i n n i n g en de echte doorbraak. Ook de
gemeenteraadsverkiezingen van 1 994 en zeker die van 2000 waren voor de partij
opstekers. Op 8 oktober 2000 stemde één derde van de Antwerpenaren op het Vlaams
Blok. Ook de verkiezingen van 2003 en 2004 werden door het Vlaams Blok met gemak
gewonnen.
Velen hebben gezocht naar het waarom. Welke redenen hadden d e mensen om voor
dergelijke partij te stemmen? Manu Claeys omschrijft het in zijn werk "Het Vlaams Blok in
elk van ons" als volgt:
"Het was nochtans allemaal onschuldig begonnen. Het Blok was nationalistisch en haalde
wel wat stemmen, maar nog niet verontrustend veel, werd gedacht. Ook toen de partij
openlijk racisme begon te prediken en daarop incasseerde, leek alles nog onder controle.
Maar in economisch ongunstiger tijden kwam daar plots het gesakker van de werkmens
bij. En in de jaren negentig, toen de extreem-rechtse standpunten strategisch verpakt
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werden in rechts-burgerlijk papier (veiligheid, ethische waarden en, jawel, het gevecht
tegen fraude en tegen vuilnis op straat), schaamden ook de middenklasse en de hogere
burgerij zich steeds minder. Waar vroeger groezelig uitziende militanten nog de duisternis
opzochten om hun pamfletten te bussen, kwamen ineens welgestelde koppels gezeten in
hun living voor de camera getuigen waarom ze op het Blok zouden stemmen".364
Men kan dus gerust stellen dat naast de handigheid waarmee de partij haar boodschap
verpakte, ook de sociaal-economische situatie een rol speelde om voor een extreem
rechtse partij te stemmen.
De relatie met de media
De partij heeft het nooit kunnen vinden met de media. Vele journalisten kregen het met de
partij aan de stok omdat ze de partij "door het slijk trokken"365 aldus Filip Dewinter op
citaat. "De aversie van het Vlaams Blok tegen de schrijvende pers en de audiovisuele
media in het algemeen en ten aanzien van de persvrijheid in het bijzonder is niet nieuw.
Journalisten werden door de partij in het verleden wel vaker uitgescholden voor
'linkse/aars ', 'meningmakers ', 'hoernalisten ' en 'mestkevers. ' Eind 199 1 stelde Karel Dillen
zelf voor 'alle journalisten voor het kanon te zetten. ' Hij zou dan wel het bevel geven om
te vuren".366
Het antwoord van de andere partijen : het cordon sanitaire
De enorme verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok in 1 99 1 had duidelijk gemaakt
dat het zo niet verder kon. Alle r hande petities deden de ronde en ook de politici zagen in
dat e r iets moest gebeuren. Het antwoord kwam er met het "cordon sanitaire". Het was
een tekst waarin elke samenwerking met de partij, op gelijk welk niveau, resoluut werd
afgewezen. Vele mandatarissen van alle politieke partijen in Vlaanderen en op alle
politieke niveaus van het land, gaande van de gemeente tot de Wetgevende Kamers,
werden gevraagd de tekst te ondertekenen.367
De veroordeling
Pas in april 2004 wordt de partij na een lange juridische strijd veroordeeld wegens
inbreuken op de antiracismewet. Waar verschillende rechtbanken zich aanvankelijk
onbevoegd verklaarden omdat het om politieke misdrijven zou gaan, kwam op die manier
dan toch een veroordeling uit de bus. Door deze veroordeling wegens racisme zag de
partij zich genoodzaakt om een andere naam aan te nemen. Voortaan spreken we van
Vlaams Belang.
Het Vlaams Blok in Maldegem
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De Maldegemse Vlaams Blok-afdeling is een bijzonder jonge afdeling. De partij diende
voor de eerste maal een lijst in bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 en
behaalde een behoorlijk resultaat met een bescheiden lijst, die geen sterke kandidaten
bevatte. De afdeling was door de vroegere voorzitter van de Volksunie, Wilfried De
Metsenaere, opgestart met steun van de hogere partij-instanties, die aandrongen op een
lijst bij de verkiezingen van 2000, wat dan ook gebeurde.

I n een interview getuigde raadslid De Metsenaere dat deze l ijstsamenstelling niet
eenvoudig verliep. Vele mensen hebben wel sympathie voor de partij, maar komen er
daarom nog niet openlijk voor uit, laat staan dat ze op een lijst willen staan. De campagne
die de partij voerde, was volledig overgenomen van de hogere partij-instanties, zonder
een lokale invulling .368
De uitslag van de verkiezingen was voor de partij een grote overwinning. Ze veroverde
direct één zetel , wat niet slecht kan worden genoemd. Dit ondanks h et feit dat de typische
thema's die de partij naar voren schoof, geen betekenisvolle problemen vormden in een
eerder landelij ke gemeente. Een grote onveiligheidsproblematiek is er niet en ook het
aantal vreemdelingen is in Maldegem heel beperkt. Verder kan er niet gezegd worden dat
deze mensen voor "overlast" zorgen.
De partij heeft dus wellicht kunnen profiteren van de algemene politieke malaise, zoals
CD&V-voorzitter Baute het stelde.369 Erwin Goethals van Agalev reageerde op de website
van zijn partij als volgt op de verkiezingsuitslag van het Blok: "Het is vrij normaal dat het
rechtse klimaat dat je nu in onze samenleving waarneemt zich vertaalt in de politieke
uitslag. Ik stel vast dat de democratie aan het verliezen is, als je ziet dat het Vlaams Blok
overal stemmen wint."310 De reactie van de VLD op deze uitslag kwam er bij monde van
Paul Van N ieuwenhuyse in een artikel in De Standaard : " Triest feit is dat het Vlaams Blok
nu een stem in de gemeenteraad krijgt. Ik stel me vragen over wat en hoe de inbreng van
die partij zal zijn in de Maldegemse politiek".311

De laatste lijst die werd ingediend was een lijst samengesteld door zowel de SP als de
alliantie Volksunie-I D2 1 . De l ijst bevatte vijftien kandidaten, zeven vrouwen en acht
mannen, tien mensen van de SP en vijf mensen van de alliantie V U - I D . Het programma
van de partij bevatte naast een sociale invalshoek ook veel aandacht voor cultuur en
milieu . De belangrijkste punten waren een leefbare en betaalbare gemeente, een eerlijke
gemeente (volksraadplegingen), een genietbare gemeente (aandacht voor cultuur en
sport) en een groene gemeente.372 Volgens voorzitter De Brabant van de S P was vooral
de hoge werkloosheid in Maldegem een groot probleem aan het worden. Dit was dan ook
een sterke motivatie om een lijst in te dienen om iets aan het probleem te kunnen doen.373
De voornaamste punten in deze verkiezingsstrijd waren zeker de financiële dossiers.
Voorbeelden hiervan zijn de volgens de oppositie te dure marktrenovatie, de aankoop van
"Huize Wallyn" . . . Toch kunnen we zeggen dat deze verkiezingsstrijd een 'propere strijd'
was. Er werden zelden persoonlijke aanvallen gedaan, iets wat in d e jaren '70 nog heel
gewoon was. Daarnaast viel het ook op dat de vele verkiezingsbeloften van de partijen
heel dicht bij elkaar aanleunden. Zo zien we dat 'verkeersveiligheid' door vier partijen als
een belangrijk verkiezingsthema naar voren werd geschoven .
1 6. 1 De verkiezingen i n Vlaanderen
De gemeenteraadsverkiezingen van 2000 betekenden in Vlaanderen een voortzetting van
de evolutie die reeds langer zichtbaar was: verlies voor de CVP en winst voor de liberalen,
de groenen en ook het Vlaams Blok. "Zoals verwacht gingen in Vlaanderen, alleen al door
het feit dat zij in meer gemeenten een lijst hadden ingediend, het Vlaams Blok en Agalev
vooruit in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 1994".374
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De christen-democraten verloren dus opnieuw en dit in het voordeel van de liberalen. "De
CVP moest in vergelijking met 1 994 opnieuw terrein prijsgeven (van 33,8 naar 30,2 %),
maar bleef de sterkste partij in Vlaanderen vóór de VLD, die haar landelijke stemcijfer van
1 9, 5 naar 23,2 % zag stijgen".375
1 6.2 De verkiezingen in Maldegem
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bracht geen grote veranderingen met zich
mee. De enige verliezer, zoals overal in Vlaanderen, was de CVP. Ondanks de hoge
scores van de kandidaten persoonlijk, moest de partij toch twee zetels van de negentien
afstaan . Procentueel ging men van 55,5 % naar 53,8 %. Deze zetels gingen enerzijds
naar de VLD, die zo van zes naar zeven zetels klom - van 2 1 ,3 % naar 24, 1 % - en
anderzijds naar het Vlaams Blok dat zo de eerste zetel binnenhaalde, goed voor 7, 1 %
van de stemmen. De VLD en het Vlaams Blok wonnen dus in Maldegem, wat ook al in de
lijn lag van de algemene evol utie in Vlaanderen. Agalev zag haar stemmenaantal stijgen
van 8,8 % naar 1 0,4 %, maar realiseerde daarmee geen zetelwinst. De partij behield haar
twee zetels. Het kartel S P-VU-I D behaalde niet voldoende stemmen (4,5 %) om een zetel
in de wacht te slepen.
De reactie van Pau l Van Nieuwenhuyse van de VLD was enerzijds positief, omdat de
partij erop vooruitging, maar anderzijds was er ook ontgoocheling. "Anderzijds betreuren
we dat de CVP nog steeds dat zwaar overwicht behoudt in de gemeenteraad. Het is geen
goede zaak voor het democratisch bestuur van een gemeente als een partij de
alleenheerschappij heeft en andere filosofische overtuigingen geen inbreng kunnen doen
in de besluitvorming''.376
Ook Agalev reageerde tevreden met het resultaat, al had men stilletjes op een derde zetel
gerekend . De voornaamste oorzaak was volgens Erwin Goethals het verlies van
boegbeeld Geert Dhont.377 Op de website van Agalev was het volgende te lezen : ''Agalev
realiseerde een bescheiden groei van 303 stemmen tot een totaal van 1 634 (of 1 0,4 %
van het kiezerspotentieel), mede dankzij het feit dat zij voor de eerste maal een volledige
lijst presenteerde met 27 kandidaten".376 De CVP was tevreden met het behaalde
resultaat: "Lang voor de verkiezingen waren wij er ons van bewust dat wij zelfs zonder
stemmenverlies met een verlies van twee zetels moesten rekening houden. Dat het
daarbij gebleven is stemt ons tevreden",379 aldus de toenmalige partijvoorzitter Omer
Baute.
Het Vlaams Blok behaalde één zetel en deed daarmee zijn i ntrede in de Maldegemse
politiek. De partij zelf was heel tevreden met deze uitslag. Lijsttrekker De Metsenaere kon
zo als eerste Maldegemse Vlaams Blok-mandataris zetelen in de gemeenteraad.

De CVP-kandidaten, verkiezingen 2000.

Streven naar verjonging.
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Eerste verkiezingsdeelname van het Vlaams Blok.

De jonge ploeg van AGALEV.
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De VLD-ploeg.

LIJST SP-VU & I D 21
D E B RABANT G .

V E R E EC K E V.

STO RM J .

S I M O E N S P.

D E L I LLE D.

G YS E L I N C K V.

VAN D E N N ESTE P.

STO R M F.

LASOEN W.

D E ZUTT E R P.

VLI ETI N C K C.

RYSOUW M .

LASO E N 1 .
G I E L E N P.

BLEYE N B E R G H .

1 6.3 Samenstelling van het bestuur
Johan De Roo bleef burgemeester van de gemeente en Remi D e Jaeger eerste schepen.
Noël Wille werd tweede schepen en Geert De Roo derde schepen. Het mandaat van
vierde schepen werd aan Boudewijn De Schepper toevertrouwd en Anneke Gobeyn werd
vijfde schepen . Jacques De Taeye tot slot sloot de rij af als zesde schepen van Maldegem.
De overige raadsleden van de CVP, die ondertussen tot CD&V werd omgedoopt, zijn
Marleen Van den Bussche, Frank Sierens, Antoine Pauwels, Valerie Taeldeman, Pau l
Ginneberge, Marc De Baere, Maria Chaves Daguilar, Cecile Ryckaert, Carlos De Cuyper
en Marianne Elias. De twee laatste raadsleden hebben hun mandaat ondertussen
stopgezet in 2004 en zijn vervangen door Geertrui Baert en Frank Govaert.
Voor de VLD zetelen Paul Van Nieuwenhuyse, Thea Maenhout, Willy Boulez, Jason Van
Landschoot, Anne Van Reybroeck, Rubin Buyssens en Patrick Ghysels. Sinds februari
2004 zetelt deze laatste evenwel als onafhankelijke , al blijft hij lid van de VLD.
De fractie van Agalev, ondertussen G roe n ! , werd aanvankelijk gevormd door Erwin
Goethals en Rosie Van Hoecke. Deze laatste zette haar mandaat echter stop ten voordele
van Thomas Blondeel .
De Vlaams Blok-fractie (ondertussen Vlaams Belang) ten slotte wordt gevormd door
Wilfried De Metsenaere.
Sociaal-economisch gezien bestaat de Maldegemse gemeenteraad vooral uit bedienden
en zelfstandigen. Ook de vrije beroepen en de gepensioneerden zijn aanwezig, maar in
mindere mate. Vooral de afname van de categorie 'onderwijzend personeel ' is opvallend.
Arbeiders zijn ook deze keer niet van de partij en hetzelfde kan ook gezegd worden van
de landbouwers.
Met de vrouwelijke aanwezigheid is het er alleen maar op vooruitgegaan. Eén derde van
de raadsleden is momenteel een vrouw en dit is dan ook het hoogste resultaat dat de
gemeente Maldegem ooit behaalde. De vernieuwing, verjonging en vervrouwelijking van
de meeste politieke partijen zal daar zeker voor iets tussen zitten. Alle leeftijdsgroepen
hebben in de raad een vertegenwoordiging, waardoor een gemiddelde leeftijd van 45 jaar
wordt bereikt. Opgesplitst naar geslacht, is de gemiddelde leeftijd bij de mannen 47,5 jaar
en bij de vrouwen slechts 40,5 jaar. Vooral jonge vrouwen doen in Maldegem aan politiek.
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Legislatuu r 2000 - 2006
B urgemeester:
Johan De Roo (CD& V)
Col lege:
Eerste schepen : Remi De Jaeger (CD&V)
Tweede schepen : Noël Wille (CD&V)
Derde schepe n : Geert De Roo (CD&V)
Vierde schepe n : Boudewijn De Schepper (CD&V)
Vijfde schepe n : Anneke Gobeyn (CD&V)
Zesde schepen : Jacques De Taeye (CD&V)
Raadsleden :
Marleen Van den Bussche (CD&V)
Frank Sierens (CD& V)
Antoine Pauwels (CD& V)
Valerie Taeldeman (CD& V)
Carlos De Cuyper (2000-2004) (CD&V)
Geertrui Baert (2004-) (CD& V)
Marc De Baere (CD& V)
Maria C haves Daguilar (CD& V)
Cecile Ryckaert (CD& V)
Pau l Ginneberge (CD&V)
.
Marianne Elias (2000-2004) (CD&V)
Frank Govaert (2004-) (CD&V)

Paul Van Nieuwenhuyse (VLD)
Patrick Ghysels (VLD)
Thea Maenhout (VLD)
Willy Boulez (VLD)
Jason Van Landschoot (VLD)
Anne Van Reybroeck (VLD)
Rubin Buyssens (VLD)
Erwin Goethals (Groen !)
Rosie Van Hoecke (2000-2004) (Groen!)
Thomas Blondeel (2004-) (Groen!)
Wilfried De Metsenaere (Vlaams Belang)

Het schepencollege anno 2001 :
Remi De Jaeger, Anneke Gobeyn, Jacques De Taeye, burgemeester Johan De Roo, secretaris Danlêl De Groot
Noël Wille, Boudewijn De Schepper en Geert De Roo.
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De gemeenteraad 2001 -2006.
Zittend v.l.n.r.: Jacques De Taeye, Boudewijn De Schepper, Remi De Jaeger, burgemeester Johan De Roo, gemeentesecretaris Daniël De Groote, Noël W ille, Geert De Roo, Anneke
Gobeyn. Middelste en bovenste rij : Marianne Elias, Marleen Van den Bussche, Erwin Goethals, Rosie Van Hoecke, Valerie Taeldeman, Carlos De Cuyper, Frank Sierens, Antoine
Pauwels, Maria Chaves Daguilar, Marc De Baere, Anne Van Reybroeck, Paul Ginneberge, Paul Van Nieuwenhuyse, Patrick Ghysels, Jason Van Landschoot, Thea Maenhout, Wilfried
De Metsenaere, Rubin Buyssens, Willy Boulez, Cecile Ryckaert.

1 6.4 Korte terugbl i k op het beleid
Voor een g rondige beleidsevaluatie van deze legislatuur is het nog net iets te vroeg. Toch
zijn de voornaamste beleidspunten van deze legislatuur bekend. In maart 2004 werkte de
gemeente mee aan de bescherming van de deelgemeente Middelburg als archeologische
zone. Sinds 2002 voert men daar, in samenwerking met de Gentse Universiteit, de
provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor het Onroerend erfgoed,
opgravingen uit op de kasteelsite van Pieter Bladelin. Door de waarde van de vondsten
kon een bescherming van de dorpskern en de kasteelsite dan ook niet uitblijven.
De meest in het oog springende beleidsrealisatie was ongetwijfeld de grondige renovatie
van het centrum van de gemeente. In juni 2005 werd het centrum plechtig heropend na
een jarenlange renovatie, waarbij alle centrumstraten rond de markt aan bod kwamen.
Eerder, in maart 2005, had men al het startschot gegeven voor een ander grootschalig
project, namelijk de bouw van het nieuwe rusthuis voor het Maldegemse OCMW. Deze
werken moeten uitmonden in een nieuw woon- en zorgcentru m en zullen ongeveer twee
jaar d u ren. Het nieuwe rusthuis moet plaats bieden aan 1 20 bewoners.
Heel recentelijk ging het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe locatie voor de politie
en op termijn misschien ook voor de brandweer. De aankoop van de gebouwen van de
vroegere firma De Meyere op het industrieterrein kadert in deze plannen.
Tot slot werden recent ook de plannen bekendgemaakt voor de renovatie van het
.
gemeentehuis. Dat gebouw dateert uit 1 909 en is d ringend aan vernieuwing toe. Ook
wordt er gedacht aan een uitbreiding van het gebouw.

1 7. TOT BESLUIT. . .
Dat Maldegem een gemeente is die 'Leeft', zoals de slogan van de gemeente laat
vermoeden, is nu wel d uidelijk geworden. De lokale politiek is dan al niet meer zo woelig
als vroeger, toch ontbreekt het Maldegem niet aan interessante figuren, die onze lokale
politiek vorm en kleur geven. Het zijn die mensen geweest die de gemeente maakten tot
wat ze n u is. Elke Maldegemnaar mag daar terecht trots op z ij n .
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Deze tekst kwam tot stand bij het schrijven van mijn licentiaatsverhandeling (Politieke
Wetenschappen) aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Gentse Universiteit
in 2003, onder leiding van mijn promotor prof. dr. Herwig Reynaert.
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In 2005 kreeg de Maldegemse CD& V-afdeling een zware klap te verwerken
door het plotse heengaan van haar voorzitter dr. Omer Baute op 1 5 september.
Dr. Baute was door zijn degelijke en diplomatische aanpak een erg geliefd
voorzitter, zowel binnen als buiten de partij . Vooraleer hij voorzitter werd van de
CVP was hij jarenlang voorzitter van de CVP-Jongeren, tot in 1 984. In dat jaar
werd hij 35 en kon dus volgens de partijstatuten niet langer jongerenvoorzitter
blijven. Paul Stevens werd zijn opvolger.
Toen de voormalige voorzitter Lucien Vansuyt in 1 986 ontslag nam om
gezondheidsredenen werd dr. Baute als zijn opvolger verkozen . Bij elke
daaropvolgende bestuursvernieuwing werd hij telkens met een overweldigende
meerderheid van stemmen opnieuw verkozen.
Hij werd als voorzitter door elkeen aanvaard omwille van zijn gezag, wijsheid,
eenvoud, luisterbereidheid, zijn klare kijk op elke situatie en zijn gave om
diverse standpunten te verzoenen. Het was een man met een diepe sociale
bewogenheid en zin voor rechtvaardigheid.
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Joseph Geirnaert (Eeklo 1 790 - Gent 1 859) was een uitst è kend genreschilder. Hij was ook een aanhanger van
Willem 1, overtuigd orangist dus.
"Belgisch bezwaar en gesmeek" werd geschilderd in 1 929, vóór het uitbreken van de revolutie. Er heerste heel
wat ongenoegen onder de bevolking over het beleid van Willem 1 .
Wij Willem Willem Weg
D e bekende versjes deden d e ronde :
Wil Willem Wijzer Wezen
Wij Willen Willem Weer.
De clerus had een leidende rol in het verzet tegen de koning, bijv. omwille van zijn ingrijpende wijzigingen in de
priesteropleiding. We zien twee geestelijken op bezoek bij een doorsnee gezin: de priesters willen de mensen
overtuigen een petitie te tekenen om koning Willem aan te zetten tot milderen of intrekken van een hele reeks
maatregelen.
(Lithografie van het oorspronkelijke schilderij, getekend door J. Pinnoy. Druk Dewasme-Pletincks, Brussel).
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Wees welkom nieuwgeboren tijd
1 830 - 1 83 1
Hugo Notteboom

1 . AMOUR SACRÉ DE LA PATRIE
1 . HET OUDE JAAR IS HENEN (1 830)
In de nacht van de jaarwisseling van 1 829 naar 1 830 vereren een g roep inwoners de
Eeklose burgemeester met een serenade waarbij een à ! 'improviste geschreven lied (van
Ledeganck?) wordt gezongen op de melodie van " Ecco, ridento in cielo" uit de Barbier van
Sevilla, waarin zonnig tegen de toekomst wordt aangekeke n :
Het oude jaar is henen
En 't nieuw is reeds verschenen
Wees welkom nieuw geboren tijd
Wij wenschen stadsregeerder
Dat steeds uw heil vermeerder
Alhoewel ook in Eeklo niet iedereen tevreden is over het bewind van koning Willem, toch
heeft de stad de wind in de zeilen. En elders in het Meetjesland mag de bevolking ook
niet echt klagen: handel en nijverheid bloeien, het onderwijs is goed georganiseerd, de
armoede wordt langzaam maar zeker teruggedrongen, bedelaars zijn uit het straatbeeld
verdwenen. N iet dat alles ideaal is: er heerst - vooral in de steden - veel werkloosheid, op
het platteland is de armoede soms schrijnend en de geestelijkheid fulmineert van op de
kansel tegen het religieuze beleid van koning Willem.
I n Maldegem verloopt de jaarwisseling 1 829-1 830 enigszins anders dan in Eeklo. Jozef
Van Nieuwenhuyse kijkt te diep in het glas en in enkele herbergen op het dorp maakt hij
de Maldegemse raadsleden uit voor "al wat veragtelijk is'. I n de afspanning Sint-Barbara
treft hij schepen Bekaert aan en die wordt publiekelijk uitgescholden omdat hij weigert de
petitie te tekenen waarmee Van Nieuwenhuyse en Lodewijk De Bourdere rondgaan en
waarin gepleit wordt voor meer vrijheid in het onderwijs, in de pers, bij het gerecht en
waarin ook gevraagd wordt de belasting op het gemaal af te schaffen . Schepen Bekaert
maant Van Nieuwenhuyse aan tot kalmte en voegt er nog aan toe dat "hij eenen
trommelaere is', waarop Van N ieuwenhuyse Bekaert toesnauwt dat "hij eenen slechten
boer is' en Bekaert repliceert met: "Gij zijt een kinderhoofd'. Politiecommissaris Jan
Bernard Leenaert, die toevallig binnenkomt, moet het eveneens ontgelden. Van
Nieuwenhuyse trekt dan naar de herberg Den Hollander, waar hij Jozef De Lille aanklampt
en nog maar eens verkondigt dat Bekaert iedereen verbood zijn petitie te tekenen. Een
andere klant hoort de discussie onder het lezen van Den Vaderlander en hoort iemand
zeggen, om te lachen, dat het gemael af was. Dokter Livinus De Buck hoort de discussie
ook, maar bij de ondervraging kan hij zich van de ruzie niet veel herinneren.
Burgemeester De Smet-Van de Velde, een overtuigd orangist, die omwille van zijn
po.l itieke overtuiging enige tijd later uit Maldegem vertrok, laat de verwijten niet over zijn
kant gaan. In een brief aan gouverneur Van Doorn heeft hij het over een klein aantal
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Koning Willem 1.

rustverstoorders, "misnoegd dat zij bij middel van hunne petitie in hun voordragt niet
hebben kunnen slagen" en dan maar andere middelen proberen. De zaak wordt
onderzocht door het parket, maar in een vertrouwelijk rapport wordt meegedeeld dat de
klachten ongeg rond zijn en "te wijten aan den onbezonnen vervolgingsgeest van den
burgemeester". Volgens de gouverneur komen de klachten van drie g roepen:
- zij die de onwetende bevolking willen misleiden : die zijn te beklagen;
- vijanden van de regering: die moet men bestrijden;
- oproermakers: die moet meFl verguizen.
I n Maldegem is enkel het eerste van toepassing . . . 2
De meningen over koning Willem en zijn aanpak in de zuidelijke Nederlanden zorgen dus
wel degelijk voor tweedracht onder de inwoners, toch is er januari 1 830 waarschijnlijk
niemand die dacht dat in augustus krantenkoppen zouden verschijnen als "Opstand in
Brussel!" en "Rustverstoorders, vijanden der werklieden!' en dat er bij rel letjes doden
zouden vallen3.

2. DIEN HEYLLOOZEN G EEST DER WEDERSPANNIGHEID (SEPTEMBER 1 830)
Tijdens de opvoering van "La muette de Portici', opera van Daniel François Auber, op de
avond van donderdag 25 augustus 1 830 in de Koninklijke Schouwburg in Brussel, nu de
M untschouwburg , heft tenor Lafeuillade het duet "Amour Sacré" aan. De zaal is niet meer
te houden en alle aanwezigen zingen de aria uit volle borst mee en roepen : "Aux armes!
Aux armes!'4:
Amour sacré de la Patrie,
Rends nous l'audace et la fierté,
A man Pays je dois la vie,
Il me devra la Liberté.
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Na de opvoering gaan enkele heethoofden al roepend "Vive la liberté!" huizen plunderen,
er wordt geschoten en er vallen doden. 's Nachts zijn placcardeurs aan het werk en in de
straten leest men:

samedi: illuminations
dimanche: feu d'artifice
fundi: révo/ution.

Daniël François Auber,
componist.

Vooral op de vele werklozen werken de wanordelijkheden aanstekelijk. Ze vernielen
stoommachines en mechanische weefgetouwen, volgens hen dé oorzaak van hun
beklagenswaardig bestaan . Op vrijdag 27 augustus spelen er zich gelijkaardige feiten af
i n Namen, Bergen, Luik, Leuven en nog enkele andere steden. Op het platteland gaat het
er heel wat rustiger aan toe. Uit Lembeke wordt voor de maand september gemel d :
"Geene zaken aangaande de politie hebben plaats gehad'5• In Zomergem wordt op
29 augustus nog een plechtig Te Deum gezongen in de kerk voor de verjaardag van
koning Willem en dit in aanwezigheid van alle burgerlijke overheden. Nog geen jaar later,
op zondag 31 juli, wordt er opnieuw een gezongen, maar n u "à /'occasion de
l'inauguration de S.M. Léopold Ier, Rai des Be/ges". Duidt de vermelding van eind
augustus 1 830 in het verslag van de districtscommissaris dat in Zomergemse cafés veel
ruzie wordt gemaakt, buitensporigheden worden gepleegd en wordt gevochten misschien
op het begin van de revolutie6? Ook in Gent is men er gerust op: "Hier ter stede is alles in
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vrede, den bekenden goeden geest van het
Gendsch volk stelt alle menschen gerusf'7•
Helaas, enkele dagen later spelen zich ook in
Gent "betreurenswaardige gebeurtenissen"
af. In de gevangenis breekt een opstand uit,
de ruiten van de Société Littéraire worden
aan diggelen gegooid en bij plu nderingen
worden e n kele wij n kelders leeggehaald.
Erger zijn de snaphaenschoten waarbij drie
doden vallen en verschillende gewonden te
betreu ren zij n . De "heylloozen geest der
wederspannigheid'
door
een
g roep
malcontenten e n anti-Hol landers wordt
aangeklaagd. Het is i mmers koning Willem
L__�=�
die nijverheid en koophandel deed bloeien.
Edouard De Jaegher, districtscommissaris
"Leve den Koning die onze stad zoo veeIe van Eeklo van 1 830 tot 1 832.
weldaaden verpand heeft," zo wordt
geschreven8• Overigens blijft het in Gent onrustig, ook als de scheiding definitief is. In juni
1 833 is de sfeer in de stad tumultueus, Oranjegezinde inwoners worden lastig gevallen,
kortom "un état de chose? qui ne saurait être toléré dans un pays civilisé".
Samenrottingen worden verboden en de herbergen moeten om 1 O uur dicht9•
Koning Willem reageert op 5 september 1 830 met een proclamatie op de "onlusten welke
in sommige streken van het Rijk zijn ontstaan". Hij hoopt, "met den hulp van den
Almagtigen God' dat het hem zal gelukken de orde te herstellen. Alvast zendt hij "onze
beminden Zonen de Prins van Oranje en Prins Frederik der Nederlanden" naar de
opstandige gewesten om de gemoederen te bedaren en de opstand in de kiem te smoren.
Alle maatregelen zullen genomen worden om de " wettig verkregene regten van alle
gedeelten van het Koninkrijk, zonder onderscheid, te handhaven". H ij roept de
"Nederlanders! Bewoners der verschillende streken van dit schoone land dat meer dan
eens door de Goddelijke gunst en de aaneensluiting der ingezetenen" op om met kalmte
en vertrouwen de toekomst tegemoet te zien . Ook moeten "alle goede burgers zich overal
afscheiden van de onruststokers" om paal en perk te stellen aan "zoo groote rampen"10•
De reactie van Willem komt rijkelijk laat, de lont zit al in het kruitvat.
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I n heel wat gemeenten op het platteland is het alsof er geen omwenteling geweest is, in
andere daarentegen gaat het er heftig aan toe11• Bu rgemeester Wttenhove van
Waarschoot meldt de districtscommissaris dat er op 29 september en de daaropvolgende
nacht "eene schrikkelijke revolutie heeft plaatsgehad'. Het kantoor van de (Hollandse)
ontvanger wordt geplunderd en dossiers worden op straat verbrand. Er worden ruiten
uitgegooid en enkele herbergen en winkels worden geplunderd, maar een groep burgers
slaagt erin de rust te herstellen. " Une malheureuse affaire" zucht Wttenhove die, opziet
tegen hoge schadeclaims. Districtscommissaris Edouard 06l Jaegher12 laat de
burgemeester weten dat er onmiddellijk een nachtwacht op de been moet worden
gebracht, die krachtdadig moet optreden. I n een circulaire aan alle gemeentebesturen

wordt de handhaving van de orde het loffelijkste doel genoemd dat men kan bereiken en
dat daarvoor alle middelen van voorzorg en voorzichtigheid moeten genomen worden.
Dringende middelen (lees: wapengeweld) mogen alleen worden gebruikt "in daedzaken
die het teven of den Eygendom in gevaer brengen"'3• Merkwaardig is dat commissaris De
Jaegher in januari 1 83 1 aan de provinciegouverneur Werner de Lamberts laat weten dat
er in zijn district geen p l u nderingen of vern i e l ingen te signaleren val l e n .
Schadevergoedingen "pour pentes e t dommages qui devront leur cause à que/que
circonstance de notre Révolution" zijn niet te verwachten daar geen enkele gemeente
"n 'a , par suite des évènemens, été Ie théatre de que/que dévastation"'4•
a. Nevele
Zoals overal wordt begin september 1 830 in Nevele een burgerwacht opgericht die is
samengesteld uit notabelen van de gemeente. De onrust, het gevaar en de bedreigingen
dwingen het bestuur ertoe de burgerwacht bijna onmiddellijk na de oprichting uit te
breiden tot 66 personen " waar onder eenige gewapend met schietgeweer en voor het
meesten deel met drie Kleurige linten vercierd'. Op 2 oktober 1 830 breken ernstige rellen
uit. Om 1 0 uur wordt de garde civique ervan verwittigd dat op de wijk Den Hul "eene
groote menigte van gepeupel verzameld was" die Pieter Goetgeluck, Oranjegezind
inwoner van Nevele, breed mishandelden. De wacht trekt ernaartoe en een kwartier lang
probeert Jozef Seriaux, kapitein van de burgerwacht, de gemoederen te bedare n : " Ik
verzoek u vrienden, de rust die wij tot alsnu hebben genoten, niet te stooren aangezien
de uur van zich naar huis te begeven oversteken is, en dat de gevolgen daarvan alle
thuwen nadeele zullen strekken." Hoe Seriaux ook aandringt, hoe h ij ook probeert "de
we/peinzende onder hun bij ons te vervoegen onder het herhaalde geroep van Viva de
Belgert', in de menigte komt geen beweging. Daarop begeven de burgerwachten zich
naar het wachthuis om te overleggen. Er wordt besloten terug te kere n , want het roepen
en tieren wordt almaar heviger: "à bas het huis van Minne, burgemeester, het heeft lang
genoeg geduurd, à bas d'opeters van t'gemeente!' Er worden schoten gelost en de wacht
wordt aangevallen met stokken en andere tuigen. In paniek besluit de burgerwacht "de
magt door meerdere magf' af te weren. Er wordt geschoten , drie - vier personen raken
gewond, onder andere de gebroeders Theodoor en Bernard Diericx. De eerste is
gevaarlijk geraakt aan de buik. In paniek stuift het volk uiteen en "gedurende den zelven
nagt heeft alhier volkomen rust geheerschf''5•
b. Sleidinge
In Sleidinge gaat het er wat minder erg aan toe. Een zekere Louis Veijs " verstout zich des
zondags zijn herberg buijten bij de wet gestelde ure open te laten en des nachts eenige
keurvegters, dikwijls dronkig aenhitsende, aen verscheyde buytensorigheden over te
geven". Op 1 8 oktober begeven de vechters zich al roepend en tierend naar de woning
van de commissaris waar ze het naambord van de deur rukken en het op een groot vuur
voor de herberg van Veijs gooien. De nachtwacht beveelt d e ongeveer dertig
oproerkraaiers naar huis te gaan en de meeste doen dat ook. Veijs trekt zich niets aan
van het bevel: " Ik wil mij aan de wagt noch aen het bestuer onderwerpen" en het is dat hij
zijn herberg zo lang openhoudt als hij wil. Burgemeester Van Damme zit verveeld met het
voorval, want de inwoners van Sleidinge zijn zeer verbitterd op de pol itiecommissaris "die
in de uijtoefening van zijne functien als veeschatter den haet van allen op zig heeft
getrokkert''0•
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c. Eeklo
In september-oktober 1 830 heersen e r anarchistische toestanden. Bij de familie De Pauw
op Veldekens wordt ingebroken en wordt iedereen met de dood bedreigd. De vijf
inbrekers - een andere bron heeft het over een bende van twintig man - zijn gekleed in
blauwe kielen en d reigen de aanwezige vrouwen in hun bed te vermoorden "met lange
scherpe messen die zij voor hunne borsten stelden". De dieven gaan aan de haal met
geld en andere kostbaarheden : een diamanten kruis, gouden kettingen, een zilveren
zakhorloge, wij n , boter, vlees, hemden, neusdoeken, schorten en mutsen. Er wordt
verontrust g e reageerd op deze g rove en stoutmoedige misdaad en de
d istrictscom m issaris meent "dat een spoedig herstel van de gewapende politie
hoogstnodig wordf'17• Maar de Eeklose politiecommissaris durft niet op te treden.
"Bedenkelijk", vindt gouverneur De Ryckere, "toutefois que vous me dites que votre
propre vie est en danger vraag ik me af of u nog wel kunt fungeren". In de straten wordt
openlijk verteld dat commissaris Vervier "risque d'être assassiné par des gens exaltés' en
dat de politie n iets meer te zeggen heeft en ook niet meer optreedt.
Het provinciebestuur vraagt en krijgt uitleg : het is totaal uit de l ucht gegrepen dat de politie
niet meer werkt, integendeel : "les menaces et les vociférations', de bedreigingen en het
getier, maken absoluut geen indruk op hen. Toch wordt toegegeven dat de reglementen,
gezien de turbulente omstandigheden, niet streng kunnen toegepast worden en dat de
politie voorzichtig optreedt om geen wanorde te veroorzaken . De gouverneur mag op zijn
beide oren slape n : in Eeklo worden alle maatregelen genomen om de rust en orde te
handhaven, daarvoor staat niet alleen de politie, maar ook de burgerwacht borg.
Commandant Ryffranck "a /'ascendant sur Ie peuple" en beschikt over 550 man, waarvan
er 50 elke nacht wachtlopen." Aan de plundering van het huis van De Pauw nam geen
enkele Eeklonaar dee l ; aan hun taal te horen waren het kerels uit Izegem, die na hun
misdaad naar Zomergem trokken . Getekend : burgemeester Dhuyvetters en secretaris
Rodrigos van Eeklo10•
In april 1 832 wordt een ander incident gemeld uit Eeklo. Voor het atelier van kunstschilder
De Poorter, een overtuigd orangist, ontstaat er op 1 2 april, om 1 O uur in de voormiddag
een opstootje. De Poorter had enkele karikaturen, enige schimperyen, getekend op zijn
ramen op de eerste verdieping en daar wordt aanstoot aan genomen. E r wordt wat
geroepen en met stenen gegooid. De gemoederen raken almaar meer opgehitst, de poort
·
naar het atelier wordt ingebeukt en de menigte d ringt de woning binnen. Als men de buste
van koning Willem ziet staan, is het hek helemaal van de dam en "l'effervescence
augmente". E r worden tekeningen verscheurd en schilderijen beschadigd, maar gelukkig
kan de politie erger voorkomen. Binnen de kortste keren is de rust hersteld19•
d. Maldegem
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Ook in Maldegem krijgt de revolutie almaar meer aanhangers en de sfeer in september
1 830 is er bepaald woelig. Er worden Belgische leuzen gescandeerd en patriottische
liederen gezongen. Tijdens of kort na Maldegem-ke rmis in september gaat Jozef Van
Nieuwenhuys e opnieuw rond met een petitie tegen het Hollandse bestuur en voor de
Belgische onafhankelijk heid . Ook De Bourdere is weer van de partij. In een herberg komt
het tot een vechtpartij als enkele orangisten het lied beginnen zi{'lgen: "Wat een geluk
bestuurd te worden door Willem van Nassati'. De Bourdere wordt aangehoude n door de
marechaussee en dat veroorzaakt gisting onder de bevolking, maar door "eene groote

samenrottinge van 't voll<' wordt hij bevrijd. Van Nieuwenhuyse kiest het hazenpad . De
burgemeester wil het incident in de doofpot stoppen, zeer tot o ngenoegen van de
districtscommissaris, die aandringt op vervolging.
Enkele dagen later, op 1 9 september, zou op de perse van de Si nt-Sebastiaansgilde
reeds de Belgische driekleur wapperen, eerder dan in Brussel volgens Victor De Lille. Het
is een van de zovele mythes die de ronde doen, de Belgische driekleur wappert immers
al begin september in Brussel20• I n Gent worden alle "oragnie kleuren der vanen en
cocarden" ook door de d riekleur vervangen21 • Correct is dat de vlag in Maldegem midden
oktober op de toren wappert. I n een brief aan de koning om diezelfde toren te behouden,
schrijft dokter Van Mullem in 1 905: "Het is op onzen toren, Sire, dat in 1 830 het Belgisch
vaandel heeft gewapperd in 't aanzicht van den vijand en terwijl de hollandsche
marechaussees zijnen trap bewaakten . . . " De vlag is in die tijd een belangrijk symbool en
in oktober is de tricolore vaan van de revolutionairen aan nagenoeg alle Meetjeslandse
kerktorens te zien . In Waarschoot leidt d e "uithanging van de tricolore" tot
buitensporigheden en plunderingen van Oranjegezinde inwoners22•
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Bij de eerste Belgische, lees: Brabantse vlag,
horizontaal.
banden
gekleu rde
liepen
Gouverneur de Lamberts laat op 9 september
1 83 1 weten "qu'il existe dans la disposition de
ces couleurs une anomalie''. Voortaan worden
de nationale kleuren verticaal geplaatst, met "la
couleur noire placée près de la verge du
pavillon''. Om alle verwarring te voorkomen,
voegt hij er dit schetsje bij. (Mémorial
Administratif, 1 831 , p. 303).

Een besluit van 23 januari 1 831 van de voorlopige regering bepaalt in artikel één : "De
Belgische vlag is rood, geel en zwart. De kleuren zullen in eene loodlynige rigting
geplaetst worderf''la. I n september wordt de vlag al gewijzigd : " " . que les couleurs
nationales soient toujours placées verticalement, et que la couleur noire soit placée près
la verge du pavillon, la couleur jaune au milieu et la rouge à la fin"24•
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Tegen burgemeester De Smet-Van de Velde worden, als vertegenwoordiger van het nu
gehate Hollandse bestuur, smaadschriften verspreid. Midden april 1 83 1 wordt de
Maldegemse bu rgemeester op straat u itgescholden door Jozef Wildemeers25• De
marechaussee patrouilleert op 6 september op de jaarmarkt om de opgewonden
Maldegemnaren wat in toom te houden. Jan Roels maakt het enkele dagen zo bont dat
h ij door de Hollanders wordt gearresteerd . Er verschijnen smaadschriften op de muren in
de trant van : " Weg, weg, vorten kaas! Potter is hier den baes! Bloed!" 26
0

0

0

Zoals uit het voorgaande blijkt, staat de bevolking in heel wat gemeenten niet unaniem
achter de revolutionairen en veel inwoners zijn radikaal gekant tegen de scheiding der
Nederlanden. In de beg i nperiode gaan er stemmen op om van de Nederlanden twee
aparte staten te maken onder dezelfde koning en veel steden sturen een adres in die zin
aan de vorst21. De pamfletten en adressen over "De Scheyding van Holland en Belgien"
met arg umenten pro en contra volgen elkaar in snel tempo op en zijn nauwelijks bij te
houd e n . Vanuit Brussel wordt gouverneur de Lamberts herhaaldelijk aangeraden "de
stimuler Ie zèle des communes dans l'exécution des ordres propres à maintenir Ie bon
ordre et la police"28•
De betrekkingen tussen Maldegem en Zeeuws-Vlaanderen verliepen steeds zeer hartelijk
en veel Meetjeslanders zijn "met een Zeeuwsch Kaatje getrouwd'. De scheiding wordt
dan ook pijnlijk genoemd : " We begonnen nog maar juist de voordeelen te genieten van
den prachtigen steenweg d[e door Napoleon gelegd was, recht van Maldegem naar
Breskens; onze Maandagsche Markt bloeide als nooit te voren en plots wordt dat gestopt;
er wordt op onzen keizer/ijken weg een fort gebouwd van hetwelk nu nog de naam bestaat
op Stroobrug. Niemand door! Gelijk met den elektrieken draad onlangs tijdens den
oorlog . . . "29 Ook vinden massaal veel mensen van bij ons werk op de grote Hollandse
polderhoeven , vooral dan in de oogstperiode.
Kleine ambachtslui als timmerlieden, smeden en zelfs zadelmakers gaan met genoegen
in Zeeuws-Vlaanderen werken, omdat de lonen er veel hoger zijn dan in België. "Naer zoo
veel ons bekend loopt allen handel in eene rigting, " aldus burgemeester Verstraete van
Boekhoute. De handel in brandhout is volledig te niet. De boerensteden in het houtland
zitten vol brandhout dat vroeger in Zeeuws-Vlaanderen werd verkocht, nu is dat
onmogelijk geworden. De belangrijkste inkomstenbron voor arbeiders, dijk-, polder-, zee
. aarde- en boerenwerk in het land van Cadzand "en naer genoeg in heel Zeeuwsch
Vlaenderen" is sedert d rie jaar gesloten30• Door het sluiten van de grens ontstaat in de
g rensgemeenten ook schaarste aan levensmiddelen. Als de burgemeester van Sint
Laureins de d istrictscommissaris daarop attent maakt, antwoordt deze dat als er tekorten
zijn in ons land, die er ongetwijfeld ook zijn aan de andere kant van de grens. Hier en daar
worden stokerijen gesloten om graan te sparen3' .
De markten in Maldegem ("que notre marché hebdomadaire de grains et de pommes de
terre n 'est plus fréquenté depuis que/ques mais . . . '62). Eeklo en Assenede liggen zo goed
als stil. Jan Francies Veillard, huurder van de plaetskraemrechten in Assenede krijgt door
de tijdsomstandigheden die hem niet toelieten ook maar iets te ontvangen, een forse
afslag. Handelaars mogen hun waren om het even waar en hoe verkopen33•

In Zeeuws-Vlaanderen wordt eveneens met gemengde gevoelens tegen een eventuele
scheiding aangekeken . In augustus-september 1 830 is er vanuit Den Haag maar weinig
interesse voor het gebied over de Schelde. Het stadsbestuur van Sluis schenkt in
november 1 830 "een schoon drykleurig vaendef' aan een Belgisch kolonel34• Hoe d ichter
bij de grens, hoe Belgischgezinder de bevolking is. Eede wordt tot in 1 83 1 als weinig
betrouwbaar beschouwd, e n kel de veldwachter en d e burgemeester zij n er
Hollandsgezind. Als in alle Zeeuwse gemeenten burgerwachten worden opgericht, maakt
Eede daarop een uitzondering. De burgemeester: "My dunkt dat het best is dat wy op
Eede van die nagtwacht zwygen, nu en hooren wy van niets meer (van mogelijke
Belgische invallen) dat heeft geweest door dat zy daertoe in Middelburg- in- Vlaanderen
soa gek waeren (men meende dat Zeeuws-Vlaanderen spoedig Belg isch zou zijn) en wat
meer is: Van Vooren heeft my stellig beloofd als er iets zou zyn, dat hy het my stil zal
weten te zeggen, hy houdt alle avonden wagt en waer er eenige samen zyn, luistert hy
hen af om het my te komen vertellen . . . " Op 1 4 januari wil een Eedenaar die zich in
Maldegem schuilhoudt, de Belgen eens tonen hoezeer hij hun zaak g enegen is. Hij wil de
Brabantse driekleur op de kerktoren van Eede hijsen, maar dat wordt hem belet. Hij plant
zijn vlag dan maar op de Ziedelingendijk35•
Onder i nvloed van kranten , maar vooral van de geestelijkheid, begint de publieke opinie
zich hoe langer hoe meer onafhankelijk en dus Belgisch te gevoelen en te gedragen. Die
kranten en ook pamfletten worden in de herbergen met l uide stem voorgelezen en hitsen
de inwoners aan tot oproer. Districtscommissaris graaf de Kerckhove d 'Exaerde tikt het
Maldegemse gemeentebestuur daarover op 20 septem ber 1 830 op de vingers : "Ik ben
geinformeerd dat enige Personen uwer Gemeente de ingezetenen tot oproer aanhitsen
met de dagbladeren in de herbergen met luider Stemme voortelezen. Ik noodig Ue. uit
maatregelen te nemen om zulke handelwijs Strengelijk te beletten, waartoe ik denk dat
eene proclamatie van Ueds. gemeente raad dergelijke voorlezingen verbiedende, gepast
zoude zijri"J6. Er is echter geen verbieden meer aan en de adhesiebetuigingen van vele
gemeentebesturen stromen toe in Brusse l : "Aen de Heeren commissarissen van het
provisoir Gouvernement. Wy hebben de eer UI. te laten geworden onze adhesie en
erkenning van het provisoir gouvernement van Belgen/and', aldus het Lembeekse
gemeentebestu u r37•
Eind september krijgen Hollandsgezinde personen het almaar moeilijker; op straat
worden ze uitgejouwd en bedreigd, en dat na 1 5 jaar rust en vrede38• Hollandse hogere
ambtenaren verlaten België. In een buitengewone vergadering van de Gedeputeerde
Staten van Oost-Vlaanderen vraagt gouverneur Van Doorn de vergadering "over hetgeen
er noodig mogt worden geoordeeld in de thans bestaande omstandigheden. Het geval
wordt voorzien dat deze omstandigheden zoo dringend worden dat de Gouverneur
verpligt zou zyn zyne Provincie te verlaten " ."39 Van Doorn laadt alvast zijn goederen op
een schip, richting Terneuzen, want van overal worden pillages gemeld40• Vanaf 5 oktober
1 830 wordt Van Doorn voorlopig vervangen door De Moerloose. Op 1 o oktober komen
Spilthoorn, Collier en Coppens, door het Voorlopig Bewind aangesteld als
commissarissen met volmachten om in heel de provincie alle maatregelen te nemen in
het belang van de nationale zaak, informeren naar de politieke intenties van de heren van
de Gedeputeerde Staten . Collier vraagt "of het Kollegie voor gevoelens is aan het
Voorlopig Gouvernement de adhereren". President de Moerloose antwoordt dat dit
"buyten haer gewone bemoeyenis is' en dat men eerst de opinie wil kennen van de
Provinciale Staten. De drie commissarissen eisen echter dat de leden zich elk afzonderlijk
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uitspreken, wat niet gebeurt . Twee dagen later, op 1 2 oktober, zijn de Gedeputeerde
Staten al vervangen door het "Comité Provisoire de Conservation remplaçant les Etats
Deputés de la Flandre Orientale" onder het voorzitterschap van chevalier de Gamond41 •
I n november 1 830 is er een vacante plaats van gemeenteonderwijzer in Maldegem. Een
zeke re D. Kronenberger uit Aardenburg d ient zijn kandidatuur in. Het Maldegemse
gemeentebestuur antwoordt dat de geestelijkheid tegen zijn aanstelling is, "het is gansch
tegen hun zin en hun gemoed enkelyk omdat gij Hollander van geboorte zyt en dit voor u
zeer schadelijk zoude voorkomen laten wy u dit weten, toch kunt gy u gelyk alle andere
aanbieden''. Hiermee wordt aangetoond dat een van de redenen van de Belgische
omwenteling, namelijk de tegenwerking van de geestelijkheid en hun schrik voor het
protestantse Noord e n , wel degelij k correct is42• E n kele maanden later vindt de
Nederlandse onderwijzer Abraham Willem Vinck het eveneens veiliger Maldegem te
verlaten43•

3. ALWAER DE G EMOEDEREN AAN HET GISTEN ZYN (OKTOB E R 1 830)
Met spanning worden de gebe u rtenissen van septem ber 1 830 in Brussel gevolgd. Vanuit
Eeklo vertrekt een detachement vrijwilligers uit het hele M eetjesland via Gent naar
Brusse l . Uit Maldegem is er geen enkele soldaat om voor de onafhankelijkheid te strijden
en dat wegens "den grooten plicht ter plaatse": zorgen voor orde en rust in de gemeente
en de dagelijkse bedreiging door de vijand aan de grens. Wel wordt onder impuls van
brouwer Van M ullem uit de Noordstraat een omhaling georganiseerd voor de gewonden
in Brussel. De 500 frank word e n door onderpastoor De Bock44 in Brussel overhandigd aan
d 'Hoogvorst en de Mérode, leden van het Voorlopig Bewind45• Ook uit Lembeke is er
niemand die zich geroepen voelt te gaan strijden voor de onafhankelijkheid : "Er zijn geen
deserteurs der Legers van Z. M. den Koning der Nederlanden aangehouden en ook geene
personen zich aan de Regeering hebben aangeboden om vrijwillig onder de vaandels te
treden"46•
Aan weerszijden van de grens heerst de hele maand oktober o nrust en onzekerheid over
de politieke toestand . Er doen ook allerlei geruchten de ronde over aan- en invallen en
Belgische gazetten staan bol van berichten over invallen van Belgische troepen in
Zeeuws-Vlaanderen en van Hollandse troepè n in Vlaanderen. Op 20 september 1 830
wordt de Oostburgse burgerwacht in staat van paraatheid gebracht omdat men verneemt
dat een "party muitelingen van Maldegem het plan hadden om naar het Paviljoen in den
Sophiapolder een strooptocht te komen doen". Loos alarm zo blijkt, maar het toont aan
hoe beducht men is voor een Belgische inval .
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I n vele gemeenten wordt een "comité de sécurité" gevormd. Ook het gemeentebestuur
van Maldegem stelt op 8 oktober 1 830 een veiligheidscommissie aan die is samengesteld
uit een aantal Maldegemse notabelen om de orde in deze onzekere tijd te handhaven:
Jan Karel Domers (rentenier en assessor), Pieter Wallyn ( notaris), Lieven De Buck
(geneesheer), Pieter Van M u llem en Karel Ravesteyn (brouwers), Jozef Van
Nieuwenhuyse (winkelier), Jan Rotey (blauwverver), Engel De Rycke (bakker), Jan
Verstringhe (kuiper), Karel Frans De Smet (landbouwer) en Jan. De Wilde (goudsmid).
Domers wordt voorzitter en 's anderendaags reeds wordt een besluit uitgevaardigd waarin
de comm issie benadrukt dat aan de vriendschap tussen Maldegem en het land van

Pieter J. Wallyn,
eerste Belgische burgemeester
in Maldegem,
verkozen op 27 oktober 1 830.

Cadzand het allergrootste belang moet gehecht worden en dat alle provocerende daden
streng bestraft zullen worden•1 .
Midden oktober 1 830 wordt een eerste militaire actie gestart. Belgische opstandelingen
proberen de Zeeuws-Vlaamse bewoners over te halen zich bij hen aan te sluiten , zodat
Zeeuws-Vlaanderen een deel kan worden van het te stichten Belgische koninkrijk. Onder
leiding van Ernest Grégoire, "commandant en chef de l'expédition du nord des deux
Flandres', een Frans geneesheer en avonturier, rukken troepen Zeeuws-Vlaanderen
binnen "alwaer de gemoederen aen het gisten zyn en tegen de hollandsche regering
hoogst opgewonden waereri'48• Op 1 7 oktober 1 830 wordt IJzendijke bezet, daarna trekt
Grégoire naar Sas van Gent en op 20 oktober valt hij met zo'n 75 soldaten Terneuzen
binnen. De rijksontvanger van Terneuzen wordt zijn geld afhandig gemaakt en bij de
kapitein van de 5de compagnie van de rustende schutterij worden 25 geweren en
4 sabels met toebehoren meegenomen. Nog geen vier uur later verlaat Grégoire
Terneuzen. Op 22 oktober is hij i n IJzendijke om ten slotte naar Oostburg te marcheren,
waar een Nederlands detachement de Belgen verdrijft•9 •
Ook burggraaf Le Doulcet de Pontécoulant, aanvoerder van het "légion Be/go-Parisienne"
is van de partij50• De inwoners lopen niet zo hoog op met dit 'legioe n ' want zij moeten het
korps onderhouden en de kwitanties "du soi disant commandant' zijn meer niet dan wel
in orde51 • Toch wordt de Pontécoulant erg gewaardeerd , in Gent bijvoorbeeld: "Men
verneemt de aankomst binnen deze stad van den dapperen graef de Pontécou/ant".
In Eeklo echter is men niet te spreken over Grégoire. Op 1 6 november 1 830 arriveert een
detachement van "/a Compagnie de Volontaires Be/ges de Roubaix' onder zijn bevel in
de stad, bestaande uit 5 officieren en 80 onderofficieren en soldaten . Er wordt een
marsorder getoond van de commandant van Gent "portant autorisation pour sortir de
cette dernière vil/e et prendre une nouvelle destination". Van de burgemeester wordt zoals
gewoonlijk gevraagd dat hij voor logement en maaltijden bij de inwoners zorgt, maar ook
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Gravure van de krijgshaftige Louis Adolphe, vicomte Ie Doulcet de Pontécoulant, als commandant van het
Régiment Tirailleurs ( la Légion Beige-Parisienne) bij het begin van de Franse Revolutie. Verguisd door de
Hollanders, bejubeld door de Belgen.
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eist Grégoire wapens van de burgerwacht en kledij uit het magazijn ; krijgen ze die niet,
dan zullen ze par force worden gehaald. Raadsleden en notabelen worden erbij gehaald :
men denkt er niet aan de grillen van Grégoire in te willigen, want de wapens heeft men
zelf vandoen "pour la service de la garde urbaine" en het stadsbestuur is verantwoordelijk
voor alles wat in het magazijn is opgeslagen . Om de rust te bewaren worden na enige
discussie en tegen een ontvangstbewijs 26 perfecte en 26 te herstellen geweren
afgestaan en ook broeken, mantels , laarzen, enkele sjako's, een tamboerstok en een
trommel, bajonetten, geweerborstels en ander gerei om de geweren schoon te maken en
te onderhouden. Gepakt en gezakt, en na goed te hebben gegeten, verlaten de soldaten
om halfvier de stad via de Boelare richting Watervliet. Het enige bewijsstuk is een briefje,
ondertekend door G régoire . . . 52 In januari 1 83 1 schrijft het bestuu r van Eeklo hem
verschillende brieven om de betaling te verkrijgen van 68 gulden die de soldaten
verteerden. In Maldegem heeft men evenmin goede herinneringen aan Grégoire. Er
verblijft op zîjn bevel een kapitein-recruteur in de afspanning bij Jan Francies Storme.
Deze heer laat zich van alles en nog wat voorzetten , maar als het op betaling aankomt,
moet Storme zich maar tot het gemeentebestuur wenden. Het bestuur betaalt de rekening
en ondanks herhaald schrijven hoort men niets van Grégoire53•

Anoniem schilderij van Ernest Grégoire als commandant van het 2de
bataljon Tirailleurs of "Chasseurs Grégoire".

IJzendijke wordt op 1 7 oktober 1 830 bezet door een 70 à 80 Belgische soldaten die vanuit
Watervliet vertrokke n , "een bende bedelaars " volgens de Hollanders. Het
gemeentebestuur heeft nog net de tijd om de gemeentekas in veiligheid te brengen. De
Brabantse driekleur wordt gehesen en de Belgen vertrekken met de wapens van de
schutterij. Ook in Aardenburg , Sas van Gent en Terneuzen "en weldra overat' wappert de
driekleur. Wat later volgt in IJzendijke een tegenactie van een honderdtal Hollandse
soldaten vanuit Breskens, zonder tegenstand nemen ze de vlag van de toren.
Na de inval in IJzendijke krijgt men het in Oostburg even benauwd , temeer daar de
commandant van fort Frederik Hendrik aan de weet is gekomen dat in Maldegem vier
stuks geschut zijn toegekomen en dat er zich in Bassevelde een troepenmacht aan het
vormen is. De Hollandse commandant Joseph Ledel, een militair in hart en nieren , die pas
half oktober de verdediging van Zeeland in handen krijgt, dreigt ermee de Belgische
polders onder water te zetten bij een Belgische aanval.
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Luitenant-kolonel Joseph Ledel, bevelhebber van
troepen in westelijk Zeeland.
Naar hem is het Ledeltheater in Oostburg genoemd.

Graf van Joseph Ledel in Oostburg,
Ridder der beide Nederlandse Orden.

Toch wordt Oostburg aangevallen. I n de nacht van 22 op 23 oktober 1 830 heeft er een
nachtelijk treffen plaats "tusschen de soldaten der marine van Breskens door de burgers
van Oostburg ondersteund en de Belgische vrijwilligers onder aanvoering van den heer
Ernest Grégoire; deze laatste zijn tot den aftocht gedwongen geweest en hebben 6 à 7
doode gehad'54• De Belgen vragen aan de Oostburgse burgemeester of ze de nacht in de
stad mogen doorbrengen, van eventuele vijandelijkheden heeft de bevolking niets te
vrezen. Maréchal en Joly, twee Belgische officieren, worden door de burgemeester
beschonken met een glas wijn als plotsklaps de alarmklok klinkt en fusiekschoten worden
gehoord. Beide officieren haasten zich naar hun manschappen en onder hevig vuur,
waarbij doden en gewonden vallen, blazen de Belgen de aftocht en reppen zich in zeven
haasten naar Watervliet55• Volgens Nederlandse bronnen zijn het .de Belgen die tot de
aanval overgingen, maar smadelijk tot de aftocht worden gedwongen. Andere bronnen
hebben het over een echte veldslag. Een Belg zou zichzelf ''voor den kop geschoten

hebben om niet in de handen van den vyand te vallen". I n het Brugse Sint-Janshospitaal
wordt vele gewonden een lidmaat geamputeerd : "In den smerigsten ogenblik der afzetting
der ledematen heeft men van meest alle onze gekwetste het geroep van 'Leve Belgien!'
horen uytgalmen"56• Na de mislukte inval in Oostburg onderneemt het Belgisch legioen
een plundertocht in de grenszone.
Het gevolg van het Oostburgse incident is dat Maldegem wordt bed reigd door ongeveer
300 Hollandse soldaten mét een kanon. Nederlandse voorposten worden in Eede
gesignaleerd. Dit nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje in Maldegem, Eeklo en
omgeving. Onmiddellijk luidt de alarmklok en in de namiddag van 30 oktober 1 830
verzamelen de inwoners voor het stadhuis, gewapend met rieke n , bijlen, spaden, messen
en stokken om op te trekken naar Aardenburg . Er komen versterkingen uit Adegem, U rsel,
Knesselare, Eeklo en Sint-Laureins. Met aan het hoofd een muziekkorps, gevolgd door
de Maldegemse burgerwacht, het Belgisch Legioen en de mannen uit de omliggende
gemeenten , trekt ongeveer 1 500 man naar Aardenburg . Als de min of meer ordeloze troep
nabij Aardenburg arriveert, is de strijd al gestreden. Onder leiding van Grégoire heeft een
compagnie van "het parysch legioen" de Hollanders teruggedreven binnen het stadje .
Grégoire graait bij de inval geld u i t de gemeentekas en legt Aardenburg een
krijgsbelasting van 800 gulden op, en dat "was waerlyk den middel niet om onze
voorlopige Regeering in Hollandsch- Vlaenderen aanhangers te verschaffen" 51• H ij neemt
verder alle wapens in beslag en dreigt met plundering en vernietiging van de stad in geval
van verzet58•
Enkele uren later heeft de Pontécoulant zich meester gemaakt van Sluis, waar de
soldaten van het Nederlands garnizoen vluchten voor de overmacht. Soldaten van
Grégoire plunderen ondertussen verschi llende hofsteden, maar een voorhoede stoot bij
de Draaibrug onverwacht op Oostburgse troepen. In de daaropvolgende schermutseling
wordt de Maldegemnaar Bernard Roels gedood59• De troepen van G régoire plooien terug
op Aardenburg , waar ze de nacht doorbrengen. 's Anderendaags rukt de Pontécoulant op
naar Oostburg met drie zware kanonnen. Ze verrassen de Hollandse troepen, die echter
snel reageren. Een charge van de Pontécoulant mislukt en weldra worden de Belgen van
alle kanten beschoten en in paniek slaan ze op de vlucht. Op hun terugtocht plunderen
ze alles wat ze kunnen en Grégoire keert teleurgesteld en gedemoraliseerd terug naar
Maldegem , dat hij onmiddellijk wil verlaten . Gelukkig kan de burgemeester hem ervan
weerhouden, want er wordt gevreesd voor een Nederlandse tegenaanval.
Grégoire wil op twee november een tweede aanval wagen en vertrekt met 1 50 man
schappen en één kanon richting Aardenburg. De commandant van een Hollands eskader
"in de Schelde kruyssende" laat de Belgische verantwoordelijken weten "dat in geval de
oude hollandsche grenzen noch door Belgen zouden geschonden worden, hij dadelijk de
sluis van Kapitalen dam zoude laten springen" waardoor landerijen in Middelburg,
Maldegem, Eeklo en elders zouden overstromen60• Ook commandant Ledel laat weten dat
hij alles onder water zal zetten zo de Belgen nog eens aanvallen. Duvivier, generaal van
de Belgische troepen , roept Grégoire snel terug en er wordt een soort bestand gesloten .
Het optreden van d e Pontécoulant wordt in het Nationaal Congres erg gelaakt door
kanunnik Andries, pastoor uit Middelburg ; het leger rukte op naar Oostburg zonder enig
plan en zonder orde en met in zijn zog een bende landlopers en plunderaars. Hij vraagt
dat de Belgische troepen (in Zeeland) "y entrent en amies et y observent une discipline
très sévère"01 • Aardenburg eist 1 7 geroofde paarden terug die dienden voor het transport
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van troepen en wapens. Maldegem haast zich de paarden terug te geven en krijgt
daarvoor een dankbrief.
Door de aanval op Oostburg worden in januari 1 83 1 in Aardenburg en Eede ongeveer
30 mensen aangehouden "als beschuldigd van plunderingen en geweldenarijen op
verscheyde personen van Oostburg en omliggende gemeenten gepleegd bij den uytval
van het vry-corps van Ernest Grégoire"62• Ook e n kele Maldegem naren worden
aangeklaagd; ze kunnen niet worden aangehouden en tegen hen zal door de rechtbank
van Middelburg bij contumace worden geprocedeerd63• Er circuleert een lijst waarop niet
minder dan 31 Maldegemse 'plunderaars' worden vermeld, en niet van de minste:
- burgemeester Domers : "zittende te paard met een sjerp rond zijn lijf en een sabel aan
zijn zijde";
- brouwer Van M u l lem : "bij zich hebbende een knecht met wapenen voorzien";
- geneesheren De Buck en Claudon, "bij zich hebbende één knecht welke zich heeft
schuldig gemaakt aan diefstaf';
- secretaris Haelewyck: "met een sjerp rond zijn lijf, met een geweer en sabel voorzien";
- veldwachter Vanden N este, "met geweer en sabel voorzien, bij de ingezetenen
ingekwartierd geweest en te Oostburg dapper gevochten", wat waarschijnlijk i ronisch is
bedoeld.
Van Nieuwenhuyse, klerk bij de nieuwe burgemeester, en H aelewyck maken zich bij de
gerechtsdienaar van Aardenburg meester van een sabel en uniformhoed. De secretaris
gedraagt zich vrij brutaal tegen diens echtgenote : "Gy moet oppassen, want daar is nog
geen een burger die gezeyd heeft: Gij zijd welkom, en gij hebt wel gezien dat alle deuren
gesloten waren als wij inkwamen en uit naam van den heer Burgemeester moet gij ons
eeten en drank geven zooals hij hiervan goed gebruik heeft gemaakt'. Brouwer Jacob Van
Halteren zou in Aardenburg gezien zijn met een snaphaen en een patroontas en hij
plaatst een advertentie in verschillende nummers van de Middelburgsche Courant waarin
hij 200 g ulden uitlooft aan al wie kan bewijzen dat hij op 30 of 31 oktober in Aardenburg
is gezien64•
De plunderaars ontsnappen echter niet aan de arm der wet. Tegen zes inwoners wordt
door de Maldegemse politie op 30 november 1 830 proces-verbaal opgesteld wegens
medeplichtigheid aan de plundering van Aardenburg. Vier anderen worden aangehouden
wegens verstoring van de publieke rust en ten slotte is er nog een inwoner die wordt
gearresteerd wegens diefstal van een zilveren u u rwerk ten nadele van Francies Van de
Vyvere uit Aardenburg65.
Anderzijds wordt aan de "persoonen welke in deze gemeente gewapenderhand zijn
toegesneld om de zelve van den inval vanden vijand te helpen bevrijden, en allen
moge/ijken tegenstand te bieden ten tijde van de Retraite voor oostburg opden eersten
November 1800dertig en volgende dagen" door het gemeentebestuur van Maldegem
voor tl. 31 9,65 aan levensmiddelen uitgedeeld : brood, kaas, bier, vlees, boter, maar ook
linnen en ijzerwerk66•

4. IN HET B ELANG VAN HET LAND (NOVEM BER 1 830)
.
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Het blijft onrustig aan de grens en de incidenten volgen elkaar in snel tempo op. Veel
"deftige burgers vluchten naer den buyten" omdat ze zich in de stad niet veilig voelen,

vooral in Antwerpen vreest men het ergste. Vanuit Zeeland zoeken vele burgers het
veilige Middelburg op. Als men het geluid van "eene sterke kanonering in de richting van
het noorden hoort van proeven met grof geschut' wordt de onrust er niet minder om61•
Vrijwilligers uit Tielt en Pittem rukken op naar Aardenburg, in Bassevelde wordt het nieuws
verspreid dat de vijand tussen Biervliet en Boekhoute geland is en zich opmaakt om de
dijken door te steken. Paniek alom, maar gelukkig is het meestal loos alarm.
De Belgische campagne van oktober-november 1 830 in Zeeuws-Vlaanderen kan geen
succes worden genoemd, overal worden de troepen tot over de grens terugged rongen.
Nog een geluk dat de Nederlanders, en in het bijzonder Lede!, zich aan het gegeven
woord houden en de grens niet oversteken. Alle Zeeuwse stadjes worden door Hol landse
troepen versterkt, wat voor onrust zorgt in de grensstreek, en overal wordt de Belgische
driekleur verwijderd. Belgische plunderaars worden hard aangepakt. Op de linie installeert
Holland douanekantoren, er wordt verwacht dat ook België dit zal doen. Zeeuws
Vlaanderen is definitief verloren voor België68•
Na de terugtrekking van de Belgische troepen begin november 1 830 vinden inwoners van
Maldegem op de weg naar Aardenburg heel wat wapens die gewoon door de miliciens
van de 1 7de divisie zijn weggegooid. Er worden een vijftiental geweren en evenveel
patroontassen afgegeven op het Maldegemse secretariaat. Maldegem vraagt die wapens
te mogen houden, "dans les moments critiques ou nous nous trouvons" kan men ze best
gebruiken69•
a. En wat met Grégoire?
Ernest Grégoire wil door "den mislukten tocht in Hollandsch- Vlaenderen" ontslag nemen 10,
maar dat wordt blijkbaar geweigerd , want eind november 1 830 wordt hij " tot den rang van
,
co/one/ vervoorderd .,, .
Begin februari 1 831 organiseert de kolonel een Orangistische putsch in Gent, die totaal
mislukt. Met zijn echtgenote en een 1 20 getrouwen ontsnapt Grégoire uit Gent, doch
wordt op 2 februari 1 83 1 in Eeklo in café De Ooievaar aangehouden op beschuldiging van
hoogverraad. Luitenant Ernest Herst, kapitein Janquaert, dokter Van Lokeren en nog
enkele andere officieren worden eveneens in de boeien geslagen. Tezelfdertijd worden
alle soldaten ontwapend die "onder de bevelen van Janquaert deel genomen hadden in
den aenslag door Grégoire beraemf'. Woedende Eeklonaren willen de avonturier ter
plekke lynchen, dankzij burgemeester Stroo en commandant Ryffranck kan hij naar Gent
worden overgebracht. Het proces-verbaal met het relaas van de feiten wordt door
wachtmeester Kiekens en politiecommissaris Vrombaut persoonlijk in Gent aan generaal
Duvivier overhandigd.
Op dezelfde dag wordt in Maldegem officier Barbier ingerekend "prévenu de haute
trahison"12• Op 1 1 juli 1 831 wordt G régoi re tot 1 O jaar "reclusie met tentoonstelling"
veroordeeld. Hij gaat in beroep en op 3 oktober wordt de gehaaide Fransman
vrijgesproken. Hij loopt later over naar Holland, waar hij dienst neemt in het leger. Tot aan
zijn 'desertie' blijft de man op de betaalrol staan van het Belgische leger73!
De gevechten in het najaar van 1 830 eindigen met een soort wapenbestand, een
armisticie, die door beide partijen zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Commissaris De
Jaegher verwittigt op 1 6 november 1 830 alle besturen "in het belang van het Land zich
niet alleen van vyandelykheden ontrent de Hollanders te onthouden, maer zelfs allen
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De Gentse pompiers verjagen de orangisten die, onder leiding van kolonel G régoire, de prins van Oranje op de
Belgische troon willen.

schyn daervan te vermyden". De gewapende manschappen moeten de grensstreek dus
verlaten74•
De Oost-Vlaamse gouverneur P.J . De Ryckere schrijft ook een brief in die zin: iedereen
dient alle vijandelijkheden te vermijden - zelfs de schijn ervan - want "des inondations sant
à craindre"; een van de gevolgen zou ook kunnen zijn dat de vijand "laisse une force
armée sur les confins de la commune de Maldeghem". Maldegem krijgt het bevel het
detachement burgerwachten nabij Aardenburg terug te trekken tot Strobrugge "pour öter
tout prétexte d'inondation". Het is notaris Van der Weenen uit Eeklo die, als directeur van
de Eeklose Watering, aan de weet komt dat de aanwezigheid van de Maldegemse
burgerwacht tussen Eede en Aardenburg de Hollanders erg verontrust, maar dat ze zeker
geen aanval zullen ondernemen als ook de Belgen zich aan alle afspraken houden75•
De wapenstilstand zorgt voor irritante problemen. De Maldegemse burgemeester krijgt
dagelijks klachten van brouwers, leerlooiers, handelaars en kooplui omdat ze niets meer
kunnen uitvoeren "omdat onze nabueren van Aerdenburg, en om beter te zeggen 50 of
60 hollandsche soldaten die het garnizoen dier stad uytmaeken, ver van de
wapenstilstand te eerbiedigen, en aen iedereen vryen doorgang,· zich langst alle kanten
meer en meer versterken en alle communicatie met Maldegem beletten en al wat den
naem van belg voert der vryen doortogt weygert, omgekeerd kan wel!' Handelaars

kunnen rekeningen niet afsluiten en zien zich geheel of gedeeltelijk geruïneerd . De
burgemeester vraagt dan ook maatregelen tegen die "zoo slegte handelwyze der
hollanders'15•
Na een paar woelige maanden is de scheiding van de noord elijke en zuidelijke
Nederlanden een onomkeerbaar feit. Uit ingestuurde verslagen blijkt dat de publieke
opinie zich heeft neergelegd bij de onafhankelijkheid van België e n zeer positief staat
tegenover het Voorlopig Bewind. Enkel in Gent is nog een fervente kern hardleerse
Oranjegezinden. Maar er is in die stad ook het "Hoofdbewind der Volksmaetschappij van
Oost- Vlaenderen" dat alle gemeentebestu ren in maart 1 83 1 vraagt een politieke
verklaring te ondertekenen waarbij de definitieve onafhankelijkheid van België wordt
geëist, "dat het openbaer gevoelen kragtig te voorschyn kome en zig uytte . "11 Het is ook
in Gent dat ervoor gepleit wordt alle Nederlandstalige opschriften te vervangen door
Franstalige en ook worden alle oranjegekleurde bruggen in egaal grijs geschilderd en dit
op verzoek van de militaire overheid. De bevolking is malcontent d agelijks die vijandige
kleur te moeten zien en eist "une couleur qui ne peut être considérée comme hostile aux
couleurs nationales." Gouverneur de Lamberts laat er d irect werk van maken, meest nog
"pour Ie maintenu de la tranquillité publique que pour calmer les esprits irrités de l'espèce
d'obstination qu 'on met ici à conserver ce signe suranné de la servitude qui avait imposé
à la Belgique par les ennemis de son indépendance"16•
.

.

I n alle kerken worden "lykdiensten voor de martelaars onzer omwenteling'' gecelebreerd.
Met vreugde wordt vernomen dat de "kiezingen eener nieuwe regeeringe een aanvang
hebben genomen" en eind oktober 1 830 wordt d e " Constitutie van Belgien"
aangenomen19•
b. Nieuwe gemeenteraden
Overal worden door de 'notabelen' (lees: gegoede inwoners) nieuwe gemeenteraden
verkozen. Pieter Jacobus Wallyn wordt op 27 oktober 1 830 de nieuwe burgemeester van
Maldegem, Domers wordt eerste en Hendrik Cuelenaere tweede assessor of schepen,
1 22 notabelen nemen aan deze verkiezing deel00• Door een besluit van het provisoir
gouvernement worden beide assessoren aangesteld om de bu rgerwacht te leiden.01 Acht
dagen voor de verkiezingen, namelijk op 1 8 oktober 1 830, besluit de Maldegemse
gemeenteraad het Voorlopig Bewind te erkennen, de raad " verklaerd het Provisoir
Gouvernement van Belgen/and te erkennen en in zynen naem zyne functien van heden
af te zullen uytoeffenen''02• Eén dag voor de verkiezingen van 26 oktober, wordt in
Maldegem een brief verspreid waarin burgemeester De Smet-Van de Velde en d rie
raadsleden laten weten dat ze zich niet langer verkiesbaar stellen : "De ondergeteekende
Leden van den Gemeente Raed van Maldegem verklaren dat aengezien het zoude
kunnen gebeuren dat er Kiezers genegen zouden zyn hun weder te herkiezen als leden
van het P/aetselyk Bestuur . . . zy deze bediening niet zullen aan veerden en ten gevolge
verzoeken alle Kiezers welke het gedagt hebben gemaekt op hun te stemmen, andere
daer vooren nemen en te benoemen''63• Burgemeester Karel Francies De Smet verlaat
Maldegem om in het meer Oranjegezinde Gent te gaan wonen.
I n januari 1 831 biedt Pieter Wallyn na 1 02 dagen in functie te zijn geweest, zijn ontslag
aan als burgemeester. Dat brengt enige consternatie teweeg . Daar het enige tijd kan
duren voor er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd, wil men in Maldegem een
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nieuwe burgemeester verkiezen. Hoe het ondertussen verder moet, weet niemand en de
raadsleden vragen Wallyn zijn functie verder uit te oefenen tot een nieuwe burgemeester
is verkozen of tot een vervanger is aangeduid. Wallyn weigert echter "prétendant n 'avoir
plus de qualité, que cependant si l'autorité supérieur en décidait autrement, il était prêt à
y satisfaire". Er wordt hier gealludeerd op een incident over de autoriteit van de
burgemeester. Blijkbaar moet men Wallyn niet meer hebben, want hij wordt voorlopig
vervangen door baron Philippe Pecsteen84• Op 7 februari 1 83 1 reeds worden verkiezingen
georganiseerd . Joannes Carolus Domers wordt eind februari benoemd in de plaats van
Pieter Wallyn, die eerste assessor wordt85• Domers is ook kapitein van de burgerwacht86.
I n Eeklo is het ridder Stroo die als burgervader wordt aangesteld en bij de installatie van
de raadsleden wordt geschreven dat ze "alle hunne appointementen beschikt hebben ten
behoeve van den armen der stad'87• Op 27 november 1 830 wordt in Assenede Jan
Bernard Van Peene als burgemeester geïnstalleerd, samen met de assessoren en de
gemeenteraadsleden88• Lembeke laat op plechtige toon weten dat de verkiezingen goed
zijn verlopen : "Achtervolgens artikel 8 van het arrêté van het Comité Centra/ voor de
recompositie der regentien hebben wy de eer Uedele te laten geworden het proces
verbaal der gedaene Kiezing voor de recompositie der regentie in deze commune'89• In
Sint-Jan-in-Eremo worden de notabelen van de gemeente op 29 oktober 1 830
bijeengeroepen ingevolge het "artikel 2 van het hooftbewindt van de voorloopige
regeering van Belgen/and van 18 oktober laatstleden". Molenaar Henry Baeyens wordt
verkozen als burgemeester met 1 3 stemmen90• In Sint-Laureins worden de verkiezingen
op 27 oktober georganiseerd , Jacobus Vercraeye wordt er burgemeester91 • De
Zomergemse verkiezingen vinden eveneens op 27 oktober p laats. Tegen de verkiezing
van burgemeester De Neve wordt al direct klacht ingediend door vrederechter Boghaert,
die de kiesbaarheid van De Neve aanklaagt. Maar De Neve treedt op 28 oktober in functie
en laat gouverneur De Ryckere wete n : "Door het Volk verkozen zynde tot de fonctien van
burgmeester ben ik op 28 dezer in fonctie getreden. Ik zal trachten my weirdig te maken
der pligten welke deze plaets my oplegf'92• I n alle gemeenten wordt enige tijd later ook een
secretaris en een ontvanger benoemd.
c. Middelburg
Voor Middelburg heeft de scheiding van de Nederlanden een merkwaardig gevolg. Eind
1 830 wordt namelijk een inwoner van Heille in het Middelburgse kerkbestuur verkozen.
Deze functie "die voor een achtenswaardige bediening wordt beschouwd' brengt "eene
ja/oesie en tegenzin" onder de Middelburgenaars, omdat Heille de meerderheid bezit in
de kerkraad. Enkele inwoners nemen dat niet: "Nu door tydsomstandigheden en het
verbod aen den het hollandsch gebied bewoonende inwoonders van met de Belgen te
handelen, en ook geene hol/anders in publieke bedieningen mochten behouden worden,
hebben eenige inwoonders van Middelburg dezen stand van zaken willen doen
veranderen en den zondag 26 december ll. bij middel van stoornissen in het verpachten
der zitbanken in de Kerk toe te brengen. Ze zouden zich meester maken van de in de kerk
geplaatste kerkmeestersbank en de Kerkmeesters in deze bank verwijderen".
Burgemeester Van Brussel weet zich geen raad met deze "stoornisse in den Godsdienst
en hij vraagt de districtscommissa ris wat hem te doen staat93•
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Het is eind november als de " Commission de l'lntérieur' op vraag van de "société
patriotique de Gand' voorschrijft dat alle "inscriptions et insignes qui rappel/ent la règne
du Rai de Ho/lande en Belgique" moeten verdwijnen. Chef Thieleman van de commissie
gaat akkoord, maar de verwijdering mag geen aanleiding geven tot opstootjes en er
mogen zeker geen gebouwen worden beschadigd. De bekende Vlaamse d ichter en
schrijver Prudens Van Duyse vraagt net het tegenovergestelde. Tijdens relletjes in de
eerste dagen van de omwenteling wordt het opschrift van het gerechtshof van
Dendermonde vernield en hij vraagt dit te herstellen daar de architraaf lelijk geschonden
is94•
Over de toestand aan de grens eind novem ber 1 830 zijn we goed ingelicht dankzij een
verslag van burgemeester Van Brussel uit Middelburg . "Ik neem de vryheyd en hoop, was
het niet noodig, het my tag niet ten kwade te duyden U het volgende verslag te doen
nopens de gesteldheyd der zaeken op het noordwestelyke gedeelte der provincie
oostvlaanderen grenzende aan ho/lands staatsv/aanderen", aldus Van Brussel in zijn
inleiding, waarna hij omstandig de toestand beschrijft:
"Gisteren 21 november des voormiddags zijn 50 à 60 hollandsche infanterietroepen
binnen de gemeente Ardenburg, een aftuur van Belgisch grondgebied afgelegen, in
Kantonnement gekommen. Dadelyk na hunnen aankomst is men rond Ardenburg
begonnen met door middel van de communia/e wegen na Belgisch grondgebied af te
delven en het ineen sneyden der kriken en waterloopen en op het hol/andsch grondgebied
verschansingen te maeken dusdanig dat tot dit geweste gene toeganck is.
Ten se/ven dage den voormiddag zijn ook binnen 't steedjen allengs 140 à 150 mannen
toegekommen, seffens zyn gelykelyk alle communicatiewegen opgedolven en den
toegang afgesneden en voorbereydselen aangewend voor de innondatie.
Men heeft den dam in welke de pass/uys, groote zeesluys door welke alle de wateren van
het westelijk gedeelte van de provincie oostvlaanderen van de riviere de Lieve en groot
gedeelte der oostzyde van de provincie westvlaanderen uytwateren, op beyde zyden van
de s/uys doorgedolven op eene diepte gelyk met de bedden der kokers van deze sluys en
nauwelyks de breedde van den steenweg van S/uys op Brugge, ondoordolven gelaten.
Dusdanig dat men nog 15 à 20 voeten breedde door te delven, alle de Eygendommen op
den zuydkant van S/uys tot op een gedeelte van de gemeente Middelburg en Lapschure,
zullen overstroomen met zeewater terwyl, om de voortgang van 't zeewater te beletten,
men genootzaekt zal zyn de achterliggende s/uyzen te sluyten en hierdoor aen gebrek
van uytwatering zullen moeten g 'inondeerd worden alle de landen die door deze zeesluys
uywateren.
Zoo het schynt zyn er weynig hollandsche troupen in het land van Cadzand, zy zyn
bevreesd en verwagten een inval der Belgische troupen op het ho/lands grondgebied en
het doet te vreezen dat op de minste beweging derwaerts van Belgische troupen, sy ons
water sullen geven want alles legt er sig toe aen . . . '95
Uit dit verslag blijkt duidelijk de vrees voor het onder-water-zetten van de polders door
Hollandse troepen.

Over de " Uytvallen begaan door de hollandsche barbaren, in de omstreken van
Ardenburg en Maldegem in de laetste dagen van December 1830' verscheen het
volgende:
NIEUW GEZANG
(Stemme: van Flore)

Komt vrienden in het ronde en luistert naer myn lied
ik zal u gaan verkonden wat onlangs is geschied
hoe d'hollandsche booswigten hier kwamen op te ligten
menig christen mensch dit zy naer hunnen wensch.
Hoort wat vreedheden die zy hebben begaen
zy zyn op heden by eenen boer gegaen
tot Sinte Kruys gelegen by Ardenburg daer tegen
kwamen als tyran hem in de boeyen slaen.
Om hun vreedheden nog meer te doen verstaen
hebben hem op heden in een prison gedaan
om 't eyndigen zyn leven zonder hem spys te geven
heeft door hangers nood doorstaen den vreede dood.
Zy zyn ook naer Eede by Maldegem gegaen
alwaer dees vreede hun lust hebben voldaen
z 'hebben als raezend' honden zeventien boeren gebonden
en als tyran naer Middelburg gedaen.
En ook de soldaeten van de barbaer Chassé
kwam om baete uit Maestricht de sté
om hun lust te volbrengen, den belg kwam hun bespringen
en door hunne kragt weer in de stad gejaegt.
Omdat zy moesten vlugten voor onze belgsche kracht
hebben dees tyrannen nog een vreedheyd bedagt
z'hebben een belg gevonden en in het stroy gebonden
en tot hun schand gansch levendig verbrand.
Hoe kan het gebeuren dat'er zoo veel in schyn
draegen dry couleuren en kaes gezinde zyn
als men hier komt bemerken d'hol/andsche vreede werken
slaet met 't zweird in d'hand d'hol/anders uyt ons land.
God zal dees moorders wel vinden op zyn tyd
hy kan wel borgen, maer hy en scheldt niet kwyt
God zal door zyne glorie de belgen geven victorie
en d'overhand voor g 'heel ons vaderland (bis) 96•
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11. DE ZOEKTOCHT NAAR EEN KON I N G
Voor d e regering i s d e aanstelling van een koning als het ware d e bekroning van d e
revolutie. Pas dan zal d e bevolking zich onafhankelijk voelen e n kan de omwenteling
geconsolideerd worden. De keuze van een koning voor het nieuwe koninkrijk is een der
neteligste problemen waarvoor het nieuwe bewind een diplomatieke oplossing dient te
vinden. Kiest men een Franse prins, dan is Engeland ontevreden, opteert het Congres
voor een Britse lord, dan zijn het beslist de Fransen die zullen dwarsliggen. Iedere g rote
mogendheid kijkt met argusogen toe wat België zal doen. Vergeten we daarbij niet dat ook
het Huis van Oranje-Nassau nog niet alle hoop heeft laten varen. In Londen wordt d ruk
gelobbyd, zelf zou koning Willem van Oranje best tevreden zijn met twee koninkrijken:
Nederland en België.
De tijdelijke regering van België laat er ondertussen geen gras over g roeien, bijvoorbeeld
wordt op 1 4 januari 1 83 1 beslist de "Nederlandsche Wetboeken en de Nederlandsche
wetgeving op de regterlyke reorganisatie" af te schaffen . Zeeland is dan nog Belgisch
grondgebied en het gemeentebestuur van Hulst weet blijkbaar niet meer wat te doen, de
Belgische troepen houden het sedert 21 oktober 1 830 bezet. Ten einde raad wendt men
zich tot het "comité centra!' in Brussel met de vraag "onder welk regtsgebied van welke
regtbank de stad zal geplaatst worden". I n afwachting van een overeenkomst tussen
België en Holland "na 'teyndigen der vijandelykheden de grenzen der twee kampende
landen vastgesteld zijnde" wordt beslist dat H ulst ressorteert onder het district
Dendermonde. Voor mensen die de grens over willen, is het ondertussen oppassen
geblazen : wie "draeger is van een pasport met het waepen van het vervallen stamhuys'
riskeert aangehouden te worden97• Op brieven wordt het Nederlandse wapenschild met
"Je maintiendra1' doorstreept90• Niet alleen schaft het Voorlopig Bewind heel wat hollandse
wetten af, ook de bezittingen van "het stamhuys van Oranje" worden onder sekwester
geplaatst. De klap op de vuurpijl is wel dat het Nationaal Congres op 24 februari 1 83 1
beslist tot d e "eeuwige uytsluyting der leden van het stamhuys van Oranje-Nassau uyt alle
magt in Belgiè199 •
Maar daarmee raakt de kwestie van de koningskeuze niet opgelost. Op 28 januari 1 83 1
wordt d e " Wet op de wyze van de verkiezing van het hoofd van den Staef' afgekondigd,
gevolgd op 29 januari door de " Wet nopens de uytroeping van de aenveerding van het
opperhoofd van den Staef'. De toekomstige vorst zal tijdens een openbare zitting worden
verkozen en moet de helft plus één van de stemmen achter zich krijgen. Na de verkiezing
wordt de kandidaat "uytgeroepen als Koning der Belgen, onder voorwaerde van het
staetsverdrag aen te nemen, gelyk hetzelfde door den Volksraed zal vastgesteld zyn" en
hij mag de troon maar bestijgen nadat hij de voorgeschreven eed heeft afgelegd : "Ik
zweer dat ik het staetsverdrag en de wetten van het Belgische volk zal naleven, en 's
lands onafhankelykheyd gelyk mede de ongeschondenheyd van deszelfs grondgebied zal
handhaveri'. Dat staetsverdrag of die grondwet is het Nationaal Congres nog aan het
opstellen 100 •

1 . LOUIS CHARLES PHILIPPE D'ORL É ANS, DUC DE NEMOURS
Op 3 februari 1 831 wordt door het Congres Louis Charles Philippe d'Orléans, hertog van
Nemours ( 1 81 4-1 896) , zoon van de Franse koning, als Koning der Belgen verkozen.
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De " Wet nopens de uytroeping en de .----.
aenveerding van het opperhoofd van den
Staet" telt twee artikels: het eerste vermeldt
dat Lodewijk Karel Philippus van Orléans als
koni ng wordt uitgeroepen en het tweede dat
hij de troon slechts in bezit mag nemen na het
afleggen van de vereiste eed. De wet wordt
afgekondigd in het Volkshuys of Pa/ais de la
Nation in Brussel en is ondertekend door
E. S urlet de C h o kier, voorzitter van het
Nationaal Congres, en door vicomte Vilain
X l l l l , Nothomb, Liedts en H. De Brouckère,
allen leden van het Nationaal Congres101 •
De keuze van de hertog van Nemours is op
zijn zachtst gezegd een beetje ongelukkig .
Engeland protesteert onmiddellijk en d reigt
met een orangistische revolte. Een ander
groot gevaar is echter dat Engeland, dat eerst .__
tegen de scheiding der Nederlanden was,
plots wel iets ziet in twee koninkrijken onder het
gezag van Willem van Oranje-Nassau.

__,

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

D e hertog van Nemours,
zoon van de Franse koning.

Frankrijk heeft de Belgische revolutie onmiddellijk gesteund, want het land zou binnen de
_
kortste keren als een rijpe appel in de Franse mand vallen, vooral nu de Belgen voor een
Franse prins hebben gekoze n . Hebben de nieuwe Belgische gezagsdragers op
24 december 1 83 1 niet openlijk gekozen voor een aansluiting bij Frankrijk? Frankrijk wees
dit echter van de hand , maar het idee van een rattachement blijft sluimeren, tot in de
twintigste eeuw.
Oosten rijk, Pruisen en Rusland zijn vierkant tegen een onafhankelijk België. De Russen
staan zelfs met een leger klaar om de revolutie ongedaan te maken, maar door de grote
Poolse opstand van 29 november 1 830 komt daar gelukkig niets van in huis.
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Omwille van de oppositie tegen de kandidatuur van zijn zoon, weigert koning Louis
Philippe van Frankrijk, sluw als hij is, de troon voor zijn zoon te aanvaarden. Maar
ondertussen is al propaganda gemaakt voor de hertog van Nemours, "nieuwe Belgische
koning". Alle burgemeesters ontvangen een brief van de Oost-Vlaamse gouverneur,
waarin de loftrom pet wordt gestoken van de verkozen vorst en waarin de burgemeesters
gevraagd wordt dit goede nieuws in lovende en ronkende bewoordingen mee te delen aan
de bevolking. Volgens gouverneur de Lamberts wordt de revolutie met de verkiezing van
de Franse prins tegelijkertijd beëindigd en bekroond. Toch 'zit er een vliegje' op de
verkiezing, want de hertog van Nemours kon "de eenparigheyd van stemmen niet
verwerven die men zoude wenschen voor alle partyen; maer welke decisie op een
voorwerp van een zoo groote aengelegenheyd, zoude alle de opinien hebben kunnen
vereenigen en aen alle verwachtingen zouden hebben kunnen beantwoorden ?'
Gedurende zes dagen is door het Congres gediscussieerd en gedelibereerd alvorens te
beslissen, de eenheid was ver te zoeken. Enfin, de kwestie is doorrijp als er gestemd
moet worden en de voorkeur voor de Franse prins wordt door de gouverneur bestempeld
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Le Gouvc11Jcur de la Flnnd.re Orientalc,
Baron

DE LAMBimTS.

Gouverneur baron de Lamberts verantwoordt de keuze van het Nationaal Congres van Ie Duc de Nemours.
Uit de omzendbrief blijkt dat deze keuze niet zonder moeilijkheden verliep. Hij doet dan ook een beroep op
"l'union ". à !'instant d'entrer au port, elle seule peut faire notre salut commun".

als "eene daed van gewis en van staetkundige rechtzinnigheyd'. De gouverneur is echter
niet naîef, hij weet zeer goed dat Gent een orangistisch nest is, vandaar zijn oproep tot
eenheid, want "alle de Belgen zyn vriend van hun Vaderland"02• iedereen zal het besluit
van het Congres ongetwijfeld toejuichen, en diegenen die "persoonlyk een ander resultaet
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zouden hebben gewenscht, zullen de opinie of het altyd eerbaer gevoelen welke hun
eenen anderen candidaet deed verkiezen aen hun Vaderland moeten opofferen''. Op het
oge n b l i k d at België veilig "in de haeve" zal aanm eren , is eensgezindheid
allernoodzakelij kst 1 03•
Burgemeester Domers schrijft een lovende proclamatie voor de Maldegemse inwoners
over de keuze van het Nationaal Congres. De aanduiding van de Franse hertog ''ter
bekragting onzer roemweerdige omwenteling en om een eijnde te stellen aen onze
tijdelijke regeering'' wordt e rg bej u b e l d , i m mers "Z. K.H. Lodewijk-Karel heeft
onbetwistbaere tytels om onze liefde en onze erkentenisse te genieten. Medeburgers,
onder den scepter van eenen prins van onzen zullen wy voortaen een onafhankelijk en
vrij volk uytmaeken. Hij is zoon van eenen Burgerkoning die ons bevrijd heeft van
vremden inval en van bloedige herhaelde omwenteling. Leve het Belgische Volk! Leve
den Koning!'104
Vermelden we ook nog dat Louis Charles d 'Orléans niet de enige kandidaat-koning is, hij
komt slechts als 2 1 ste voor op een l ijst van 25 mogelijke kandidaten. Er is nog een andere
Franse prins in de running : Auguste Charles Eugène Napoléo n , hertog van Leuchtenberg
( 1 8 1 0- 1 835), zoon van Eugène de Beauharnais, een bonapartistisch kandidaat, die
echter al i n januari 1 83 1 de steun van de Franse regering verliest. De Franse koning zelf
denkt ook aan g raaf Félix de Mérode, voorstander van een vereniging met Frankrijk. In
Vlaamse kringen wordt gedacht aan de prins van Oranje, zoon van Willem 1 , die zich
krachtdadig tegen dat idee verzet. Prins Florentinus van Salm-Salm wordt door de
Kempen als kandidaat verdedigd, hij heeft er namelijk uitgestrekte bezittingen. Op de l ijst
van mogelijke kandidaten komt "den prins Leopold van Saxen-Coburg die den troon van
Griekenland geweygerd heeft" slechts op de 1 2de plaats 1 05•

2. REGENT ERASMUS LODEWIJK S U RLET DE CHOKIER
De overal geprezen en met lof overladen liberale
g rondwet met zijn 1 39 artikels wordt op 7 februari
1 83 1 afgekondigd, en daarmee wordt België
definitief een koninkrijk . . . zonder koning106• Dat
daarmee de spot wordt gedreven, spreekt voor
zich. Op 24 februari, op dezelfde dag dat leden
van de familie Oranje-Nassau van alle uitoefening
van de macht in België worden uitgesloten, wordt
baron E rasmus Lodewij k Su rlet de Chokier
benoemd als regent van België met 1 08 van de
1 57 ste m m e n . H ij krijgt een maande l ijkse
vergoeding van tienduizend gulden en nog eens
tienduizend g ulden " voor de kosten der eerste
inrigting van het regentshuys''101 •
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Regent Charles Surlet de Chokier, afgebeeld in het uniform van de burgerwacht met de typische sjako en de
versierselen van officier. De sjako wordt in 1 83 1 als volgt beschreven: "Schako in zirarte vilt van 25 oantimeters
hoogte; gouden galon van 4 centimeters; vierkante lis (ganse) met twee takken van 7 oantimeters houdende aan
eene cocarde; cocarde in passementwerkery; daeronder twee gekruyste kanonnen met eene grensde daarboven
in goud, model van het leger; zwarte pluym van nederhangende hanepluymen.
•

Op 25 februari 1 831 , direct na de benoeming
van de regent, geeft de tijdelijke regering
bestaande uit Alexander Gendebien, Charles
Rogier, Sylvain Van de Weyer, graaf Félix de
Mérode, F. De Coppin, J. Van der Linden en
Jolly, haar ontslag. Bij die gelegenheid wordt
een proclamatie de wereld ingestuurd die
blaakt van idealisme, patriottisme en hoop op
de toekomst:
" Terwyl wy het gezag neder/eggen, welk de
kracht der omwenteling ons in handen had
gegeven, en waerin wy door den Volksraed
zyn bevestigd geworden, wy maken het ons
tot eenen pligt, in het aenschyn van geheel
Europa, plegtiglyk te verklaren dat het
n '
�. ,
Belgische Volk, gedurende geheel onze
Regering, niet een oogenblik heeft
afgeweken van het gedrag vol trouw, gezond
oordeel en yverige vaderlandsliefde,
waerdoor het zich zoo eerl�k heeft De jonge prins Leopold van Saksen-Coburg, "élu roi
onderscheyden. De tydelyke regermg draegt des Belges par Ie Congrès National".
de zoete voldoening mede van in de
moeyelykste omstandigheden altoos bereydwilligheyd en medehulp te hebben gevonden.
Indien tot wederkerige erkentenis harer pogingen, de tydelyke regering aen hare
medeburgers iets verzoeken mogt, het ware van hun, onder den eerweerdigen Regent
dien de Volksraed komt te kiezen, dat wonderlyk gedrag te zien voortvolgen, 't welk hun
den roem van het redelykste volk van Europa heeft verdiend, na zich een der
kloekmoedigste te hebben getoond.
Lang leve België! Lang leve den Regent! Leve de Vryheid!"
'

·.

Nog maar een paar weken nadat hij de loftrompet stak over de hertog van Nemours moet
de Oost-Vlaamse gouverneur alweer een oproep doen tot de burgemeesters om de
benoeming van de regent aan het volk verkocht te krijgen. Pas op 1 maart 1 83 1 brengt
de minister de l'lntérieur gouverneur de Lamberts op de hoogte van "Ie refus du tröne par
Ie roi des français'' en van de benoeming van Surlet de Chokier. I n Maldegem en Adegem
wordt op de geijkte plaatsen een proclamatie aangeplakt waarin de weigering van de
Franse koning wordt aangeklaagd en waarin de regent de hemel wordt ingeprezen. En
natuurlijk eindigt de proclamatie met een oproep tot eensgezindheid: "Landgenooten!
Belgen! Vrienden! dat aller handen in dezen vermaerden dag vereenigd worden, dat aller
herten ineen gesmolten worden, dat alle oneenigheden verdwijnen". E n kel
"aenklevendheyd en vaderlandliefde" kunnen het land redden108•
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3. PRINS LEOPOLD VAN SAKSEN-COBURG
Na lange, moeizame en delicate onderhandelingen en diplomatieke demarches bij
verschillende regeringen, slaagt de Belgische regering erin om prins Leopold van Saksen
Coburg te overtuigen koning van België te worden. Op 4 juni 1 83 1 wordt zijn kandidatuur
door het Congres met 1 52 tegen 43 stemmen aanvaard. De Gerlache, voorzitter van het
Congres en van het Belgische gezantschap, heeft het over de "eenstemmigheyd van een
vry volk van vier millioenen uyt eygen beweging hunne kroon opdraegende aen eenen
Vorst in verafgewyderde streken geboren, en die zy niet anders kenden dan door hetgeen
zyne faem van zyne uytschynende hoedanigheden verkondigde, die eenstemmigheyd is
zeker in de geschiedboeken der volkeren een zeldzaem en voortreffelyk schouwspel. " En
verder: " Het geluk van België, en misschien de vrede van gansch Europa, zyn
tegenwoordig in zyn handen"'09•
I n alle gemeenten wordt de verkiezing van Leopold onmiddellijk bekendgemaakt. De
regent en de regering zijn er toch n iet helemaal gerust op en zij vragen de
gemeentebesturen welk acceuil h u n beslissing bij de bevolking heeft. Blijkbaar zijn er
geen problemen, de proclamatie heeft zelfs een bon effet op de bevolking. Commissaris
De Jaegher laat op 1 3 j u l i 1 83 1 weten dat de bevolking, met een rijke oogst voor ogen die
door de Hollanders voortdu rend wordt bedreigd met vernieling en overstroming, maar al
te blij is met de aanstelling van Leopold en verder niets anders wenst dan vrede. De
aanneming van het vredestraktaat, die de vrede enkel maar kan bestendigen, wordt dan
ook probleemloos aanvaard. De Jaegher voegt eraan toe dat de bevolking van de
gemeenten van zijn district de onrust, de voortdurende vorderingen en militaire
opeisingen en de plagerijen ·van de vijand meer dan moe zij n . Iedereen snakt naar het
regulie re leven van weleer, naar rust en kalmte, "leurs plus précieux biens".
Gouverneur de Lamberts van Oost-Vlaanderen, die reeds op 5 juni op de hoogte is van
de verkiezing van Leopold, is wat minder enthousiast, het is immers al het derde
staatshoofd dat hij moet aanprijzen. Hij laat de burgemeesters weten dat Leopold met
g rote meerderheid van stemmen is verkozen, ''tous les amis de la Révolution" zullen dit
nieuws met genoegen vernemen en hij vraagt "aen dit belangryk berigt alle mogelyke
publiciteyt te geven". Dat Leopold echt koning zal worden, daaraan moet niet worden
getwijfeld, want het "is de begeerte der Mogendheden" en die zullen niet aarzelen "den
door de natie gekozenen te herkennen met ioodanige voorwaerden als welke met onze
eer, onze onafhankelijkheyd en met de zedelyke en stoffelyke belangen van het land
zullen overeenkomen"110•
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Vanuit Marlborough House laat Leopold van Saksen-Coburg op 26 juni weten dat hij het
koningschap aanvaardt, op voorwaarde nochtans dat België als staat zal worden erkend,
"het is maer op die wyze dat den Volksraed my het vermogen zal verschaffen my geheel
aan België te wyden en een onafhankelyk en voorspoedig bestaen te waerborgen". Aan
de regent laat hij weten pas naar België te zullen komen als de voorwaarden van de
vertegenwoordigers van de g rote mogendheden, in Londen bij elkaar, door het Congres
zullen aangenomen worden. Op 9 juli 1 831 wordt de " Wet aennemende de voorafgaende
schikkingen van het vredeverbond tusschen België en Holland" of de fameuze
1 8 artikelen met 1 26 tegen 70 stemmen aangenomen en er sta�t Leopold niets meer in
de weg om naar België af te reizen"'.

4. LEOPOLD IN BELGI Ë
De aankomst van Leopoldus den Eersten wordt op 1 5 juli 1 83 1 aangekondigd. Er wordt
gehoopt dat het "volk van broeders' alle tweedracht zal begraven en d at de partijen elkaar
de hand zullen reiken en zich zullen vinden in de liefde tot de koning. De Jaegher twijfelt
er niet aan dat dit bericht "soit accueilli avec la vive satisfaction qu 'elle inspire les vrais
amis de /'indépendance et du bien-être du pays"112•
Op zaterdag 1 6 juli 1 83 1 verlaat prins Leopold van Saksen-Coburg zijn geliefde
Engeland. H ij overnacht in Calais en 's anderendaags wordt hij in De Panne opgewacht
door een belangrijke delegatie Belgen. Het gezelschap rijdt dan naar Oostende, waar de
vorst zijn eerste nacht op Belgisch grondgebied doorbrengt. M isschien is dat de reden dat
Leopold steeds een voorliefde aan de dag legt voor Oostende?
Het koninklijk escorte rijdt op maandag 1 8 juli via Brugge-Maldegem-Eeklo naar Gent. De
gemeentebesturen op de koninklijke route moeten "prendre et prescrire toutes les
mesures que votre patriotisme vous suggère dans cette circonstance sa/enne/Ie pour
accueillir avec foute la pompe possible l'élu de la nation, Ie prince qui vient terminer la
révolution et rassurer tous les intérêts'. Commissaris De Jaegher zal de vorst aan de
grens van zijn d istrict ontvangen113•
Het gevolg vordert erg langzaam, want overal word e n Leopold h u ldead ressen
aangeboden en overal staan de burgerwachten paraat in u niform. Of de Maldegemse
burgemeester de koning toesprak, is ons niet bekend, wel wordt Leopold aan het
kruispunt in Adegem verwelkomd door burgemeester De Weert, in het Frans natu u rlijk,
want dat is nu de officiële taal van België geworden: "Vive Ie Rai! Epoque depuis
longtemps désirée de pouvoir accueillir ce/ui qui, par les représentans de la nation beige
est appelé à régner notre belle et chère patrie; savoir notre altesse royale Leopold
Fréderic George Chrétien, prince de Saxe Cobourg. E/u par des notables, comme organe
des habitans de Cette Commune, je viens vous complimenter et rendre hommage au nom
de tous. Nous nourrissons l'espoir que Ie commerce et /'industrie vivrions par votre
avènement au tróne de la Belgique. Laissez cesser nos anxiétés et inquiétudes. Vive
Leopold, premier Rai des Be/ges!'
I n Eeklo wordt Leopold i n nog ron kender Franse volzi n n e n verwel komd door
burgemeester Stroo en ook het Waarschootse schepencollege laat n iets onverlet om de
koning waardig te onthalen. Alle huizen zijn versierd, er zijn meibomen geplant en
zegebogen opgericht. Bij de aankomst van de vorst op het dorp beg innen de klokken te
luiden. Ook hier houdt burgemeester Wtenhove een toespraak en na het dankwoord van
de vorst, leest de dochter van de burgemeester nog een brief voor. Het bestuur van
Zomergem werd door commissaris Coppens dringend verzocht met een grote delegatie
de doortocht van de vorst op te luisteren: "Son Altesse Royale Ie Prince de Saxe Cobourg
élu Rai de la Belgique traversera fundi 18 courant dans la matinée Ie Territoire de cette
commune. Je vous prie Messieurs, de vous réunir Ie dit jour à neut heures du matin à la
sécretarie à l'effet de vous rendre en Cortège à la section Beke au Grand Chemin au SAR
passerél'11•. Bij de doortocht aan Evergem-Rabat vormt de Evergemse burgerwacht de
erehaag.

De aankomst van Leopold in Gent werd feestelijk aangekondigd door de gouverneur:
"Inwoners der Provincie!
LEVE DEN KONING! De staets-omwenteling is geeyndgt, den stand van Belgien is
gevestigd. den uytverkorenen door het volk zal tot Gent toekomen op maendag 18 july
dezer maend.
LEVE LEOPOLDUS /, KONING DER BELGEN!
Dat allen tweedragt welken onder UE. geweest heeft ophoude; dat partyen zich de hand
leenen, en hunne gevoelens in de liefde tot den KONING vermengen. Wy maken
voortaan maer een volk van broeders uyt; Leopoldus / is den band van het verbond.
LEVE DEN KONING DER BELGEN!
Den gouverneur van Oost- Vlaenderen,
BARON DE LAMBERTS "1 15•
Op 21 juli 1 83 1 legt Leopold 1 de eed af, in alle kerken wordt een Te Deum gezongen en
wordt God geloofd en gedankt116• Dit Te Deum wordt een traditie die tot op de dag van
vandaag standhoudt. Van de eedaflegging wordt een herin neringsmedaille geslagen.
Oost-Vlaanderen krijgt vier zilveren en vijftig bronzen exemplaren voor de burgemeesters
van de belangrijkste steden, onder andere is er een bij voor de Eeklose burgemeester.
België is nog maar bekomen van de feestelijkheden of daar valt de Nederlandse koning
Willem op 2 augustus 1 83 1 ons land binnen. Op 4 augustus wordt een proclamatie van
koning Leopold verspreid waarin hij meldt dat "de barbaren schielyk de vyande/ykheden
hebben hernomen". De verfoeye/yke rechtsschending wordt aangeklaagd en de vorst
besluit: "Ik begeef my naer mynen post, ik verwagt dat al de Belgen aen wie Vaderland,
Eer en Vryheyd dierbaer zyri' d it ook zullen doen. De Belgen worden echter overal
verslagen en het lijkt erop dat heel het land zal worden veroverd. Leopold roept echter de
hulp in van Frankrijk en Engeland maant Willem aan tot kal mte. België is gered !
I n november 1 83 1 erkennen de grote mogendheden België en de koning. Dat gebeurt pas
na de goedkeuring van de "vier-en-twintig artikels van Londen", een pijnlijke stemming,
want er wordt een dure prijs betaald : het verlies van grondgebied (Luxemburg, Limburg,
Zeeuws-Vlaanderen) en de betaling van tolrechten voor de scheepsdoorgang op de
Schelde. Edoch, "de uytzinnige, die nog de . wederkeering eener hatelyke heersching
droomden, staken op nieuw het hoofd op, en het volk, niet tegenstaende den goeden
geest die het bezielt, woelde in eene pynlyke bekommering''. Door de erkenning van de
koning door de Conferentie van Londen is dat alles nu verleden tijd, want de
mogendheden tekenen een verdrag van eeuwigdurende vrede.
Op de place d'armes in Gent worden door het "Armée des Flandres en l'honneur de la
reconnaissance de S. M. Léopold t er des Be/ges" 1 01 kanonschoten afgevuurd en het
vredesverdrag wordt op vrijdag 1 6 december 1 83 1 , verjaardag van de vorst "notre
auguste souverain", in de Sint-Baafskathedraal gevierd met een plechtig Te Deum om de
Heer te dan ken "pour les bienfaits qu 'i/ a repandu sur la Belqique". In de
plattelandskerken wordt dit Te Deum op zondag 1 8 december gezongen. iedereen wordt
verzocht deze plechtigheid bij te wonen.
.
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In de daaropvolgende jaren wordt werk gemaakt van het imago van de vorst en van de
koninklijke familie: feestelijkheden op zaterdag 25 augustus 1 832 bij het huwelijk van

Leopold met Louise d 'Orléans en het jaar daarop bij de geboorte van de ''prince
héréditaire". De geboorte van het prinsje zet het land zowat op zijn kop. Er worden
omhalingen georganiseerd en van elk district wordt voor het doopsel een afvaardiging in
Brussel verwacht om door de koning in audiëntie te worden ontvangen en ''pour porter au
tróne des félicitations, allégresse et dévouemenf' van de inwoners. Voor de verkiezing
van de delegatie van het district Eeklo wordt in juli een bijeenkomst gehouden in het
stadhuis van Eeklo. Aanwezig zij n :
- districtscommissaris Lejeune;
- burgemeesters : Dhuyvetter (Eeklo), Vermeersch (Ertvelde), De Volder (Middelburg ) ,
Domers (Maldegem), Van Hecke (Oosteeklo) , De Weert (Adegem), Gendbrugge
(Kluizen), Vervaet (Sint-Laureins);
- schepenen en raadsleden : Eeckman (Watervliet) , Aernoudt (Waterland-Oudeman ) ,
Rombout (Sint-Laureins), Van H ulste (Sint-Jan-in-Eremo), De Vriendt ( Lembeke), Cruyl
(Assenede).
De heren kiezen burgemeester Dhuyvetter van Eeklo, schepen Cruyl van Assenede en
districtscommissaris Lejeune. De reis naar Brussel van de drie afgevaard igden plus het
aan bieden van een geschenk kost natuurlijk geld en dat bedrag wordt omgeslagen over
alle gemeenten.

1 1 1 . VERDEDIGING
Een vrij efficiënte maatregel ter verdediging van het territorium is het volledig afsluiten van
de grens, waardoor elke communicatie met de 'vijand' onmogelijk wordt: "toute espèce de
communication avec l'ennemi est sévèrement défendue", aldus een communiqué van
generaal Niellon , "commandant de la division des Flandres". Voor de veiligheid heeft dat
misschien positieve gevolgen, economisch is het een zeer nefaste maatregel, want er zijn
zeer veel Meetjeslanders die eigendommen bezitten in Zeeuws-Vlaanderen en er zijn er
nog meer die er hun dagelijks brood verdienen. Niellon verzacht de maatregel en het
wordt de burgemeesters toegestaan een permis aan eigenaars te geven "qui a pour but
de favoriser l'agriculture et Ie commerce". De burgemeesters moeten zeer behoedzaam
zijn en zeker geen paspoort geven aan "des hommes dont Ie patriotisme soit douteux"11•

1 . VERSTERKINGEN
Door kersverse Belgische genietroepen worden over de hele lengte van de grens met
Zeeland vestingwerken aangelegd om weerstand te kunnen bieden aan een eventuele
invasie van Hollandse troepen. Wegens het dringend karakter worden bij de onteigening
van de gronden alle formaliteiten overgeslagen, later zal alles wettelijk worden geregeld118•
Een vrij grote versterking wordt opgetrokken op de wijk Strobrugge. Voor dit fort worden
uit de omliggende gemeenten aardwerkers en andere werklieden opgeëist. Bij de werklui
heerst veel ongenoegen en dat laat burgemeester Domers op 1 5 september 1 831 weten
aan de districtscommissaris. Uit het schrijven kan worden opgemaakt dat op verschillende
punten aan de grens wordt gewerkt en dus niet uitsluitend in Strobrugge : "à établir sur
plusieurs points de cette commune faisant frontière avec Ie territoire de la f/andre
zélandaise des travaux de défence". De burgemeester wordt gevraagd een aantal
aardwerkers op te eisen en die geeft daar graag gevolg aan, want de officieren van de
genie beloven de mannen om de week te betalen, 60 cent per dag. Er zijn echter al
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Konduit (Stroobrug. E).

Gezicht op het Konduit in Strobrugge rond 1 900. In deze omgeving wordt in 1 831 een aarden versterking
aangelegd. Na het beëindigen der vijandelijkheden in oktober 1 83 1 bouwen de Belgen een verdedigingslinie uit.
I n Strobrugge wordt een stenen vers�erking gebouwd met een kazerne voor de troepen, een opslagplaats voor
munitie en wapens, enz.

verschillende weken voorbij - de werkzaamheden startten half augustus - en de ruim
honderd werklui zien geen cent. De ongelukkigen weten dan ook niet waarvan ze moeten
leven, bij de bakker staan ze in het krijt en krijgen ze niets meer. Ze vertikken het dan ook
om nog verder te werken , en sedert 8 septem ber "sant les travaux en suspens et
inachevés de sorte que si l'ennemi venait à nous attaquer, nos travaux seraient d'aucune
utilité".
Het niet te tellen aantal gevelde bomen en vernielde akkers zijn dan puur verlies, want de
halfafgewerkte versterkingen kunnen in een oogwenk worden vernield. Domers hoopt
elke dag "de vair les travaux reprendre leur creur et les ouvriers soldés", maar er is geen
beweging te zien op Strobrugge en elders. De burgemeester vraagt commissaris De
Jaegher deze wraakroepende toestand bij de verantwoordelijke autoriteit aan te klagen
en passende maatregelen te treffen . De voltooiing van de versterkingen is van het
allerg rootste belang, "l'ennemi qui est en Ardenbourg, l'Ecluse, Oostbourg et villages
environnants, peut à chaque instant et dans trois heures de temps réunir sa colonne
mobile forte de 5 à 6000 hommes et venir se venger d'une commune à la que/Ie il a juré
la destruction et qui sait s 'il n 'attend pas Ie départ de notre brave garnison pour Ie camp,
pour mener à fin les sinistres projets qu 'il a conçue et qu 'il a déjà tenté de p/usieurs fois
mais en vain de mettre en exécution'�19•
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's Anderendaags reeds vertrekt een brief van Ledeganck, districtscommissaris ad interim,
naar de gouverneur waarin hij de klacht van Domers meedeelt •en d iplomatisch eraan
toevoegt "ne pouvant pas déterminer jusqu 'à que/ point cette plainte est fondéa ja la
laisse à votre sagesse"120• Het gevolg is dat de gemeentebesturen met de grootste spoed
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In 1 831 wordt een voorlopige versterking opgeworpen op de wijk Strobrugge, van muren is er geen sprake. Door
terrassiers uit Eeklo, Adegem en elders, wordt inderhaast een aarden wal aangelegd om een eventuele inval van
de Hollanders te bemoeilijken.

alle versterkingswerken moeten verderzetten en voltooien. Niets mag nagelaten worden
om "la défense naturelle au artificielle" tot een goed einde te brengen. Aan de officieren
van de genie moeten alle inlichtingen worden verstrekt over de toestand van het terrein
waar een versterking wordt gebouwd.
Onderluitenant Kerens, commandant van de genie in Maldegem en "belast met de
uytvoering der versterkingswerken in de gemeente Maldeghem (Stroo-brugghe}", eist in
september 1 831 van Sint-Laureins 1 5 bespannen karren op voor de werken aan het fort
van Pont de Pai//e121 • Eeklo wordt gevraagd "ter dispositie te stellen 60 werklieden van
Kruywagen voorzien". Twee dagen later eist Kerens "80 karren met een peerd
bespannen, 80 kruywagens en 200 werklieden". Het stadsbestuur zendt uiteindelijk
50 werklieden "daer het moeylijk bestaet het volle getal werklieden te leveren". Ook uit
andere gemeenten, onder andere Adegem, worden werklui opgeëist.
Het is niet alleen op Strobrugge dat versterkingen worden aangelegd, ook bij en zelfs in
het centrum van Maldegem worden verschansingen of barricades opgeworpen en dit op
bevel van kolonel Grégoire "fors de son expédition sur Oostbourg''. Van enkele straten ,
onder andere van de Noordstraat en de Edestraat, wordt e e n gedeelte van de
kasseistenen uitgebroken om die eveneens als versperring te gebruiken. Maanden later
wordt geklaagd over de "détérriorations apportées dans Ie seing de cette commune au
pavé de l'embranchement de la grande route de Maldeghem vers Ardenbourg'' die alle
verkeer onmogelijk maken. Ook het kruispunt bij het begin van de Noordstraat was dus
opgebroken'22• In 1 832 worden die schansen geëffend door een tiental werklui en ook
wórden de straten hersteld, het kruispunt was al eerder in orde gebracht 123•
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In 1 834 en later wordt op Strobrugge een vrij grote versterking gebouwd. Het vooruitgeschoven kleine bolwerk La
Flèche wordt extra beschermd door de Aardenburgse weg en de Noordbroekwatergang. Het eigenlijke fort
bestaat uit een versterkte aarden dijk met omwalling, met een kazerne en een munitieopslagplaats (gearceerd).
Er is slechts één toegang naar het fort, de weg van Maldegem naar Aardenburg is dus afgesneden.

Door het opwerpen van de verschansingen raakt de waterhuishouding in de streek in de
war, want om de grachten van de versterking in Strobrugge met water te vullen worden in
Balgerhoeke enkele balken van de sluis op de Lieve weggehaald en dat dreigt voor
overstromingen te zorgen in Moerkerke, want het water kan niet weg in Damme. De
gouverneur van West-Vlaanderen schrijft daarover op 9 november 1 83 1 een brief aan zijn
Oost-Vlaamse collega. Daar de oorlogsdreiging nu enigszins is weggeëbd, is het niet
meer nodig water te steken in Strobrugge. Overigens, door het wegnemen van de balken
loopt de Hoge Lieve leeg en dat heeft dan weer gevolgen voor de waterstand in het
kanaal Gent-Brugge. Er wordt dan ook gevraagd het water op peil te houden. De "Brigade
du Génie de la Division de Flandres'' antwoordt dat geen e nkel gevaar dreigt voor de
inwoners en dat het een zaak is van algemeen belang124•
De Belgische staat, "Département de la Guerre", wordt voor de onteigeningen op
Strobrugge een proces aangedaan door demoisel/e Anne Thérèse De Bruyckere. De
Belgische staat voert aan dat de grond werd verkocht door Bernard De Bruyckere uit
Maldegem, maar daar houdt de rechtbank geen rekening mee. Het proces sleept aan tot
in 1 846 en Anne Thérèse, begijntje in Gent, krijgt 2000 frank schadevergoeding125• Ook in
Bassevelde en Boekhoute zijn er moeilijkheden met vergoeding�n126• Voor de aanleg van
het definitieve fort worden vanaf 1 833 door de staat verschillende gronden aangekocht in
Strobrugge "pour être incorporés dans les travaux de défense." 121
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STERKTE VA N STOOIBRUGG.E.
A Fil R L\ E K
<lP.r GeLomvcn , Bruggen , enz.

Op Dingsdag i 1 A 11gusty f 8tl2, om tien ure voor·
m i cld:ig , z:il de heer O n tvanger <ler Hegistratic en.
Domeinen, te Eecloo, op het fo1·l \'an Strooibrugge,
grom:lgebrod der gemeente v:in �faldegem, openb:ier
lyk :ir.n de m!?estbiedcnclen verkoopen de 11f te bre-
kene Gebouwen voo1· kazerne en m a gazyn <ler Genie
Militaire gcdicnu hchhencle, alsmede cle twee af te
brekene Brugsen , ligger.de op den steen1reg van
Aerdenburg eh op den weg van 1\fi<ldclburg, en de
andere r oeren d e voorwerpe n , houwm:iteri:ilen, balken
en pl:iuken , voortkomende ,·an het ve rn i e t i gd Fort 'V.ln
St rooibrugge , alle bree<ler in de plakbrieven be
schreven.

Aankondiging van de "Afbraak Sterkte van Strooibrugge". In 1 852
wordt de Sterkte van Strooibrugge alweer afgebroken, nog geen
twintig jaar nadat ze is opgetrokken. Eerst wordt de ontmanteling
van de gebouwen aangekondigd met merkwaardig genoeg - ook
twee bruggen. Deze klus is in veertien dagen geklaard, want dan
volgt de vendutie van de bouwmaterialen door notaris Wallyn "in het
Fort" (De Eecloonaer, 1 5 augustus en 5 september 1 852).
•
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I n Boekhoute is het genieofficier Solvyn die de leiding van d e werken heeft. De gronden
waarop d e versterkingen werden aangelegd, worden, gezien de tijdsnood, gewoon
ingepalmd en niet onteigend, eigenaars en huurders zijn h u n ''propriétés pour un temps
indéfin1' kwijt. Binnen een bepaalde "rayon réservé" mag ook niet meer gebouwd
worden128•
De versterkingswerken in Boekhoute bestaan uit enkele épaulements of aarden
borstweri ngen , versterkt met rijshout en g raszode n . Verder worden er grachten
uitgegraven , barricades aangelegd, bomen geveld, een stenen brug afgebroken,
weilanden afgegraven, nieuwe wegen aange legd en bestaande wegen vernield129• Na het
beëindigen van de vijandelijkheden beginnen de inwoners van Boekhoute alvast de
defensiewerken af te breken en de grond in hun moestuin te effenen. Dat breekt hen zuur
op: "Le Général Commandant de la Flandre Orientale" eist i n augustus 1 832 dat alles in
zijn oorspronkelijke staat hersteld wordt: "parapet à réparer, fosse à déblayer, en/ever des
légumes, réparer la flèche, réparer l'épau/ement, élargir la tranchée . . . "
Rond de sluis van de lsabellawatering worden ook aarden wallen opgeworpen, die in
september 1 83 1 afgewerkt zij n . Kanonnen zijn er niet aanwezig. Toch moet de sluis goed
verdedigd worden, want de Hollanders willen er zich meester van maken. Dit zal tevens
de bevolking tot rust brengen, want de mensen leven voortdurend in vrees130. Watervliet
is omringd door versterkingswerken en het "schynt onwinbaer te zyn". Hele plantagien zijn
geveld en het stadje is steeds bezet door enkele honderden soldaten131 •
Op 1 3 maart 1 832 vraagt Solvyn het Boekhoutse gemeentebestuur een commissie van
d rie leden samen te stellen om de schade vast te stellen veroorzaakt door het aanleggen
en slechten van "les travaux·de défense". De experts gaan reeds 's anderendaags aan de
slag , ze schatten de schade op 4465,80 frank. N iet zozeer de versterkingswerken, maar
wel de aanhoudende inkwartiering van m ilitairen is een bijzonder zware last; de inwoners
zijn "écrasés par seize mais de /ogements militaires si cruellement onéreux' en hebben
daar nog geen cent vergoeding voor gekregen132• De soldaten slapen in woningen en
schuren, "il leur faut porter Ie déjeuner, de dîner et Ie souper à des heures fixes" en dat is
men in Boekhoute niet gewend . Er zijn kerels bij die daarenboven in de namiddag ook nog
koffie willen. Sommigen eten zoveel op één dag als een Boekhoutenaar in een hele week.
En het bed waarin ze slapen "est occupé toujours, jour et nuit".
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Een ooggetuige ziet het zo : " In kleyne huyzekens telt men 3 en 4 militairen, vele van die
ongelukkige bewoonders der zelve, slapen met vrouw en kinders, onder pannen, op ene
handvol stroy, om de so/daeten ordentelyk te kunnen plaetsen. De groensels, van welke
zy, van mey tot juny aenstaende voorzien waren, zyn zoodanig verminderd dat men naer
verloop van 3 à 4 weken, vele huysgezinnen zonder aerdappe/en zal zien. Werk is er niet,
en wie zal alsdan die ongelukkige vertroosten ? De eerste zorg van die inwooners was in
den zomer een zwyntjen aen te kweeken, voor het zelve 4 à 5 mudden aerdappels met
eene mud boekweyt te bereyden en het in de maenden december of january te s/agten,
waer mede zy den winter en een deel van den zomer doorbragten; maer ongelukkiglyk
voor hun, de militaire zyn met de aerdappe/en ter wacht getrokken en het grootste deel
van die beestjens zyn moeten verkocht worden om de verdedigers der vryheyd de
noodige toespys te kannen bezorgen. Bouchaute genaderd zynde, vond ik aldaer
verdedigingswerken zoo aenzien/yk, dat ik zonder eene guide. buyten staat was, die
gemeente te traverseren, om myne reys langs Assenede te doen, men moet het zien wilt
men van die kunstige en ingenieuse werken zich een duidelijk denkbeeld geven. Was ik

niet beducht onze vyanden hier door te veel inlichting te geven, ik zou er eene kleyne
opheldering van doen, reden alleen die my daervan wederhoud'133•
Niet verwonderlijk dat er venerische ziekten uitbreken. Commissaris De Jaegher schrijft
daarover: "la Ma/adie Vénérique se communique de plus en plus dans les communes
occupées par les troupes sur la ligne, des mesures sévères soient prises pour découvrir
les femmes" die door de ziekte zijn aangetast. De Jaegher is er zich van bewust dat ook
vrouwen worden bezocht die niet bekend staan als til/es publiques en die rondlopen in de
dorpen om er soldaten aan de haak te slaan. Er zijn twee middelen om van die 'plaag ' af
te komen: de meisjes aanhouden op beschuldiging van vagabondage of van elk van die
meisjes een paspoort eisen134• I n Eeklo, waar geen bordeel bekend is, worden de
prostituees in de gaten gehouden en gecontroleerd , ze zijn alle vijf g ezond135•
Dat er ook geregeld klachten zijn over het gedrag van de soldaten hoeft geen betoog.
Kanonnier Rieberghe, in Boekhoute op logement bij Pieter Antoon Van der Beken,
"cabaretier au havre", bedreigt de gezinsleden en zegt alles kapot te zu llen slaan als hem
nog niet meer drank en eten wordt voorgezet1 38• Lievin Van de Walle, herbergier op
Balgerhoeke, zal het zich ook wel beklaagd hebben dat hij een zieke soldaat "uyt
menschlievendheyd' in zijn huis opnam : de kerel is er 's anderendaags met zijn zilveren
zakhorloge vandoor137!
Ook in Maldegem zijn er voortdu rend inkwartieringe n , transport van wapens en soldaten
(terrassiers) en vervoer van zieke soldaten naar Brugge. Ondanks aandringen blijven
betali ngen maandenlang uit, zeer tot ongenoegen van de inwoners. Als er dan ook nog
schurft wordt vastgesteld bij de troepen , daalt de geestdrift voor la Patrie naar een
d ieptepunt138• Verder is er ook overlast van doortrekkende militairen, "porteurs de feuilles
de routes'' die naar Brussel , Brugge of Gent moeten en in Maldegem overnachten.
Burgemeester Wallyn wijst de legeroverheid erop dat "de tout temps les /ieux d'étapes
étaient fixés de Bruges à Eeclo, à Gand et Alosf'. Hij vraagt dan ook de marsorders op
Eeklo te plaatsen139•
In september 1 83 1 en de daaropvolgende maanden plegen soldaten veel diefstallen, niet
alleen in Maldegem, ook in de omliggende gemeenten. Barbe Verstraeten uit Adegem
wordt overvallen en mishandeld door een milicien van het 8ste infanterieregiment; een
tamboer van hetzelfde regiment maakt zich schuldig aan houtdiefstal in de bossen van
baron Pecsteen140• Het is dan ook een beetje verwonderlijk dat burgemeester Domers in
september 1 831 verklaart dat niemand te klagen heeft over officieren en soldaten : " . . . que
Ie Régiment d'lnfanterie en cantonnement en cette commune depuis plusieurs mais, qu 'il
s y est constamment conduit avec probité et honneur et qu 'aucune plainte à leur charge
nous est parvenue''1 41 •
Niet precies een versterking, maar toch ook een probaat verdedigingsmiddel is de afbraak
van de bruggen over de Lieve. Die bij Celie is door de gemeentebesturen van Adegem en
Sint-Laureins nog maar enkele jaren geleden grondig hersteld, of ze wordt alweer
afgebroken. Overdag worden enkele balken over het kanaaltje gelegd, waardoor er toch
communicatie mogelijk blijft tussen beide gemeenten en Maldegem. Onderluitenant
Notteboom van het detachement in Maldegem laat de burgemeester van zowel Sint
Laureins als Adegem weten dat "aen de Sylie brigge" een wachtpost moet geïnstalleerd
worden, " voor Ulieden zoowel als voor onze veiligheyd'. Enkele soldaten zullen langs de
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Lieve patrouilleren142• Dat Adegem dagelijks zes mannen naar Celie moet sturen, valt niet
in goede aarde bij de burgemeester en die protesteert bij commissaris De Jaegher. H ij
krijgt echter lik op stuk : Maldegem "étant tenue à de très fortes prestations militaires et la
garde bourgeoisie de Saint-Laurent de même que toutes cel/es limitrophes à la Zélande,
étant par des mesures de précaution astreinte à un service rigoureuse " ." Adegem kan
zich dus n iet onttrekken aan het wachtlopen bij Celiebrug, temeer daar de gemeente "a
très peu souffert en prestations militaires depuis la révolution"143•
In Middelburg zorgt de afbraak van Leestjensbrug zowaar voor een onverwacht incident.
Het is namelijk n iet meer mogelijk het publiek geveilde brandhout uit de Zoetendaalse
bossen te halen, waardoor veel hout wordt gestolen . Daarom leggen werklui overdag een
ladder over de Lieve om het brandhout met een kruiwagen toch bij de Middelburgse
kopers te brengen.
's Avonds wordt d e ladder weggenomen. Douaniers krijgen dit in de gaten en de werklui
moeten de ladder onmiddellijk wegnemen. Er ontstaat een discussie en er wordt wat
geroepen waarop douanier Beyens met twee pistolen in de hand de arbeiders verplicht
hun werk te staken . Deze onwettige, brutale en vexatoire handelswijze die de arme het
brood ontneemt, verbittert de inwoners. Wie of wat kan de inwoners beletten brandstof te
halen om te koken en te wassen ? Het is niet de eerste keer dat Beyens een vexatie
begaat. Als vrouw De Zutter van de markt van Eeklo komt, neemt Beyens haar goederen
in beslag op beschuldiging van contrabande. Daarop wordt Beyens van diefstal
beschuldigd 1 44• Leonard Vereecke beleeft ook een slechte d ag als hij naar de markt wil.
Hij wordt door de commandant van het fort de pont de paille aangehouden omdat hij geen
papieren bij zich heeft en rp ept dat "Ie sergeant de garde est bête"145• In Sint-Laureins
wordt eveneens geklaagd over knevelarijen door de douaniers die passanten voor een
niemendal aanhouden en hun goederen in beslag nemen146•
N iet alleen aan Belgische zijde, ook aan de andere kant van de grens wordt alles in het
werk gesteld om een i nvasie tegen te houden. Een zeer probaat, maar gehaat middel dat
de Hollanders graag gebruiken is het inunderen van de polders. Van Middelburg tot
Boekhoute staan honderden hectaren blank, de schade is enorm. Sluizen worden
vernield, d ijken worden doorgestoken , van Belgische zijde kan men niet veel anders dan
lijdzaam toekijken. Misschien dat om die reden reeds in 1 833 gesproken wordt van een
afwateringskanaal langs de g rens. De sluizen op het kanaal Gent-Terneuzen in Sas van
Gent worden ondanks de wapenstilstand toch gesloten en ook in deze streek dreigen
desastreuze overstromingen.
I n november 1 83 1 wordt geschat dat 30.000 hectare schade heeft opgelopen: "Akelig is
het zicht der overstroomde polders, wiens bewooners zich ternauwer.nood uyt hun
woonsteden op de naburige dyken, met achterlating van meubelen en van een aental vee,
hebben moeten redden". I n de kerk van Sint-Jan-in-Eremo staat het water 3-4 voet hoog
en het kerkhof kan niet meer worden gebruikt om te begraven.
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Ook na de vijandelijkheden is het inundatiespook nooit ver weg. De commandant van de
Tiende Divisie uit Maldegem en O'Sullivan, ingenieur van bruggen en wegen "de la
frontière comprise entre Middelbourg et Watervlief' laten in november 1 832 alle
gemeentebesturen aan de g rens weten dat de vijançl. opnieuw d reigt met
onderwaterzetting van de polders. De inwoners moeten verdeeld worden in secties van
1 5 man en een piqueur. Elke g roep moet voorzien zijn van spaden, kruiwagens, bijlen,

lantaarns en toortsen. Als de klok om de vijf minuten drie keer slaat, moet iedereen zich
binnen het kwartier op de afgesproken plaats bevinden om dijken en sluizen te herstellen
of te verdedigen. Er moet in elk geval met alle mogelijke middelen geprobeerd worden alle
polders te beschermen "contre les eaux'.
Ook ter verdediging van onze regio wordt in oktober 1 83 1 in Eeklo een munitiedepot
ingericht in een woning in het centrum van de stad . De burgemeester vindt dat bijzonder
gevaarlijk en vraagt de gouverneur de legerleiding te verzoeken de "plusieurs milliers de
/ivres de munition de guerre" buiten de stad, in een nog op te trekken barak op te slaan.
Commandant De Label van de 6de veldbatterij wil echter dat de stad een lokaal in het
voormalige recollettenklooster ter beschikking stelt, maar ook dat wordt geen goed idee
gevonden. Overigens, het klooster is geen eigendom van de stad . Het is niet duidelijk of
de munitie toch nog naar elders werd verhuisd 1 47•

2. DE GARDE CIVIQUE OF BURGERWACHT
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In elke gemeente wordt ook een burgerwacht of garde c1v1que ingericht, die in
verschillende compag nies of 'bans' wordt ingedeeld en waarbij alle geschikte mannen
worden ingelijfd. Die burgerwacht is een beetje een aangepaste versie van de schutterij
onder het Hollands bewind. De organisatie ervan wordt op 26 oktober 1 830 voor heel
België bevolen door het provisoir gouvernement1 49• Voor de burgerwacht verschijnen een
niet te tellen aantal reglementen, voorschriften en andere documenten over bewapening,
kledij, vergoedingen, oefeningen enz. De burgerwacht wordt ook nog aangeduid als:
"garde bourgeoise, borgerlyke nagt wagt, garde communale, corps franc''.

E nkele burgerwachten in uniform: sjako, blauwe kiel, schouderriem, epauletten, broek met twee rode banden en

.
bies:
met de Belgische driekleur op de bajonet .

I n zijn rapport van 28 februari 1 83 1 over de organisatie van de garde civique in het district
Eeklo, is districtscommissaris De Jaegher vrij positief, overal wordt hij getroffen door "un
zèle et une activité qui garantissent que sous peu de jours, l'exécution entière aura été
donné aux articles de la loi." I n bijna alle gemeenten is er een burgerwacht of zal die
binnenkort worden georganiseerd . Wat de bewapening en d e uitrusting betreft, vormt dat
geen probleem in gemeenten waar geld voorhanden is. Armere gemeenten moeten een
beroep doen op de staat. De Jaegher pleit ervoor dat overal dezelfde uniformen en pieken
worden gebruikt, het zou een mal gezicht zijn dat bij een revue iedereen een uniform van
een andere kleur zou dragen en met een andere sjako of met een verschillende piek zou
paraderen, "qu'ici la blouse sera d'une teinte foncée tandis que là elle sera d'une teinte
claire, que dans l'une Ie schako sera de te/Ie forme, dans /'autre de te/Ie autre". De
Jaegher wijst nog op een ander, netelig probleem . In de burgerwacht is iedereen, rijk of
arm, gelijk voor de wet, "il importe pour Ie maintien de l'union et du patriotisme que Ie riche
ne puisse pas s y distinguer du pauvre". Hij wil dan ook dat arme burgerwachten zich een
u niform kunnen aanschaffen op kosten van de gemeente of dat de rijkere notabelen dat
zouden betalen150• In Middelburg probeert men op een o riginele manier aan geld te
komen : in de Hollandse tijd zijn de barmen van de Lieve door Middelburgse werklui
verhoogd, maar die wachten nog steeds op hun geld. Als d e stad Gent als eigenaar van
de Lieve betaalt, kunnen er uniformen worden gekocht. Buiten 8 à 1 0 gezinnen zijn alle
andere in Middelburg arm tot zeer arm : " tout Ie reste des habitans de la commune sant
pauvres artisans et journaliers qui effectivement dans les circonstances actuelles
souffrent beaucoup à cause que la commune se trouve sur la frontière de l'ennemi et que
ci-devant ce fut de ce cóté qu'ils feraient leur principale subsistance"151•
I n Assenede wordt "ingezien de tijdsomstandigheden en ter voorkoming van alle
buytenspoorigheden hier ter plaetse" de vrijwillige burgerwacht op 1 oktober 1 830
i ngericht om orde en rust te handhaven en om personen en eigendommen te
beschermen152• Ondan ks een rustige maand september wordt in Lembeke ook een wacht
ingesteld : "Den nagt wacht is in werkzaemheyd en waekt neerstig en surveilleerd tot
versekeren van de rust en het goede order onder de ingezetenen, voor het behoud van
de veiligheyd der eigendommen en alles wat tot het welzyn van eenen gerusten inwoner
zoude kannen strekken"153• Kaprijke heeft in oktober ook zijn burgerwacht: " In de onrustige
dagen van 7ber en october 1 830 tijdens de wanorders te Waerschoot, Eecloo en
Maldeghem etc. hoorden wy de bedreiging dat het slegt volk der omliggende Gemeenten
ons zouden hebben komen aenvallen; wy gevoelden de noodzakelykheyd de zelve door
eene ontzachlyke houding voor te komen en eene talryke magt zelfs tot 200 mannen
wierd geduerende al dien tyd op de been gehouden, geen mensch, geen hoegenaamden
eydendom werd bedreygd'. Het gemeentebestuu r vraagt de wachten te mogen
vergoeden en strenge maatregelen te mogen treffen "om verslapping in den dienst te
voorkomen, eenige komen niet op, anderen duiden weinig geschikte remplacanten aan,
zijn ongewapend, slecht gekleed en ze verlaten hunne wachtposten". Het is dan ook geen
pretje in Kaprijke te patrouilleren, "by winterdag is den dienst in onze open en
onbestraette gemeente zeer onaangenaam, lastig en kostbaer'154•

1 98 1

Niemand staat te dringen om zich te laten inlijven om het vaderland te verdedigen.
Johannes van Beneden uit Assenede verlaat zij n post al roepend: "Ik gaen weg, ik vaege
mijn Klooten aen den wachf'155• Dat komt hem duur te staan, wa11t hij krijgt een fikse boete.
In juli 1 831 , enkele weken voor er opnieuw vijandelijkheden uitbreken, zij n er "de
malintentionnés qui cherchent de profiter de la crédulité du peuple pour l'e citer à se

Ter verdediging wordt de burgerwacht voorzien van pieken. Meestal worden die aanbesteed, en vervaardigd door
de lokale smid. Om een zekere uniformiteit te scheppen, worden deze schetsen aan de plaatselijke
gemeentebesturen bezorgd.

porter sur les frontières afin d'aller attaquer les avant postes de l'ennem/'156• De Jaegher
maant de burgemeesters aan bijzonder streng op te treden tegen de verspreiders van
dergelijke geruchten , hij heeft het volste vertrouwen in hen : "La conduite que vous tenue
dans les différentes circonstances qui se sant succédées depuis la révolution me sert de
garantie que si la même tentative avoit lieu chez vous, la sagesse et la fermeté de vos
mesures la rendroient impuissante"157•
De burgerwachten worden bewapend met pieken en fusieken en krijgen een uniform . Die
pieken zijn bedoeld voor den sedentairen dienst van de burgerwacht en dienen als
provisoir wapen tot er geweren komen. In Sint-Jan-in-Eremo worden eind juli 1 83 1
2 0 geweren met bajonetten voor d e burgerwacht geleverd en e r wordt een aanbesteding
uitgeschreven voor het leveren van pieken156• De gesmede ijzeren pieken moeten 35 cm
groot zijn en worden op een essenhouten stok van 1 ,90 cm gestoken159• Sint-Laureins
mag 46 pieken en 25 geweren met bajonet afhalen in de citadel te Gent160• Het bestuur
van Lembeke vindt het begin augustus 1 831 noodzakelijk dat de burgerwacht aldaar
beschi kt over pieken, geweren én enkele honderden cartouches "tot het wederstaen van
alle vijandelijke aanva//en''1 81 • Eeklo vraagt d ringend honderd pakketjes cartouches en
1 40 vuu rstenen, de burgerwacht "pourrait d'un moment à l'a utre pour Ie plus grand besoin
à cause du peu éloignement ou nous sommes des limites de la Zélande"162 • De garde
bourgeoise is er ingedeeld in 1 O secties van elk 30 man; elke nacht patrouilleert een
sectie van 8 uur 's avonds tot 4 uur 's morgens. Er wordt veel afwezigheid en veel
onachtzaamheid bij de wachten vastgesteld163•
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De Maldegemse garde civique wordt, gezien de strategische ligging van de gemeente,
zeer goed georganiseerd, van het korps garde-civieken wordt een elitegroep gemaakt.
Kereltjes van 1 5 jaar mogen h u n naam opgeven om als trommelaar het korps te leiden en
het is koperslager Jan Van de Putte uit Eeklo die de trommels maakt164• Na de vespers
worden voor het stadhuis geregeld revues georganiseerd, waarbij jachtgeweren en
andere fusieken, pieken en andere wapens worden geïnspecteerd. Er wordt geëxerceerd
in uniform : een blauwlinnen kiel met een rood boordje aan de hals, banden aan de
schouder en opslagen aen de mouwen; een sjako of hoge hoed, overtrokken met
gewassen l i n nen ; een zwarte gordelriem. Het zijn Jacobus Reychler en Robert De
M uynck die niet minder dan 400 kielen en 200 sjako's maken, waarvan er 74 van elk
bestemd zijn voor onbemiddelde leden. De kleermakers scheuren er hun broek aan, want
het gemeentebestuu r neemt slechts een deel van de bestelling af en beide heren blijven
zitten met 200 kielen en 250 sjako's. Ze smeken het bestuur "gelyk een kind in de nood
tot zyne ouders' de nodige maatregelen te treffen om hen ervan te ontdoen, de
kledingstukken zijn tenslotte aanbesteed. Oorzaak van dit alles is dat ondertussen een
'officieel' model van kiel en sjako ( "van grauw karton met teuter vouyen') is voorgesteld
waaraan het Maldegemse model niet voldoet165•
In 1 83 1 worden 1 65 geweren aan de garde civique toegewezen, die moeten afgehaald
worden in Eeklo. Ook mogen pieken en cartouches worden afgehaald in Gent. Er zijn
geregeld transporten van wapens en ander oorlogstuig vanuit Gent naar Maldegem,
vooral dan i n augustus 1 83 1 ; Jan Claeys en Jozef Willems verd ienen er een goede duit
aan. Ook grofsmid Jan Reyniers die de blijkbaar aftandse geweren om de haverklap moet
h e rstel l e n , verdient goed : h ij levert laadstokken , bovenban d e n , slotsch roeven ,
beugelschroeven , stansen , · slagveerschroeven , bovenlippen, pandeksels, haan- of
tuimelaarschroeven enz. In november 1 830 zijn 1 1 71 mannen ingeschreven in de
burgerwacht en die beschikken in februari 1 83 1 over 830 geweren166•
Naast de burgerwacht worden aparte nachtwakers " voor de veyligheid dezer gemeente"
i n d ienst genomen: Lodewijk De Bourdere, Lieven Reyniers, Jozef De Lille en Adriaan
S m a l le167• Ze moeten in de "gevaerlyke tydsomstandigheden een gedurige
waekzaemheyd houden en onze Politie Agenten desnoods in hunnen dienst
ondersteunen tot bewaring van de goede orde". Het viertal krijgt een vergoeding van één
gulden per dag. Als in oktober een nieuw gemeentebestuur aan het bewind komt en er
ondertussen een sterke burgerwacht is o pgericht " waerdoor de meest mogelyke
veyligheyd van de gemeente wordt gegeven" wordt het viertal op 1 7 november 1 830
bedankt "over hunne getrouwe diensten die zij inde laatste gepasseerde gevaarlyke tyden
der landsomwenteling" hebben bewezen168• De Maldegemse politiemacht bestaat eind
1 830 u it commissaris Leenaert en de veldwachters Felix Van den Neste en Leonard
Borgonjon 1 69•
Voegen we hier nog aan toe dat er ook een kantonnale burgerwacht actief is die
overkoepelend optreedt en de burgerwachten uit enkele gemeenten coördineert. Alle
gemeenten van het district moeten daarvoor manschappen leveren en met geld over de
brug komen. Het aandeel van Maldegem bedraagt 79 gulden. Leider van deze
kantonraad is Serafien Ryffranck uit Eeklo, gewezen kapitein van de schutters110•

Nationaal is er een d ramatisch tekort aan karabijnen en cartouches, de wapenfabrieken
kunnen de vraag niet volgen en het Voorlopig Bewind vraagt h et karabijn van de
veldwachters "des communes rurales" vrijwillig at te staan "pour en armer Ie corps de
Tirailleurs'rn . Alle gemeenten, Maldegem en Kaprijke uitgezonderd, staan dit wapen gratis
at. Maldegem kan het niet misse n : "L'Etat critique dans leque/ se trou ve cette commune
ne nous permet pas de céder à prix d'argent les armes; si notre position vis-à-vis de
/'ennemi ne nous commandait de songer à notre propre défense qui est en même temps
la défense de la Patrie, Maldegem pouvant être envisagé comme un de ses
boulevards " Kaprijke vraagt zijn twee karabijnen te houden, omdat het dorp d ichtbij de
grens ligt en men de wapens nodig heeft " voor inwendige rust en tot verweiren de
aenvallen aen welke wij dagelijks zijn blootgesteld'. Adegem staat het geweer geheel
gratis at: " Voor het nationael leger heeft het bestuer beraemt het Karabijn van onzen
Ve/dwagter als eene patriottische gift aen het Gouvernement ten geschenke te geven"112•
In het magazijn in Eeklo worden in februari 1 83 1 3000 cartouches en 1 50 vuurstenen
geteld. Veel gemeenten beschikken wel over geweren , maar hebben geen patronen.
. . .

Aan de overkant van de g rens worden alle burgers ingelijfd in de schutterij . Dat heeft tot
gevolg dat een aantal Zeeuwen de grens oversteken om zich i n België " te doen
verschuy/en''. In Assenede zijn enkele "jeunes gens be/ges' die als knechten op hoeven
werken in Sas van Gent en Westdorpe, naar huis teruggekeerd , "pour se soustraire à
/'appel de la garde nationale ou Schutterij Hollandaise"173• I n Maldegem verblijven er ook
verschillende Hollanders "om den schutterijdienst te ontgaan". Ze staan onder toezicht
van de politie174• Commissaris De Jaegher vraagt al deze personen te beschermen "als de
mensch/ievendheyd en hunnen gesteltenis zouden kunnen vereyschen", maar dat moet
steeds met de grootste waakzaamheid gebeuren. Hollandse vluchtelingen zonder
middelen van bestaan kunnen in het Belgische leger ingelijfd worden. Dat wordt zelfs
aangemoedigd115•

3. GRENSBEWAKING
Kort na de vijandelijkheden ontstaat aan de Zeeuws-Belgische g rens een soort
niemandsland met twee verdedigingslinien. Dit gebied wordt op alle mogelijke manieren
'veilig' gemaakt. Eind november 1 830 worden alle bruggen "op dertig ellen van België"
over de waterloop van Eeklo naar Aardenburg door Hollandse timmerlui afgebroken.
Volgens burgemeester Vernaet van Sint-Margriete is het de bedoeling van de Hollanders
deze waterloop vol te laten lopen met zout zeewater en dat tot in Eeklo ; het enige middel
om dat te beletten is het gebruik van geweld. Uit inlichtingen blijkt echter dat "les
Hollandais ne prennent toutes les mesures que dans Ie but de se fortifier'. I n een
vertrouwelijke brief van De Jaegher aan generaal Duvivier, "Général de division,
Commandant des deux Flandres, Quartier Général de Gand', staat: "Que si nous
n'agissons pas offensivement, nous n'avons jusqu'ici pas à craindre d'inondation et que
les hollandais cherchent à fortifier se bornent à mettre sous eau une partie de leur
territoire". Burgemeester Vernaet wordt dan ook ten strengste verboden iets te beginnen
tegen de Hollanders.
Bijna van de ene op de andere dag wordt alle uitvoer naar Zeeland verboden. Er mag
vooral geen voedsel aan de vijand worden geleverd. In december 1 830 worden
aardappelen vanuit Assenede en Sas van Gent naar de citadel van Antwerpen
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getransporteerd e n ook van u it Boekhoute en IJzendijke worden "des pareilles
expéditions" voorbereid. Duvivier laat weten dat alles onverbiddelijk zal worden
aangeslagen "car il paraît que l'île de Cadsand manque de touf'. Uit d it bericht kan
worden opgemaakt dat Sas van Gent en IJzendijke dan nog in Belgische handen zijn en
dat er een tekort aan voedsel is. Een inwoner uit Sas van Gent schrijft: "Ik hoef Uedele
niet te melden in welke omstandigheden wy thans verkeeren"1 76•
Af en toe wordt de afspraak niet in dit gebied te opereren , met de voeten getreden. Zo
doorkruist een g roep Hollandse militaire n , 80 à 1 20 man sterk, voortdurend dit
niemandsland om de mensen die er wonen geld af te persen of belastingen te heffen en
hen met alle soorten van knevelarijen lastig te vallen. Ook pakken ze jonge kerels op "die
in de jaren der militie vielen" en dwingen hen "tegen ons Vaderland te dienen''m.
Aan belangrijke g rensovergangen - nu allemaal gesloten - worden wachthuisjes of corps
de garde gebouwd, die bemand worden door Belgische militairen. Die moeten door de
respectieve gemeentebesturen voorzien worden van vuur en licht. In veel gemeenten
wordt het wachthuis in een herberg ingericht, waardoor de wacht dikwijls te wensen
overlaat1 18• Nadat de wacht in Assenede eerst is ondergebracht in een herberg op de
markt, wordt naderhand een houten barak opgetimmerd tegen een muur van de kerk. Als
die barak in februari 1 832 in brand vliegt, ontstaat er pan iek. Het vuur kan gelukkig
geblust worden door toegesnelde burgers en enkele m i litairen119• Door Waterland
Oudeman wordt een corps de garde "g'etabliseerd op den post van Goedleven"180• De
gemeentebesturen moeten ook de "poteaux au indicateurs des Chemins" die bijna overal
verdwenen zijn of zich in slechte staat bevinden, vervangen of herstellen. Die wegwijzers
zijn "d'une grande utilité en cas de mouvemens de troupes'161 •
I n Maldegem worden niet minder dan zeven schildwachthu isjes opgetrokken; het zijn
meer h utte n , gemaakt van riet en wissen en bedekt met pannen. Binnenin ligt een
plankenvloer en in enkele staat een primitief kacheltje. Enkel in het centrum is een wat
comfortabeler corps de garde gebouwd 1 82• Leveranciers van kaarsen en houtblokken
klagen steen en been omdat ze n iet betaald worden en ze d reigen ermee de leveringen
stop te zetten183•
De schi ldwachten op de grens wordt bevolen 's nachts te schieten op iedereen die de
grens wil oversteken, in welke richting ook. De 'inwoners worden daarvoor gewaarschuwd :
de wachten mogen " vueren zonder roepen, zulkerwys dat het alhier zeer onberaeden is
zich naer de uer van retraite buyten huyse te begeven"104• Men baseert zich hierbij op een
decreet uit de Franse tijd (28 Germinal VI) waarin staat hoe een volksoproer dient
bedwongen te worden. Men dient d rie keer het volgende te herhalen : "Gehoorzaemheyd
aen den wet! Man gaet gebruyk maeken van 't geweld. Dat de goede burgers henen
gaan". Als de opstandelingen dan nog niet uiteengaan, wordt de "kragt der wapenen"
gebruikt185•
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Overigens, het is niet uitsluitend tegen de Hollanders waarvoor een nachtwacht wordt
ingericht. Benden van 1 O tot 20 personen zwerven rond en eisen levensmiddelen en geld
op afgelegen hoeven. Het is een ware plaag waartegen krachtdadig moet opgetreden
worden 1 88• Soms is het niet helemaal duidelijk of het soldaten dan wel rovers zijn. In de
·
nacht van 21 op 22 november krijgt Kluizen bezoek van een bende van wel
28 gewapende kerels, die de burgers wakker kloppen en van alles en nog wat opeisen:

brood, boter, vlees, maar vooral drank. De inwoners wordt een briefje in de hand gestopt
waarmee zij bij de burgemeester betaling mogen eise n : "Un corps volontaire de gand
ayant été obligé de s 'arrêter pendant la nuit du 22 novembre à la paroisse de cluysen;
prie de faire rembourser au nommé Charles Robrecht la somme de quatre florins pour
paille, pain, etc. Pour Ie Capitaine". Burgemeester Van de Voorde vraagt zich af of het dat
is wat de regering wil181• Aan generaal Duvivier laat de gouve rneur weten dat "ces
désordres doivent exercer un mauvais effet sur /'esprit des habitans de la campagne et
sant nuisibles à la cause de la Patrie" en vraagt streng op te treden188•
Militaire zowel als burgerlijke overheden waarschuwen de bevolking aan de g rens
voortdurend voor spionnen en valse geruchten189• Er lopen individuen rond "à la solde du
rai de Ho/lande" die demoraliserende praatjes verspreiden over het leger; ze zullen voor
de "conseil de guerre en campagne" worden gesleept en streng gestraft worden 1 90•
Commissaris De Jaegher laat alle burgemeesters weten "que /'on acquiert journellement
des preuves de l'existence d'un service de l'Espionnage que les hollandais entretiennent
chez nous et principalement sur la frontière". Voor mensen die van Holland komen moet
"la surveillance la plus sévère" aan de dag worden gelegd en iedereen moet streng
worden gecontroleerd191 • In oktober 1 83 1 worden Jan Tanghe, geboren in Maldegem maar
wonend in Zeeland, en Pierre De N u l uit Westdorpe als spionnen gearresteerd , maar
moeten bij gebrek aan bewijzen vrijgelaten worden. De grensgemeenten moeten beide
kerels goed in de gaten houden192•
Op 1 november 1 830 wordt veldwachter Vanden Neste uit Maldegem naar Brugge
gestuurd met bij hem fuselier Karel De Bie, een Belgische loteling uit Sluis. Diens
verlofpas is niet in orde en hij wordt als verspieder beschouwd . N aderhand wordt hij
vrijgelaten193•
Begin augustus 1 831 speelt er zich een klein drama af in Maldegem. " Un évènement
malheureux a eu lieu en cette commune", schrijft een aangeslagen burgemeester Domers
op 1 3 augustus 1 831 aan de districtscommissaris. Een zekere Steurs, herbergier uit
Brugge, liep al een paar dagen rond bij de voorposten aan de g rens. Hij speelde de g rote
patriot en werkte zich in de kijker bij de petite escarmouche van 3 augustus, waardoor hij
de aandacht trok van de militaire overheden, die hem aanhielden op verdenking van
spionage. Steurs werd opgesloten in het Steen ; toen veldwachter Borgonjon op
1 1 augustus in de gevangenis kwam, kreeg hij twee slagen met een stuk hout losgewrikt
uit de latrine. In de verwarring nam Stuers de benen. Hij werd herkend door de
burgerwachten , die lu idkeels riepen dat er een spion ontsnapte. Een aantal
burgerwachten en soldaten die zich bij het wachthuis bevonden, vuurden onmiddellijk "et
Ie ma/heureux est resté mort sur la p/ace'�94•
In Maldegem wordt in januari 1 832 Jacques Dekkers aangehouden door de "avant
postes' nabij Strobrugge. Dekkers wil de grens oversteken, wordt tegengehouden en kan
geen enkel document tonen waaruit zijn identiteit blijkt. Hij wordt "par rapport à la
situation" door de commandant van Maldegem als spion aangezien en opgesloten .
Naderhand blijkt het een ordinaire landloper t e zijn195• Volgens burgemeester Domers
dient er niet aan te worden getwijfeld, "il existe un espionage dans ces environs, il a lieu
par les communes de St-Laurent et Middelbourg ou il ne s 'exerce aucune ou très peu de
surveillance et tant qu 'il ne se trouvera pas de la troupe dans ces communes qui
n 'occupent pas des postes des issues donnant vers Ie territoire hollandais, il sera
impossible d'inspecter les communications entre les deux pays"'96•
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Een unieke situatie doet zich voor in Sint-Laureins. Daar woont "une seule personne qui
a son établissement moitié sur Ie territoire hollandais et moitié sur notre commune'.
Natuurlijk wordt die ervan verdacht contacten te onderhouden met de vijand, hij wordt
zelfs aangehouden, maar wat later vrijgelaten op bevel van de militaire overheid.
Sedertdien hoort burgemeester Vercraeye niets meer over "des visites des Hollandais et
des relations a vec se pays"197• Nog in maart 1 83 1 wordt in Sint-Laureins Johannes
Francies Raes uit Eede aangehouden, hij wordt beticht van spionage en van "commerce
frauduleuse a vec Ie pays ennem/'198 •
Nog lang na het beëindigen van de vijandelijkheden lijden douaniers aan spionitis. Het is
een traditie dat inwoners van Heille 's zondags met hun rijtu igen naar Middelburg rijden
om er de mis bij te wonen. Eind 1 833 wordt hen dat plots verboden. Burgemeester
Devoldere protesteert : "Sedert onheuglijke tijden zijn ze hier kerkelijk geweest en zij zijn
van aerd en geestesgesteldheyd met ons gelijk, zoodat hunne komst in geener manieren
noch verspieding noch fraude ten doel heeff'. De districtscommissaris laat de Heillenaren
toe "vrijelijk in en uit Middelburg te gaen"199•
De commandant van de in Maldegem gelegerde troepen beveelt het gemeentebestuur
van Middelburg "de garder jour et nuit Ie passage du pont de Leestjens''. Dat kan niet
omdat de brug op het grondgebied van Moerkerke ligt. Overigens heeft M iddelburg al
genoeg om handen met de bewaking van de eigen g rensovergangen : "Pour ce qui
regarde la commune de Middelbourg et pour être à même d'informer à tous temps la
troupe de Maldeghem et Moerkerke du moindre mouvement que l'Ennemi ferait vers cette
commune, nous gardons soigneusement /'a venue du Cöté par au l'Ennemi pouvait entrer
dans la commune"200 •

Alhoewel in 1 832 de vijandelijkheden zijn gestaakt, moeten landbouwers toch nog de toelating krijgen oi:n de
grens te passeren. Francies Buyck mag vanuit de Clarapolder in Boekhoute de voorp.osten voorbij om zijn land te
bewerken, graan naar de markt te brengen en de mis bij te wonen.

Aan de grens doen er zich talloze incidenten voor. Twee Hollandse militairen wandelen
begin juni 1 83 1 Middelburg rustig binnen "om eene verversching'', waarna ze gewoon
wegwandelen. Enkele dagen later, in de namiddag van 4 juni, verstouten zes militairen
zich opnieuw de gemeente binnen te komen, net op het ogenblik dat de "garde civique
zich ter excerceren begaf'. Het zestal wordt aangehouden - met de aanwezige
verzamelde burgerwacht is dat niet moeilijk - maar er kunnen er toch nog d rie
ontsnappen, de anderen worden naar Maldegem gebracht. Middelburg vreest voor
represail les vanuit Aardenburg en vraagt een detachement ter versterking. Er worden
1 4 soldaten van Maldegem en 1 9 van Moerkerke naar Middelbu rg gezonden. De
burgemeester van Middelburg is er toch niet gerust op, want hij vraagt een blijvend
detachement van 30 à 40 soldaten plus een jager te paard als correspondent tussen
Moerkerke, Middelburg en Maldegem201 • Als op 8 juni soldaten in Heille worden gelegerd,
op zeer korte afstand van Middelburg , zorgt dat voor veel onrust onder de inwoners, want
de Belgische soldaten zijn ondertussen uit Middelburg vertrokken en iedereen denkt dat
de Hollanders op wraak uit zij n . Burgemeester Van Brussel stelt onmiddellijk een rapport
op en enkele uren later reeds paradeert luitenant Felser met een flinke troepenmacht in
de gemeente.
Er is overigens niet altijd slecht nieuws aan de grens. In j u n i 1 83 1 wordt een
overeenkomst afgesloten met de commandant van Sas van Gent, waardoor het Belgische
landbouwers wordt toegestaan hun grond op vijandelijk gebied te bewerken voor zover zij
tenminste een geschreven toelating hebben van de burgemeester, die geviseerd is door
de commandant202•

IV. DE FINITIEF UIT ELKAAR

1 . UWE BEPROEFDE VADERLANDSLIEFDE IS VOOR MY EENE WAERBORG
Na enkele weken van relatieve rust in het g rensgebied - het wordt landbouwers hier en
daar toegelaten hun landerijen te bewerken, voor zover die niet onder water staan worden in januari 1 83 1 opnieuw geruchten verspreid over een Hollandse inval, waardoor
de grens opnieuw strenger bewaakt wordt. Op 7 januari is er een schietpartij waarbij
enkele burgers gedood en verschillende gewond worden. Een vijftigtal Belgische Jagers
en vrijwilligers met burgemeester Domers aan het hoofd verjagen werklui die een coupure
delven i n de steenweg naar Aardenburg en daarbij wordt heen en weer geschoten, met
het dramatische gevolg. De berichtgeving over dit incident is zeer verward. In Belgische
verslagen wordt niet gesproken over dode Belgen, maar wel over gewonde Hollanders.
Over dit voorval wordt ook gesproken in het Nationaal Congres en daar horen we een
heel ander verhaal. Het is de Hollandse ontvanger van de directe belastingen die zich
door een escorte van ongeveer dertig soldaten laat begeleiden naar Eede, " tot veyligheyd
van persoon en penningen". Deze vermeende troepenbeweging wordt in Maldegem als
een provocatie aangezien en een troep soldaten met op geweld en geld beluste burgers
trekt naar de g rens om te zien wat er aan de hand is. De ontvanger legt hen alles uit en
de Belgen trekken zich terug maar "den gewezen veldwachter Van Neste geloofde niet te
moeten terugkeren en meende iets meer te moeten doen". Met een zevental meelopers
verbergen ze zich in een schuur in Eede en wachten de komst van de Nederlanders af.
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Nietsvermoedend worden d e Hollandse soldaten beschoten, er valt één dode en er zijn
twee gewonden. Vanden Neste ontvangt zelfs 25 fr. beloning "om zyne dappere houding".
Dergelij ke i ncidenten bemoeilijken de onderhandelingen tussen Nederland en België en
alle gemeentebesturen worden verzocht die in de toekomst met alle mogelijke middelen
te voorkomen203• Desondanks vallen Maldegemnaars Eede geregeld binnen, ze eisen dat
de pastoor de oproervaan op de toren zou hijsen. De man weigert dat te doen en ook de
burgemeester weigert pertinent. Met veel lawaai vetrekken de onruststokers.
De gouverneur ontvangt op 8 januari een rapport uit Eeklo waarin vijandelijkheden
worden gemeld in Middelburg , Maldegem en Eede. Er moeten onmiddellijk troepen
gezonden worden "pour défendre Ie territoire beige contre l'invasion de l'ennem/'204• Dat
dit als bedreigend zal worden aangezien voor de Hollanders wordt weggewuifd, want
"l'armistice a cessé d'être respecté" en er zal een detachement worden gestuurd naar het
bedreigde gebied. Het komt De Jaegher toch vreemd voor dat de Hollanders nu plots
aanvallen, drie maanden deden ze niets en de limieten werden gerespecteerd : "// me
semble peu probable qu'ils aient en cette circonstance été les agresseurs' en hij
vermoedt dat provocateurs aan het werk zijn205•
De Belgen blijven zich bedreigd voelen en vrezen een invasi e : "Zoo even ontfang ik tyding
van den heer gouverneur dezer provincie dat elk oogenblik de vyandelykheden tusschen
onze en de hollandsche troepen staen te herbeginnen . " Als een gemeente wordt
aangevallen, moet dadelijk de alarmklok worden geklept en moet de gewapende
bevolking van zowel de aangevallen als de omliggende gemeenten verzamelen op een
afgesproken punt. De burg e meester moet verder alle maatregelen nemen " voor het
behoud van het Belgisch grondgebied'206•
.

.

Maldegem voelt zich strijdlustig. I n een bericht aan de bevolking op 1 6 januari 1 83 1 windt
Domers er geen doekjes om: "Belgen, het zal nu zyn dat gy wederom uwen roemryken
naem zult moeten doen herleven met den barbaerschen ho/lander welke onze rechten
miskend, onzen koophandel vernietigd en ons schoon land teenemael wilt verwoesten, te
verslaen en hem met de wapens onze regten te doen eerbiedigen. De ongelukken welke
ons land zoude ondergaen, indien de ho/lander door de wapens het zelve weder konde
overnemen om het te regeren zyn u lieden alle bekend, daerom vertrouwen wy dat allen
waeren belg hem met den meesten yver naer de plaetsen van nood zal toesnellen om den
vyand te verslaen en ons grond gebied te doen eerbiedigen met alle zyne regten"201•
Alle contact met de vijand moet zoveel mogelijk worden vermeden. "Au sujet des
communications avec Ie pays enneml' laat De Jaegher de gouverneur weten dat hij aan
alle burgemeesters op 4 maart 1 83 1 een confidentiële brief zond om te weten welke
maatregelen er werden genomen om contacten met de vijand te vermijden en te
voorkomen.
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In Assenede is er geen sprake van contacten met Holland, het overgrote deel van de
bevolking "est animée de sentiments patriotiques non équivoques". Burgemeester Van
Peene heeft er enke l weet van dat notaris Mijs, ook d ijkg raaf van de Albertpolder,
geregeld naar Sas van Gent, Axel en Philippine rijdt en dat h ij dit enkel doet voor zaken
in verband met de polder. De politie krijgt het bevel bijzonder attent te zijn voor
vreemdelingen en die onmiddellijk bij de burgemeester te brengen. En Van Peene besluit:

"Au reste je ne doute aucunement que mon opinion ne vous soit connu et je vous prie
d'être assuré que je coopérai toujours de tous mes moyens et de foute mon ame à une
heureuse issue de notre sainte cause et au bien-être de la Patrie" 208 •
De burgemeester van Waterland-Oudeman meldt "geen gepaster middel te kunnen
bedenken dan den veldwagter dagelyks te doen rondzwerven op het gemeente en wel
namendlyk op de grenzen dewelke corresponderen met het ho/lands grondgebied en de
onbekende verdagte personen te doen aanhouden"209•
Burgemeester Van Brussel schrijft dat hij "avec une assurance presque physique" kan
zeggen dat er over de gehele lengte van de Watervlietse grens geen enkel contact met
Holland bestaat; overigens, "un large canaf' scheidt de gemeente af van IJzendijke en
Biervliet en de enige brug wordt bezet door Belgen. En verder is er d e bewaking van de
grens door de burgerwacht en de nationale troepen . Van Brussel twijfelt er niet aan dat er
op zijn gemeente gespioneerd wordt. Hoe zou het anders kunnen dat Hollandse
voorposten van 'Kerkjen Waterland' aan Belgische voorposten op de Strooput, op de
grens van Waterland-Oudeman, het nieuws van de vlucht van De Potter en de benoeming
van een regent reeds vertelden en de Belgen twee dagen later nog van niets wisten ? Het
is vooral in kleinere Zeeuwse gemeenten dat er zich verdachte individuen ophouden : Sint
Kruis, Sas van Gent, Philippine en andere. Het best van al is die dorpen te bezetten210•
In Sint-Laureins zijn er volgens burgemeester Vercraeye geen contacten met Hollanders
en komt er niemand de grens over zonder paspoort. Hij wijst De Jaegher op een delicaat
punt, namelijk dat er in Sint-Kruis zeer veel 'goede' Belgen wonen en dat er nauwe
familiale banden bestaan tussen beide parochies. Velen uit Sint-Kruis belijden dezelfde
godsdienst als in Sint-Laureins en hebben er zelfs een gehuurde stoel in de kerk. Ze zijn
"animés du mei/leur esprit et attachés autant que nous à notre indépendance". Ze worden
dan ook beschouwd als 'Belgen' en niet als 'Hollanders'. I ndien men meent dat door deze
innige contacten de veiligheid van het land in gevaar wordt gebracht en deze moeten
stopgezet worden, dan zal Vercraeye het nodige doe n : "Alors j'achèverai Ie malheur de
ces infortunés, je leur interdirai l'entrée de ma commune, je les obligerai à se tenir
enfermés dans leur terre d'exil ou ils sant tant rebutés par les hollandais à cause de /eurs
opinionsYz".
Burgemeester Domers van Maldegem antwoordt dat " toutes les issues de cette commune
vers la ho/lande sant soigneusement garnies par des postes mixtes (militaires et
bourgeois) avec la consigne de ne laisser passer vers ce pays que des personnes
porteurs de passeports délivrés par les autorités be/ges et d'un laisser passer signé de
mol'. Door het toepassen van deze maatregel zijn reeds enkele aanhoudingen gebeurd,
het waren allemaal "des personnes connues de moi et non suspectes"2 12•
Burgemeester Vervaet van Sint-Margriete heeft geen weet van contacten van inwoners
van zijn gemeente met Holland. Wel signaleert hij dat een zekere Fabiaan Mobelis uit
Sint-Kruis zich bijna dagelijks naar Eeklo begeeft "alwaer hy met gehele karren
koopmanschappen aankoopt en de zelve naer St. -Kruys gaet uyt verkopen". Vervaet vindt
het verdacht dat dit door de Hollanders getolereerd wordt, "ik zoude niet twyffe/en of deze
maeken van hem gebruik door hun te rapporteren welke militaire bewegingen etc. alhier
plaets hebberi'. De veldwachter krijgt de nodige instructies niemand zonder "goede
papieren door ons Gouvernement afgeleverd' door te laten213•
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I n Waterland-Oudeman wordt een gestadige gemeenschap met Holland vastgesteld en
vele inwoners begeven zich met vervallen paspoorten naar vijandelijk gebied. Daartegen
moeten maatregelen worden genomen, want die contacten zouden "de rust des Lands in
gevaar kunnen brengen, de waekzaemheyd voor behoud van rust en onze
onafhankelijkheid eene der eerste pligten des plaetselyke ambtenaers zynde" moeten die
dan ook de strengste oplettendheid aan de dag leggen en alle contact verbieden.
iedereen die naar Holland wil, moet in het bezit zijn van een geldig Hollands paspoort en
er moet worden onderzocht of het geen vijanden zijn van onze regering en of ze geen
vertrouwelijke informatie over de g rens willen smokkelen21 •.
I n Boekhoute is er geen sprake van contacten met Holland. Volgens burgemeester
Verstraete is "la ligne, qui Bouchaute sépare de la Flandre zélandaise, si bien gardée et
surveil/ée par les postes a vancés du détachement militaire cantonné ici, qu'elles ne
pourraient y être tentées impunémenf'215•
Naast verboden contacten met de vijand, bedenken de orangisten in maart 1 831 een
ander middel om het volk op te hitsen, namelijk het planten van een vrijheidsboom. In vele
gemeenten leidt die planting tot hevige rellen tussen Belgicisten en Orangisten . Vandaar
d at het M aldegemse gemeentebest u u r en "de Militaire autoriteyten alhier in
cantonnemenf' een plantverbod uitvaardigen, omdat die ''plantingen maer strekken tot
wanorde, ruststooring en ongelukken en dat wy ons in deze omstandigheden meer als
voordezen moeten verenigen om tot een gelukkig eynde van onze revolutie te geraken.
Vive de Belgen, vive de vryheyd, vive den Regenf'216•
2. VOLER AU SECOURS . . :
De kranten vermelden bijna dagelijks g rensschendingen door zowel Hollanders als
Belgen . In Hollandse bronnen zijn het steeds de Belgen en in Belgische bronnen zijn het
altijd Hollanders die het eerst aanvallen. In het verspreiden van kwakkels spant de Journal
des Flandres de kroon , in bijna elk nummer schrijft de krant over al dan niet vermeende
"uytvallen der Hollanders". De hoofdvogel wordt echter afgeschoten door de Brusselse
Courrier, die schrijft dat de Hollanders Eeklo veroverden en dat de halve stad in paniek
op de vlucht sloeg211•
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Commissaris De Jaegher van het Eeklose district stuurt over de mogelijke invasie een
confidentiële brief aan alle gemeentebesturen : "Zoo even ontfang ik tijding van den heer
Gouverneur deezer provincie dat elk oogenblik de vyande/ijkheden tusschen onze en de
hollandsche troepen staen te herbeginnen. Dien tengevolge schrijft de voorsigtighijd voor
Ued. daervan te verwittigen en tevens uyt te nodigen om bij afdien enig punt uwer
Gemeente mogt bedregen of aengevallen worden door den vijand, dadelijk alarm te doen
kleppen en de bevolking, zoo uwer als den aenpalende Gemeenten zoo veel mogelijk
gewapend bijeen te brengen om denselven allen tegenstand te bieden en alle
noodzakelijke maetregelen te nemen voor het behoud van het grondgebied der
geschiktste zullen voorkomen"210• Ook commissaris Charles Coppens21 9 van Gent laat zijn
gemeentebesturen weten dat de Hollanders van het ene op het andere ogenblik opnieuw
de vijandelijkheden kunnen starten. De bevolking moet voorzichtig, maar toch energiek
optreden. Als de alarmklok luidt, moet iedereen " valer au sec_9urs et faire repentir les
Hollandais de leur témérité". Gemeentebesturen moeten met elkaar afspreken "de
pouvoir mieux combiner leurs forces"220•

Vooral "langs den kant van Waetervlief' lijkt het gevaar groot. De burgerwacht moet
geregeld oefenen en de dag- en nachtwachten moeten verscherpt worden. De Jaegher is
er gerust op: "Uwe beproefde Vaderlandsliefde is voor my eene waerborg van de
kragtdadige maetregelen die Ued. tot de verdediging van ons grondgebied en het behoud
onzer onafhankelijkheyd zal weten te nemen"221 • Toch loopt de organisatie van de
burgerwacht hier en daar volledig mank: mannen dagen niet op voor de revue of
exercities en komen te laat op het opgegeven verzamelpunt. Van de 26 burgerwachten in
Sint-Margriete zijn er slechts vier die over een uniform beschikken. Na een inspectie in
het grensgebied door een kapitein van de genie wordt een somber beeld geschetst van
de toestand : versterkingswerken liggen er half afgewerkt bij, uitkijkposten zijn niet in orde
en niet bemand , er is geen overleg tussen de verschillende gemeenten enz. "J'ai vu avec
surprise que rien n 'est encore effectué", aldus de kritische militair222•
De invasiekoorts blijft stijgen, elke dag wordt dat duidelijker door het opdrijven van de
vijandelijke troepenmacht. I n het Land van Cadzand "est la force de l'ennemi de nouveau
augmentée avec des troupes fraîches", er bevinden zich n u ongeveer 7 à 8000 man plus
twee kanonnen van klein kaliber, waarvan één in Oostburg en één in Aardenburg. Later
verneemt men dat in Aardenburg ongeveer 5000 soldaten aanwezig zijn met 1 1 stuks
geschut=.
De confidentiële brieven van de gouverneur en de districtscommissarissen volgen elkaar
op. Op 6 juli 1 83 1 wordt het valse gerucht verspreid dat de burgerwachten van alle
gemeenten naar het grensgebied moeten om er de Hollanders aan te vallen. Enkele
dagen later wordt een "une lettre très confidentie/Ie" verstuurd , waarin de gouverneur laat
weten dat "des ma/vei/lans cherchent à profiter de la crédulité du peuple à partir pour les
frontières afin d'aller attaquer les avant postes ennemis"224• Aan deze praatjes mag geen
geloof worden gehecht en de verspreiders ervan moeten opgespoord worden, want het
schenden van l'armistice zou zeer zware gevolgen kunnen hebben.
Het patriottisme van de eerste maanden van de omwenteling is ondertussen fel bekoeld
en dit door een niet aflatende stroom maatregelen die mensen en handel en nijverheid
aan banden leggen. Vooral in Gent werken "les ennemis de la patrie plus forf'. Pamfletten
en plakkaten tegen de regering en de revolutie worden overal aangeplakt en verspreid.
En, er wordt oorlog verwacht. Oorlog wordt overigens als het enige middel aangezien "de
réaliser Ie but de notre révolution et de faire cesser tous les complots et fausses
nouvel/es' van orangisten225•

3. DE SLAG VAN STROBRUGGE: 1 1 AUGUSTUS 1 831
Begi n augustus 1 831 wordt een inval van het Hollandse leger plots reëel en in de meeste
gemeenten wordt paniekerig gereageerd . De burgemeester van Lem beke vindt het "door
de omstandigheden van den tyd zeer vereischt dat de leden van den Burgerwacht zich
gereedhouden om op het eerste Commandement de wapenen op te nemen tot het
wederstaen van alle vijandelijke aanvallen die ons dagelijks bedreighen". Er valt geen
minuut te verliezen "van zig met alle geweld te wapenen tegen de vijandelyke aenvallen
die van dag tot dag ons meer bedreigen daer de vijanden met eenen schok aen onze deur
zouden kannen wezen en er niets te verzuymen is om ons met alle geweld daertegen te

P.B O CX.AMATIE D E S KONUIGS ,

BELGEN !

Met bez.it van den troon te nemen , alwaer
den w il der natie my geroepen had , zeyde
ik , de vertegen woordigers van Bdgien aen
.1>prekende : " Indien nietteg1111sta1111 de 1Jlle de ap
rfferin gen om den vrede te behouden , wy met
den oo rlog bedreygd waren , ik zou niet wan
helen te beroepen oP den moed 11an het belgisch
volk· , en ik hoop dat alles zich geheel .zourh
'l.1ervoeyen by zyn opper hocifd , vuJr de verds
diging va11 het land en voor de nationale onaf,
haQ glyhheyd. "
Deze woorden ik spreek n u de ze l ve tot de
gcl1eele natit>.
Zonder voorafgaen delyke verklaringen , heb
ben de vyandeu scL i � l y k de _vyandly k.heden
hernomen , tevens rruskennende de verbin
tenisse n voortspruytende uyt de schending der
wape nsclwrssin g en de beginselen welke di:: be
.schaefde volkeu volgen.
Zy hebben niet gewankeld voor de hatelyksto
&ehe n<ling van het recht der volken en door d11
ov era ssin g hebben zy zich eenige oogenblik
k.en voordeelen willen verschn ffen. Het zyn de
zelve manneu die gy in sep tember hebt ge7.ien ; zy verschynen weder in het midden vun
v reedza me bevolkingen , voorgegaen door de
verwoesting e n door de brandstichting.
Sterk · van het gevoelen vnn ons rech t , vry
'l.nllen bet geweld tegen het geweld verretten.
Reeds een mael hebt gy Holland overwon�
nen ; door de overwinning hebt gy de omw en
teling begonnen , door de overwinning zult gy
<le omwenteling ves tigen. Gy 2ult n it t onge
trou w zyn aen uwe roemvolle geheugens ; u w e
vyandeu wach ten u a f in de plaetsen welke
rteds een mael getuyge hunner n e derl aeg zyn
geweest.
Ider van ons zal zyne plicb tt'n kwylen.
Belg zynde , gelyk gy , z.'\l ik Belgien ver
dedigen .
Ik rekcue op de burgerwacht , op het leger
en op den mot:d e n opoffc1·ing vnu alle.
Ik . begeef my op myneu post ! Ik wacht 'er
alle de Bel gen , oen wie het vaderland , de
eer en de v ryheyd dierbaer zyn.
B r ussel dtn 4 nugusti 1 83 1 .

(Get.) LeoPoto.
Van wege den koning 1
De11 minister va11 ootloy ad -interi m,
CoissT. D'HANE.
])en mini"ter va11 binnen.lanc1"che za.lum1
Ca. De B�oucKERE.
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Op 4 augustus 1 831 , aan de vooravond van de herneming van
de vijandelijkhede n, wordt deze Proclamatie des Konings al �
een vlugschrift onder de bevolking verspreid. "Belg zynde, gelyk
gy, zal ik Belgien verdedigen " . Ik begeef my op mynen post . . . "
aldus de kersverse vorst, die zich wel ver van het strijdtoneel
hield.

verzetten met de wapenen''. Maar, wat kan men beginnen met 26 geweren en bijna geen
cartouches voor de eerste ban van de burgerwacht die 1 1 6 man sterk is. De meeste
wachten kunnen niet omgaan met een geweer en veel tijd om te oefenen is er niet, want
niemand mag zijn wachtpost verlaten226•
De Oost-Vlaamse gouverneur zendt op 3 augustus 1 83 1 aan alle gemeentebesturen de
tijding dat in de namiddag van 2 augustus nabij de Kapitalen Dam "les Hollandais ont
rompu l'armistice et qu'ils ont l'intention d'inonder toutes les récoltes des malheureux
cultivateurs'. De Belgische officier die de voorpost commandeerde, was zo op zijn gemak
toen de aanval plaatsvond, dat hij in hemd en onderbroek de vlucht nam en dankzij zijn
lichte kledij kon ontsnappen221 • Alle mannen van goede wil worden opgeroepen te
marcheren "dès que /'ordre leur en sera parvenu''. Zowel de gouverne u r als de regering
in Brussel willen direct op de hoogte worden gebracht "sur les évènemens qui peuvent
avoir lieu dans les circonstances actuel/es''. Bijvoorbeeld moet gerapporteerd worden
over het vertrek van de eerste ban van de garde civique en van de vrijwilligers van de
tweede en derde ban en van de plaats waar ze naartoe marcheren220. Commissaris
Coppens schrijft op 5 augustus aan de burgemeesters dat ze niets onverlet mogen laten
om zich te verdedigen: "Dans les circonstances au Ie Pays se trouve, on ne saurait mettre
trap d'activité dans les mesures propres à organiser les moyens de défense''. Ook wijst
Coppens op het nijpend wapentekort, in veel gemeenten wacht de eerste ban van de
burgerwacht op wapens van de regering, die maar niet komen, maar spoedig verwacht
worden. Coppens roept iedereen dan ook op zelf voor bewapening te zorgen, van
jachtgeweren tot hooivorken. In elk geval : "Si l'ennemi s 'approchait de vos communes,
veui/lez aussit6t faire sonner Ie tocsin"229•
E n kele Meetjeslandse gemeenten - Everg e m , Sleidinge, Lembeke, Kaprijke en
Watervliet - sluiten begin augustus een onderling akkoord " tot het onderhouden van eene
dagelijksche correspondentie om zoo van de vyandelijkheden waermede wy bedreigd
worden, bekend te zyrl'. Elke morgen om 8 uur zal een boodschapper vanuit Watervliet
naar Kaprijke vertrekken en "bekend maken in wat Staat of bezondere evenementen de
grenspalen zich bevinden". Vanuit Kaprijke vertrekt dan een boodschapper naar
Lembeke, die van Lembeke rijdt naar Sleidinge en die van Sleidinge ten slotte verwittigt
Evergem. Een eerste bericht arriveert op 9 augustus in Lembeke: "Op de grenzen is niets
byzonders voorgevallen tusschen onze troepen en de vyanden"230•
Voor de militaire kampen in Bassevelde, Eeklo, Maldegem en elders worden vanuit
zuidelijker gelegen gemeenten wagens, paarden, voerlui, melkkoeien en levensmiddelen
opgeëist. Terrassiers worden naar de grens gestuurd om verschansingen op te werpen.
Op 2 augustus 1 831 vallen Hollandse troepen Boekhoute binnen en plunderen er
verschillende woningen. Ze nemen alles mee dat niet te heet of te zwaar is en wat ze niet
kunnen meenemen , wordt stu kgeslagen . De verliezen " veroorzaakt door de
krijgsgebeurtenissen der Staetsomwenteling'' bedragen enkele tiend uizenden franken,
uiteindelijk wordt er tweehonderd frank schadevergoeding uitbetaald. De bevolking wordt
in d rie 'steun klassen' onderverdeel d : malheureux, plus malheureux en les plus
malheureux. Dat die indeling aanleiding geeft tot eindeloze discussies spreekt voor zich22 1 •

Op dezelfde dag wordt Strobrugge aangevallen. I n de nabijheid hebben Hollanders een
kamp opgetrokken met wel d u izend soldaten en twee stu ks geschut. Na de plundering
maken de soldaten zich op om naar Maldegem te trekken. Gesteund door twee
compagnies van het 6de regiment infanterie slaagt de bevolking erin de vijand terug te
dringen tot over de g rens. Alle ingekwartierde troepen uit Eeklo en elders worden naar
Strobrugge en de Rapenbrug gezonden. Bijna elke dag zijn er in of nabij het fort van
Strobrugge schermutselingen, veel verandert er n iet aan de posities. Op de hele wijk staat
er nog nauwelijks een huis recht.
Een paar dagen later is Assenede aan de beurt. Een colonne van 4 à 500 man valt op
5 augustus de gemeente binnen, maar de burgerwacht slaagt erin de Hollandse troepen
terug te d rijven. Een tweede aanval wordt eveneens, maar met nog meer moeite,
afgeslagen. De Hollanders schieten dan maar wat obussen af. "fis ont jeté des obus près
de notre marché", aldus de burgemeester232 • Een zekere Pieter Apers wordt enkele dagen
na de aanval voor de krijgsraad gesleept omwille van geboden hulp bij de aanval van de
vijand233• Een dag later, op 6 augustus, wordt Zelzate door Hollandse soldaten bezet.
De zenuwachtigheid neemt met de dag toe. Overal zijn de gardes civiques "prêtes à
valer". De in Eeklo gelegerd e troepen en de burgerwacht vertrekken in de namiddag van
2 augustus naar Watervliet en de g rens en op 7 augustus krijgt de eerste ban van de
Gentse burgerwacht het bevel zonder tijdverlies ter versterking naar Maldegem te
marcheren. Dit order komt uit het "Quartier Général - Armée des Flandres" van generaal
Wauthier in Bassevelde. De Gentenaren nemen de voorste posten i n , "den vyand ligt
maer op eenen kleynen afstand agter sterke verschanzingen". Op 8 augustus trekken
vanuit heel Oost-Vlaandere n burgerwachten naar de grens: "Départ des gardes civiques
vers les frontières, mercredi dernier à la nouvelle reprise des hostilités sur la rive gauche
de l'Escaut". De stormklok l uidt overal, de streek staat in rep en roer. In de verte hoort
men het kanon donderen, de Hollanders die ervan overtuigd zijn het recht aan hun zijde
te hebben, menen te mogen rekenen op de steun van God : "God heeft aanvankelijk onze
wapenen gezegend; de Rechtvaardige bescherme wijders de zaak van regt en billijkheid
tegen muitzucht en verraad! " 234
Ondanks alle oproepen voor vrijwilligers e n het optrekken van burgerwachten uit soms
verafgelegen gemeenten van Vlaanderen, bijvoorbeeld uit Poperinge, blijkt het Belgische
leger vooralsnog geen partij voor de Hollanders. Over de bewapening en uitrusting en de
slagkracht van de burgerwacht komt nu de waarheid aan het licht: enkel de eerste ban
van de Gentse burgerwacht is "convenablement armée et équipée", de rest stelt niet veel
voor, zowel qua aantal, training als bewapening. Vanuit zijn hoofdkwartier in Bassevelde
reageert Wauthier zeer teleurgesteld als hij zijn 'troepen' monstert. H ij wil een
onmiddellijke reorganisatie met complete compagnies van 1 00 man en bataljons van elk
6 compagnies.
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De gouvern e u r is het hoegenaamd n iet eens met de kritiek van Wauthier.
Districtscommissarissen en lokale autoriteiten "ne cessent de rivaliser de zèle pour
appeler la Garde Civique mobile à la défense de la Patrie". En wat het gebrek aan
slagkracht betreft, "c'est au manque d'armes seul qu 'on doit l'attribuer'. Positief is dat het
overgrote deel van de burgerwachten vervuld zijn met "Ie mei/lel{( esprit, et on dásire que
de se mesurer avec l'ennemi, on ne demande que la mobilisation, on est impatient à
marcher'. Het is enkel en alleen door gebrek aan wapens dat men verplicht is vele

wachten naar huis te sturen. Onophoudelijk smeekte de gouverneur de regering om
geweren en munitie, er kwam nauwelijks reactie. In heel de provincie telt de eerste ban
27.400 manschappen, het aantal geweren bedraagt 1 0. 700. Met deze geweren en
wapens van particulieren of van de vroegere schutterij konden het kanton Gent, de
gemeenten van het district Eeklo en enkele andere kantons worden uitgerust. Ter
versterking van de troepen wordt ook nog een compagnie van de gemeente Nederbrakel,
_
die eerst naar Leuven moest, ter versterking naar Eeklo gezonden.
Om alle tijdverlies te voorkomen, vraagt de gouverneur dat alle bevelen niet meer via hem
en de districtscommissaris gaan, maar rechtstreeks van het hoofdkwartier naar de
commandanten en ook vraagt h ij waar precies de bataljons, compag n ies en
detachementen gelegerd zijn235•
Commissaris Coppens is zeer opgelucht op 9 augustus 1 83 1 te kunnen melden dat de
legerleiding aankondigde dat "l'armée française entre en Belgique" en dat de bevolking
de soldaten als vrienden moet ontvangen en hen levensmiddelen en onderdak moet
aanbieden . Uiteraard zal alles vergoed worden.
Het betreft "l'Armeé du Nord' onder het bevel van generaal Schramm , 9000 man sterk,
met 600 paarden236• Veel inwoners hebben nog altijd minder goede herinneringen aan de
Franse tijd en kunnen straffe verhalen vertellen over het wangedrag van de sansculotten ,
over d e gesloten kerken, d e Boerenkrijg enz. Vandaar dat d e Fransen met e e n zekere
argwaan worden verwel komd en dat veel mensen l iever geen Franse soldaten
huisvesten237• Maar Coppens belooft dat de troepen zich correct zullen gedragen. Wel is
"Ie service de subsistance de l'armée française en Belgique" nog niet georganiseerd en
moeten alle leveringen gebeuren "par voie de réquisition"; het Franse leger heeft echter
zijn eigen administratie en zal alles prompt betalen tegen de vigerende marktprijs. Het is
niet bekend hoelang het Franse leger in België zal blijven, in elk geval moeten de
gemeentebesturen "concerter avec les autorités militaires françaises pour que /'armée
soit pourvu en temps de tout ce que lui est nécessaire"238•
Burgemeester Domers van Maldegem laat er geen gras over g roeien en wil reeds op
6 augustus op Aardenburg en Sint-Kruis aanvallen. Hij stuu rt in de nacht van 5 op
6 augustus een bode met een brief naar alle omliggende gemeenten met de oproep
Maldegem te komen helpen; de Adegemse burgemeester ontvangt de brief in de
voormiddag van 6 augustus:
"Monsieur Ie Bourgmestre,
L'attaque d'Ardenbourg et de St. Croix est résolue pour eet après midi. Vous entendrez
sonner ici Ie Tocsin, c'est Ie signa/ du départ. Je vous prie de nous prêter du secours et
de diriger vos hommes sur Ie Biezen, ou ils trouverons les n6tres. Il faudra qu 'il y eut des
ouvriers avec des bêches (spaen) et de haches pour jeter des pants et couper des arbres.
J'ai été hier prendre les ordres de Monseigneur Ie Gouverneur et il m 'a autorisé en son
nom de demander du secours. J'ai expédié la nuit passée des exprès pour toutes les
communes dans Ie même district.
Pour accélérer Ie mouvement, vous voudriez bien faire sonner Ie tocsin.
Le Bourgmestre,
Domers" 239 •

Zomergem laat Domers weten dat "er geene gewapende mannen met fusiquen en zijn,
maer dat alles wat in ons is werkstellig zal gemaekt worden''. De burgemeester vraagt al
weken geweren voor de eerste ban van de garde civique, maar die zijn nog steeds niet
binnen240•
Maldegem heeft op dat ogenblik blijkbaar twee burgemeesters, want enkele u ren later
komt het bericht dat de aanval niet doorgaat:
"Myn Heeren,
Wy hebben contre ordre voor het moment, maer verzoek in Gereedheid tegen den aenval,
want het schynt dat het Gevaer vermeerderd.
Den Burgmeester van Maldegem,
Wallyn" 24 1 •
Aan weerszijden van de grens wordt de troepenmacht versterkt en neemt de bewapening
toe. Naast die van Gent arriveren in Maldegem op 1 O augustus de burgerwachten van
Tielt, leper en Kortrijk. 's Morgens wordt in de kerk van Maldegem openbaar gebeden "om
Gods zegen over onze waepens te bekommen en on den gunst van den Hemel af te
smeken over de Belgen". Een compagnie Gentenaren slaagt erin Eede te bezetten en
"heeft er het drykleurig vaendel doen wapperen". Lang duurt de bezetting niet, enkele
uren later d ringen de Hollanders de Belgen terug naar Strobrugge en nemen een ton bier
in beslag, bestemd voor de Gentenaren.
I n de nacht van 1 0 op 1 1 augustus verzamelen alle burgerwachten in het Maldegemse
centrum en slaan h u n bivak" op even voorbij het Molentje. Baron Coppens van de Gentse
burgerwacht eist van burgemeester Domers een bureau en een lokaal voor de bagage
van zijn troepen. De woning van de gevluchte burgemeester, waarvan een inventaris
wordt opgesteld, wordt hem toegewezen242• Om 4 uur staan de troepen paraat. Kapitein
l 'Amy de Fiogay en luitenant Delmotte vertrekken rond vijf uur op verkenning, maar
worden opgemerkt door een Nederlandse wachtpost en beide officieren worden
achternagezet door Nederlandse soldaten. Ze worden ei zo na gevangen, maar Lodewijk
De Coninck redt hun hachje door hen langs onbekende veldwegeltjes veilig naar
Maldegem te loodsen. Waarop De Coninck prompt dienst neemt.
Rond 8 uur is er een uitval vanuit Aardenburg naar Strobrugge; de Nederlanders vallen in
twee colonnes aan en worden vanuit Aardenburg gesteund door zwaar geschut. Er wordt
moedig weerstand geboden, onder andere door de Gentse burgerwacht onder leiding van
kolonel Coppens. Er doet zich een onverwachte tegenslag voor: het enige aanwezige
kanon is na een tweede salvo al onklaar. Het andere kanon is de dag ervoor naar Hoeke
gebracht, een onbegrijpelijke beslissing. Er ontstaat algemene wanorde, de voorste
gelederen slaan op de vlucht en iedereen denkt dat de Belgen verslagen zijn. Velen
werpen hun wapen weg om sneller het hazenpad te kunnen kiezen. De zwaargewonde
kanonnier Louis Trioen overlijdt ter plekke.
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De Hollanders kraaien reeds victorie, edoch de Belgen zijn wel "misleyd of bedrogen,
doch niet lefhertig of moedeloos". Kolonel Coppens, majoor Geerincx en burgemeester
Domers slagen erin de vluchtende soldaten te hergroeperen e11 met het teruggevonden
vaandel op kop trekt iedereen opnieuw naar het slagveld. Coppens rukt zijn epauletten
van zijn uniform en springt "met een geweer op den schouder als simpelen in de rangen

Marsbevel. Burgemeester Domers geeft bevel aan kapitein De Muynck van de 1 ste ban van de burgerwacht om
zich met zijn manschappen naar Strobrugge te begeven.

en beloofde mee te vechten''. Het zien van zoveel moed slaat over als een vonk en doet
de hoop op de zegepraal herleven . Gelukkig is er ook generaal Wauthier, die net op tijd
met zijn troepen arriveert . . .
De vijand is uitermate verwonderd de Belgen terug te zien komen e n begint hevig te
schieten . Dit vuur wordt "met behendigheyd" beantwoord en de burgerwachten leggen
"een onbeschroomdheyd aen dag die men zelden by de beste militairen aantreff'. Het
gevecht duurt tot twee uur in de namiddag , veel gesneuvelde Hollanders eindigen in de
Lieve. De Nederlanders moeten wijken en trekken terug naar Aardenburg. Over alle
Belgische aanvoerders - L'Amy, Geerincx, Gerardon, Sattau , Coppens en burgemeester
Domers - maar ook over vaandeldragers, scherpschutters en tamboers wordt in kranten
- die citeren uit dagorders van het leger - met veel lof geschreven. Enkele Maldegem naars
krijgen een speciale vermelding:
- Bernardus De Meyere, die zich bezonderlyk onderscheidde;
- sergeant-majoor Reyniers van de 2de compagnie van de Maldegemse burgerwacht, die
door een kogel aan het hoofd wordt gewond en zich eveneens dapper gedroeg ;
- Jan Baptiste Forge, veldwachter van Maldegem, bijgenaamd Maréchal , die zich laat
opmerken als "éclaireur der Compagnie van kapitein Bekaerf'.
Over het treffen van 1 1 augustus 1 83 1 schrijft de Maldegemse gemeenteraad : "De
Hollandse troepen waren in drie groepen verdeeld, samen ongeveer 5000 man sterk en
tellende 6 stukken artillerie. Ze leverden op Strobrugge een bloedig gevecht met de
Belgen, bestaande uit de Garde Civieken en het Maldegemse Vrijkorps. Allen vochten
dapper. Francies De Muynck werd getroffen door een kanonbal en overleed drie dagen
later. Acht burgers werden gekwetst en één werd gevangen genomen". Op het bidprentje
van De Muynck lezen we dat hij "den 1 1 Augustus 183 1 als kapitein der burgerwacht zijn
leven voor zijn parochie en zijn vaderland opgeoffert heeft en den 14 aen de smert zyner
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wonde overleden is in den ouderdom van 25 jaren en 4 maenden''. Uit andere gegevens
blijkt dat De M uynck ietwat overmoedig in het midden van de weg ging staan, waar hij
getroffen werd door een kanonbal, net boven de heup. Zijn laatste woorden waren: "Durft
ook en blijft en ge zult winnen!'
In het overlijdensregister van Maldegem staan de volgende namen van gesneuvelden
genoteerd :
- Franciscus De Clercq, Menen, burgerwacht Kortrijk, overleden op 1 1 augustus om 3 u u r
in d e namiddag ; overlijden aangegeven door Adolf Bisschoff, majoor van de Kortrijkse
burgerwacht en door Vita! Noppe, adjudant-officier;
- Adolphus Ludovicus Ryckaseys, sergeant-majoor van de voltigeurs van het 2de
bataljon van het 6de infanterieregiment, geboren in Diksmuide, wonende in Brugge,
ongehuwd, gesneuveld op 1 1 augustus om 5 uur in de namiddag ; overlijden
aangegeven door Felix Spilleux, offici e r gezondheid
en "ge 'attacheerd aen
d'ambulance van 't leger alhier in cantonnemenf', en door Leonard Van Réable,
sergeant-majoor;
- Casim i r G i l l is, g renadier van het 2de bataljon van het 6de infanterieregiment,
Wachtebeke, op 1 1 augustus om 1 1 uur gestorve n ; aangegeven door kapitein Petrus
Sotteau en Felix Spilleux;
- Eduard Modest Parasie, sergeant van de 6de compag n ie, 1 e bataljon, 1 e Legioen van
de Gentse burgerwacht, Gent, op 1 1 augustus om 1 1 u u r in de voormiddag gesneuveld ;
overlijden aangegeven door Spilleux en gemeentesecretaris Constantin Haelewyck.
De berichtgeving over de 'Slag van Strobrugge' loopt erg uiteen . De Gazette van Gent
geeft toe dat de verschillende versies van het gevecht " te zeer uyteenlopend zyn om er
de waerheyd uyt op te maken". Bij de Belgen zouden er slechts 20 gewonden zijn, terwijl
de Hollanders wel 1 7 wagens nodig hadden om hun gewonden naar veiliger oorden te
brengen. Naarmate de jaren verstrijken, worden de verhalen heldhaftiger en de acties
gedurfder. De Middelburgsche Courant laat een heel andere klok luiden: de Belgen leden
aanzienlijke verliezen en werden zonder veel moeite achteruitgeslagen243•
M idden augustus valt de strijd stil. Offensieve aanvallen worden door de Conferentie van
Londen verboden en elke partij behoudt wat sedert 2 augustus is veroverd. Volgens
Hollandse bronnen zal dat "onder garde civiques en ongedisciplineerde Belgische
militairen niet altoos mogelijk zijn", bij een aan val echter zullen ze goed worden onthaald,
want "den geest onzer troepen is alleruitmuntendst en de staking der operatien is hun niet
aangenaam"244•
I n oktober 1 83 1 breken de gevreesde polderkoortsen uit. Soldaten die de grens bewaken
worden er massaal door aangetast, zodat opnieuw gevreesd wordt voor een Hollandse
aanval, in veel "dagbladeren houd men den vrees gaende voor een inval der Hollanders
uyt 't Land van Cadsand'. Het blijft bij geruchten, in Nederland is men de strijd ook moe,
na de gèvechten in Strobrugge en elders aan de grens, wordt in verschillende plaatsen in
Zeeland de witte vlag op de kerktoren gehesen245•

..

Met 2 pistolen in de hand zou Antonia De Muynck, echtgenote van
brouwer P.J. Van Mullem, in haar eentje als een leeuwin de
deserterende Gentse burgerwachten tegengehouden hebben in de
Noordstraat.

4. 'LEEUWIN' VAN MU LLEM
In 1 872 schrijft onderpastoor De Buck een brief over de slag in Strobrugge, die meer
verkiezingspropaganda voor burgemeester van Mullem is, en aan d e basis ligt van het
verhaal van 'leeuwin' Antonia De Muynck, echtgenote van Petrus Jacobus Van Mullem.
Volgens De Buck trekken in de vroege ochtend van 1 1 augustus 1 83 1 wel 4000
Hollanders naar Maldegem om de gemeente te brandschatten . Het wreed geschiet van
de kanonnen doet de grond daveren. Het dorp ligt er nagenoeg geheel verlaten bij. Alle
kostbaarheden uit de kerk krijgen een veilig onderkomen in de zondagsschool en
onderpastoor Van de Ven dient de laatste sacramenten toe aan zwaargewonden. De
onderpastoor begeeft zich met de Heilige Olie richting slagveld. Heel verwonderd ziet hij
madame Van Mullem in het midden van de straat, een vondelpistoo/ in elke hand, de haan
gespannen. Als een woedende leeuwin houdt ze de vluchtende garde civieken van
Kortrijk en Gent tegen en dwingt hen terug te keren naar het slagveld. Een luitenant komt
aangestapt, maar zij houdt hem tegen en plant hem een pistool tegen de borst: "Hier
passeert gij niet! Ik moet spreken. Lafhaard! Uwe plichten roepen u op het slagveld.
We/hoef Wij hebben gisteren laat in den avond u allen zo wel onthaald. Nu zoudt gij ons
laten afbranden!'
Waarop de luitenant beschaamd met zijn troepen terugkeert naar het slagveld . . .

5. H U N BLOED VOOR 'T VADERLAND VERGOTEN
Na het gevecht wordt in de Sint-Barbarakerk op d insdag 1 6 augustus een solemnele mis
opgedragen " voor de laetste gesneuvelde en gekwetste en tot geluk en welvaren van de
nog strydende Belgen". I n de strijd om de onafhankelijkheid van België is het incident van
Strobrugge inderdaad maar een peulschil. Tijdens de dienst wordt gevraagd te bidden
voor " vier militairen die hun bloed voor 't Vaderland vergoten hebberi'. De diensten en
plechtigheden voor Francies De Muynck, voor de "bewaernisse der parochie'', " voor de
behoudenisse van de religie en van het Vaderland' zijn bijzonder talrijk. Ook worden veel
missen opgedragen ter ere van allerlei heiligen die Maldegem en België moeten
behoeden voor verder onheil.
I n Gent vindt op 31 augustus 1 83 1 in de H . Kerstkerk een herdenkingsplechtigheid plaats
voor sergeant Eduard Parasie van de Gentse burgerwacht, die op 1 1 augustus
sneuvelde. Alle strijders van Strobrugge zijn daarbij present: kolonel Coppens, kapitein
l 'Amy de Fiogay, die in Strobrugge bloemen op het stoffelijk overschot van Parasie legde,
veel officieren en ook gewone burgerwachten . Na de plechtigheid wordt besloten een
gedenkmaal te Strobrugge op te richten . Er wordt een inschrijvingslijst geopend voor dit
monument "om ten eeuwighen dage in de uytmuntende gemeente Maldeghem de
dapperen te huldigen die er gevallen zyn". Er is nooit iets van gekomen.
Een jaar na de slag , in 1 832, krijgt Maldegem het erevaandel van de koning en de
regering. Het vaandel wordt lange tijd bewaard door de familie Van Nieuwenhuyse.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt de Duitse bezetter het in beslag en het wordt
verbrand . De slag van Strobrugge wordt elk jaar in Maldegem herdacht, dat gaat zelfs
gepaard met enige ontspanning. In 1 838 staat op het p rogramma: "Lykdienst voor
gesneuvelden met brood aan de armen. Katafalk. Marche Funèbre. Klokgelui".
Daarna: ""Kuipken steken, appelken knap, verlichting, muzief('.
I n december 1 834 dreigt er opnieuw gevaar, er worden "démonstrations hostiles des
hollandais" aan de grens gemeld en de troepen worden gevoelig versterkt. Manschappen
worden onder de wapens geroepen en ook de burgerwachten moeten weer in dienst. Niet
ver van de grens patrouilleert dag en nacht een Hollandse schildwacht. Er is sprake van
de vooruitgeschoven Belgische posten op de grens opnieuw te bemannen, maar als blijkt
dat de Hollandse burgerwachten naar huis worden gestuurd en het blijkbaar gewoon een
oefening was, komt daar niets van in huis246•
6. MEN KAN DE MENSCHEN TOCH N I ET SCHEIDEN ALS VEE " .
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D e gebeurtenissen van 1 830- 1 83 1 worden in augustus 1 939, precies een eeuw nadat
Nederland de Belgische onafhankelijkheid definitief erkende, op het Oostburgse kerkhof
bij het g raf van burgemeester Callenfels, herdacht. De Eekloonaar geeft daarbij als
commentaar dat het Callenfels was die met kolonel Ledel en met de hulp van enkele
burgers de inval van enkele dozijnen burgerwachten onder leiding van "den franschman
Grégoire tegenhield langs de baan Maldegem-Stroobrugge-Eede. 't Was meer dan een
eenvoudige schermutseling waaraan ook eenige Eekloosche garde-civieken deelnamen,
sneuvelen deden zij niet. Door zijne daad, zegt men, heeft qallenfels het land van
bezuiden den plas in Hollandsch bezit bewaard'.
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Congé définitif. Bernard Gabrië,I die deelnam aan de campagne van 1 831 en 1 832, gaat in
1 829 in Hollandse dienst als vervanger van Francies Temmerman, die overleden was.
Op 3 november is hij in Belgische dienst, bij het 9de Infanterieregiment. Op 1 2 september 1 833
krijgt hij definitief verlof.
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Burgemeester Domers roept de Maldegemnaren op mee te gaan strijden naar Strobrugge. Schilderij gemaakt
door Victor De Lille, met de medewerking van Modest Huys, en bewaard in het Kasteeltje in de Noordstraat.

Als in 1 905 België de 75ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid viert, organiseert Victor
De Lille in Maldegem een historische stoet, waarbij verschillende taferelen worden
uitgebeeld van de gebeurtenissen uit 1 830- 1 83 1 : burgemeester Domers aan het hoofd
van de b u rgerwacht, P ierken M achaar d.i e de driekle u r uitsteekt enz. Over de
gebeurtenissen wordt bij dte gelegenheid een pennenstrijd gevoerd met de Zeeuw
Vorsterman van Oyen, die meent dat het gevecht bij Strobrugge misschien wel een paar
u u r kan geduurd hebben "waarna de Nederlandse troepen, hun doel bereikt hebbende,
weder op hun gemak naar Aardenburg terugkeerden. Er vielen twee doden en 8 of
1 0 gekwetsten". Koren op de molen van Victor De Lille, die deze minimalistische visie op
de slag met alle mogelijke middelen probeert te weerleggen.

220

1

M aar, zoals het hoort, worden alle geschillen bijgelegd. De betrekkingen tussen
Aardenburg en Maldegem vertonen, zodra d it mogelijk wordt, de hartelijkheid en
gemoedelijkheid zoals voor de Belgische onafhankelijkheid. De Aardenburgse brandweer
snelt Maldegem ter hulp als er brand uitbreekt, tijdens de Eerste Wereldoorlog worden
honderden Belgen er opgevangen . Nu de grens zo goed als verdwenen is, nemen de
betrekkingen tussen het Meetjesland en Zeeland almaar toe. Vic.tor De Lille had het nog
moeten meemaken, want reeds in 1 905 schreef hij : "Men kan de menschen toch niet
scheiden als vee!"
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69 GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nrs. 1 , 2, 3.
70 Gazette van Gent, 18 november 1 830.
71 Gazette van Gent, 28 november 1 830.
72 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 797/1 .
73 E. DE SMET, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid, in: Ons
Meetjesland, 1 980, nr. 2, pp. 88-90.
R. VAN AERDE, De Gentse Pompiers redden de Belgische onafhankelijkheid, in: Ghentsche Tydinghen, 1 98 1 ,
p . 1 64.
74 RAG , Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 17. Brief De Jaegher 16 november 1 830.
75 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 17.
76 GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 26.
77 RAG, Sint-Laureins, 20.
78 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 2/1 1 .
RAG, Bestendige Deputatie, nrs. 64 en 65.
T. VALCKE E.e.a" De Fonteinen van de Oranjeberg, dl. 2 en 3, Gent, 1 997 en 2000. In 1 830-1832 zijn de
volgende gouverneurs in functie in Oost-Vlaanderen:
- Van Doorn, in dienst tot 30 september 1 830, vertrekt naaf Holland;
- vanaf 30 september 1 830: J. J. Van Caneghem, gouverneur ad interim;
- 13 oktober 1 830: Pierre De Ryckere. Deze gouverneur wordt op 31 december 1 830, drie maanden na zijn
aanstelling, ontslagen wegens zijn orangistische ideeën;
- E. Helias-D'Huddeghem, "membre du comité de Conservation, délégué pour Ie gouverneur de la F/andre
Orientale" vervangt voorlopig de gouverneur;
- 4 januari 1 83 1 : benoeming van baron Werner de Lamberts-Cortenbach, gouverneur van 1 830 tot 1 834.
79 Gazette van Gent, 28 oktober 1 830.
80 GAM 65. Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad, 6 november 1 830 - 20 augustus 1 936, zitting
van 6 november 1 830. De raadsleden zijn: Lieven De Buck, baron Philippe f!ecsteen, Bernard Cru/, Karel
Francies De Smet, Karel Lodewijk Van Kerschaever, Pieter Van Mullem.
81 GAM 65. Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad, 6 november 1 830 - 20 augustus 1 936, zitting
van 1 3 november 1 830.

82 GAM 65. Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad, 6 november 1 830 - 20 augustus 1 936, zitting
van 18 oktober 1 830.
83 GAM, 1 737. Bewijsstukken bij de gemeenterekeningen, 1 830-1832. Het is onjuist dat burgemeester De Smet
Van de Velde zijn ontslag geeft, hij en enkele raadsleden (Van Ooteghem, Van Kerschaever en De Smet) stellen
zich gewoon niet meer herkiesbaar.
84 GAM, 1 737. Bewijsstukken bij de gemeenterekeningen, 1 830-1 832.
85 GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 1 32.
86 Over Wallyn en Domers zie: M. MARTENS, Maldegemse burgemeesters vanaf 1 830, in: 1 00 jaar Adegem,
Maldegem, Middelburg, Maldegem, 1 986, p. 8.
87 Gazette van Gent, 4 november 1 830.
88 RAG, Assenede, 4/44.
89 RAG, Lembeke, 1 4.
90 RAG, Sint-Jan-in-Eremo, 2, f. 97r-98v.
91 RAG, Sint-Laureins, 2.
92 RAG, Zomergem, 1 0 .
9 3 RAG, Middelburg, 443 .
9 4 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /9. Het opschrift luidde: WILHELMO 1 FAVENTE J USTITIAE DEDICAVIT
SPOT MDCCCXXVL.
95 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 217. Verslag van Van Brussel, 22 november 1 832.
96 BUG, G 1 1 62 1 /89, Te wapen Belgen, te wapen, pp. 3-5.
97 Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du Congrès National de la Belgique,
Brussel, 1 831 , 3de deel. Besluit van 6 januari 1 831 .
98 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 686/1 .
99 Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du Congrès National de la Belgique,
Brussel, 1 831 , 3de deel, p. 1 25, 228.
1 00 Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du Congrès National de la Belgique,
Brussel, 1 831 , 3de deel, p. 1 37, 1 39.
101 Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du Congrès National de la Belgique,
Brussel, 1 831 , 3de deel, p. 1 6 1 - 1 62.
1 02 Mémorial administratif van Oost-Vlaanderen, p. 1 63.
1 03 RAG, Ursel, 1 1 A.
1 04 GAM, 2435. Proclamaties, 1 830-1 831 .
1 05 Gazette van Gent, 1 6 december 1 830. Kandidaten zijn: 1 . de hertog van Reichstadt, zoon van keizer
Napoleon; 2. Louis Bonaparte, gewezen koning van Holland; 3. Jozef Bonaparte, gewezen koning van
Spanje; 4. Hyronymus Bonaparte, gewezen koning van Westfalen; 5. Lucien Bonaparte, prins van Canino;
6. Napoleon Bonaparte, gewezen groothertog van Berg en Cleef en oudste zoon van Louis Bonaparte;
7. Achilles Murat, oudste zoon van de overleden koning van Napels Joachim Murat; 8. de hertog van
Leuchtenberg, prins van Eichstadt, zoon van de overleden prins Eugène Beauharnais, voormalig koning van
ltaliê; 9. prins Albert van Pruisen, gehuwd met prinses Marianne van Oranje Nassau; 1 0. de hertog van
Bordeaux, kleinzoon van Karel X; 1 1 . prins Gustave, zoon van Gustave-Adolphe IV, onttroonde koning van
Zweden; 1 2. prins Leopold van Saksen-Coburg, die de troon van Griekenland weigerde; 1 3. prins Pauwel van
Wurtenberg, de waarschijnlijke koning van Griekenland; 1 4. de hertog van Sussex, broer van de koning van
Groot-Brittannië; 1 5. prins Georges, hertog van Cumberland, oudste broer van de Engelse koning; 1 6. de
zoon van de hertog van Cambridge, broer van de Engelse koning en onderkoning van Hannover; 1 7. de zoon
van de beruchte Poolse prins Poniatowsky, die als vrijwilliger de veldtocht tegen Algiers meemaakte; 1 8. de
koning van Saksen; 1 9 . aartshertog Karel van Oostenrijk; 20. aartshertog Ferdinand van Oostenrijk; 21 . de
hertog van Nemours, tweede zoon van de koning van Frankrijk; 22. de hertog van Modena; 23. de hertog van
Lucia; 24. de prins van Salerno, oom van de koning van Sicilië; 25. prins Florentinus van Salm-Salm, gewezen
kolonel in Nederlandse dienst.
1 06 Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du Congrès National de la Belgique,
Brussel, 1 831 , 3de deel, p. 1 73.
1 07 Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du Congrès National de la Belgique,
Brussel, 1 831 , 3de deel, pp. 229-231 .
1 08 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 2/1 . Omzendbrief baron de Lamberts: "Choix du chef de l'Etat par Ie
Congrès Nationar.
1 09 Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du Congrès National de la Belgique,
Brussel, 1 83 1 , 3de deel, p. 657.
1 1 0 Mémorial administratif van Oost-Vlaanderen, 1 831 , p. 894.
1 1 1 Bulletin des Arrêtés e t Actes d u Gouvernement Provisoire et des Décrets d u Congrès National d e l a Belgique,
Brussel, 1 83 1 , 3de deel, p.763.
1 1 2 RAG, Sint-Laureins, 20.
1 1 3 RAG, Adegem, 44.
1 1 4· RAG, Zomergem, 1 1 .
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Mémorial administratif van Oost-Vlaanderen, 1 831 (2), p. 63.
RAG, Zomergem, 1 1 .
RAG, Assenede, 1 89.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 944B/2.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 217. Brief van Domers aan de districtscommissaris, 1 5 september 1 83 1 .
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 217. Brief van Ledeganck aan d e gouverneur, 1 6 september 1 83 1 .
RAG, Sint-Laureins, 20.
GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 1 54.
GAM, 1 737. Bewijsstukken bij de gemeenterekeningen, 1 830-1 832.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 946/1 . Aan de sluis in Balgerhoeke werd de 'hoge' Lieve gescheiden van
de 'neder' Lieve.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 91 6/2. Er worden een twintigtal eigenaars onteigend in Maldegem.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 943A.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 944A. In een van de verkoopsakten wordt van de reeds bestaande
versterking een kantine genoemd en "Ie bastion gauche, la Contre-escarpe du fossé intérieuf'.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1850, 946/1 .
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 943A. In Boekhoute heeft het verslag het over: "fossé intérieur, fossé
gauche, pavée devant Ie fort, fossé Ie long de la route, redoute Laureyn, fossé dans Ie Verloren Kost 250 mèt.
car., terrain changé en tranchés entre les deux batteries Isabelle, créneaux dans la grange, épaulements".
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 217.
Gazette van Gent, 28 december 1 831 .
RAG, Boekhoute, 1 7.
Gazette van Gent, 28 december 1 83 1 .
RAG, Assenede, 1 89. Brief van 1 2 november 1 832 van D e Jaegher aan alle gemeentebesturen.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 986/1 .
RAG, Boekhoute, 1 7.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 986/1 .
GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nrs. 1 34, 1 35.
GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 1 4.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 797/1 .
BUG, Vliegende Bladen, 2 M 1 ;>.
RAG, Sint-Laureins, 20. Notteboom is commandant van de 3de compagnie van het 2de bataljon van het 8ste
infanterieregiment, dat tot eind januari 1 831 gekantonneerd ligt in Maldegem. In februari 1 831 wordt hem door
het gemeentebestuur 638 gulden betaald voor 271 8 logementdagen (GAM, 1 95).
RAG, Adegem, 44. Brief van De Jaegher aan de burgemeester van Adegem, 19 maart 1 831 .
RAG, Middelburg, 443.
RAG, Middelburg, 444.
RAG, Sint-Laureins, 20.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 797/1 .
Over de geschiedenis van de burgerwacht zie: E. JACOBS, 55 jaar geleden verdween een glorierijke
nationale instelling: de Burgerwacht (1830- 1 920), in: Gemeentekrediet van België, nr. 1 1 2, april 1 975, p. 8 1 1 02.
Mémorial administratif van Oost-Vlaanderen, 1 830, p.287 (garde bourgeoise) en p.287 (garde civique).
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 686A/2.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850 1 686A/2.
RAG, Assenede, 4/41 .
RAG, Lembeke, 1 4.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 686A/1 .
RAG, Assenede, 1 89.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 9 1 5/4.
RAG, Assenede, 1 89 en RAG, Adegem, 44.
RAG, Sint-Jan in Eremo, 2.
RAG, Boekhoute, 1 6.
RAG, Sint-Laureins, 20.
RAG, Lembeke, 1 4.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 686A/1 .
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 797/1 .
H. NOTTEBOOM, a.w., p. 1 80.
GAM, 1 737. Bewijsstukken bij de gemeenterekening, 1 830-1 832.
Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire et des Décrets du "ongrès National de la Belglque,
Brussel, 1 83 1 , 3de deel, p. 869-871 . Het officieel uniform wordt vastgelegd In het regentbesluit van 1 5 Juli
1 831 : een zwarte vilten sjako van 25 cm. hoogte met de nodige versierselen, een korte donkerblauwe rok
(kiel, habijt), een half spannende donkerblauwe broek, epauletten en een schouderriem.

1 66 GAM, .1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nrs. 1 6 en 1 03.
1 67 GAM, 1 737. Bewijsstukken bij de gemeenterekeningen, 1 830-1 832 en GAM, 65. Register van de
beraadslagingen van de gemeenteraad, 6 november 1 830 - 20 augustus 1 936, zitting van 2 oktober 1 830.
1 68 GAM 65. Register van de beraadslagingen van de gemeenteraad, 6 november 1 830 - 20 augustus 1 936,
zitting van 1 7 november 1 830.
1 69 GAM, 1 737. Bewijsstukken bij de gemeenterekeningen, 1 830-1832.
1 70 GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 76.
1 71 RAG, Ursel, 1 1 A.
1 72 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 9 1 5/1 .
1 73 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /1 7.
1 74 GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 1 44.
1 75 RAG, Sint-Laureins, 20 en RAG, Sint-Margriete, 6.
1 76 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /8.
1 77 RAG, Boekhoute, 17 en RAG, Waterland-Oudeman, 1 3.
1 78 RAG, Assenede, 4/48.
1 79 RAG, Assenede, 1 84.
1 80 RAG, Waterland-Oudeman, 1 3.
1 81 RAG, Sint-Laureins, 20.
1 82 GAM, 1 737.
1 83 GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 1 88 .
1 84 RAG, Boekhoute, 1 6.
1 85 RAG, Waterland-Oudeman, 1 3.
1 86 RAG, Sint-Laureins, 20.
1 87 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 n.
1 88 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /8.
1 89 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /2
1 90 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 885/3.
1 9 1 RAG, Assenede, 1 89. Vertrouwelijk rondschrijven van districtscommissaris De Jaegher van 1 2 november
1 831 .
1 92 RAG, Sint-Laureins, 20.
1 93 GAM, 1 95. Register uitgaande briefwisseling, 3 november 1 830 - 30 december 1 832, nr. 1 7.
1 94 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 2/2. Brief van Domers aan de districtscommissaris, 1 3 augustus 1 831 .
GAM, Overlijdens, 5 1 8, 1 831 , nr. 57. Joannes Baptiste Stuers, 41 jaar, geboren in Aarsele, woonde in Brugge
op Sint-Donaas, gehuwd met Joanna Carolina De Cock, ook uit Brugge, "is in deze gemeente overleden op
den 1 1den dezer maand ten vier uren namiddag".
1 95 RAG, Boekhoute, 1 7.
1 96 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /1 7.
1 97 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /1 7.
1 98 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 797/1 .
1 99 RAG, Middelburg, 444 .
200 RAG, Middelburg, 443.
201 RAG, Middelburg, 443.
202 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 2/18.
203 Gazelle van West-Vlaenderen en Brugge, nummers van januari 1 831 .
204 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 2n.
205 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 2n.
206 RAG, Adegem, 44. Brief van De Jaegher, 14 januari 1 831 .
207 GAM, 2437. Omwenteling van 1 830, allerhande voorvallen en gebeurtenissen, 1 830-1 834.
208 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1850, 1 /1 7. Brief van Van Peene, 4 maart 1 831 .
209 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /1 7. Brief van de burgemeester, 5 maart 1 831 .
2 1 0 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850. 1 /1 7. Brief van Van Brussel, 7 maart 1 831 .
2 1 1 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /1 7. Brief van Vercraeye, 7 maart 1 831 .
2 1 2 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1/17. Brief van Domers, 8 maart 1 83 1 .
2 1 3 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1850, 1 /1 7. Brief van Vervaet, 1 0 maart 1 83 1 .
2 1 4 RAG, Waterland-Oudeman, 1 3.
2 1 5 RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1/17. Brief van Verstraete, 6 maart 1 831 .
2 1 6 GAM, 2435. Proclamaties, 1 830- 1 83 1 .
2 1 7 Courrier d e Bruxelles, januari 1 83 1 .
2 1 8 RAG, Adegem, 44.
2 1 9 Charles Coppens is geboren in Gent op 9 november 1 796. Hij is van 1 829 tot 1 833 burgemeester van
Heusden-Melle en wordt in 1 831 lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers. In oktober 1 831 wordt hij
verkozen tot kolonel-bevelhebber van de Gentse burgerwacht. Tot aan het eind van zijn leven is hij een
fanatiek patriot. Hij overlijdt in 1 874.
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RAG, Ursel, 1 1 a.
RAG, Sint-Margriete, 6. Brief van De Jaegher, 1 8 maart 1 831 .
RAG, Sint-Margriete, 6.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 f7. Brief van De Jaegher aan de gouverneur, 1 8 mei 1 83 1 .
RAG, Adegem, 44.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 986/1 .
RAG, Lembeke, 1 4 .
Middelburgsche Courant, 4 augustus 1 831 .
RAG, Ursel, 1 1 A.
RAG, Ursel, 1 1 B.
RAG, Lembeke, 1 4.
RAG, Boekhoute, 225.
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 687/1 .
Gazelle van Gent, 2 december 1 831 .
Middelburgsche Courant, 4 augustus 1 831 .
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1850, 1 687/1 . Brief van de gouverneur aan Wauthier, 1 1 augustus1 831 .
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 2/1 2.
RAG, Ursel, 1 1 A.
RAG, Ursel, 1 1 B.
RAG, Adegem, 44.
RAG, Zomergem, 1 0.
RAG, Adegem, 44.
RUG, Vliegende Bladen, 2M 1 5.
Middelburgsche Courant, 1 3 augustus 1 931 .
Middelburgsche Courant, 1 8 augustus, 1 831 .
Gazette van Gent, 1 9 augustus 1 831 .
RAG, Oost-Vlaanderen 1 830-1 850, 1 /1 9.

. .

Na lyden komt verblyden
door
Pieter Braet
Hugo Notteboom

De familie Braet is vrij bekend in het Meetjesland. Een der meest gere nommeerde leden
is de onderwijzer Louis Braet, die in 1 832 schoolhoudt in Boekhoute en daarna in
Westdorpe, Gent en Rijsel, waar hij een Franse dame huwt. In Kaprijke richt hij een
"pensionnat de jeunes gens'' op, het gerenommeerde "Pensionnat de Mr. Braet-Lecaille",
dat leerlingen aantrekt uit de hele streek. Het is best mogelijk dat Pieter Braet, waarover
we het verder hebben, verwant is aan deze talentvolle opvoeder'.

1 . Pieter Braet gehuwd met Sabina Cuelenaere
In het weekblad 't Getrouwe
Maldeghem van zondag 1 5
oktober 1 9 1 1 troffen we het
overlijdensbericht
volgende
aan : " + Maandag middag is
alhier overleden de eerzame
P
Braet
heer
oude
Cuelenaere. In zijn jeugd hield
hij zich bezig met boeken
schrijven en gaf aldus uit De
Wondere Dag en Na Lijden
komt Verblijden, een tafereel uit
de Belgische Omwenteling en
wel bijzonderlijk van rond het
Hondseinde op St. Margriete,
den
van
geboorteplaats
schrijver, en Stroobrugge onder
Maldegem. De heer Braet was
eerst en vooral een zeer braaf
en deftig man die tot in zijn
laatste jaren - hij was er nu 91zeer opgeruimd van karakter
was." I n hetzelfde nummer
Petrus
dat
nog
lezen
Bernardus Braet rentenier was,
in de Noordstraat woonde en
gehuwd was met Sabina
Cuelenaere.

Eene rij k e o n d erv i n d i n g is d e kroon der oud er
lingen, en de vreeze Uods is h u n roem. Eccli. 25, 8.
�
�

ZALIGE GEDACHTENJS
V A N DEN HEER

PETRUS -BEHNARD BRAET
Mevrou w SABINA CUELENAERE
ECHTGEl\'OOT V A N

geboren te Ste-11'1arguerite den 26 Maart 1821
en overleden Ie Maldegem den 9 October 19Jl,
versterk/ door de HH.::.acramenten der stervenden

D e z e m a n was rec h t z i n n ig en vred e lieven d ,
voorzichtig en godvruchtig ; m e t den Apostel m o c h t
h i j zeg-gen : o n z e roem is d e getuigenis v a n o n s
i:cweten, d a t w i j i n deze w e r e l d g " l eefd hebben
In d e eenvoudigheid onzes herten e n i n de recht·
zinnigheid Gous. 2 Cor. In zijne l a n g d urige z ie k te
ondervond hij h o e de H eer deze kastijdt d i e H ij l i e f
h e e f t , en h o e H ij z e z u i v e r t g e l ij k h e t gou d wordt
ijsheid.
gezuiverd i n den v u uroven. Boek der W
0 H eer, gij weet d a t ik in mijn lichaam veel h e b
geleden ; doch m e t b l ijllschap i n d e z i e l h e b Ik
a l l es verd u l dig voor U verd rag e n . 2 Mach. Vl, 30
U w l e v e n , o J e zus, is onze weg, e n door de hei
li� e verduldigh eid gaan wij tot U, d i e onze kroon
Nav. lil, 18.
z iJ l .
Verhopen wij d a t de H e e r wel dra z ij n e n trouwen
dienaar d e eeuwige rust zal schenken, en d at hem
h � t eeu wig l i c h l weldra z a l verschij n e n . Off. dej.
Rusl d a n i n vrede, waarde o u d e r l i n g van 't ge
slacht d e r vromen, en g a i n tol d e vreugde des
H eeren.
Matth. XX V, 21.
Te d i e n e i n d e vraag ik ook v a n u, m i) n e H!oed
verwa nten e n Vrie n o e n, e n van u bl) Z o n d er!ijk
mijne b e m i n d e Echtgcnoote, geene tranen, m a a r
g e b e d e n . O e v e God d a t w i j e l kan d er eens mogen
terug z i e n In d en H emel.
Zoel Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)
Akten v. Oelooj, Hoop en liefde. (7 j. e n 7 q. afl.)
Dr. Ev. Stand aert, Mald egem
lt. 1. P.
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Overlijdensakte van Petrus Bernardus Braet. De schrijver van Na Lyden komt Verblyden werd negentig jaar en
zes maanden oud.

Pieter Braet wordt op 26 maart 1 82 1 in Sint-Margriete geboren als zoon van Joannes en
van Joanna Delarivière. Moeder Joanna is afkomstig van Eede, waar ze op 1 6 april 1 784
werd gebore n ; zij is een dochter van Jacobus Livinus en van Anna Maria Cornelia
Goossens. Op 20 april 1 87 1 overlijdt Joanna als weduwe en 'bijzondere' in haar woning
in M aldegem aan de Noordstraat, waar ook haar zoon woont. De voorouders van Pieter
Braet langs vaders kant komen uit Knesselare. In de telling van 1 866- 1 880 staat bij Pieter
Braet geen beroep, maar enkel de vermelding dat hij grondeigenaar is. In latere tellingen
wordt dat 'rentenier'. H ij leeft met andere woorden 'op zijn goed'.
Pieter Braet huwt op 1 augustus 1 888 te Maldegem met Sabina Cuelenaere, ook
aanged uid als 'bijzondere', wat eveneens op een zekere welstand wijst. Sabina, dochter
van Ferdinand en van Maria Van de Genachte, ziet op 25 augustus 1 850 het levenslicht.
In 1 9 1 1 , het jaar van zijn overlijden, woont Pieter samen met zijn echtgenote in de
Noordstraat n r. 1 (nu n r. 3, antiekzaak Smitz) . Ook Augusta Martens, de weduwe van
August Geirnaert, een halfbroer van Sabina Cuelenaere, wordt samen met haar dochter
Jeannette als bewoonster van het huis vermeld. Sabina Cuelenaere overlijdt op
1 4 augustus 1 937, ruim een kwarteeuw na haar echtgenoot. Jeanette Geirnaert erft het
pand, ze bewoont het tot aan haar overlijden op 1 5 april 1 98 F.

2. Pieter Braet en zijn twee _boeken
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Voor zover we hebben kunnen nagaan, publiceert Braet twee boeken: in 1 860 verschijnt
De Wondere Dag. Verhalen uit het Maetschappelyk leven. Het boek telt 1 26 bladzijden en
wordt gedrukt en uitgegeven door de "Boek- en steendrukkery van A. B. Van Han en zoon
uit Eeklo". Twee jaar later wordt Na Lyden komt Verblyden, een tafereel uit de Belgische
Omwenteling van 1830 gedrukt en uitgegeven bij Vandecasteele-Werbrouck op de
Brugse Vismarkt. Dit tweede boek telt 1 40 pagina's.
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VERHALEN UIT HET HAETSCilAPPELYK LEVEN ,
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I n zijn voorwoord bij De Wondere
Dag verklaart Braet waarom hij,
op veertigjarige
l eeftijd,
is
beginnen te schrijven : "Achtbare
lezer en lezeres. Sedert lang
ik
my
inwendig
voelde
aengedreven om een verhael te
schryven
betrekkelyk
het
maetschappelyk leven.
Dien
aendrang heb ik niet langer
wederstand geboden, en voor
myne vrienden iets geschreven,
dat ik hun aenbied, niet als een
letterkundig gewrocht, maer als
een werkje dat een voordeelig
vermaek en een aengenaem nut
verschaffen zal. Moge het zóó
wezen, dan zou ik my ten hoogste
vereerd voelen en myne moeite
ruimschoots vergolden zien".

BO�K- EN STEENDRUKKBRY VAN A. D. YAN llAN EN ZOON.
180-0.
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Literaire kwaliteiten kunnen we de
schrijfsels van Braet i nderdaad
niet toedichten . De inhoud is zeer
ouderwets
en
moraliserend

De Wondere Dag (1 860).

belerend en haalt nergens het niveau van bijvoorbeeld de romans van mevrouw
Courtmans. Het archaïsche taalgebruik kan ons nu niet meer bekore n , maar daar de
meeste boeken 's avonds na de dagtaak bij de open haard of d e kachel werden
voorgelezen, deed dat er voor de luisteraars niet veel toe , integendeel : men hield van
overdrijvingen, bombastische beschrijvingen en doorzichtige d ramatiek. Vandaar ook dat
niemand Braet en zijn boeken nog kent. Voor ons hebben ze enkel nog documentaire
waarde.

3. De Wondere Dag
In De Wondere Dag staan vier verhalen: De Wondere Dag, Baes Goetgebuer en heer
Slokkaert, Vertelling uit China en Opzoeking des geluks.
I n het eerste verhaal filosofeert een jongeling al wandelend in de omgeving van
Reesinghe over hoe de mens gelukkig kan worden. Komt daar een diepdenkend en oud
man "van tusschen de digtgebladerde en nederhandgende twygen", die onmiddellijk ziet
dat "een groote weetlust 's jongelings schedel gespannen houdt" en na een kort gesprek
verklaart dat het geluk van de mens ligt "in den staet waerin God hem gesteld heeft, dat
hy zynen rang eerbiedige en zyne uitgaven volgens zyne inkomsten regele". De klassieke
regel die decennialang de arme mens tot slaaf maakte . . .
Bae,s Goetgebuer is een welstellende, maar hovaardige baas Gansendonk, die zich op

Illustratie in De Wondere Dag.

Illustratie in Na Lijden komt Verblijden.

een ongelooflijk l u llige manier zijn fortuin laat afhandig maken door gewiekste
stadsparven u 's. Het verhaal is een illustratie bij de moraal uit De Wondere dag: "Al/eenlyk
omdat zy zich boven den stand wilden verheffen, tot welken zy natuerlyk niet geroepen
waren" verzeilen Goetgebuer en zijn vrouw in de bedelstand.
Vertelling uit China is de fantastische zoektocht van de rijke Amerikaan Refondo wiens
dochter M artha - die onwettig is China is, want buitenlandse vrouwen mochten het rijk niet
in - wordt ontvoerd. Op zijn zoektocht naar zijn dochter wordt Refondo gevangen, raakt
verstrikt in een net van intriges, ontsnapt ternauwernood aan de dood, geeft zich uit voor
geneesheer en redt de Chinese keizer van de vergiftigingsdood, krijgt zijn Martha terug
en vertrekt ten slotte zonder één cent naar Amerika. Moraal van het verhaal : "De
menschen kunnen, maer willen niet gelukkig zyn, zelfs kunnen zy niet zien dat iemand
gelukkig is'.
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In Opzoeking des geluks vertelt Piro Snapzak zijn zoektocht naar het Land van Kokanje,
waarbij nagenoeg de hele maatschappij door de mangel wordt gehaald: rechters,
militairen, werklieden enz. Piro vindt het geluk door zuinig te leven en steeds zij n plicht te
doen en we krijgen heel wat raadgevingen mee om ook het geluk te vinden : luiheid kost
meer dan belastingen betalen; luiheid is als roest die het ijzer opvreet; luiheid maakt alles
moeilijk, arbeid alles gemakkelijk; arbeid is de vader van het geluk en de bron van alle
goed ; vette keukens maken magere testamenten; "overschoone kleederen, ydele maag'
enz.
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4. Na Lyden komt verblyden
Van Na Lyden komt Verblyden, een tafereel uit de Belgische Omwenteling van 1830, het
tweede en tevens belangrijkste boek, ontdekten we één exemplaar in de Biekorf in
Brugge en één in de bibliotheek van de Universiteit van Leuven . Voor zover we weten zijn
dit (voorlopig) de enige bewaarde exemplaren. Na enig onderhandelen kon Na Lyden
komt Verblyden naar Maldegem worden gehaald, waar het door toedoen van het Ambacht
Maldegem zo getrouw mogelijk naar het origineel wordt uitgegeven .
I n Na Lyden komt Verblyden beschrijft Pieter Braet d e lotgevallen van Karel Zoetens en
zijn buurmeisje Threes. Braet beschrijft via zijn alter ego Karel de schermutselingen en
inundaties in Sint-Margriete waarbij hij de plundering van het ouderlijk huis niet vergeet te
vermelden. Hij ziet en hoort er "het gef/uitsel der kogels, het donderen des kanons en
gehuil dezer ballen, het schrikkelyk openbarsten der veldbomben en obitsen . . . " Ook de
gevechten in Watervliet en Boekhoute, waar zich het verhaal afspeelt van eersteklas
bedrieger Morve, komen uitvoerig aan bod. Na zijn avonturen in de polders komt Karel
terug naar Maldegem waar hij gewond raakt bij de slag van Strobrugge. Maar eind goed
al goed : Karel huwt met Threes en ze leven nog lang en gelukkig.
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Het lezen van Na Lyden komt Verblyden is i n verschillende opzichten interessant. Het
begint met een redelijk goed gedocumenteerde inleiding over de gebeurtenissen in
Brussel die " via de nieuwsbladeren die alhier aengebragt werden en het tongnieuws der
diligentie-geleiders en andere mannen" in Maldegem verspreid raken. Verder worden de
gebeurtenissen in de poldergemeenten en op de wijk Strobrugge uitvoerig weergegeven,
alleen al aan de gevechten bij Strobrugge besteedt de schrijver een twintigtal pagina's.
Hollanders vechten "als razende honden, ze overvallen Belgen "op verraderlyke en
barbaerscher wyze", ze vallen aan met " wild hebzuchtig gelaef', het zijn " wraeknemende
en bloedhandige vryheidsvreters' enz. Ook de Belgen krijgen van de schrijver menige
veeg u it de pan : "een bende muiters, verdrukkers en eerschenders, stroopers,
doodshoofden, gardeciviekskens die als hazewinden wegvlieden" enz.3 Als men de
gegevens die Braet in zijn boek verwerkt toetst aan historische bronnen, l ijken de feiten
die h ij beschrijft redelijk goed overeen te stemmen met de werkelijke gebeurtenissen.
Als men een beetje gewend raakt aan de archaïsche voorleestaal , de omslachtige
zinswendingen en niet ter zake doende uitweidingen, zal de aandachtige lezer in Na
Lyden komt Verblyden heel wat i nteressante gegevens e n details ontdekken over de
omwenteling van 1 830 in het Meetjesland. En dat is precies wat Het Ambacht Maldegem
bij het 1 75-jarig bestaan van België zijn leden en sympathisanten wil aanbieden.

NOTEN
R. BUYCK, Kaprijke: van middeleeuws dorp tot hedendaags agrarisch dorp (1240-2000), Kaprijke, pp. 454-456.
2 Maria Van de Genachte huwde eè n eerste maal met Joseph Van Poucke (0Maldegem 25.03.1 807 ± Maldegem
25.02.1 847). Kind uit dit huwelijk: Barbara Van Poucke (0Maldegem 1 8.06.1 856).
Uit haar tweede huwelijk met Ferdinand Cuelenaere werden vier kinderen geboren:
1 . Clemencia (1 848-1852) 2. Sabina (1 850-1937) 3. Petrus (01 852) 4. Clemencia Maria (01 854).
Uit haar derde huwelijk op 1 0.04.1 855 met Charles Geernaert (1 803-1 872) werden geboren:
1 . Louis Geernaert (01 856) 2. August Geirnaert (01 859).
Louis Geernaert huwde met Eugenie Moulart, ze kregen zes kinderen.
August Geernaert die huwde met Augusta Martens, ze hadden één kind, Jeannette Geirnaert (0Maldegem
26.06.1 897 t Maldegem 1 5.04. 1 98 1 ) . Er is blijkbaar een naamsverandering in de familienaam opgetreden.
We danken Jozef Dobbelaere en Koenraad Van Hulle voor het opzoeken van de biografische gegevens over
Pieter Braet, de families Cuelenaere en Geernaert, en Cecile Claeys voor het bidprentje van Pieter Braet.
3 RUG, G 1 1 62 1 189. In scheldpartijen aan het adres van de Hollanders moeten de Belgen niet onderdoen: "de
vreede Hollanders, de bloeddorstige moordenaars, die onmenschelijke brandstichters, de bloedzugtige soldaten,
vol bloeddronkenschap, hollandsche razerny, den myneedigen Hollander, den Hollandsche
moordenaersbenden, de hollandsche barbaren", en dat alles op drie bladzijden. Belgen zijn dan weer: "het
ondankbaerste volk ter wereld, een verbasterd menschenras, een verwaten en opgeblazen volk, het uitvaagsel
des menschdoms". (zie: ABRAHAM DE SMIDT, a.w.)

)

"Een van de grootste gebeurtenissen
uit mijn leven"
De terugkeer van koningin Wilhelmina
naar Nederland op 1 3 maart 1 94 5
Arco Willeboordse

·

Op 1 2 en 1 3 maart 2005 was het groot feest in Eede. Toen werd gevierd dat zestig jaar
eerder de Nederlandse koningin Wilhelmina na vijf jaar ballingschap terugkeerde naar
haar land. Op 1 3 maart 1 945 reed zij, komend vanuit Brussel en Antwerpen, naar Eede,
stapte daar uit haar gepantserde wagen en wandelde gedecideerd d e grens over. Om
1 2.29 uur precies. Een half uur later dan voorzien, want de tientallen planners en
functionarissen die de reis tot in de puntjes hadden voorbereid, hadden geen rekening
gehouden met de grote publieke belangstelling i n Maldegem.
Dezelfde dag maakte de koningin een rondreis door de streek. H et was zowel voor
Wilhelmina als voor d e West-Zeeuws-Vlamingen een dag vol emoties e n symboliek. Voor
de bewoners van de streek was het alsof de oorlog , onvrijheid en el lende pas met het
weerzien van hun koningin afgelopen waren. Alsof pas toen een nieuwe tijd begon, een
tijd van wederopbouw, hernieuwde vrijheid en welvaart.
Maar wat ging er aan de terugkeer van koningin Wilhelmina in Londen, Brussel en
Maldegem vooraf?
Mei 1 940: onbereikbaar Breskens
Eigenlijk had Wilhelmina helemaal niet uit Nederland weg willen gaan. Ze was er tot mei
1 940 van overtuigd geweest dat het Nederlandse leger goed voorbereid, bewapend,
getraind en geleid werd. In de toenmalige regering-De Geer had ze weliswaar niet zoveel
vertrouwen, evenmin als in de wijze waarop het Nederlandse staatsbestel functioneerde.
Maar het leger en zijn opperbevelhebber Winkelman stonden hoog bij haar in aanzien en
in de slagkracht van de troepen had ze voldoende vertrouwen. De Duitse inval kwam voor
Wilhelmina als een even grote verrassing als voor de rest van de Nederlanders (hoewel
zij lang voor de oorlog het agressieve karakter van het nazi-regime had onderkend ) . M aar
wat haar vooral had geschokt was dat de legerleiding en de landsregering al na twee
dagen haar veiligheid niet meer hadden kunnen garanderen.
Ofschoon een poging van Duitse l uchtlandingstroepen om haar (en de regering) bij
verrassing gevangen te nemen was mislukt, dwongen de omstandigheden haar toch om
uit Den Haag te vertrekken. "Mij als gevangene naar Berlijn te laten voeren en van mijn
volk gescheiden te zijn", was haar grootste nachtmerrie. De regering had haar
geadviseerd, nu ze nog vrijheid van handelen had, uit te wijken naar Engeland . De
i ntegriteit van de Kroon, gesymboliseerd in de persoon van het staatshoofd, moest veilig
worden gesteld. Maar Wilhelmina voelde hier nog niets voor - het leek te veel op een
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De aankomst van de koningin in Londen op 1 3 mei 1 940. Op Liverpool Station werd zij
verwelkomd door koning George Vl. In haar linkerhand omklemt ze de stalen helm die ze
zeven uur eerder meenam uit paleis Noordeinde in Den Haag.

vlucht. Sterker, ze had de strijd willen aangaan, net als haar voorbeeld Willem van Oranje,
eeuwen geleden. Daarom wilde ze, na een voorstel daartoe van de opperbevelhebber,
naar Zeeland en West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar, in het uiterste zuidwesten van
Nederland, zou ze doorvechten , stelde zij �ich idealistisch, maar ook weinig realistisch
voor; te midden van haar troepen. Desnoods achter de Oosterschelde, in het laatste vrije
stukje Nederland, samen met de geestverwante Belgen, Fransen en Engelsen. Haar
voorbeeld was de bewonderd e koni n g Albert, d i e 25 jaar eerder in dezelfde
omstandigheden verkeerd had. H ij was evenmin gevlucht, maar had met hulp van de
Entente vier jaar lang tegen de Duitsers stand weten te houden - eveneens in het uiterste
zuidwesten van zijn land. "Poging Albert", noemde Wilhelmina haar vertrek naar haar
troepen dan ook. Desnoods, sprak ze, zou ze in het Zeeuwse met haar soldaten ''van
boerderij naar boerderij verhuizen".
Het liep natuurlijk anders. De commandant van de Britse kruiser Hereward, die haar op
1 3 mei in Hoek van Holland ophaalde, zette aanvankelijk koers naar het zuiden. "Na
eenige tijd," schreef de Raad van State, jonkheer mr. F. Beelaerts van Blokland, "terwijl
wij in zu idwestelijke richting voeren, ongeveer evenwijdig aan de kustlij n der
Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden, kregen wij draadloos de waarschuwing dat de
Duitschers thans ook boven de Scheldemonden werkzaam waren en Zeeuwsch-

Vlaanderen ernstig bedreigden. Onder deze omstandigheden scheen het moeilijk te
verantwoorden zich daar heen te begeven, en het was op dien grond dat de Koningin, na
overleg met ( . . . ) officieren van de generale staf ertoe moest beslu iten het reisplan te
wijzigen en zich naar Engeland te begeven."
Tot vreugde van de "Britsche zeelieden" draaide de kapitein daarop b ij naar het westen .
Conform d e wens van d e regering bracht hij haar - z e had slechts twee koffertjes en een
met konijnenbont gevoerde stalen helm meegenomen - naar Engeland. In plaats van
Breskens werd het Harwich . In plaats van een zeereis van vijf uur werd het een
ballingschap van vijf jaar.
Bal ling in Londen
Was het een vlucht? In eerste instantie leek het erop; in eerste instantie hebben de
koningin en haar landgenoten het min of meer ook zo ervaren. M aar opvallend vlug
verdween het gevoel van teleurstelling; de meeste Nederlanders spraken algauw niet
meer van een vlucht en in-de-steek-laten , maar van een ontsnapping. En even snel begon
Wilhelmina zich in Londen in te zetten voor een spoedige terugkeer en vooral voor een
blijvend en hardnekkig verzet tegen de bezetter. Ze groeide tijdens haar verblijf in Londen
uit tot de verpersoonlijking van het vrije Nederland, tot een symbool van vastberadenheid
en onverzettelijkheid. Overigens helemaal naar haar karakter: eigenzinnig, bepaald niet
gemakkelijk, iemand die niet met zich liet sollen, een krachtige persoonlijkheid. 'Een
karakter' noemden de Engelsen haar en Churchill sprak zelfs van de enige kerel in de
Nederlandse regering (in ballingschap). Een afgezant van de Amerikaanse president
Roosevelt merkte dat zijn baas (toch niet van een kleintje vervaard) vlak voor zijn eerste
kennismaking met Wilhelmina zowaar zelfs een beetje zenuwachtig was. Het symbool
van standvastigheid en strijdvaardigheid, prees de president haar, toen hij in 1 942 op een
scheepswerf een hypermoderne onderzeeër ten doop hield. De naam van de onderzeeër:
de Wilhelmina.
De verhouding tussen Nederland en zijn koningin is in de oorlogsjaren sterk veranderd .
Vóór d e oorlog was z e vooral staatshoofd, ver van het volk. Gedu rende d e oorlog leerden
de Nederlanders haar als mens kennen. Nu geen 'royale distantie' meer, maar solidariteit
en lotsverbondenheid. Via ingehouden, maar krachtige toespraken op ' Radio Oranje' (de
naam van de Nederlandse vrije radio in Londen) sprak ze de mensen in bezet Nederland
direct aan.
In een tijd waarin de Duitsers een zekere eindoverwinning tegemoet l eken te gaan , blikte
ze steevast vooruit op de komende bevrijding. "Bevrijding betekent, dat recht en
rechtvaardigheid opnieuw hun intrede zullen doen op onze geboortegrond en in ons aller
leven, kortom, het herleven van alle vrijheden waarmee wij zijn grootgebracht, en die ons
allen thans nog dierbaarder zijn dan voorheen . " Met zo'n uitspraak stak ze velen een hart
onder de riem. Op andere momenten was haar toon heel wat d i recter en minder
opgesmukt en noemde ze de bezetters openlijk schu rken, moffen , verkrachters. En ook:
"Wie op het juiste moment handelt, slaat de Duitser op de kop". Zo verwoordde zij wat
men in Nederland dacht, maar niet mocht zeggen. "Diese Wilhelmina ist in der Tat ein
Stückchen Malheur", schreef de Duitse propagandaminister Goebbels en verre van zich
hiervoor te schamen, genoten de Nederlanders in stilte van dergelijke neerbuigende
kwalificaties. Hoewel de fysieke afstand tussen de koningin en de Nederlanders nooit
groter was geweest, werd de mentale afstand tussen vorst en volk in de oorlogsjaren
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Fysiek afwezig, maar mentaal sterk aanwezig bij haar Nederlandse volk door haar bemoedigende toespraken
vanuit Londen over radio Oranje.

steeds kleiner. Enigszins vergelijkbaar met Churchill en De Gaulle, waren de jaren 40-45
Wilhelmina's g loriejaren en pas toen is ze echt populair geworden. Voor 1 940 kenden de
Nederlanders haar als een soevereine, standbewuste vorstin. I n de oorlog werd ze de
"Moeder des Vaderlands".
Andersom is Wilhelmina in die jaren ook anders over de Nederlanders gaan denken. Zij
liet zich in Londen informeren door rapporten en vooral door verzetslieden die gevlucht
waren.
Zij kreeg daardoor de indruk dat de Nederlanders zich als één blok verzetten tegen de
onderd rukker. Wilhelmina veronderstelde dat door de oorlog een nieuw Nederland was
ontstaan. Zij was van mening dat deze vernieuwing na de oorlog behouden moest blijven.
Geen terugkeer meer naar de oude, polariserende, vooroorlogse compromissenpolitiek,
maar een krachtige , open regering, geleid door haarzelf, in direct contact met het volk.
Geen paleizen meer, geen pompeuze plechtigheden, maar een eenvoudig verblijf tussen
haar landgenote n , een benaderbaar staatshoofd . De teleurstelling over het
restauratiebeleid van de politieke partijen en het groeiend besef dat Nederland zich lang
niet zo eendrachtig had verzet, leidden ertoe dat ze drie jaar na de oorlog troonsafstand
deed.
Ze vond dat deze nieuwe opvatting en nieuwe verhouding tussen de koningin en de
Nederlanders al vanaf het allereerste begin dat zij in Nederland zou terugkeren voor
iedereen zichtbaar moest zijn. Die terugkeer vond later plaats dari zij wilde. Maar anders
dan bij haar vertrek vijf jaar eerder, kreeg zij bij haar terugkeer in 1 945 wel haar zin: nu
werd het wel West-Zeeuws-Vlaanderen.

Plannen voor de terugkeer
De vorderingen van de militaire situatie in de herfst van 1 944 werden door Wilhelmina
uiteraard op de voet gevolgd. "In september en oktober kwam de geallieerde bezetting
van Zeeuws-Vlaanderen," herinnert ze zich vijftien jaar later, "die gevolgd werd door de
trag ische inundatie van Walcheren, die de bevrijding van de Zeeuwse eilanden inleidde.
In Zeeuws-Vlaanderen namen ook vrouwen als combattant deel aan d e strijd.
Enkele Zeeuwse strijders en strijdsters kwamen maanden later naar Londen en gaven
Juliana [Wilhelmina's dochter en opvolgster] en mij toen , nog steeds d iep onder de indruk
van het doorstane, een levendig beeld van hun lotgevallen en die der bevolking ."
"De krijgsverrichtingen waren op zeker ogenblik zover gevorderd, dat koning George de
geallieerde troepen in ons bevrijde zuiden kon bezoeken", schreef ze met een zekere
afgunst.
"Hij stapte af op het hoofdkwartier te Eind hoven. N iet alleen vernamen wij dit bericht met
belangstelling, doch voor mij was het een aanwijzing, dat een spoedige overkomst van
mij, voor een korte termij n , tot de mogelijkheden ging behoren. H et was echter zaak
mijnerzijds van deze aangelegenheid, teneinde de pijnlijke situatie te voorkomen, dat het
hoofdkwartier zou meedelen, dat het de tijd voor een bezoek van mij aan Nederland nog
niet gekomen achtte. Ik moest dus eerst mijn voelhorens uitsteken voor ik iets ondernam.
Zeer voorzichtig polste ik, alvorens de officiële vraag te stellen. Gelukkig leidde d it polsen
tot de zekerheid, dat een vraag mijnerzijds een g unstig onthaal zou vinden. Onmiddellijk
daarop volgde mijn officieel verzoek in staat gesteld te worden een kort bezoek te
brengen aan de drie bevrijde provincies. En de voorbereiding nam een aanvang ! Dat dat
enige tijd zou vergen, sprak vanzelf."
De werkelijke situatie was anders dan Wilhelmina ervaren en later beschreven heeft.
Uiteraard hadden de Nederlandse en Britse regeringen en het geallieerde opperbevel er
begrip voor dat zij zo spoedig mogelijk naar het bevrijde deel van Nederland terugwilde
(een medewerker van haar gebruikt zelfs het woord 'snakte') . Maar zij lieten voorzichtig,
zwijgend bijna, weten dat daarvan nog geen sprake kon zij n : te gevaarlijk, niet veilig
genoeg (opnieuw zo'n opvallende parallel met mei 1 940) .
Terecht natuurlij k : zelfs boven bevrijd gebied waren Du itse jachttoestel l e n en
bommenwerpers actief. Het front lag dichtbij, aan de Oosterschelde en de Rij n . Anders
dan zij later in haar memoires meedeelde, ontstond er wel degelijk zoiets als een
"situatie", al werd er om gezichtsverlies te vermijden door alle betrokkenen verder over
gezwegen.
Toevallig (?) benoemde de Britse regering haar juist in die novemberdagen tot ridder in
de Orde van de Kouseband, de meest prestigieuze onderscheiding van het Britse rijk.
Wilhelmina hechtte echter weinig waarde meer aan dergelijke benoemingen en
bijbehorende plechtigheden. Ze ervoer het i ntegendeel bij n a letterlijk als een
"zoethoudertje" (in haar memoires rept ze er zelfs niet van).
In december en januari verhinderden Hitlers Ardennenoffensief en de strenge winter een
bezoek aan de zuidelijke provincies. I ntussen leefde ze wel intens met het verwoeste
Zuid-Nederland en het hongerende Noord-Nederland mee.
U iteindelijk moesten de regering en het Geallieerde Hoofdkwartier toegeven . Het zou
geen definitieve terugkeer worden, maar een tiendaagse rondreis door het bevrijde deel
van Nederland - "mijn tiendaagse veldtocht" noemde ze het wat schertsend.
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Voorbereiding
De reis door Zeeland, Noord-Brabant en Limburg werd voorbereid als een militaire
operatie. De onderneming kreeg zelfs een codenaam : Nightshade. Het reisplan voor
Zeeland was uitgezet door jonkheer mr. A . M . C . de Casembroot, oud-verzetsman en oud
burgemeester van Westkapelle. H ij was eind januari, samen met zeventien andere oud
leden van de illegaliteit uit het bevrijde zuiden, door de koningin naar Londen uitgenodigd
(tot ongenoegen van de Nederlandse regering, die meende dat zij hierover geconsulteerd
had moeten worden).
De Casembroot was zich bewust van het symbolische
en historische karakter van de terugkeer. Daarom koos
hij voor Eede als locatie waar de koningin weer voet op
Nederlandse bodem zou zetten . Geen geïsoleerde
grenspost ergens in "de buiten", slechts bemand door
een paar douaniers, m aar een g rensdorp. Eede was
zo'n grensdorp met "authentieke" bewoners en
gegarandeerde publieke belangstelling. Daar was het
mogelijk een terugkeer te organisere n , n i et van
hoogwaard i g h e idsbekleders
voor
h oogwaard ig
h eidsbekleders , maar van een gewone vorstin te
midden van haar volk. Precies zoals zij het wilde.
Jonkheer A.M.C. de Casembroot.

Er was nog een reden waarom Eede werd gekozen als eerste plaats in Nederland. Het
ligt in een streek die als bijna geen andere zwaar door de oorlog geteisterd was; zowel
door het aantal doden als door de verwoestingen. Zeven weken lang had de
bevrijdingsstrijd geduurd . Het eens zo rustige, landelijke West-Zeeuws-Vlaanderen was in
die tijd veranderd in een woestenij en zijn kleine charmante stadjes en dorpjes in rokende
puinhopen.
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Ook Eede : bijna geheel het dorp was verwoest. Van de dertien plaatsen in West-Zeeuws
Vlaanderen had alleen Breskens meer schade geleden. En van het eens zo aardige dorp
was nauwelijks meer iets over. In de tweede week van september 1 944 waren de
geallieerden na een snelle opmars langs de kust de Belgisch-Nederlandse grens
genaderd. Op 1 3 september begon de strijd om de "Breskens-pocket", de bevrijding van
West-Zeeuws-Vlaanderen. Vier dagen later hadden de Eedenaren van de Duitse
autoriteiten opdracht gekregen te evacueren. Velen waren naar Maldegem gegaan, een
gelukkig keuze, want de gemeente was op 1 2 september zonder veel oorlogsschade
bevrij d . Anderen zochten h u n toevlucht in Aardenburg, zij zouden een aantal
verschrikkelijke weken tegemoet gaan . In die dagen begon de verwoesting van het oude
Eede. Sommige huizen werden opgeblazen voor een beter schootsveld, andere getroffen
door artillerievuur en weer andere door mortieren en tanks. Verwoestingen, veroorzaakt
zowel door de Canadezen die op 6 oktober 1 944 bij Moerhuize hun eindoffensief
('Switchback') inzetten, als door de Duitse verdedigers, die verbeten stand hielden.
Constante beschietingen, voortd u rende aanvallen en tegenaanvallen. Tanks en
jachtbommenwerpers. Regen en inundaties. Uitputting en uitzichtloosheid. Doden en
gewonden aan beide zijden, onder soldaten en burgers. Kortom, een polderoorlog van de
ergste soort, een nachtmerrie. Eede lag nauwelijks één kilometer verwijderd van het

De tol van de eindeloze beschietingen door de Canadezen in september-oktober 1 944.
Gezicht op de verwoestingen langs de Brieversweg.

Gezicht vanuit Maldegem op het totaal platgelegde Eede.
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startpunt van de Canadese aanval. Toch had het een hele week van hevige gevechten
met de allerzwaarste middelen gekost om het dorp te bevrijden.
Al deze feiten moeten De Casembroot en de zijnen door het hoofd gespookt hebben toen
zij bezig waren met het voorbereiden en uitzetten van de reis van de koningin. Nadat het
Algemeen Hoofdkwartier het reisplan h ad beoordeeld en goedgekeurd, werd een
definitieve datum vastgesteld en kon begonnen worden met de logistieke organisatie. De
tocht zou plaatsvinden in de tweede en derde week van maart, de grensoverschrijding op
1 3 maart, om 1 2.00 uur precies.
1 2 maart: van Londen naar Brussel
Wilhelmina had lang naar de hernieuwde kennismaking met haar volk uitgezien. Na lang
en ongeduldig wachten was het dan eindelijk zover. Op 1 2 maart vertrok zij van haar
verblijf op het landgoed Mortimer naar Londen. Vandaar vloog zij in een g rijze militaire
Dakota en begeleid door een aantal Spitfires van de Royal Air Force over het Kanaal naar
Brussel . Wilhelmina schreef later dat de reis geheel verschillend was van alle andere
"door haar uiterste soberheid, tot in het kleinste doorgevoerd . Ik was vergezeld van Baron
Baud , de particulier secretaris van mij n dochter, een oud-gijzelaar die zich in Londen bij
haar [Juliana] had gemeld en die voor deze gelegenheid aan mij werd afgestaan . Voor
deze reis werd hij gemilitariseerd en benoemd tot kolonel. Voor persoonlijke diensten was
een wachtmeester van m ij n wacht-detachement mee. I k reisde al leen met
bovengenoemde personen. (" .) De bagage was uiterst beperkt."
De wijde omgeving rond het vliegveld Melsbroek te Brussel was door militairen en politie
afgezet, al wist als gevolg van de strikte geheimhouding geen enkele Brusselaar waarom.
In de namiddag, er:iige tijd voor de aankomst, had zich er een klein gezelschap verzameld,
bestaande uit Belgische, Nederlandse, Canadese, Britse en Amerikaanse burgerlijke
hoogwaardigheidsbekleders, officieren en soldaten . Om 1 6.30 uur voegde prins Bernard
zich bij hen, de schoonzoon van Wilhelmina en bevelhebber van de Nederlandse troepen
(hij had eerder buiten Brussel zijn hoofdkwartier gevestigd in hetzelfde kasteel waar rexist
Degrelle had gewoond). H ij werd vergezeld door zijn kapitein-adjudant en de Nederlandse
ambassadeur, beiden luisterend naar de klinkende namen baron H. van Tuyl van
Serooskerken en baron Harinxma thoe Slooten. Kort daarop arriveerde de hofauto van de
belangrijkste autoriteit, de in plechtig zwart geklede prins-regent Karel. Niet veel later, om
1 7 .00 uur, verschenen de jachtvliegtuigen van de RAF en de Dakota van Wilhelmina. Na
de landing: de gebruikelijke begroetingen. Daarna nam de koningin plaats in de wagen
van prins Karel, die haar via de stadswijken Machelen en Evere naar het paleis te Laken
bracht. Daar woonde koningin-moeder Elisabeth, de grootmoeder van koning Albert l l .
Tijdens een staatsbezoek aan België, precies tien jaar eerder, hadden Elisabeth en
Wilhelmina - generatiegenoten - elkaar voor het laatst gezien, toen onder heel wat
gelukkiger omstandigheden.
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Wilhelmina vertelde over het bezoek later: "Ik besloot een lang tevoren gedane
uitnodiging van koningin Elisabeth, de weduwe van de door de Eerste Wereldoorlog
beroemde koning Albert der Belgen, aan te nemen en op doorreis naar Nederland haar te
bezoeken. Dit bood het voordeel, dat ik landde op een vliegveld- niet ver van onze grens
en dat ik, wanneer ik de volgende morgen vroeg uit Laken vertrok, nog een hele dag in
Nederland voor mij zou hebben. Het was een droevig weerzien met de koningin en prins

Karel en met Brussel, dat anders zo welgemoed en vrolijk was. De oorlog had het
zakenleven stilgelegd en de algemene stemming gedrukt en het wegvoeren van de
koning en zijn gehele gezin in gevangenschap naar een onbekende bestemming had
diepe indruk gemaakt. Prins Karel werd toen juist tot regent benoemd."
In de gesprekken die Wilhelmina die avond met beiden had , kwam koning Leopold
prominent ter sprake. H ij was door de Duitsers een dag na de invasie weggevoerd , eerst
naar Hirchstein, diep in Duitsland, en een week voor het gesprek, op 7 maart, vandaar
naar Strobl bij Salzburg . Zijn moeder Elisabeth toonde zich tegenover Wilhelmina erg
bezorgd over diens lot en dat van zijn kinderen.
Na haar terugkeer in Engeland bracht Wilhelmina het lot van de Belgische vorst onder de
aandacht van de geallieerden . Een vorst, die door een andere beslissing in mei 1 940,
thans geen feestelij ke thuiskomst te wachten zou staan .
- I n een brief van 20 april 1 945 informeerde ze het Britse staatshoofd George VI ("Dear
Bertie") over de ongelukkige situatie van hun collega-soeverein, i nformatie, haar verteld
tijdens het verblijf op 1 2 maart in het koninklijk paleis te Laken. Het Rode Kruis polste
daarop de Duitse autoriteiten met het verzoek of het koninklijk gezin niet naar Zwitserland
overgebracht kon worden. Dezen schijnen hier wel oren naar gehad te hebben, maar op
voorwaarde dat ook zij Zwitsers asiel konden krijgen. Zoiets was natuu rlijk niet mogelijk
en van de zaak kwam daarna niets meer. Maar Wilhelmina voelde zich n aar aanleiding
van de bezorgdheid van koningin-moeder Elisabeth en prins-regent Karel wel verplicht
een goed woordje voor Leopold te doen.
Dezelfde avond van 12 maart was er ten paleize ook nog een onderhoud met de pers.
Berichten over de reis mochten pas na afloop worden gepubliceerd , werd de journalisten
te verstaan gegeven. De reis zou tien dagen duren en slechts een beperkt aantal
journalisten en fotografen en één cameraman mochten meegaan.
1 3 maart: van Brussel naar Antwerpen
1 3 maart, vroeg in de ochtend, verzamelde zich een colonne op één van de Brusselse
boulevards. De stoet bestond uit twee jeeps met zwart-witgeblokte vlaggen, ten teken dat
een V. l . P. , een Very Important Person, vervoerd werd . Verder waren er motorrijders en
een paar gevechtswagens met luchtafweergeschut, enkele militairen van de staf van
prins-regent Karel en marechaussees, allen bewapend met stenguns. Er was slechts één
officiële volgwagen in de colonne, die onder bevel stond van een Canadese officier. De
colonne reed naar het Paleis in Laken om koningin Wilhelmina op te halen.
Daar kwam de koningin naar buiten, vergezeld door prins Karel in uniform (een journalist
deelde mee dat dit hem veel beter stond dan het zwarte kostuum van de vorige dag).
Daarna daalden beiden de bekende, grote staatsietrap af. De prins informeerde nog eens
naar de route (via Antwerpen) en toonde zich bezorgd vanwege de V- 1 's, die de stad
regelmatig troffen .
Maar, schreef Henriette d e Beaufort, één van Wilhelmina's hofdames later, "de koningin
wilde Zeeuws-Vlaanderen bezoeken, dus een andere route was er niet." Was dat zo?
Waarom reed men bijvoorbeeld niet via de brede hoofdweg Aalst-Gent-Eeklo-Maldegem?
Misschien omdat men geen vertraging wilde bezorgen aan militaire transporten? Had het
te maken met het gewicht van de auto die de koningin vervoerde? Waarschijnlijker is de
factor snelheid. Langs de meest noordelijke en relatief rustige route, vermeed men een
doorgang door een grote stad als Gent (met gevaar voor oponthoud), kon men
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gemakkelijker het verkeer tegenhouden, veiligheid garanderen, sneller rijden en dus
zonder complicaties op tijd het geplande grensplaatsje bereiken.
De auto die de koningin vervoerde, was een speciale in legerkleuren geschilderde wagen,
die d e geallieerde opperbevelhebber Dwight Eisenhower voor haar beschikbaar had
gesteld . H ij was voorzien van een zware bepantsering, had kogelvrije ramen en banden
die niet kapot konden worden geschoten en woog maar liefst d rie ton . Op het dak was
een g rote witte vijfpuntige ster in een cirkel geschilderd als herkenningsteken. De koningin
nam plaats in de wagen, die bestuu rd werd door een Ameri kaanse sergeant.
De stoet werd voorafgegaan door jeeps en motorrijders die de wegen 'schoonveegden'
door tegemoetkomend verkeer onmiddellij k te laten stoppen en het langs de kant van de
weg te laten opstellen. Zo was de colonne in staat om met g rote snelheid te rijden; eerst
naar Antwerpen, en vervolgens (waarschijnlijk) via Beveren, Sint-Niklaas, Stekene,
Assenede en Eeklo richting M aldegem.
"Gelukkig", aldus de hofdame, "bleek de lucht tijdens de doorrit door Antwerpen rustig. Het
weer was g rijs, maar naarmate de colonne dichter de grens naderde, klaarde het op."
G rensoverschrijding bij Pyramide?
Volgens één bron, de heer J . A . M . Brans, vond de (eerste) grensoverschrijding niet in
Eede plaats, maar bij Pyramide, een Zeeuwse-Vlaamse buu rtschap tussen Assenede en
Eeklo. De heer Brans behoorde in maart 1 945 tot het eerste bataljon Garde Regiment
J agers, dat gelegerd was in. Midden-Zeeuws-Vlaanderen.
Hij deelt mee dat zijn compag nie vroeg in de ochtend van de bewuste dertiende maart
opdracht kreeg om zich op zijn best te kleden en op te trekken naar Pyramide, een wijk
aan de grens ten zuiden van Biervliet en ten noorden van Watervliet. Na een kwartier
marcheren stopte de compagnie bij 'de ruïne van een bouwval' die ongeveer bij de grens
stond. Al snel verzamelden zich er naar schatting ook twintig dorpsbewoners, waaronder
enkele kinderen. Er was geen slagboom en ook geen grenspaal, en een lij n aangeven
met de hak van de laars over de daar gelegen kasseiweg was ook niet mogelijk. Daarom
haalde een van de omstanders van huis een zakje meel, waarmee de loop van de grens
werd aangegeven.
Na een uurtje wachten kwam uit de verte een aantal luxeauto's aan, waarvan de eerste
op circa tien meter voor de lijn stopte. Een hoge officier stapte uit en kwam poolshoogte
nemen. Vervolgens keerde hij zich om, liep naar een andere auto uit de colonne klaarblijkelijk die van de koningin - en bracht de inzittenden op de hoogte van zijn
bevindingen. De koningin stapte daarop uit, liep naar de g rens en stapte er met een
sprongetje overheen. "Eindelijk," zei ze, "weer op eigen bodem."
De compagnie stond al die · tijd strak in de houding met gepresenteerd geweer. De
koningin i nspecteerde de Jagers en maakte daarna met enkelen van hen een kort praatje.
Vervolgens liep ze weer terug naar haar auto. "Ik ben er trots op", sprak ze tot slot, voordat
ze weer instapte. Daarna keerde de stoet om, om de onderbroken reis naar het westen
voort te zetten.
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Hoe moeten we dit verhaal interpreteren? Vooropgesteld: de zegsman komt niet anders

dan authentiek en eerlijk over. Bovendien was hij als Gardejager persoonlijk bij de
gebeurtenis aanwezig. Als iemand over het voorval kan vertellen, dan is hij het wel . Aan
de andere kant is er niemand anders die van de grensoverschrijding bij Pyramide gewag
heeft gemaakt. Niet door de 'hoofdrolspelers' (de kon i n g i n , de autoriteiten , de
organisatoren van de reis) , noch door de lokale omstanders. En niet in de jaren vlak n a
de oorlog en ook niet in de zestig jaar d i e sindsdien verlopen zij n .
Het verhaal van de meelstreep doet bovendien erg denken a a n het vergelijkbare feit te
Eede. Bovendien is onduidelijk wat het doel van dit even-de-grens-overwippen is. Het
past ook eigenlijk niet bij het historisch-symbolische van het moment waar het de koningin
en de organisatoren op die dag om te doen was. En evenmin bij de uitdrukkelijke wens
van de eerste tot een direct contact met haar volk.
Het blijft al met al een intrigerend verhaal , dat bij gebrek aan bronnen helaas niet te
verifiëren is. Daarom kunnen we vooralsnog niet anders dan uit te gaan van de in
getuigenissen, interviews, geluidsfragmenten, toto's en films goed gedocumenteerde
bestaande traditie. Namelijk, dat de eerste grensoverschrijding plaatsvond te Eede.
Koningin Wilhelmina in Maldegem
De eerste ontmoeting met de Eedenaren vond niet aan de grens plaats, maar i n
Maldegem. Nogal wat inwoners u i t Eede waren voor d e gevechten geëvacueerd of
gevlucht en vonden onderdak in Maldegem .
's Ochtends werd hen meegedeeld dat de koningin zou komen. N ieuwsgierigheid bij de
'autochtonen', vreugde bij de 'allochtonen'. Onmiddellijk werd op veel plaatsen de
Nederlandse vlag gehesen. De scholieren vormden een haag om te koningin te
begroeten.
Om Eede te bereiken moest de colonne in ieder geval door de Noordstraat. Bij bakkerij
Savat was de straat het smalst en juist op dat punt verzamelden de mensen zich . Daar
konden ze de koningin het beste zien . De mensenmenigte was op een gegeven moment
zelfs zo groot dat een gendarme moest optreden om de straat open te houden .
Op de toto's is het gedrang en de vreugde goed te zien. Vlaggen zijn opgehangen om de
straat een feestelijke aanblik te geven (gezien de korte voorbereidingstijd en de schaarste
in d ie tijden zo goed en kwaad als mogelijk was tenminste) en de koningin een gevoel van
welkom te geven. Maar ook om de koningin te wijzen op de aanwezigheid van haar
onderdanen.
Om 1 1 .45 uur reden de militaire colonne en de wagen van de koningin M aldegem binnen.
Door de enthousiaste drukte was de colonne gedwongen langzaam te rijden . Dit moment
was voor Wilhelmina van grote betekenis. Voor het eerst maakte zij kennis met 'gewone'
landgenoten (en niet te vergeten : buurlandgenoten).
Landgenoten en buurlandgenoten , die een heel andere oorlog hadden meegemaakt dan
zij i n Londen. Die vier-en-een-half jaar geleefd hadden in een bezet land onder een
autoritair, misdadig regime. Die tijd lag nu achter hen en de koningin zag het als haar
plicht dat symbolisch te bevestigen.
De mensen hebben het symbolische van de ontmoeting ook goed begrepen en zo ook
ervaren: de terugkeer van hun vorstin symboliseerde inderdaad een perspectief op betere
en voorspoediger tijden.
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1 3 maart 1 945.
Het nieuws verspreidt zich
als een lopend vuur:
koningin Wilhelmina komt!
Om 11 .30 u. verzamelt zich
een grote menigte in de Noord
straat en op de hoek van de
'
Bloemestraat.

.
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Onder de aanwezig n
talrijke Nederlander ,
vooral gevluchte Eed naren.

•e begeleiders
an de koningin
algen
ens.
1 gesloten w
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Jp de wagen met de koningin de vijfpuntige ster van de geallieerden.
"1n de bakkerij Savat wordt de wagen omstuwd door
:Ie entho1,1siast.e menigte. De colonne houdt halt.
Je koningin draait het raampje open.
Mej, Gilberte Zoetaert nodigt haar uit om
lllt Ie stappen, Ze antwoordt vriendelijk: "Dank u, mevrouw,
rnaar dat kan alleen op Nederlandse bodem:
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De koningin kreeg een voorproefje
van het warme onthaal in Nederland.
De colonne zet zich in beweging
richting Strobrugge en de grens.
Aan de huizen wapperen Belgische en Nederlandse vlaggen.

Napraten over de ontmoeting
met de Nederlandse koningin.
Haar terugkeer gaf de mensen
het gevoel dat een nieuwe
tijd aanbrak.

Van een snelle doortocht door Maldegem kwam natuurlijk niets. Het vooraf zo zorgvuldig
geplande tijdschema liep daardoor aardig wat vertraging op. Om twaalf uur had de
koningin bij de grens moeten staan, maar in plaats daarvan reed ze op dat moment nog
stapvoets door de Noordstraat. Voor de uitgelaten menigte was dat natuurlijk van geen
belang : vreugde en gejuich alom .

Koningin Wilhelmina heeft in haar gedenkschriften niet over haar rit door Maldegem
gerept - alle aandacht ging naar de grensoverschrijding zelf. M aar tijdens de
gedetailleerde voorbereiding moet ook de situatie in de g rensgemeente besproken zij n .
Was het veilig genoeg ? Welke route moest worden genomen? Over d e bijzonderheden
van die voorbereiding is niet veel bekend (evenals over de rest van de organisatie
overigens). Ook de hoofdplanner van de Zeeuwse route, jonkheer De Casembroot, heeft
er weinig over verteld. Niet alleen over de organisatie, maar ook over de reacties van de
deelnemers weten we dus weinig. Desondanks kunnen we wel invoelen dat de autorit
door Maldegem indruk gemaakt heeft. Op al degenen die haar nieuwsgierig kwamen zien
of uitbundig kwamen begroeten . Maar ook op Wilhelmina. Uit deze eerste huldeblijk
besefte ze dat haar landgenoten haar niet vergeten waren. I ntegendeel.
Langzaam maar zeker naderde de stoet het einde van de Noordstraat. Sommigen die een
fiets of een ander vervoermiddel hadden, probeerden de wagens te volgen , die langzaam
richting Eede reden.
De grensoverschrijding
Het contrast tussen het door de oorlog nagenoeg gespaard gebleve n , proper
onderhouden en blije Maldegem en de puinhopen van het totaal verwoeste en sombere
Eede kon niet groter zij n . Al vóór de eigenlijke gebeurtenis was iedereen ervan overtuigd:
de grensoverschrijding was een historische gebeurtenis. Een gebeurtenis die niet
vergeten mocht en zou worden. De grensoverschrijding wérd niet vergeten. Sterker, het
werd later zelfs wat mooier gemaakt en opgeluisterd met "franje" om ervoor te zorgen
(allemaal onbewust natuurlijk) dat ook degenen die er niet bij geweest waren, van de
eigen of een latere generatie, die dag niet zouden vergeten . Zo gaat dat met alle
historische gebeurtenissen. En zo gebeurde het ook met de g rensoverschrijding te Eede.
Het dorp lag nog volledig in puin en men was nog niet zolang daarvoor begonnen met de
bouw van noodwoningen. Nog lang niet alle Eedenaren waren teruggekeerd : van de 1 1 00
woonden er nog maar een paar honderd. En lang niet alle Eedenaren konden daarom die
dertiende maart aanwezig zij n .
D e i nwoners van Eede waren pas rond 1 0.00 u u r o p de hoogte gebracht van de komst
van de koningin. In navolging van cameraman en fotograaf Gerard Rutten , die de reis
meemaakte, deelde hofdame De Beaufort in haar memoires mee dat "even tevoren de
stadsom roeper Toon van den Broeke door de straten liep, hij sloeg op zijn oude gong en
riep de burgers op de Koningin der Nederlanden te ontvangen. Vreugde, ontsteltenis.
Waar zijn de vlaggen? Zijn er bloemen ? De zondagse kleren, heb ik die nog ? Wie haalt
de kinderen van school?"
I n de late ochtend waren intussen aan de grens tal van hoogwaardigheidsbekleders
gearriveerd. Burgerlijke autoriteiten, zoals de commissaris J .W. Quarles van Ufford , de
griffier van de Staten dr. Tel legen Az en jonkheer mr. De Casembroot, d e opsteller van het
Zeeuwse reisplan. Er waren ook vele militairen , waaronder generaal H. Kruis, het hoofd
van het Militair Gezag van bevrijd Nederland, overste Slot, chef van het Militair Gezag
district Zeeuws-Vlaanderen, de Britse commandant van Zeeland en majoor Koch, de
begeleider van de koningin . Ook kolonel Van Leeuwen was aanwezig ; hij was de laatste
di é de koningin in mei 1 940 voor haar vertrek naar Londen de afscheidsgroet bracht.
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Hij mocht er weer bij zijn nu zij terugkeerde. Allen stonden bij de grens opgesteld.
U iteraard waren ook tientallen Eedenaren toegestroomd. De nuchtere De Casembroot,
een paar jaar later benoemd tot Commissaris van de Koningin in Zeeland, heeft later
meegedeeld dat hij dit moment als een van de indrukwekkendste uit zijn even
indrukwekkende loopbaan heeft ervaren. Mogelijk hebben ook anderen dit zo beleefd.
Daaronder, zoals blijkt uit het citaat dat hier gebruikt is als titel, de koningin zelf.
Eede, 1 2.29 u u r
Even voor half é é n zagen de Eedenaren e e n stoet auto's u i t M aldegem aan komen rijden:
een militaire colonne. Op elk van de hoeken van de zwaarste auto zat een soldaat met
een stengu n . Dat moest de wagen van de koning i n zij n . De colonne stopte op enkele
meters voor de grens, vlakbij het café van August de Geeter en vlakbij grenspaal nr. 348.
De militairen sprongen van de wagen en even later werd de deur van de voorste wagen
geopend. Een kleine g estalte stapte uit: zwarte m uts, donker m antelpak, een
karakteristiek vossenbontje om de schouders, hoge rijglaarzen. Ze was omringd door de
vier meerijdende militairen, een stengun in de aanslag . De kon ingin vertelde hierover later
onder andere : "Zo kwamen wij dan de morgen van de dertiende maart bij Eede aan de
Nederlandse grens, die ik te voet overschreed."
De grens was gemarkeerd met een witte lij n . Verf of kalk was er niet, dus kwam iemand
op het idee om varkensmeel of roggemeel te gebruiken . Wie, is niet zeker: Eduard
Cuelenaere uit Aardenburg , mevrouw Leloup-Verstraete uit Eede, de oorlogsfotograaf of
cameraman Gerard Rutten , die een duidelijke streep nodig had, of iemand anders? Het
meel van de beroemde meelstreep kwam waarschijnlijk van de boerderij van Van Parijs,
die vlakbij de g rens stond.
D e overschrijding van de grens in Eede, 1 3 maart 1 945, 1 2.29 u.

De koningin betreedt de vaderlandse bodem, na vier lange jaren ballingschap.
"Een van de ontroerendste momenten uit mijn leven," schreef ze in haar memoires.

Een mooi verhaal
Sommigen noemen de grensoverschrijding een sobere gebeurtenis, anderen een waar
volksfeest. Waarschijnlijk zat het ertussenin, of liever: het was zowel het een als het
ander. Wilhelmina's hofdame vertelt enigszins gedragen : "Diep was de stilte, niemand
juichte, de mensen hielden de adem in. Het wapperen van het vlaggendoek was eigenlijk
het enige geluid. De lijfwacht omringde Hare Majesteit. Als altijd rechtop liep de koningin
resoluut naar de grenslijn. Toen werd ineens haast murmelend-zacht het Wilhelmus
i ngezet en gezongen, langzaamaan vol van klank. En niet was het uit, of het juichen en
joelen brak los, de mensen huilden, de mensen lachten , zij grepen haar twee handen
vast, die de Soevereine voor zich uitstrekte."
De adjudant van de koningin maakt het nog wat mooier: "De koningin zag bleek, maar
was zeer beheerst. Er werd niet gejuicht. Het was alsof de bevolking het niet kon geloven,
dat daar werkelijk hun koningin stond. Plotseling werd de stilte doorbroken doordat
iemand het Wilhelmus begon te zingen. Weldra werd dat door iedereen meegezongen.
En na het Wilhelmus juichte iedereen tot de kelen schor werden."
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Lou d e Jong, de officiële geschiedschrijver van Nederland i n de Tweede Wereldoorlog,
voegt er nog aan toe: "Veel mensen stonden te huilen van ontroering en grepen de
handen van de koningin."
Een oorlogscorrespondent gebruikte enige dagen later in Vrij Nederland nogal wat
hoofdletters: "Wij, die dicht bij Haar stonden, zagen de Landsvrouwe een traan
wegpinken."
Pakkende verhalen natuurlijk, al te pakkend waarschijnlijk. Ooggetuigen uit Eede en
Aardenburg waren over het algemeen een stuk soberder en daardoor geloofwaardiger.
H u n verhalen zijn eigenlijk veel interessanter dan de officiële verslagen.
Een van de mooiste is van Louis van Parijs. Hij was 1 7 jaar toen hij oog in oog stond met
de koning i n : " I k had net al het vee gevoederd en ik zat in de [nood]stal [aan de Rijksweg]
mij n middagboterham op te eten , toen ik ineens uit de richting van Aardenburg drie
voertuigen aan zag komen rijden. Zij hielden bij ons erf halt en er stapten zo'n twintig
Nederlandse officieren en enkele hoge pieten uit. Bij dit gezelschap waren ook een
fotograaf en een reporter en enkele Aardenburgse burgers. Ik vroeg hen wat er gaande
was en zij zeiden m ij dat een half u u r later koningin Wilhelmina de grens zou
overschrijden in Eede. Eerst kon ik het niet geloven , maar wat later kwamen een paar
burgers mij om wat roggemeel vragen om daarmee de grensstreep aan te geven. Ik pakte
de eerste de beste d rinkkom en schepte uit een ton - waar meel voor ons varken in
bewaard werd - een paar flinke scheppen meel. Toen die burgers de streep begonnen te
trekken - schuin weg van de stukgeschoten mijlpaal over de Rijksgrens tot aan het
grenspad - geloofde ik h u n verhaal wel . Wat later kwamen enkele burgers van Eede die
in noodwoningen in het dorp woonden, langs het grenspad naar de grens, evenals enkele
·
Eedenaren die in Maldegem geëvacueerd waren. Hoe zij het nieuws gehoord hadden,
weet ik niet. Ten slotte stonden wij met zo'n 50 tot 60 personen de koningin op te
wachten."
"Na een tijdje naderde uit de richting van Maldegem een vijftal voertuigen. Twintig meter
voor de grens, bij het café van August de Geeter, stopte de escorte en stapte uit een van
de wagens de koningin. Zij schreed om één voor half één de grens over. Ze was gehuld
in een lange bontjas en een zwarte muts, ik zie het nog zo voor me. Wij wuifden haar toe
en zongen spontaan het Wilhelmus. Dat was een aangrijpend ogenblik, ook de koningin
was erg ontroerd . De Rij ksweg bood wel een .verwoeste aanblik: elke twee meter lag er
een g ranaat, alle boerderijen waren geruïneerd en de weg was vrijwel onberijdbaar, maar
dat kon de feestvreugde op dat ogenblik niet verstoren. Wil helmina werd verwelkomd
door een paar hoogwaardigheidsbekleders; wat ze tot elkaar zeiden, kon ik niet verstaan.
Mevrouw Leloup-Verstraete u it Eede was de eerste i nwoonster die bij de
grensoverschrijding onze vorstin de hand drukte. Ik denk dat ik de vijfde was, alles
gebeurde erg spontaan . 'Welkom koningin', zei ik - haar hand drukkend - en Wilhelmina
knikte me toe. iedereen wilde de koningin persoonlijk begroeten, maar op den duur
moesten de burgers van de militairen de baan vrijmaken. Wilhelmina wandelde nog zo'n
twintig meter op Nederlands g rondgebied tot aan ons ouderlijk huis, en keerde toen terug
om afscheid te nemen van de Britse militairen."
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Ook anderen hebben verslag van hun ervaringen gedaan. Eduard Cuelenaere uit
Aardenburg wist zich veertig jaar later nog alles precies te herinneren. "Terwijl ze uit de
auto stapte, riepen we allemaal: "Leve de koningin!" Toen we haar echt zagen, was het

Koningin Wilhelmina in Aardenburg.

net of onze adem stokte. Raar, maar echt waar. Ze was zelf trouwens ook ontroerd, dat
kon je goed zien." Van de niet-officieel genodigden was hij één van de eersten die de
koningin een hand wist te geven. "Het was natuurlijk simpel. Nadat de koni ngin uit de auto
was gestapt, heb ik me bij het achterportier geposteerd . Daar moest ze terugkomen, dat
was zeker; toen ze terugkwam stak ik mijn hand uit: 'Welkom in Nederland'. Dat zei ik.
Daarna wilde iedereen haar een hand geven, maar daar ging ze niet op in."
Rond de twintig minuten had de gebeurtenis in Eede in beslag genomen. Toen nam de
koningin weer plaats in de wagen. Daarna reden de auto's weg .
Door West-Zeeuws-Vlaanderen
Die middag bezocht de koningin in West-Zeeuws-Vlaanderen de plaatsen die het ergst
door de oorlog verwoest waren. Haar komst was telkens maar kort tevoren aangekondigd.
Desondanks was de belangstelling overweldigend . Nergens kon ze echt lang blijven, een
korte stop van hoogstens een half uur; langer was niet mogelijk. Men vond het wel
jammer, maar toonde begrip ; het was al een grote eer dat Wilhelmina juist hun streek had
uitgekozen om als eerste te bezoeken. Vandaar, aldus de koning i n : "Waar ik ook kwam,
dezelfde aandoening en geestdrift. Overal bloemen, geschenken en attenties van allerlei
aard." Steeds hadden oorlogsslachtoffers en het verzet haar voornaamste aandacht. " I n
alle plaatsen d i e ik bezocht, werden o p mijn verzoek verzetslieden e n nagelaten
betrekkingen van illegale strijders tot mij gebracht. (" .) Alle keren sprak ik met enkelen
van hen. Op vele plaatsen meldden zich het Militair Gezag en de burgerautoriteiten."
Toespraken werden niet gehouden, Wilhelmina wilde geen hoogdravend "gedoe". Het
bezoek moest juist een open , spontaan en ongedwongen karakter hebben .
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Intense belangstelling voor het leed
van de burgerbevolking.

De meeste foto's geven die ontspannen sfeer goed weer: West-Zeeuws-Vlamingen,
geduldig wachtend op hun koningin of zingend met een minzaam glimlachende
Wilhelmina in h u n midden. Andere tonen een ernstige koningin in gesprek met
oorlogsslachtoffers en nabestaanden. En dat alles steeds tegen een achtergrond van
vernielde huizen, bouwvallen, ruïnes. Niet alleen de mensen en hun verhalen, maar ook
West-Zeeuws-Vlaanderen en zijn verwoestingen moeten indruk op haar hebben gemaakt.
Van Eede naar IJzendijke
De eerste stop na Eede was Aardenburg . Rond 1 3.00 uur werd de koningin er op de Markt
ontvangen door burgemeester Overmaat en een grote menigte. Daarna ging het naar
Sluis, waar burgemeester Aernoudts namens de Sluizenaars haar koffie en koekjes
aanbood. Vervolgens was Oostburg aan de beurt - ook hier (vooral de Nieuwstraat en de
Markt) juichende mensen alom. In het huis van waarnemend burgemeester notaris Mijs
in de Hennequinstraat gebruikte de koningin een sobere lunch - sober op haar
uitdrukkelij ke wens. "De lezer zal verstaan," schreef ze later, "met hoeveel vreugde wij
deze deelden met onze gastvrouw en gastheer en hun huisgenoten." Ze bezocht er ook
het Sint-Anthoniusziekenhuis en had een korte ontmoeting met de directeur, de pastoor
en de moeder-overste.
De volgende stop was in Schoondijke, waar al vanaf halftwee veel mensen op haar
stonden te wachten . Rond 1 5.00 u u r was het zover. De colonne stopte in de Lange
Heerenstraat, waar de koningin welkom geheten werd door burgemeester Van Rosevelt.
Ook Breskens moet op de koningin veel indruk gemaakt hebben. Nergens waren de
verwoestingen en het aantal betreurde familieleden en vrienden groter. Ze luisterde naar
de nabestaanden en naar de ellende die de oorlog gebracht had. Een aantal
weeskinderen sprak ze vriendelijk toe, terwijl een joodse onderd uikster haar een bos
bloemen gaf. Na een kort bezoek aan de haven, samen met burgemeester Bins, moest
ze weer verder.

Tegen 1 6.00 uur kwam de vorstin in IJzendijke aan, waar ze op de Markt uitstapte en daar
begroet werd door burgemeester Brouwer. De schoolkinderen begonnen bij aankomst te
zingen en één van hen, Corrie Pijk, bood een paar beschilderde klompjes aan voor
prinses Beatrix (toen zes jaar oud). Op de Markt stonden ook enkele oorlogsslachtoffers,
wier verhaal zij aandachtig aanhoorde.
Na een halfuu r stapte ze weer in de gepantserde auto, waarna de colonne zich langzaam
in beweging zette richting Philippine. Via Philippine bereikte koningin Wilhelmina Sluiskil,
haar laatste stopplaats die lange, emotionele dertiende maart 1 945. Nog negen even
emotionele dagen door Zeeland, Brabant en Limburg zouden volgen.
Terugkeer naar Londen
Vijftien jaar later schreef Wilhelmina (toen prinses), terugkijkend op d i e dagen :
"Overal een ontroerend weerzien met de samengestroomde bevolking en ontmoetingen
en gesprekken met figuren uit het verzet en nabestaanden van mannen die voor de grote
zaak hun leven hadden gegeven. Naar hen ging steeds mij n sterkste m edeleven uit. Toch
was het i n iedere streek en iedere plaats weer anders, elk gewest en e l ke gemeente heeft
een eigen karakter, en voorts kwam in de ene plaats déze tak van het verzet naar voren
en in een andere plaats weer een andere. Daarbij kwam nog de grote verscheidenheid in
de lotgevallen van degenen die ik ontmoette. Al die dru kke, gelukkige dagen hadden
haast meer van mij gevraagd dan een mens geven kan, zowel aan geestkracht als aan
lichaamskracht. "Niettemin kwam ze dolgelukkig terug in Engeland : "stralend en dankbaar
( . . . ) maar uitgeput".
Haar definitieve terugkeer volgde na de bevrijding in mei. Maar haar eerste terugkeer is
ze zich altijd blijven herinneren als "één van de grootste gebeurtenissen uit mijn leven".
,
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Herinneringen aan
Pastoor Verniers van Middelburg
en aan het najaar

1 944

Walter Verniers

I n soberheid, maar stijlvo l , zo werd op 21 mei 2005 na een herdenkingsmis een grafsteen
ingewijd voor Z . E . H . Wilmer Verniers, pastoor van Middelburg van 1 934 tot 1 950. Een
postuum betoon van sympathie en respect vanwege familieleden die hem, 55 jaar na zijn
overlijden, nog niet vergeten zij n .
Voornaamste initiatiefnemer was de heer Walter Verniers uit Lovendegem, d i e ook
instond voor het hiernavolgende artikel , waarin hij zijn eigen herinneringen en die van zijn
zus M aria aan "nonkel pastoor" en aan Middelburg verwoordt.
We ontmoetten Walter Verniers geheel onverwacht in de Kanunnik Andrieszaal in
Middelburg op Open Monumentendag 2004. Vooral zijn vroegere banden met het dorp
hadden h e m d aarheen gedreve n . Het gesprek, waarbij algauw ook andere
Middelburgnaars aanslote n , draaide geheel rond pastoor Verniers en de vakanties die zijn
neef Walter in Middelburg doorbracht. We begaven ons ook naar het kerkhof, waar in "het
hoveken", het perk waar de Middelburgse priesters begraven l iggen, "nonkel pastoor" zijn
laatste rustplaats heeft gekregen . Een grafsteen was er voor hem echter nooit geplaatst.
"Dat is omdat hij dat zelf niet nodig vond", wist de heer Verniers te vertellen. Daar is dus
ondertussen verandering in gekomen.
We vonden het gesprek zo boeiend, dat we meneer Verniers vroegen of hij zijn
herinneringen niet in een artikel voor het jaarboek van Het Ambacht Maldegem zou
kunnen verwerken . Na enige aarzeling zegde hij toe , en daarvan zijn de volgende
bladzijden het resultaat . . .
M.M.

Wat Maria (Mien) Verniers meemaakte
bij haar nonkel pastoor tijdens de bevrijdingsmaanden
september-oktober 1 944 in Middelburg

Sedert 1 2 oktober 1 934 was E . H . Wilmer Verniers ( 1 877- 1 950), oudere broer van onze
papa, dokter Gerard Verniers ( 1 896- 1 98 1 ) pastoor van de kleine gemeente Middelburg.
Priester gewijd in 1 901 , was hij tot 1 927 leraar wiskunde aan het Sint-Gregoriuscollege te
Ledeberg. Daarna, tot 1 934, was hij onderpastoor in Bottelare. Hij had een zwakke
gezondheid en kreeg van de bisschop de lichte parochie van M_ïddelburg toegewezen,
met toentertijd ongeveer 750 "zielen", zoals dat heette.
,

E . H . Wilmer Verniers.

Op het eind van de 1 8d• eeuw hadden de pastoors van Middelburg , Watervliet en
Sleidinge tijdens de Franse overheersing de eed van trouw aan de Republiek afgelegd.
Dat bracht mee dat hun kerkbesturen hun vastgoedbezittingen mochten behouden en
daarvan cijnspacht konden innen. Zij golden als "rijke parochies". Daardoor had
Middelburg ook nog een onderpastoor in dienst.
De nieuwe pastoor Verniers bracht zijn zes jaar jongere zus Valentine ( 1 883- 1 973) als
huishoudster mee naar Middelburg . Nonkel pastoor was dooppeter van mijn broer Jan,
tante Valentine was mijn meter.
In de beginjaren mochten de oudsten van ons kroostrijk gezi n , Jozef en M ien - zo
noemden wij onze zus Maria - tijdens de zomermaanden telkens enkele weken op
vakantie naar Middelburg. I n de jaren vóór de oorlog waren het vooral mij n broer Jan en
i kzelf die vakantie gingen genieten bij nonkel en tante. We speelden er in de g rote tuinen
rond de pastorie, beklommen de kerktoren en gingen de wijdere omgeving verkennen . . .
Voor nonkel pastoor waren wij meteen welgekomen misdienaars en, hopelijk, toekomstige
kandidaat-priesters.
Op vakantie in oorlogstijd
Zo kwamen mijn broer Jan en ikzelf ook in de paasvakantie van 1 944 op bezoek. Begin
juni landden de geallieerden in Normandië, en daarmee lichtte de langverwachte
bevrijding eindelijk op aan de horizon. Het werden spannende, maar ook onzekere tijden.
Toch vroeg nonkel pastoor rond 1 5 augustus per brief of ons zevenjarig broertje Wilfried ,
die toen zijn eerste communie deed, nog een paar weken mocht komen logeren. Omdat
dit voor tante Valentine te zwaar leek, zou Maria - Mien - meegaan om te helpen. Zij
herinnert zich dat men thuis had getalmd en overlegd of men hen wel zou laten
vertrekken.
Als huisarts legde vader zijn huisbezoeken af per fiets. In het begin van de oorlog was zijn
auto door de Duitsers opgeëist. Omwille van de veilig�eid van zijn kinderen wilde hij
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De pastoor op 60-jarige
leeftijd in zijn pastorie.

'Een bloeiende wijngaard'
in de schaduw van de kerk.

meegaan naar Middelburg ; meteen zou hij dan de gezondheidstoestand van zijn broer
Wilmer kunnen onderzoeken. De treinverbindingen reikten toen slechts tot Gent, maar
geen nood , ze zouden best wel de halve reis met de fiets aankunnen. Papa kon de kleine
Wilfried op zijn fietsstoeltje meevoere n , terwijl Mien de bagage op haar fiets laadde. En
zo werden op 1 8 augustus '44 de fietsen in Sint-Niklaas mee op de trein gezet tot Gent
Dampoort. Vandaar fietsten ze verder over Eeklo en Maldegem naar Middelburg.
Bij aankomst bleek e r een Duitse arts in de pastorie geposteerd, en er was veel over en
weer geloop van Duitse soldaten. Enkele dagen later waren ze echter allen weer weg.
Papa is dan alleen naar Sint-Niklaas teruggereden.
Wat gevreesd werd gebe u rd e : wegens de krijgsverrichtingen van de oprukkende
geallieerden konden M ien en Wilfried niet naar huis terug voor het nieuwe schooljaar.
I nderdaad, op 3 september werd Brussel bevrijd, zes dagen later Sint-Niklaas, op
1 2 september Adegem en M aldegem, op 1 7 september Strobrugge aan het
Leopoldkanaal, op ongeveer 4 km van Middelburg.
Mien was toen 1 7 jaar en hield op kleine strookjes papier notities bij over de
gebeurtenissen . Aan de hand daarvan deed ze mij haar uitgebreid verhaal, dat ik hier als
volgt weergeef:
Vanaf begin september '44 trokken Duitse troepen in aftocht door Middelburg . Op zekere
nacht werd er op de achterdeur van de pastorie gebonkt. De Duitsers wilden een dode
begraven en er moesten 30 soldaten in de pastorie ingekwartierd worden. Op hooi en stro
lagen ze in de grote salon en in de gang tot onder de trap. De commandant van de groep
installeerde zich in de voorkamer rechts. In de linkse spreekkamer, die een verbinding had
naar de keuken, werd de commandopost met tal van militaire kisten, bedradingen, radio's
en telefoons geïnstalleerd. Aan de kinderen werd verboden daar binnen te gaan. Toch had
Mien even door de deur gepiept.

Op de kerk en op de pastorie werden grote Rode Kruisemblemen aangebracht. I n de tuin
groeven de soldaten enkele loopgraven . Die soldaten werden kort nadien vervangen door
reservisten. Van een bepaalde compagnie schoten nog slechts drie soldaten over. M ien
had dit horen vertellen toen de officieren zaten te overleggen in de eetkamer. Zij kwam
daar regelmatig voorbij om eten te bereiden in de keu ken. Een jonge soldaat, een
officiersknechtje van nog geen 1 6 jaar, kwam soms bij haar en vroeg of ze voor hem
pudding wilde klaarmaken zoals zijn moeder dat vaak deed .
Op dinsdag 1 2 september begonnen de frontgevechten aan het Leopoldkanaal . Om
1 6.00 u. bliezen de terugtrekkende Duitse troepen de bruggen over het kanaal op; om
1 8.45 u. werd vanuit een vliegtuig gemitrailleerd . De Canadezen schoten met kanonnen
van over de vaart tot i n M iddelburg . Er brak brand uit bij de juffrouwen Van Hecke, bij
Hoste, Van Poucke, Onderdonck (?) en Matthijs. De Duitse-officier raadd e hen aan in de
kelder te gaan slapen , maar nonkel pastoor meende dat het niet zo erg zou worden.
Woensdag 1 3 september. Heel het gebied langs de vaart werd geëvacueerd en
Middelburg werd beschoten. Om 3 uur 's nachts werd Laura Roels gewond. Zes Duitse
soldaten en een paard lagen dood . Er sloeg een obus in bij Pieter Verbeke, die gewond
werd. Om 8 uur 's morgens werd Albert De Bruyckere begraven . Geen van de volgende
dagen ging voorbij zonder begrafenisse n , hetzij van inwoners van Middelburg , hetzij van
Duitsers. De Duitsers weerden zich met zwaar kanongeschut.
Donderdag 1 4 september. Nonkel pastoor was na een begrafenisdienst nog met de
moeder-overste van het klooster gaan bidden bij het beeld van O . L.-Vrouw van
Altijddurende Bijstand , achteraan in de kerk. Rond 8.40 u. werd de kerk getroffen door
een obus. Nonkel pastoor werd gewond in het aangezicht, aan zijn hand en aan zijn been.
Zijn soutane was onderaan aan flarden en Mien moest in de pastorie zijn schone soutane
gaan halen. De Duitse legerarts gaf nonkel een spuit tegen tetanus en verzorgde hem
regelmatig.
Het brandde bij de familie Fons Verstraete. Rond de middag kwamen er vluchtelingen
naar de pastorie : mevrouw De Witte, haar zoon André en haar dochter; er was ook een
oudere vrouw bij, Romanie, die men op de parochie Rommeke noemde.
Weer troffen granaten de kerk. In de tuin trof een obus de druivenserre, zodat alle ruiten
aan d iggelen lagen. Een andere sloeg in schuin door het venster van nonkels slaapkamer
op de eerste verdieping. De meeste van nonkels kleren en ook die van Wilfried, die daar
op een brits sliep, waren aan flarden. Toch was nonkel nog content dat minstens zijn beste
soutane gered was. Er sloeg ook een obus in bij de familie Slabbinck.
Nonkel pastoor en de anderen van de familie waren nu ook blij in d e kelder te kunnen
slapen. Daar heeft nonkel de volgende dagen heel wat parochianen, die hem nodig
hadden, ontvangen. Dat was zijn grootste zorg : ter beschikking blijven van zijn mensen.
Vrijdag 1 5 september. Bij een korte inspectie boven om te zien of er nog kleren bruikbaar
waren, stelde men ook vast dat soldaten uit de eetkamer op een kast het scheerapparaat
van nonkel en het uurwerk van Mien gestolen hadden. Ze had dat bij haar vormsel
gekregen van haar peter, nonkel Louis, pastoor in Dikkelvenne.
Zaterdag 1 6 september. Rond 1 8.00 u. kwam het bericht dat heel Middelburg moest
evacueren naar Oostburg en Zuidzande in Nederland . Nonkel twijfelde nog omdat hij zijn
parochie niet in de steek wilde laten, maar het bevel was duidelijk. Daarop kwam toch de
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toelating om de volgende dag naar d e bevriende collega-pastoor van Aardenburg te
trekke n , een vijftal kilometer over de grens. Tussen 1 9 en 23 u . werden drie platte karren
volgeladen met schilderijen en waardevol gerief, dat naar de pastorie in Aardenburg werd
overgebracht.
Zondag 1 7 september. Om 8.00 u. deed nonkel pastoor nog de mis in Middelburg. Wilfried
mocht met nonkel langs de sacristie mee n aar binnen, maar als vrouw moest Mien
rondgaan via het hoofdportaal . Naast de kerk zag ze twee Duitse soldaten liggen. Ze
dacht dat die daar sliepen, maar toen ze aan de mantel van een van hen trok om hem te
wekke n , zag ze verbijsterd d at ze dood ware n . De mis kreeg een bedru kte
begrafenisstemming .
Alle hosties uit de ciborie moesten genuttigd zijn vóór het vertrek van de pastoor, en zo
kreeg Mien vier keer en Wilfried tien keer de communie. Na de mis werden nog wat
spullen i ngepakt, e n kele wijnflessen weggeborgen en ook de nodige misgewaden werden
meegenomen. Ze mochten nog naar keuze kleine waardevolle dingen meenemen. Toen
Mien boven een beeldje meenam in het bijzijn van een Duitse officier, nam hij een
dameshoed en bedekte het beeld. H ij zei dat hij ook een dochter had zoals Mien. Plots
besefte M ien dat die soldaten even goede mensen waren en ook familie hadden. Ze leden
er zeer onder ver van huis te zij n . M ien kreeg van die officier een schriftelijk bewijs mee
dat ze haar fiets mocht behouden.

"Bescheinigung. Es wird gebeten, Frl. Maria Verniers aus Sint-Niklaas das Fahrrad zu be/assen. Sie war zu Besuch
bei ihrem Onkel in Middelburg, das evakuiert wird u. braucht es dringend. Die Familie hat sich ferner sehr gut
gesinnt den Dt. Soldaten gegenüber gezeigt. Middelburg, den 1 7. Sept. 1944. Holtappels, Leutnant. F.P. Nr.
443328. "

De fiets werd ook op de kar geladen. Met hun vieren trokken dan nonkel pastoor, tante
Valentine, M ien en Wilfried, op een paardenkar hotsebotsend naar Aardenburg. Overal
langs de weg zaten Duitse soldaten met het geweer in de aanslag in loopgraven of in
dekkingskuilen tussen bomen en struiken. In de pastorie werden zij goed ontvangen.
Mevrouw De Witte met haar kinderen en Romanie arriveerden er ook. 's Nachts is
juffrouw Van Hecke er ook nog bijgekomen. Zo waren ze daar met achttien mensen uit
Middelburg , plus drie van de pastorie zelf, dus met éénentwintig. De waardevolle stukken

De kerk van Middelburg werd zwaar getroffen.

werden in de Aardenburgse pastorie verborgen.
Een twaalftal dagen lang was er nog geen gevaar en sliep men nog n iet in de kelder.
André De Witte, net de 20 voorbij, was verliefd geraakt op Mien, terwijl zij eerder verliefd
werd op zijn verliefdheid. Hij schon k haar af en toe een stuk chocolade. Tante en nonkel
hadden dat wel in de gaten.
Toen er een grote kookwasdag werd gehouden buiten in de tuin, hielpen M ien en André
samen vuur maken onder de grote ketel . Op een onverwacht moment wenkte tante
Valentine naar Mien om mee te gaan naar haar kamer. Aan het venster dat uitgaf op de
tuin, wees tante naar beneden en vroeg aan Mien waarom André zo aan het rondkijken
was ." "Naar mij zoeken", zei Mien. Tante antwoordde: "Dat zal hij n iet meer doen". Ze
ging naar buiten en deed de kamer op slot. Nonkel had gezegd dat André beneden haar
stand was.
Donderdag 28 september. De onderpastoor en de koster van Middelburg reden met een
kar naar de kerk en de pastorie van hun dorp om nog achtergebleven waardevolle
stukken op te halen. Mien volgde met haar fiets. De kar stond voor d e pastorie. Tijdens
het laden zag Mien dat een Duitse soldaat haar fiets meenam en ermee wegreed. Mien
liep hem aanstonds achterna . . . langs Van Hecke . . . Ze kon toen nog goed lopen, wel een
half uur lang tot aan de dijk van de vaart, waar de Duitse kanonnen stonden die naar de
Canadezen over de vaart schoten . Op een afstand zag Mien soldaten met de armen
zwaaien om haar weg te jagen. Ze verschool zich achter een boom. Na een tijdje kwam
een soldaat - dezelfde ? op haar fiets teruggereden. Zij sprong van achter de boom, hield
hem tegen, zette haar benen over het voorwiel, haar handen op het stuur. Mien toonde
haar vergunning van de luitenant. De soldaat gaf de fiets terug. Tijdens het weerkeren zag
Mien hoe Middelburg kapotgeschoten was en veelal in puin lag . Geen enkel huis dat niet
beschoten was. I n de pastorie waren nog twee obussen ingeslagen en het leek er meer
een varkensstal . Toen ze bij Van Hecke nog wat kolen en brandhout wilden ophalen,
merkten ze dat er van het winkelhuis niet veel meer overschoot.
-

Op vrijdag 29 september begon de beschieting van Aardenburg . Op een weide achter de
pastorie lagen koeien en een paard dood. Daarop besliste men in de kelders te gaan
slapen.
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M ien en André De Witte lagen in de wijnkelder in een rondboognis, Wilfried lag met
Rommeke in een nis daartegenover. Rommeke wist dat het jongetje veel gezweet had
van de schrik. Als toilet gebruikte men een emmer in de tussengang .
U it de dode koeien op de weide werden stukken vlees gesneden en met prei werd soep
gemaakt. Een boer uit de buurt kwam bij de pastoor zeggen dat hij te veel melk had en
vroeg of de vluchtelingen die konden komen halen. André d u rfde niet, waardoor Mien
ontgoocheld was over hem. M ien is dan alleen de melk gaan halen. In de ene hand een
g rote kan, met de andere een paternoster in haar zak omklemmend. Vóór haar reed een
kar met Duitsers die plots beschoten werden door een Engelse vlieger. Met kar en al
doken ze in de gracht, Mien deed hetzelfde. De baan werd zodanig gemitrailleerd dat
stukken steen in het rond vlogen. M ien is dan toch nog verder om melk gegaan. Ze zei
dat ze eigenlij k nooit echt schrik heeft gehad.
Enkele dagen later viel er een obus op de pastorie; hij d rong van boven tot op de
keldertrap door, zodat alles vol gruis lag. Dieper in de kelder is ook een vrouw bevallen.
Kort daarop konden nonkel pastoor, tante, Mien en Wilfried hun intrek nemen in een
betere kelder, bij twee oudere juffrouwen in dezelfde straat. Ze verbleven er met twaalf
personen tot aan de bevrijding van Aardenburg .
M ien moest elke morgen de toiletemmer uitdragen. O p een dag vielen er weer obussen.
M ien liet de emmer staan en rende terug n aar de kelder. Nadien troffen ze de emmer
kapot aan, de vuiligheid over de vloer. Wat later hoorden ze dat in de pastorie haast alle
kleren doorschoten waren.
1 6 oktober, feest van de heilige Gerardus van Majella, naamfeest van onze papa. Ze
zaten toen al enkele dagen in de tweede kelder. Nonkel vroeg om extra te bidden. Plots
hield de zware beschieting op. Mien zag door een keldervenstertje hoe Canadese
soldaten van huis tot huis slopen om de Duitsers die er eventueel nog waren, weg te
jagen. Achteraf vertelden ze aan de pastoor, die vroeg waarom ze zo grondig elk huis
doorzochten , dat ze verkeerde informatie hadden gekregen over het terugtrekken van de
Duitsers. Naar Mien later heeft vernomen, zijn de twee juffrouwen bij wie ze in de kelder
een schuilplaats vonden, opgenomen in een psychiatrisch rusthuis.
Na de bevrijding werden aanstalten gema!1kt om naar België weer te keren, maar
Middelburg lag vol mijnen, zo werd gezegd.
21 oktober. Nonkel pastoor kreeg van de adjudant-chef van de Staf der Overheids
diensten van West-Zeeuws-Vlaanderen een schriftelijke eendagsvergunning voor 21
oktober om de militaire posten op de weg tussen Aardenburg en Middelburg te mogen
passeren met zijn gezin [sic]. In feite waren dat zijn zus, Mien en Wilfried.
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Ze reden tot Middelburg. Vandaar trokken tante Valentine, Mien en Wilfried te voet verder
naar Maldegem. I ntussen reed een auto met nonkel en enkele oudere mensen naar
Maldegem. Daar stapten twee dames uit, en zo konden tante Valentine en Wilfried in de
auto verder meerijden naar Sint-Niklaas. Mien is te voet naar Eeklo gestapt. Onderweg
deed ze autostop tot aan de Dampoort. Daar stond ze aan het station in een gekregen
lange zwarte mantel op papa te wachten. Die heeft haar ec.bter niet herkend en is
doorgereden. Noodgedwongen nam ze dan eerst de tram naar Wetteren, vandaar naar
Hamme en zo naar Sint-Niklaas. Toen ze met een briefje van 1 00 frank wilde betalen, zei

·

"laat de kleinen tot mij komen . . . " Pastoor Verniers was graag gezien in Middelburg. Hier is hij op
bezoek in de meisjesschool in de Rentestraat, anno 1 94 1 . De pastoor slaat een p raatje met Eveline
Cauwels, beiden waren op dezelfde dag jarig. Links van hen, vóór het hek, J u lia Van Deursen en
Simonne Bauwens. Achteraan tegen de muur: Erik Steenbeke. Links zuster Lucienne, rechts moeder
Consolata. Rechts van hen Edith De Coster, Linette Vercruysse, R i sette Welvaert, Monique Le liaert
en Jenny Slabbinck; op de rug gezien Gilberte Slabbinck. Het kind net voor de zusters was van een
van de Middelburgse "commiezen" (douaniers) .
Op de voorgrond, onderaan links, Magda Leliaert, bij haar hand Theo Cauwels, rechts van hem
Rozette Cauwels. Achter Magda Leliaert de broers Gerard en Marcel Van Canneyt. Rechts van hen
Jeannine en Madeleine Van Deursen. Onderaan rechts Lyd ia Van Maldeghem en over haar schouder
kijkend Ingrid Vercruysse. Links van Lyd ia, Francine Leliaert.
(Met dank aan mevr. Eveline Schoonbaert-Cauwels voor de foto en de toelichti ng).

de conducteur dat d it geld ondertussen vervallen was (geldhervorming van Gütt) en dus
ongeldig . M ien deed in 't kort haar verhaal en mocht toch gratis verderrijden. Tegen
Allerheiligen was heel het gezin weer in Sint-Niklaas.
Tegen 6 november was pastoor Verniers weer in Middelburg , maar zijn verwondingen
waren na anderhalve maand nog steeds niet genezen vanwege zijn suikerziekte en zijn
gezondheid ging danig achteruit dat men een tijdlang voor zijn leven vreesde. Hij keerde
weer naar Sint-Niklaas bij zijn broer geneesheer, die hem verder verzorgde. Pas na
volledig herstel in 1 945 is nonke l Wilmer weer met tante Valentine naar Middelburg
getrokke n . Intussen waren de pastorie en de kerk gedeeltelijk hersteld.
Op het kerkhof werd in de openlucht een altaar gebouwd waaraan nonkel pastoor een
rouwdienst deed voor de oorlogsslachtoffers.

Pastoor Verniers draagt in 1 945 een mis op voor de oorlogsslachtoffers tegen de buitenmuur van de sterk
beschadigde kerk.

Uit het Liber Memorialis van de parochie Middelburg
Pastoor Verniers heeft in het memorieboek van de parochie ook e n kele aantekeningen
gemaakt betreffende de oorlog . We nemen ze hier over:
1944.
Ten gevolge van de oorlogsontwikkeling en inbeslagneming der pastorij konden de
volgende vergaderingen [van de kerkfabriek] van Maart, April en Juli niet gehouden
worden.
Begin Augustus werden in Paddepoelbosch boomen opgeëischt door de Duitschers voor
een bedrag van 28.449 fr. 26, en op einde der maand voor 8 1 . 8 1 6 fr 85. - Niets daarvan
werd betaald.
Den 3 September was Middelburg van alle verkeer met de omliggende gemeenten
beroofd. Den 13 september kwamen rond 6 u 's avonds de eerste granaten in Middelburg
terecht. Heel den nacht bulderde het kanon en 's anderendaags kwamen na de zie mis
vier obussen langs den zuidelijken beuk in de kerk terecht. Den Eerw. Heer Pastoor en
Moeder Cara/ie, overste van het klooster, die zich van achter in de Kerk vóór het Beeld
van O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand bevonden, werden erdoor gekwetst. Oen
daarop volgenden nacht werd Middelburg hevig beschoten. De toren der kerk werd
geraakt. In de pastorij werd de slaapkamer van E. H. Pastoor getroffen en met gansch den
inboedel vernield. In den hof werd de serre stuk geslagen door obusscherven . . . De
duitschers hadden den avond te voren de druiven geroofd!
Den 1 7 September - vóór 5 uur 's avonds - was Middelburg geëvacueerd .
Dank aan den duitschen hoofdman Ernst Adolf Fitgemeyer, Osnabrück, waren de
gewaden en schatten der Kerk - remonstrans - de schilderijen van Bruegel, Van der
Weyden en Frank - het archief der Kerk - testament van Bladelin enz. naar Aardenburg
binst den nacht in veiligheid gebracht in de katholieke Kerk aldaar. Bij den E.H. Pastoor
Dierick van Aardenburg vonden de E.H. Pastoor en Onderpastoor van Middelburg, de
Koster en verscheidene parochianen van Middelburg een gulhartig onderkomen.
Na wekenlange beschietingen werd den 20 October Middelburg bevrijd . . .
De Kerk was zwaar bestookt en onbruikbaar voor den eeredienst . . .
De pastorij gedeeltelijk vernield en gansch doorschoten. Het huis van den E.H.
onderpastoor erg beschadigd. Al de huizen toebehoorende aan de Kerk zijn of vernield of
erg beschadigd. Slechts het huis bewoond door de Gezusters Cattoor en dit door
Pharailde De Langhe staan nog recht en konden min of meer bewoonbaar gesteld
worden.
Den 6en November was E. H. Pastoor terug in Middelburg, en deed de Burgersgilde tot
Noodkerk inrichten. Kerk, pastorij en onderpastorij werden tegen verdere beschadiging
gevrijwaard en bewoonbaar gemaakt.
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Gedachtenis
Pastoor Wilmer Verniers overleed in M iddelburg op 4 februari 1 950. Ik zag hem voor het
laatst toen ik als jonge seminarist na mijn eerste jaar wijsbegeerte aan het Klein
seminarie in Sint-Niklaas, op 9 oktober 1 949 met mijn ouders bij hem in Middelburg op
bezoek was. Enkele maanden later, op 8 februari nadien , bereikte me in Rome, waar ik
in het Belgisch College verbleef voor studies filosofie en theologie aan de Pontifica
U niversitas G regoriana, het bericht van nonkels overlijden vier dagen eerder. Dezelfde
dag nog heb ik met weemoed volgend gedicht voor hem neergeschreven:
Zijn bleek gelaat en een gelaten wenen
Bewoog zich in de lach van zijn gezicht.
't Afscheid heeft altijd mij tekort geschenen
wanneer hij stond zo bij de deur in 't licht
van late avond.
Toen wij vertrokken waren
besefte ik pas hoe stil en goed hij was.
Zijn koude hand gaf prevelend nog de zegen
op 't voorhoofd, wijl ik in zijn ogen las
dat oude vreugde en jonge zorgen wegen.
I k zie hoe liefdevol hij nog kwam groeten
van ver . . .
knikkend met zijn hoofd, vergeeld
door vele jaren van gebed en wroeten
van het priester-zij n .
Dat was het laatste beeld.

" Het verleden rust niet"
Voorlopig rapport over het archeologisch onderzoek
op de site van het nieuwe Maldegemse Rusthuis
in de Kleine Katsweg
Wim De C/ercq 1, Bart Cherreté 2, Phillipe Crombé 3,
Pedro Pype4en Birger Stichelbaut5

1 . IN LEIDING
De bouwplaats voor het nieuwe Maldegemse rusthuis in de Kleine Katsweg is gelegen op
de noorderflank van de grote zandrug Maldegem-Stekene. Deze dekzandrug van
laatglaciale ouderdom vormt een grens tussen de hoge, kleirijke en heuvelachtige cuesta
ten zuiden en de lagere, nattere g ronden onder de (getijden) invloed van de zee en de
Schelde ten noord e n . De goed gedraineerde zandgronden waren g e makkelijk
bewerkbaar voor primitieve landbouwtechnieken en de ligging op de overgang tussen
verschillende bodem- en landschapstypes bood aan de p reh istorische tot
vroeghistorische mens goede troeven voor de uitbouw van nederzettingen. Eerdere
opgravingen en vooral de talloze luchtfotografische waarnemingen van piloot J . Semey,
maakten al herhaaldelijk duidelijk dat deze zandrug en zijn archeologische sites een
groot potentieel innemen voor de kennis van het oudste verleden van noordelijk
Vlaanderen. Het hoefde dan ook niet te verwonderen dat de archeologische begeleiding
van de 1 .7 ha grote afgraving op de bouwplaats voor het rusthuis archeologische resten
opleverde uit verschillende perioden. In de huidige stand van het onderzoek dateren we
die in de ijzertijd, in de Romeinse periode en in de volle middeleeuwe n . U it de oudste fase
werden twee elkaar opvolgende boerderijen onderzocht, uit de Romeinse periode dateren
enkele losse vondsten van aardewerkscherven en een vermoedelijk graf. In de volle
middeleeuwen was het terrein in gebruik voor landbouwdoeleinden, getuige een
perceleringsgracht en de resten van een lokaal bewaarde bewerkingslaag . Gedu rende
het onderzoek kon steeds worden gerekend op de steun van aannemer De N u l , waarvoor
we hier onze dank willen uitspreken6• Tekenaar J. Angenon van de Vakgroep Archeologie
Universiteit Gent stond in voor het tekenen van het aardewerk en assisteerde bij de
opgravingen.
2. LANDSCHAPPELIJ K KADER
De 1 .7 ha grote bouwplaats vertoont een zacht hellende topografie met maximaal
bewaarde hoogte van 1 0.3 m TAW die afhelt naar het westen tot 9 . 3 m TAW, een lager
deel dus waar een beekje met haaks verloop op de zandrug deze laatste d raineert naar
de lagergelegen gronden naar het noorden toe. Zoals hierboven al werd aangegeven ,
situeert de plaats zich op ruimere schaal op de noorderflank van de laatglaciale
dekzandrug Maldegem-Stekene. De vorming van deze rug wordt toegeschreven aan het
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B rugge

[_j

Site Rusthuis

•

Zandige opvulling Vlaamse Vallei

•

Cuesta (tertiaire klei)

•

Kustvlakte (klei)

•

Sijsele
.

Maldegem .

Heuvelachtig gebied met ondiep tertiair

Fig. 1 . Situering van de site Maldegem-Kleine Katsweg op de noorderflank van de zandrug
Maldegem-Stekene (gebaseerd op Heyse (Fig. 5) in Thoen 1 985)

opwaaien en zich weer afz.etten van eolische zanden uit d roog liggende zee- en
rivierbodems tijdens koude en d roge fasen binnen de ijstijden 1 . Gedurende de warmere
perioden, de zgn. interstadialen, konden er zich meer uitgebreide vegetatiesoorten
ontwikkelen en werden plaatselijk zelfs plassen of vennetjes aan de voet ervan gevormd.
Vooral de opwarmingsfasen op de overgang van de laatste ijstijd naar het Holoceen , de
zgn . B0lling en Aller0dfasen (ca. 1 4.000- 1 0.000 voor Chr. ) , lieten in het Maldegemse hun
sporen in de bodem na. Zo werd tijdens de aanleg van een aardgasleiding in 1 997 een
donkere, plaatselijk houtrijke laag vastgesteld in Burkel8• Het betrof vermoedelijk een
vegetatiehorizont uit zo'n warmere fase. Deze laag was afgedekt door fijn geelwit eolisch
zand . Een gelijkaardig fenomeen werd echter ook opgemerkt op de werf voor het rusthuis.
Bij d e u itgravi n g van d e kelder kwamen i mmers twee verschil lende, g rijs- tot
zwarthumeuze lagen aan het licht, die op respectievelijk zo'n één en twee meter onder
actueel n iveau gesitueerd ware n . Hoewel er nog g een 1 4C-dateringen of
stuifmeelonderzoek werd uitgevoerd, zou hun ouderdom op basis van hun morfologische
kenmerken tot die warmere perioden op het einde van de ijstijden kunnen opklimmen.
Bijzonder is wel dat er in nauwe associatie met deze lagen een (vertakte) geul werd
opgemerkt, waarbij de grootste insnijding (ca. 4 m breed en tot 3 m diep) een N-Z-richting
vertoonde. Sommige van de oudere lagen werden doorsneden door de geul, andere
volgden haar verloop. Een kleine verdieping van 1 O cm op het oppervlak van het terrein
·
gemeten voor de afgraving van de bouwvoor, vertoont hetzelfde verloop als deze geul. Dit
wijst er wellicht op dat ondanks de afdekking met latere dekzanden, deze structuur nog
steeds in de moderne topografie merkbaar is. De exacte aard of betekenis van deze oude
landschapsvormende fenomenen is ons in de huidige stand van het onderzoek onbekend.
De vondst van de geul is in elk geval een gegeven waarbij snelstr-0mend water een zeer
zware impact naliet in de bodem. De verdere detailstudie ervan zal ons misschien ook
meer leren over de processen die meespeelden in de vorming van de dekzandrug.

Fig. 2. De oude geul en de vegetatiebanden.

3. ARCHEOLOGISCHE SPOREN
3.1 . Een boerderij uit de ijzertijd
Op de hoogste plaats binnen het werfareaal, tussen 1 0.2 en 1 0.3 m TAW werden zo'n 1 50
bodemsporen geregistreerd die behoren tot boerderijen uit de ijzertijd (fig. 3). Ze werden
afgedekt door een zeer plaatselijk bewaard laagje (vijf cm dik) van volmiddeleeuwse
ouderdom, dat wellicht met een oude ploeglaag uit die tijd in verband kan worden
gebracht. De bodemsporen vertegenwoordigen meestal de tot humus vergane resten van
houten palen die eens door de ploeglaag heen tot in de meer stabiele, zandige
ondergrond werden gedreven. Volledig in hout opgetrokken gebouwen vormen de meest
courant voorkomende vorm van constructie in de regio doorheen de tijd. Ondan ks hun
hoge ouderdom blijven bodemingrepen zoals paalgaten , maar ook afvalkuilen, diepe
grachten en waterputten zichtbaar in de bodem, zelfs na honderden en duizenden jaren.
Op de zandrug i n Maldegem tekenden de bodemsporen zich na afgraving van de
teelaarde en enkele afdekkende recentere laagjes dan ook af als bruinzwarte
verkleuringen, contrasterend met de gele natuurlijke zandgrond . Wél werd vastgesteld dat
de bewaring van deze sporen verre van ideaal was, vermits ze enerzijds door bioturbatie
(graafdieren en invloed van plantenwortels) en erosie (landbouw?) zwaar waren
aangetast .
Uit het geheel van 1 50 archeologische sporen (fig . 4) konden d rie grote structuren
weerhouden worden. Enerzijds betreft het de resten van twee elkaar op dezelfde plaats
opvolgende houten boerderijgebouwen, anderzijds werd op de rand van de uitgraving een
halve palencirkel onderscheiden . De gebouwen zijn op architecturaal gebied quasi
identiek (fig. 5). Het zijn respectievelijk 20 bij 8 m (geb. A) en 24 bij 8 m (geb. B) grote
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O c=:===== 1 00m
Maldegem Kleine Katsweg. OCMW�Rusthuis
Topografie YOOf afgraving en archeologische sporen

Fig. 3. Algemeen grondplan: topografie (voor afgraving) met lokalisatie van de archeologische
sporen.

constructies die volgens NO-ZW-richting werden opgetrokken. Gezien de slechte
bewaringstoestand, vooral dao aan de noordelijke zijde en aan de korte wanden van de
gebouwe n , kan het niet worden uitgesloten dat ze oorspronkelijk nog wat langer waren.
Qua basisconcept betreft het tweeschepige constructies, wat betekent dat de krachten
van het dak werden verdeeld over de wanden en over een rij van centrale nokstaanders,
die het gebouw in de lengte in twee gelijke delen verdeelde. De beide gebouwen bezaten
elk vier ingangen. Die situeerden zich recht tegenover elkaar in de lange zijden van de
constructie en telkens op kleine afstand van de korte zijden . Bij het kleinste gebouw
stonden binnenin de nokdragers in de l ijn van de ingangspartijen; bij het grootste gebouw
was de ruimte voor de ingangen opengemaakt; zware nokstaanders werden verder naar
het oosten en westen toe aangebracht, waardoor we moeten veronderstellen dat een
g root deel van het dakgewicht naar de . i ngangspartij toe werd gebracht. De
ingangspartijen van de westelijke delen van de gebouwen vertoonden overigens een
aanzien l ijke breedte van 2,5 m; die van de oostelijke waren ca. 1 .5 à 1 .75 m breed.
Dit duidelijk verschil zou kunnen worden verklaard door het voorkomen van verschillende
toegangen voor dieren (breed, in westelijk deel) en mensen (smal, in oostelijk deel). Beide
gebouwen bezaten bovendien ook greppels die de toegang aan de noordelijke flank van
het westelijk gedeelte flankeerden, als vormden ze een trechter naar de ingang toe.
Dergelijke greppels zouden een aanduiding kunnen vormen voor een systeem (hagen,
schutting . . . ) om de dieren ordelijker in d it deel van het gebouw te drijven. Dat alles zou
dan betekenen dat mens en dier - regionaal? - onder hetzelfde dak leefden. Binnen de
Noordwest- E u ropese trad itie van pré- en vroeghistorische houtbouw komt het
9
woonstalhuis overigens als dominant huistype naar voren • Zowel in de bronstijd, de
ijzertijd, de Romeinse periode als de middeleeuwen zijn gebouwtypes voorhanden waarin
het samenleven onder één dak van mens en dier gedocumenteerd t:ijn. Redenen voor dit
(seizonaal?) groeperen van mens en dier kunnen onder meer gevonden worden bij
oorzaken zoals veiligheid, warmte, voorziening van levensmiddelen e.d.m.
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Fig. 4. De paalkuilen van twee elkaar op dezelfde plek opvolgende gebouwen en een half cirkelvormige palenkrans.
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Fig. 5. De twee elkaar op dezelfde
plek opvolgende
gebouwplattegronden.
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U it de paalkuilen van de gebouwen werden wat fragmenten van handgemaakte potten
gerecupereerd (fig. 6). Het betreft zeer sterk gefragmenteerd materiaal dat vaak letterlijk
"doorworteld" was met plantenwortels. Vormelijk valt het echter op dat er zowel mooi effen
tot gepolijste schalen met geknikte wand voorkomen, als potten met naar binnen gebogen
of opstaande tot verdikte rand. Bij deze laatste types werden de wanden zeer grof met
een kleipap besmeten alvorens ze gebakken werden , wat de potten meteen een ruw
u itzicht en aanvoelen verleende. Versieringspatronen b estaan voor zover nog
vaststelbaar uit vingertopindrukken en groefversiering. Het geheel van vondsten kan op
typologische gronden in de ijzertijd worden gedateerd10• Radiokoolstofdateringen op
houtskool en verbrand bot moeten deze datering nog kunnen verfijnen. Voorlopig wordt
een ruime datering in de periode 450 v. Chr.-0 als werkhypothese naar voren geschoven.
Wél werd in één paalkuiltje een randscherf aangetroffen van een g rote gedraaide beker
in zgn. terra rubra, een vroeg-Romeinse soort van import-aardewerk die uit de
Champagnestreek werd aangevoerd " . M ogelijk betreft dit een intrusief stuk; ook
volmiddeleeuwse scherven kwamen nog uit de bovenste delen van de palen te
voorschijn. Dergelijke "intrusieven" zijn geen onbekende op sites in de zandstreken .
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Fig. 6. Aardel/3erk uit de Ijzertijd uit de
gebouwen en palenkrans en een

OQ

Gallo-Romeinse scherf ( R-onder)
uit een gebouw.

Het fenomeen is het gevolg van allerhande "post-depositionele" processen waarbij
graafdieren maar ook landbouwactiviteiten (bovenste) delen van archeologische sporen
gaan aantasten en vermengen met van hogere lagen afkomstig jonger materiaal. Toch
blijft voorzichtigheid vooralsnog geboden en d i e n e n de resu ltaten van d e
radiokoolstofdatering afgewacht t e worden om definitief uitspraak t e doen over de
datering van de gebouwen.
Heel duidelijke, bouwtechnische parallellen voor deze gebouwen zijn er niet. Dat komt
enerzijds doordat in Oost- en West-Vlaanderen vooralsnog weinig of geen gebouwen uit
de metaaltijden werden onderzocht. Het enige huis uit de bronstijd dat tot op heden in
Vlaanderen werd onderzocht, bevond zich te Maldegem-Burkel12• Dit was echter langer en
drieschepig van constructie. Huizen uit de vroege ijzertijd zoals in Sint-Denijs-Westrem en
Sint-Gillis-Waas'3 wijken ook door hun d rieschepigheid af; ze zijn bovendien veel korter.
De sterkste parallellen vertonen de huizen van het zgn . type Haps. Deze worden in
Nederland als kenmerkend beschouwd voor de ijzertijd vanaf de Sde eeuw voor Chr. 1 4
Kenmerkend zijn daar de tweeschepigheid, het voorkomen van tegenover elkaar liggende
ingangen en de verdeling van krachten over nokstaanders en wanden, waarbij de laatste
vooral bestaan uit vele kleine paaltjes. Toch zijn de grote lengte, de greppels naar de
i ngangen en de wei n ige wandpaaltjes d u idelij k afwijkende ken m e rken voor de
Maldegemse exemplaren. Enkele gebouwen uit de late ijzertijd, gevonden nabij de
Schelde in Zele, tonen nog het meest verwantschap, al bemoeilijken de vele tiental len
palen daar de zeer éénduidige lezing van de plattegronden15•
In het verlengde van de gebouwen en ten oosten ervan werd op de ran d van de uitgraving
een halfcirkelvormige gepositioneerde palengroep aangetroffen (fig . 4). Deze zoomde
een kleine depressie af. Een groepje van 1 5 dicht tegen elkaar voorkomende paaltjes
stond naast deze cirkel . De exacte betekenis van dit alles ontgaat ons. Misschien betreft
het een soort kraal . Binnen de afgebakende zone werden er overigens enkele
ijzerslakken (resten van ijzerbewerking) en wat potscherven gevonden. Deze lijken uit
dezelfde periode te stammen als de gebouwe n . Even ten oosten werd in een
sleuvenstelsel voor de aanleg van rioleringen en leidingen een gracht aangesneden met
N-Z-verloop. De opvullingskleur en textuur was sterk gelijkaardig aan die van de
paalsporen van de gebouwen en palenkrans. Toch zal 1 4C-onderzoek moeten uitwijzen
of een gelijktijdige fenomeen is.
3.2. De Romeinse periode.
Verspreid over het areaal werden enkele Gallo-Romeinse potscherven aangetroffen . Ze
getuigen wellicht van een menselijke aanwezigheid in het gebied gedurende de eerste
eeuwen van onze jaartelling. De enkele Romeinse scherf die uit één paalkuil van de
oudere ijzertijdgebouwen te voorschijn kwam zou, in afwachting van 1 4C-dateringen, van
residuele aard binnen dit gebouw kunnen zij n . Meer structurele bewijzen voor de Gallo
Romeinse aanwezigheid is de vondst van een vermoedelijk brand restengraf. Dit zijn
kuiltjes waarin de resten van de brandstapel (houtskool , as, soms wat verbrand bot) en
eventueel enkele (verbrande) resten van grafgiften (meestal aardewerk) in een kuiltje
worden gedeponeerd. De structuur die op de rusthuissite werd gevonden was een mooi
voorbeeld van dergelijke graven. Het graf was ovaal en mat ca. 60 bij 25 cm met
komvormig profiel. Een donkere lens houtskoolrijk, vettig aanvoelend zand lag op de
bodem en bevatte verder nog de verbrokkelde restanten van een traag gedraaide pot met
dekselgeul, te dateren in de tweede of derde eeuw van onze jaartell ing . Het feit dat dit
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g raf vrij geïsoleerd voorkomt hoeft geen verwondering te wekken. Meer en meer worden
immers naast de klassieke g rafvelden ook veldgraven uit de Gallo-Romeinse periode
onderzocht16• Het wordt d uidelijk dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling de
geïsoleerde begraving buiten de klassieke gemeenschappelijke begraafplaatsen in
landelijke zones geen onbekend gebruik was. Ook bij het onderzoek in Maldegem-Burkel
kwam een g eïsoleerd graf aan het licht11• Ondanks de vele vondsten van Gallo-Romeinse
nederzettingen in het Maldegemse10, betreft dit één van de eerste funeraire vondsten.
3.3. Middeleeuwen
Tijdens de volle m iddeleeuwen ( 1 0-1 2de eeuw) was h et areaal in gebruik als
landbouwland . Een plaatselijk en dun bewaard restant van een ploeglaagje kon her en der
over het terrein worden aangetroffen. Het bevatte enkele randen van grijs, met grove
kwarts verschraald aardewerk, voornamelijk kogelpotten . Een N-Z-gerichte gracht die
centraal over het bouwterrein liep, zou uit dezelfde tijd kunnen dateren. Uit de latere
perioden dateren nog enkele g rachten , waarvan sommige nog actief waren. Ze werden
echter niet onderzocht gezien h u n voorkomen op oud kaartmateriaal (o.a Popp).
4. TOT SLOT.
De archeologische begeleiding van de bouw van het nieuwe rusthuis in Maldegem is
d uidelijk geen maat voor niets gebleken. Ondanks het feit dat heel wat onderzoek nog in
de beginfase zit, is het nu toch reeds d uidelijk dat er heel wat nieuwe informatie uit het
oudste verleden van Maldegem aan het licht kwam . Vooral de boerderijen voorspellen
een nieuw licht te zullen werpen op de kennis van de ijzertijd in het noordelijk deel van
Vlaandere n . De geologische fenomenen uit de diepe re delen van de bouwwerf
weerspiegelen weliswaar geen menselijke activiteit, maar hun onderzoek kan bijdragen
tot de kennis van de landschapsontwikkeling van het gebied op het einde van de ijstijden.
Of hoe het verleden toch niet rust.
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Middelburg
tijdens de Tachtigjarige Oorlog

( 1 568- 1 648)

I I . Aan de rand van het frontgebied,
1 5 84- 1 604
Marc Martens

Ontredderd en ontvolkt
Een hagenpreker op het g rondgebied , openbare godslaster i n g , geuzeninva l l e n ,
kerkschending, calvinistische dwingelandij , roof, brandstichting, inundatie, ontvolking . " ,
het was allemaal Middelburgs deel tijdens d e eerste decennia van d e Tachtigjarige
Oorlog.
De heer van Middelburg , in 1 582 uit Vlaanderen verbannen omwille van zijn trouw aan het
Spaanse gezag en aan het katholieke geloof, overleed enkele maanden na aankomst op
het familiegoed van zijn schoonzoon in Frenz bij Aken. Wat zijn weduwvrouw te
aanschouwen kreeg toen ze eind juni 1 584 haar M iddelburg na bijna d rie jaar afwezigheid
terugzag, was de lamentabile destructie derselve stede 1: een stadje d at tot een puinhoop
was herleid, vrijwel verlaten en met in de wijde omgeving afgestroopt en overstroomd
land. Maar dat was niet enkel Middelburgs lot: nog in 1 587 en volgende jaren noteert de
ontvanger van het Brugse Vrije in zijn rekening . . dat tlandt vanden Vrijen inden jaere
ende ougst xvC vierentachtentich ende corts daernaer gheheel vague ende onbewuent
gheworden es, ende dat alle de inwoenders vanden platten lande alsdan hebben moeten
vluchten, ende hurelieder wuensten, ghoedynghen, vruchten ende bestiael
abandonneren . . 2 De inkomsten van de kasselrij waren navenant.
.

.

Hoezeer Middelburg , zowel het stadje als de wijde plattelandsomgeving van de
heerlijkheid, door de oorlog ontredderd en ontvolkt was, blijkt inderdaad uit de fiscaliteit.
Zo werden de gewone belastingen aan het Brugse Vrije, de zettinghe 3 die volgens een
vroegere overeenkomst tussen Pieter Bladelin met het Vrije in principe 224 lb. (pond)
par(isis) bedroeg •, en de poinctinghe 5, beide vastgesteld in oktober 1 583, tot een vijfde
herleid.
Voor die regeling, toch een gunst vanwege het Vrije, hoorde een faveurtje: aan de
burgemeesters en aan griffier de Aula van het Vrije werd een present in tarwe gedaan
wegens zekeren goeden dienst ende vrientscepe . . . ghedaen int veraccorderen ende
vercrijghen het quijtshelt vande vierdeelen (van vijf) op de belastinge n , een schenking die
toch ruim vier pond groten vertegenwoordigde; om dezelfde reden werden de ontvanger
van het Vrije en zijn klerk getrakteerd in den Wilden Predicare te Brugge 6• De taalman
Kaart links; De geînundeerde omgeving van Middelburg, Aardenburg en Sluis, begin 1 7de eeuw.

Kaart van Henricus Hondius.
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van het Vrije, meester Andries Hellinc, kreeg ter gelegenheid van zijn bruiloft een half
zester wijn aangeboden 7•
De zettinghe metten hondebroode, een belasting waarvan de opbrengst bestemd was
voor het onderhoud van de g rafelij ke jachthonden, leverde i n 1 584 duer dese
jegenwoordige oorloghe ende troub/en tijt niéts op.
Ook de verpachting van de bier- en wijnaccijnzen bracht sinds de zomer van 1 583 door
de aanhoudende passage van krijgsvolk, nauwelij ks nog geld op: Jacques de Zorg here,
die de inning van de accijns had gepacht van 1 mei tot eind oktober 1 583, had daarmee
groot verlies, jae lette/ ofte geen proffijt vanden zelven pacht ghehadt; voor het volgende
halfjaar, 1 november 1 583 tot 30 april 1 584, raakte de accijns niet eens verpacht, en dat
bleef zo tot eind 1 585 °.
Het is erg onwaarschijnlijk dat de vrouwe van M iddelbu rg nog haar intrek genomen heeft
op het kasteel. Voor zover in de voorbije jaren al niet geroofd of vernield, en wat het
kerkgoed betreft ook ingeleverd , was de kostbare inboedel van kasteel en kerk naar van
Ongnies' woning in de Langestraat te Brugge overgebracht en daar toevertrouwd aan de
zorgen van dokter Francis Rapaert, die ook de volmacht had gekregen over het beheer
van al Filips' goederen. Het is trouwens Francis Rapaert die, samen met zijn zoon Pieter,
met Lambrecht Sproncholf 9 en met baljuw Provoost, de reken ing van stad en heerlijkheid
over 1 583-1 585 ondertekent. Bij de auditie was ook Adolf d'Hooghe, cantere van
Middelburch, aanwezig.
Hoewel we in de aanhef van de rekening een voltallige magistraat van burgemeester en
acht schepenen vermeld vinden, mogen we veronderstellen dat een aantal van hen niet
in Middelburg zelf resideerde, maar een veiliger onderkomen had gevonden in Damme of
·
Brugge. Zo vergaderden op 22 maart 1 584 de magistraat en de notable laten niet in
Middelburg , maar in Brugge om te communikeren zeker zaken hemlieden angaende 10•
Het laatste wat we over Margareta van Hames vernemen, weliswaar onrechtstreeks, is
dat haar afgevaardigde werd vergoed voor het horen en sluiten van de rekening 1 583-85
en voor het vernieuwen van de wet, en dat haar de grondrente op het schepenhuis werd
betaald. Voorzeker trok ze naar Oignies bij Rijsel, waar ze n og maar weinig langer dan
een jaar heeft geleefd.
Palissaden
Behalve nauwelijks bewoonbaar, was Middelburg ook lang niet veilig : het nabije Sluis was
in handen van de rebellen, zodat van daaruit nog steeds uitvallen konden verwacht
worden. Op het kasteel waren weliswaar een zevental Spaanse huursoldaten gelegerd,
maar veel meer dan bewaking en bescherming tegen groepjes ronddolend gespuis en
verlopen soldaten was daar niet van te verwachten. In elk geval werd uit vrees jegens de
rebel/e vander Sluus nog steeds de wacht gehouden op de kerktoren. Daarvoor was in
Brugge een hoorn gekocht, beslagen met koper 1 1 •
Na de plunderingen en de brand in oktober 1 583 waren veel Middelburgnaars hun have
en goed kwijt; tot beschermenesse ende verzekerthede vande aerme schamele gevluchte
laten van de stad en heerlijkheid werden in opdracht van de magistraat door Gooris
Janssens vier pa/asaden opgetimmerd, één tegen elk der drie stadspoorten en één aan
de kloosterbrug . Deze laatste en die bij de zuidpoort waren voorzien van een grote poort
en een manpoortje, en vergden 28 dagen werk. Daarbij werd Janssens geholpen door

Jan Blondeel. Baljuw Provoost leverde 22 eecken rebben van tien voet lengte, ander hout
werd op aanwijzen van de kapitein van het kasteel gerooid. Als toebehoorende diversche
vut lantsche persoonen, niet wetende voor zeker waer die hem houdende zijn weder
zijlieden hem houden over de zijde vanden vijant ofte niet, bleef dat hout onvergoed .
Pieter de Weert kreeg opdracht zes g rote gaten die in de kloostermuur gebroken waren,
toe te metselen, deed herstellingen aan de grote poort en plaatste een nieuw deurkozij n ;
met zijn knechten had hij ook zeven dagen werk met het dichten van twee m u ren bij de
palissade aan de zuidpoort 1 2 •
De presenten die men deed aan de commandant van het garnizoentje op het kasteel en
aan kapitein Simeon in Damme met de bedoeling dat ze hun manschappen in toom
zouden houden, kwamen in vorig jaarboek reeds ter sprake. Ook de soldaten zelf trachtte
men te plezieren: op 1 mei 1 585 en op Sint-Jobsdag , 1 O mei daarna, werden ze tot
rekeratie getrakteerd door de wet. Bovendien kreeg kapitein Staercke nog twee
kwartieren van een kalf aangeboden up hope hij de laten te beter ende ghewilliger
accommoderen ende in als assisteren zoude 1 3 .
Van 8 tot 1 O december 1 585 was den heere vander Mate, Frans officier en één van de
4
legeraanvoerders van de prins van Parma 1 , met diverssche capiteijnen, ede/mans zijne
dienaars ende andere zo wel te voet als te perde te Middelburch up het casteel ghelogiert.
Middelburg betaalde toen de kosten voor bier, brood, boter, vlees, brandhout en hooi voor
de manschappen en hun dieren. Ook in januari '86 verbleef maestro del campo de la
Motte op het kasteel, samen met Haultepennes luitenant Hormes 15• Er werd hem toen
een tamme fazanthaan aangeboden; de zowat 40 soldaten uit zijn gevolg werden van
brood en kaas voorzien.
Op de kosten van 1 2 pond groten die baljuw Provoost, tevens ontvanger-tresorier,
daarvoor inbracht, kwam er tijdens de auditie van de rekening protest. De ontvanger
meende evenwel reden tot klagen te hebbe n : zo had hij tot secourse vande onderzaten
ende laten van Middelburg, en nog wel op verzoek van de magistraat, bereidwillig enige
van zijn beste juwelen verkocht en andere sinds april 1 585 in de lommerd in pand gesteld,
met als gevolg dat hij met zijn familie nauwighede moest lijden ; hij had ruim 1 50 pond
voorgeschoten, o.m. 50 gulden voor het optrekken van de palissaden ; al die jaren stond
hij ten dienste van stad en heerlijkheid en hij had zich digmae/ in pericle van zijnen lijve
ghestelt 1 6 •
Margareta van Ongnies
De rekening van Middelburg over 1 583-85 waaruit we de meeste van bovenstaande
gegevens putten, werd geviseerd in naam van Boudewijn de Montmorency, sinds 1 585
tweede echtgenoot van Margareta van Ongnies, het enige kind van Filips en Margareta
van Hames. Ze wordt er vermeld als Edele ende moghende vrauwe mevrauwe Margriete
van Ongnys als nieuwe erfachtige vrauwe deser stede ende heer/ichede van Midde/burch
in V/aendere. Waarschijnlijk geboren omstreeks 1 540-1 545, huwde ze in 1 564 of '65 met
Richard de Merode, baron van Frenz, luitenant in een regiment van de graaf van Egmond
en later gouverneur van Gelderland. Hij stierf in 1 577 1 1 • Uit het huwelijk kwamen vijf
kinderen voort, waarvan de oudste zoon , Filips, heer van Middelburg zou worden en een
dochter Joanna in juni 1 572 geboren werd op het kasteel van Middelburg , kort voordat het
stadje voor het eerst van nabij kennis maakte met de geuzen 1 6 •
Als gezeg d , hertrouwde Margareta met Boudewijn van Montmorency, heer van
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H ubermont, Launaix, Lan noy en Marets, een halfbroer van Georges of Joris de
Montmorency, hoogbaljuw van Brugge en van het Vrije en in die functie dus een opvolger
van Filips van Ongnies. Binnen d it huwelijk werden nog twee kinderen geboren.
Bij haar intrede in 1 586 kreeg de nieuwe vrouwe van Middelburg vanwege de wet en
notabelen een zwarte hengst tot huer wellecomme, plus een ze/veren coppetasse
verwapent met de wapenen deser stede ende heer{ichede, gemaakt door de Brugse
zilversmid Gillis Scelhaver. Ook zij bleef niet in Middelburg : het stadsbestuur betaalde
voor de h u u r van twee paarden en twee knechten om mevrauwe . . . te helpen voeren naer
Rijssele, wat eveneens laat veronderstellen dat ze in Oignies haar intrek nam.
De reconqu i sta
Gesteund door de U nie van Atrecht was Alexander Farnese, prins van Parma, in 1 579
begonnen aan de herovering van de opstandige gewesten voor de Spaanse troon en het
Roomse altaar. Verliep zijn opmars aanvankelijk eerder gestaag (Maastricht, Kortrijk,
Doornik, Breda . . . ) , vanaf 1 582 leek die niet meer te stuiten: Oudenaarde, leper, Diest,
Dui nkerke, Diksmuide . . . werden onderworpe n , in oktober 1 583 werden Eeklo,
Aardenburg en Middelburg ingenomen. Brugge en Damme capituleerden in mei 1 584,
Gent op 1 7 september nadien, in maart 1 585 gaf Brussel zich gewonnen, in juli daarna
Mechelen. Kroon op het werk was de reductie van Antwerpen, dat zich na twee jaar van
weerstand op 1 7 augustus 1 585 overgaf. De val van de g rootste en rijkste stad, het
economisch en financieel centrum van de Nederlanden uit die tijd, veroorzaakte een ware
uittocht van kapitaal , ondernemingsgeest, intellect en inventiviteit: bijna de helft van de
zowat 90.000 i nwoners, over.Vegend calvinisten , trok naar het Noorden, o.m. naar Leiden,
Haarlem en het meest naar Amsterdam, dat in de volgende decennia een grote
economische, intellectuele en artistieke bloei zou kennen19• De Schelde bleef door de
Hollanders en Zeeuwen afgesloten, waardoor de handel in Antwerpen nagenoeg stil
kwam te liggen.
Met de moord op Willem van Oranje, 1 O juli 1 584, had de alliantie van de zeven
noordelijke provincies haar morele, politieke en militaire leider verloren . In een opvolger
was niet voorzien.
Na de kwalijke ervaringen met de hertog van Anjou en verontrust door de vorderingen die
Farnese bleef maken, stuu rden de Staatsen eerst aan op een alliantie met Anjous broer,
de Franse koning Hendrik 111, maar die bedankte. Men vond dan een bondgenoot in
Engelan d : in mei 1 585 boden de Staten-Generaal aan Elisabeth 1 het soevereinschap
over de Nederlanden aan . Ze koos er echter voor een gouverneu r-generaal naar de
Nederlanden te zenden, Robert Dudley, g raaf van Leicester. E ngeland zou bovendien de
opstand militair en financieel steunen, maar toen de Engelse troepen midden september
1 585 Vlissingen bereikten , was Antwerpen reeds gevallen.
Tegen de wil van zijn koningin in liet Leicester zich in januari 1 586 tot landvoogd
uitroepen. Het embargo dat hij enkele maanden later op de handel met Spaans gebied
oplegde, was voor Holland en Zeeland niet te verteren. De konvooi- en licentgelden waren
immers een belangrijke bron van inkomsten ter financiering van de oorlog.
Grote man bij de Staten en opponent van Leicester was Johan ven Oldenbarnevelt, de
stadspensionaris van Rotterdam. Als 'advocaat van den lande' slaagde hij erin, zonder de

bevoegdheid terzake van Leicester en diens Raad van State te erkennen, het
landsbestuur te hervormen en de Staten te overtuigen op eigen gezag een leger op de
been te brengen . Dat gaf hij in handen van zijn pupil graaf Maurits van Nassau 20, een
zoon uit Willems tweede huwelijk. Pas 1 8 jaar oud, werd Maurits i n november 1 585 tot
stadhouder van Holland en Zeeland benoemd, in 1 587 werd hij kapitein-generaal van
Holland en Zeeland en admiraal-generaal van de U nie. Onder hem en zijn neef Willem
Lodewijk zou de opstand het karakter aannemen van een werkelijke oorlog, waarbij hij
steeds meer ging steunen op wetenschappelijke inzichte n , o . m . van de uit Brugge
afkomstige Simon Stevin.
Wegens de spanningen met de Staten keerde Leicester eind 1 586 tijdelijk naar Engeland
terug; hij zou in juni 1 587 weer overkomen in een poging Sluis te ontzetten .
Rugeley
De merkwaardigste grafsteen op het kerkhof van Middelburg is van een Engelsman ,
Francis of François Rugeley. De steen, die oorspronkelijk binnen in de kerk lag , is
ingewerkt in de buitenmuur van het koorhoofd .
Boven en terzijde van het Franstalige opschrift, dat we hierna laten volge n , zijn Rugeleys
wapenteken en kwartierstaat voorgesteld, onderaan staat het ru itvormige wapen van zijn
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tweede vrouw, Philippine van den Briaerde. Opmerkelijkst is de vermelding "lequel a quité
sa patrie pour la foy catholique apostolique et romaine". Gelijke verwijzing naar zijn
geloofsovertuiging treffen we nog aan op de epitaaf van zijn zoon François, eertijds in de
predikherenkerk te Brugge, die zich identificeerde als "noble homme Francois de Rugeley,
escuier, fils de François, gentilhomme anglois qui q uitta biens et patrie pour la foy
catholique " . " 2 1
Rugeley, afkomstig uit het d istrict Staffordsh i re, moet dus uitgeweken zijn voor de
vervolgingen van katholieken tijdens de regering van Elisabeth 1 ( 1 558- 1 603), en kwam
vermoedelijk in of kort na 1 584 in Brugge terecht, waar hij, opgenomen in de kringen van
de hogere burgerij, h uwde met Anna Wynckelman, weduwe van burgemeester Nikolaas
Casem broot. Zijn tweede huwelijk met Philippine van den Briaerde bracht hem naar haar
erfgoed, het kasteelhof De Blauwe Poorte op Heille, en dat verklaart zijn begrafenis in
Middelburg-in-Vlaanderen. H ij stierf in 1 6 1 0.
Sluis en de Armada
Na de val van Antwerpen slaagde Parma er tijdens hetzelfde jaar nog in Nijmegen in te
nemen, in 1 586 volgden G rave, Venlo en Neuss, in 1 587 o.m. Deventer en Zutphen.
De steun van de Engelse koningin aan de opstand in de Nederlanden, maar evenzeer de
Engelse aanvallen op de Spaanse koloniën en in 1 587 ook de moord op haar nicht, de
katholieke Mary Stuart van Schotland, dreven Filips I l tot wraak. Het zou een
strafexpeditie worden waarvoor een onverslaanbaar geachte vloot van 1 32 schepen met
meer dan 30.000 manschappen werd toegerust, de fameuze 'armada invencibele'. In dat
p lan was voorzien dat Farnese met zijn troepen de invasie van Engeland zou
ondersteunen, en daarvoor was een uitvalsbasis in Vlaanderen nodig : Oostende of Sluis,
de enige havensteden ten zuiden van de grote rivieren die nog in Staatse handen waren.
In de aanloop van die missie verzamelde de hertog 22 van Parma in mei 1 587 zijn troepen
rond Oudenburg en Snaaskerke, niet ver van Oostende. Op 8 juni arriveerde hij in
Brugge23, waar hij logeerde ten huize van de hoogbaljuw, GeorgeS' de Montmorency, heer
van Croisilles, de schoonbroer van Margareta van Ongnies en vader van haar
schoondochter.

Alles wees er dus op dat Oostende zou belegerd worden, maar h et werd Sluis 24• Die
havenstad bood meer kansen voor de bevoorrading van de in te zetten troepen en kon
uitvalsbasis worden voor een aanval op Vlissingen, waardoor de mogelijkheid open kwam
de handel op Antwerpen weer vrij te krijgen. Bovendien, met Sluis in handen, was een
veel betere controle mogelijk op de Hollandse en Zeeuwse koopvaardij, die immers de
oorlog voor een belangrijk deel financierde, én zou Brugge opnieuw vanuit zee bereikbaar
zij n .
I n de tweede week van juni begaven de legers van Parma zich in d rie verschillende
colonnes richting Sluis: één o . l.v. Karel van Mansfelt rukte op via B lankenberge om dan
langs de kust over Knokke en de Zwinoever Sint-Anna-ter-Muiden te bereike n ; een
andere onder leiding van de la Motte zou via Brugge - Damme - Hoeke naar Sluis
optrekken , de derde vertrok op donderdag 1 1 juni onder leiding van Parma zelf uit de
omgeving van Oudenburg om via Brugge tegen de avond M iddelburg te bereiken , waar
halt gehouden werd . 's Anderendaags ging het over Aardenburg en Heinkenswerve (nu
Draaibrug) noordwaarts om dan bij laag water de zeegeul tussen Sluis en IJzendijke over
te steken , richting Cadzand.
Sluis was goed versterkt 25 en was op zichzelf bijna een eiland, verdedigd door zeegeulen
en kanalen, dijken, forten en schansen en geïnundeerd land . In d e strijd om de vesting
werden op kleinere schaal de tactieken hernomen die eerder tot d e val van Antwerpen
hadden geleid : beleg en blokkade van de waterwegen, waarbij over de Zwingeul een
d rijvende botenbrug werd gemaakt.
Met de bedoeling Sluis te ontzetten, kwam op 6 juli Leicester weer over en maakte zijn
hoofdkwartier in Middelburg op Walcheren. Ondertussen was Maurits van Nassau tot
kapitein-generaal van Holland en Zeeland benoemd en zou hij het opperbevel krijgen over
de troepen van de Generaliteit.
Het beleg van Sluis was heroïsch, zowel van de kant van de belegeraar als van de
belegerden. Tijdens de laatste week van juli ondernam de geünieerde Staats-Engelse
vloot met o.m. Leicester en admiraal-generaal Maurits en zijn neef admiraal van Zeeland
Justinus van Nassau verscheidene ontzettingspogingen, maar ongunstig getij weerhield
hen ervan tot actie over te gaan, terwijl verschillende manoeuvres om de Spaanse legers
van Sluis weg te lokken geen succes kenden. Uiteindelijk werd de druk op het
onafgebroken beschoten Sluis te groot, zodat op 5 augustus kapitein Arnold G roenevelt
zich gedwongen zag de stad over te geven. Sluis zou tot 1 604 in Spaanse handen
blijven.
Aan Staatse kant was het verlies van Sluis te wijten aan de slechte verstandhouding
tussen de Staten-Generaal en Leicester. In december 1 587 werd h ij gedwongen op te
krassen , het jaar nadien overleed hij.
Nu zowel Franse als Engelse hulp meer scha dan goed gedaan hadden, besloten Maurits
en Oldenbarnevelt zelf de leiding te nemen. De Staten-Generaal eigenden zich in 1 588
de soevereiniteit en dus de volledige regeermacht toe. Dit betekende de feitelijke
onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
De verovering van Sluis door Farnese, één der lastigste ondernemingen uit zijn
indrukwekkende carrière, was zowat het sluitstuk van zijn campagnes om de Zuidelijke
�ederlanden voor Spanje te herwinnen.

Het beleg van Sluis in 1 587 (Uit W. Baudartius, Polemographia Auraico Belgica, I l , fo 95 r.).

Al was er nu een Vlaamse haven van waaruit Farnese Nieuwpoort en Duinkerken kon
bereiken om de Armada te gaan ondersteunen, de expeditie van de Spaanse vloot,
aangevoerd door de op zee onervaren hertog van Medina Sidonia, liep faliekant af. Bij
Duinkerken en Nieuwpoort beletten oorlogsschepen van de Republiek dat Parma's vloot
de Armada kon vervoegen, de slagvaardigheid van Engeland, geholpen door schepen
van de Republiek, zorgde ervoor dat de Armada, die op 6 augustus 1 588 bij Calais voor
anker lag, zware verliezen leed . Storm en o n tij deden de rest. Bij een poging om via
Ierland en Schotland uit te wijken, voeren ook daar nog vele Spaanse schepen te pletter
tegen de klippen.
Onder sauvegarde
Van de beroering die de doortocht van Parma's legercolonne en de strijd om Sluis in een
stadje als M iddelburg ongetwijfeld meebracht, is in de rekening over de jaren 1 586-89 niet
veel te bekennen. Echt verwonderlijk is dat niet: Middelburg lag aan de zuidelijke rand van
het sinds 1 583 geïnundeerde gebied, zodat het moeras- en schorrenlandschap eigenlijk
een brede barrière vormde, die bescherming bood tegen het krijgsgewoel verderop.
Ook in andere bronnen vinden we slechts sporen van zijdelingse·betrokkenheid daarin.
Zo werden midden juni 1 587 bij Leestjes honderden halfwas olmen, gekapt in de dreven
van het kasteel van Moerkerke, van schepen op de Lieve overgeladen op wagens om ze

richting Sluis te transporteren, waar ze moesten
dienen voor het dempen van de laagten
26
om zo het geschut te kunnen vervoeren .
Op 26 juni 1 587 werd de Brugse koerier Stevin Caron naar Damme en M iddelburg
21
gezonden, 's anderendaags naar de markies van Renty int /eghere • Renty, admiraal van
Vlaanderen, was de bevelhebber van de Spaanse en Waalse manschappen die de
pontonbrug over de Zwingeul bij Sluis controleerden. Eerder had Caron met nog d rie
2
andere boden Parma begeleid op zijn tocht naar Cadzand 8 •
Nog i n 1 587 werden Adriaen Verscrieck en andere schippers door het Brugse
29
stadsbestuur vergoed voor het wederhalen van twee sticken artillerie uit M iddelburg • Die
kanonnen waren dus blijkbaar Brugs bezit; of ze speciaal met het oog op de belegering
van Sluis naar Middelburg waren gebracht, is ons niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk
hebben ze er geen dienst hoeven te doen.
Toch moet er duidelijk een gevoel van onveiligheid geweest zij n , vooral uit vrees voor
troepjes rondtrekkend soldatenvolk van het eigen kamp. Daarom vroeg en bekwam men
eene sau/vegaerde vanden prince van Parme tot bescermen ende beletten vande
excurtien vanden volcke van oorloghe. "Excurtien" zijn hier zonder meer te verstaan als
rooftochten. De inhoud van de schutbrief, die het zegel droeg van Filips Il en getekend
was door de hertog, werd op d rie blikken platen geschilderd en voorzien van Parma's
wapenteken in een houten lijst opgehangen tegen de palissade aan het kasteel, aan de
zuid- en aan de noordpoort.
Af en toe waren er in Middelburg soldaten op logement. Die betrokken dan een kamer in
het huis van baljuw Provoost. Mogelijk woonde hij toen nog niet op het kasteel, wat enkele
jaren later toch zeker het geval was zoals we straks zullen zien. Ten huize Provoost
kwamen ook die vanden wet samen om er recht ende wet te doen.

Twee kanonnen. Tekening van David I l Teniers
(Amsterdam, Rijksprentenkabinet).

Op 7 december 1 587 werd Jan Ruebens, een Brugse minderbroeder, aangesteld als
bedienaar van de parochie; hij was tegelijk verantwoordelijk voor Moerkerke, Aardenburg
Sint-Baafs en Onze-Lieve-Vrouw, en Sint-Kruis bij Aardenburg . I n de kroniek van het
klooster, in 1 783 opgesteld door zuster Constance Dufour, komt hij voor als Jan van
Rieben en werd hij door de provinciaal naar Middelburg gestuurd om te besien de plaetse
dus om de toestand van het klooster in te schatten en wellicht het nodige te
ondernemen om het weer bewoonbaar te maken . Als bedienaar van de parochie werd hij
nog geen jaar later, midden oktober 1 588, vervangen door een andere, niet bij naam
gekende geestelijke 30•
" .
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Lasten
De inkomsten en uitgaven van Middelburg laten nog steeds de indruk van een schaars
bevolkte stad en heerlijkheid: de zetting van oktober 1 586 bracht mits de depopulatie
vanden lande niets op. Door de oorlogsomstandigheden was ze trouwens door het Vrije,
evenals het jaar voordien, niet eens ingesteld mits datt onmogelijk ware 3 1 • De pointingen
van oktober 1 587, '88 en '89 leverden respectievelijk 5 lb. 8 d(eniers) , 6 lb. 9 s(chellingen)
2 d. en 9 lb. 1 s. 3 d. g roten op 32• Daarbij dient opgemerkt dat het bestuu r van het Brugse
Vrije, precies omwille van de ontvolking in het ambtsgebied, bij resolutie van 1 9
september 1 587 vastgesteld had voortaan een aanslag te vestigen op de bedreven ende
ghecultiveerde landen, en wel voor een bedrag van 25 groten Vlaams per gemet 33• Aldus
zouden in Middelburg in 1 587-88, 52 gemeten 34 grond beweid en/of bewerkt zijn.
Gerekend aan 2,5 gemet of iets meer dan 1 hectare per gezin 35, aanvaardbare norm voor
die tijd en omstandigheden, zou dat betekenen dat in 1 587-88 een twintigtal gezinnen in
Middelbu rg woonden. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van 4 à 5 personen zou dat een
bevolking geven van 80 à 1 00 mensen.
I n september 1 588 werd de taxatie uitgebreid : bovenop de 25 g roten per gemet weide of
land in gebruik, zou daer de beesten int ghemeene loopen, d .w.z. op het gemeen of
publiek graasland, voor elc peerd ofte vue/ het equivalent van 2 gemeten gelden, voor
e/cken ossche, styer, coeye ofte veerze ende andere hoornebeesten wesende boven de
oudde van twee jaeren het equivalent van één gemet, dat alles zuiver boven de kosten
van ommestelling en collecte 36• In 1 588-89 bracht M iddelburg volgens dat systeem 77 lb.
1 0 s. par. aan, het volgende jaar 1 08 lb. 1 5 s., in 1 590-9 1 1 25 lb. Gezien thans ook op
d ieren werd betaald, is geen opgave van het grondgebrui k meer mogelijk, maar de
oplopende bedragen mogen · allicht zowel op het gebruikte areaal als op het vee
toepasselijk geacht worden en wijzen dus op een toename van de bevolking.
Dergelijke cijfers krijgen maar relevantie bij vergelijking met die binnen een grotere
geografische of bestuu rlijke omschrijving zoals bv. het Brugse Vrije 37• We stellen ze hier
naast die van enkele naburige ambachten en heerlijkheden. Hoewel daarbij onmogelijk
valt in te schatten of en in welke mate er door de collectanten fraude werd gepleegd,
geven ze toch een tendens aan. U itvoeriger gegevens zijn verwerkt in Bijlage 1 , Tabel 1.
In het jaar dat Middelburg 60 lb. 8 s. par. ten comptoire van het Vrije bracht, 1 587-88, werd
voor Aardenburg-ambacht 1 4 lb. 1 O s. genote�rd, voor Moerkerke-ambacht neant, voor
Maldegem-ambacht 23 lb. 1 3 s. Daartegenover valt de heerlijkheid Sijsele op met een
inbreng van 1 400 lb. 1 O s.38
Tegenover de 1 08 lb. 1 5 s. par. van Middelburg in 1 589-90 staat Aardenburg-ambacht
zonder Cadzand met 3 lb. 2 s. 6 d . , Moerkerke-ambac ht met 49 lb. 1 1 s., Maldegem
ambacht met 9 lb. 1 7 s. 1 O d . , het Knesselaarse en U rsel met n iets, Eeklo stadS9 en keu re
en Kaprijke elk met 1 O lb. par. en Sijsele is teruggevallen op 7 45 lb. 1 6 s. par.
In de jaren 1 587-89 werd Vlaanderen geteisterd door een grote hongersnood, gevolg van
misoogst én vernieling van de velden. Bovendien braken in tal van steden en dorpen
pesthaarden uit, en daar was de niet-aflatende beweging van mensen op doortocht of op
zoek naar een veilig onderkomen zeker niet vreemd aan. Ondanks die nood en
voedselschaarste voerden de Vier Leden van Vlaanderen in oktober 1 588 nog een
andere belasting in, de "nieuwe impositie", geheven op het verbruik van granen ; ze werd
aangehouden tot oktober 1 593. Voor de belang rijkste broodgranen gold een tarief van
3 stuiver per zak Gentse maat, voor andere soorten van 1 v.? stuiver per zak.

Voor elke termijn bracht M iddelburg wel iéts op, gunstig alleszins i n vergelijking met bv.
Aardenburg, waar deze belasting geen enkele keer kon geïnd worden, of de parochies
van het ambacht Maldegem, die binnen de tien onderscheiden periodes slechts één keer
enkele stuivers konden afdragen.40
Ook de ontvangsten uit de accijns op bier en wijn waren in de periode 1 586-1 589 niet van
aard om de Middelburgse stadskas te spekken. Om het negatieve saldo van de vorige
rekening aan te zuiveren, tot secourse vande heerlichede, had de magistraat via de Raad
van Vlaanderen in september 1 586 een octrooi bekomen waardoor bij maniere van
leeninghe een bedrag van 60 pond up eeneghe notable laten mocht geheven worden,
maar ook dat bleef beneden de verwachtingen.
Bleef Middelburg gespaard van krijgsgeweld, in de tijd doens tlegher lach voor Sluijs
kwam het in de greep van een andere plaag : toverij . Omdat de beschuldigde daarvan,
overigens niemand minder dan de vrouw van baljuw Provoost, eerst in 1 596 voor de
rechtbank werd geleid, stellen we het relaas over haar wedervaren nog enkele paragrafen
uit.
Filips van Merode
In 1 588 kreeg Middelburg bezoek vanden heere van Frames (Frenz), Filips van Merode,
oudste zoon uit het eerste huwelijk van Margareta van Ongnies en toekomstige heer van
Middelburg ; in de winter van dat jaar reisde baljuw Provoost naar mevrauwe in Oignies
om er met haar te communiqueren rakende tregieren van M iddelburg . Die besprekingen
kunnen het lokale bestuu r van Middelburg betroffen hebben, mogelijk echter haar
voornemen de stad en heerlijkheid over te d ragen aan haar zoon Filips.
Van 1 tot 4 juli '89 was mijn heere van Hubermond, d . i . Boudewijn d e Montmorency, de
tweede echtgenoot van Margareta van Ongnies, in Middelburg te gast, in augustus 1 590
mocht men er Filips van Merode en zijn schoonvader, Georges de Montmorency, heer van
Croisilles en hoogbaljuw van Brugge en van het Vrije, samen met de heer van Hardoye 4'
en anderen ontfanghen ende festieren. In die maand immers was Filips van Merode te
Brugge getrouwd met Jeanne de Montmorency. Als een hoofscheijt ende presentacie
ontving het koppel vanwege de stad en heerlijkheid een zelver becken ende waterpot,
voor ruim 32 ponden aangeschaft bij Gillis Schelhaver in Brugge. Daarbovenop zond men
naar Brugge, aan mijn heere van Middelburch jeghens zijne brulooft, ook nog een wild
zwijn, geschoten door Michiel Vermeersch. Het Vrije schonk een tonne deelwijn aan het
jonge koppel 42, de stad Brugge een quarteel roode wijn 43•
De formulering "mijnheer van Middelburg" wijst erop dat Filips van Merode opvolger in de
heerlijkheid werd, hoewel zijn moeder nog leefde. Wellicht kreeg hij Middelburg als
huwelijksgift.
Filips van Merode zou , net als zijn schoonvader, hofmeester worden van Albrecht en
Isabella.
Het klooster weer bevolkt
Na de inval en plundering door de geuzen in 1 579 waren de Middelburgse Arme Klaren
naar Brugge gevlucht en na allerlei omzwervingen uiteindelijk in Rijsel terechtgekomen.
I n' oktober 1 583, toen de troepen van Parma naderden, was de stad nog geplunderd en
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aan het vuur prijsgegeven , maar daarbij was het klooster niet in vlammen opgegaan. Na
de herove ring van Sluis leek voor de zusters de tijd rijp om naar M iddelburg terug te
kere n . Abdis Francisca Martens en vier medezusters arriveerden er midden november
1 587. Daarover schrijft Constance Dufour in 1 783 dus wellicht al aangedikt - dat ze
coomende dan tot Middelburgh hebben dit aerme couvent soa gedestrueert gevonden dat
sij qualick kosten weten, waer het clooster gestaan hadde, want de plaetse was seer met
oncruyt bewassen maer de cape/Ie was blijven staen en stont onder het dack, al de reste
was sa gedestrueerd dat men qualick de officienen [kamers, dienstruimten] koste
onderkennen 44• Ook pater Ruebens kwam poolshoogte nemen. I n die toestand was het
klooster onbewoonbaar, en om van de nood een deugd te maken werden enkele
woonruimten in het aanpalende broederhuis opgeschikt 45• De werkman die een en ander
moest in orde brengen, schij nt de opdracht niet al te goed begrepen te hebben om dat hij
van meijninge was het couvent op een andere maniere te doen maecken, dan te vooren
geweest hadde. Maar het bleek uiteindelijk toch mee te val len en in september 1 588
konden de nog in Rijsel verblijvende nonnen in Middelburg terecht. De zusters togen ook
zelf aan het werk in steenen schoon te maeken het hof te spitten en de teghels te
vergaeren. Voor de restauratie kregen ze aanzienlijke financiële steun van mijnheer den
president Pamel, Willem van Pamele, voormalig voorzitter van de Raad van Vlaanderen46,
die 600 gulden schonk voor de herstelling van den dormpter, de slaapzaal, en vijf glaeze
vensters met schoone figuren boven in den coor van de susters. Bij testament bezette hij
nog eens 32 ponden aan het sticht te Middelburg 47•
-
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Overval op een klooster. Anoniem schilderij, 1 ste helft 1 7de eeuw. (Bugge, Stedelijke Technische Dienst)

Het kloosterleven leek zich te herstellen, er werden weer novicen aanvaard, maar in de
nacht van 1 o september 1 590 vielen die van Vlissinge in Zeelant t'welcke groote ketters
waeren Middelburg binnen en gingen in het klooster aan het plundere n ; in de voorkerk
werd brand gesticht. Bij hun aftocht namen ze o . m . lekenbroeder Guillaume Hove mee,
die echter tegen een losgeld weer vrij kwam. Veertien zusters vluchtten toen naar Brugge
en vonden een onderkomen in het Sint-Janshospitaal, vier bleven er met de lekenbroeder
te Middelburg achter. In Brugge, waar de gemeenschap enige steun vanwege het
stadsbestuur kreeg, stierf abdis Francisca Martens; in 1 595 zouden haar stoffelijke resten
naar Middelburg overgebracht worden om in de kapittelzaal begraven te worden. Als
nieuwe abdis werd in Brugge zuster Clara Bieremans gekoze n , maar een terugkeer naar
Middelburg zat er vooralsnog niet in. De situatie bleef er ged u rende jaren zo onzeker, dat
werd uitgekeken naar een andere vestigingsplaats. Uiteindelijk trokken de zusters naar
leper, waar een convent werd g esticht d at mag beschouwd worden als een
dochterklooster van Middelburg . De religieuzen die te Middelburg gebleven ware n ,
bekwamen de helft van wat restte van de inboedel van hun klooster. Z e werden e r
aangevuld met één zuster uit Brugge, Francisca Walschaert, discrete e n kosterin, en een
novice. Abdis in Middelburg werd Maria vander Elle, die destijds, in 1 579, in Brugge
gebleven was om de oude en zieke Middelburgse zusters bij te staan .
Vrijbuiters
Geuzen die vanuit Vlissingen opereren, het jaar 1 590, plunderin g , gijzelneming en
losgeld, het kan niet anders of het ging daarbij om een vrijbuitersactie.
Waren de vrijbuiters in den beginne meestal ongeregelde troepjes van hoogstens enkele
tientallen manschappen die tot 1 587 resp. 1 604 voor hun invallen vooral vanuit Sluis en
Oostende opereerden, vanaf 1 589 werden de roof- en brandtochten vanuit Vlissingen
georganiseerd op gezag van de Staten van Zeeland en namen ze dikwijls het karakter
aan van een militaire operatie.
Onder de vrijbuiters zaten dikwijls vroegere bewoners van de geviseerde streek, die naar
het Noorden waren uitgeweken omwille van hun godsdienst. H u n deelname aan acties in
eigen streek, zeker in beperkte groep, had twee voordelen : ze kenden de omgeving én
konden er soms rekenen op sympathisanten die hen voedsel, onderdak of inlichtingen
konden verschaffen en daar soms nog enige vergoeding of een part van de buit aan
overhielden ook 48•
Aan de vrijbuiterij waagde zich ook een oud-Middelburgnaar, en hij was gewis niet van de
zachtaardigste: Bertolomeeus van Gheldere 49• Op 23 juni 1 594 werd hij met drie
kompanen door soldaten van het fort van IJzendijke gevangen, vijf dagen nadien al werd
hij op de rooster gelegd voor de Raad van Vlaanderen te Gent. Zowel het verslag van dat
verhoor als het vonnis bleven bewaard 50; dat laatste is verder opgenomen als Bijlage l l .
Bij zijn arrestatie was van Gheldere omtrent 40 jaar oud. Hij was te Middelburg-in
Vlaanderen geboren als zoon van Maarten van Gheldere 51 en Barbara van Hende. Zijn
moeder leefde nog en woonde ergens in Gent, net zoals zijn zuster Lievine, die getrouwd
was met een Bruggeling en in de Beghijnestraete woonde. In een vroeger leven was
Bertolomeeus brouwer geweest, maar goed 1 4 jaar geleden was hij e ruit getrokken midts
dat hi en zijnen vader te Middelburch in Vlaenderen vanden franchoisen, de katholieke
malcontenten 62, verjaecht wierden. Sindsdien had hij zijn heil gezocht in het kamp van de
opstandelingen en had hij o.m. ghedient in Sluis, maar zijn laatste standplaats was
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Bergen op Zoo m . Van Gheldere had een vrouw en vier kindere n ; vermits hun verblijfplaats
niet wordt opgegeven, mogen we geredelijk aannemen dat ook zij in Bergen op Zoom
woonden.
Van G heldere was zo'n achttien à twintig keer het water overgekomen en had helpen
doen diverssche exploicten zowel int vanghen van lantslieden als passagiers, maar die
had hij wel ghetracteert netjes behandeld. Bij die exploten was hij in erg wisselend
gezelschap, in bendes van soms wel honderd man, zodat h ij die vanzelfsprekend niet
allemaal bij name kende. Zijn kompanen en lotgenoten bij de arrestatie kende hij wel :
Claeis Janssins uit Eeklo, die meestal ook als Eeclo aangesproken werd, Jacques van
Meenen, gheboren van aldaer, en een Engelsman, ghenaempt inde wandelinghe
Mesdach 53• Eigenlijk waren ze met zijn tienen eropuit getrokken , en hun leider daarbij was
sergeant Pier. Als ze overkwamen, verborgen ze zich meestal int wilde, en ze hadden een
voorkeu r voor plaatsen onder contributie, meest int Vrije als Maldeghem, Middelburg,
Ardenborch, Ayghem, St. Laureins ende andere zonder vale 54• Hoewel voorzien van
leeftocht voor enkele dagen, waren er toch adressen waar ze aan eten en drinken
geraakten; slapen deden ze in ijdele huusen ende schuren.
-

Hij gaf toe bij een aantal zware vergrijpen aanwezig geweest te zijn, o.m. de moord op
kapitein van Ooteghem, die behalve doodgeslagen ook nog aan een boom gebonden
verbrand werd ; de moord op kapitein Castres van het kasteel van Gent, bij acties te
Kalken en in het Waasland ; bij de inval waarbij de molen van Nevele en de kerk van
Grammene in brand waren gestoke n ; bij een overval ter hoogte van Waarschoot - Beke,
waarbij een scheepskonvooi werd aangevallen dat op weg was van Gent naar Damme
met honderd soldaten van de"ons al bekende kapitein Simeon. Die gingen echter allemaal
lope n , zodat er niemand gedood werd ; twee gewonden die daar toen vielen, werden
uitgewisseld voor een gewonde van de eigen partij. Verder was van Gheldere ook nog bij
de tocht toen Sleidinge geplunderd werd en er brand werd gesticht. Hoewel hij wel eens
leider was van een inval, was zijn eigen aandeel bij het moorden en branden nooit erg
groot geweest, zo getuigt hij toch. Over tal van andere raids had hij wel gehoord , maar er
niet aan deelgenomen.
Kompaan N iclais Janssins, die na van Gheldere aan de tand gevoeld wordt, bekent dat
hij zo'n vijf of zes keren met van Gheldere op pad was en dat die hen den wech wees 55•
Van Meenen, de volgende aan de beurt, blijkt de bijnaam te zijn van Jacques vander
Schelde, afkomstig uit Roeselare. Voor hem was het pas zij n tweede keer vut gheweest.
De eerste keer, 1 4 dagen voor hun arrestatie, waren ze met z'n achten , waaronder van
Gheldere en Janssins, naar Middelburg-in-Vlaanderen getrokken, maar zonder eenich
exploict te connen doen midts dat zi verjaecht waeren van eenighe soldaten. Eén van de
acht werd toen gevat, en vander Schelde weet niet of die naderhand nog thuis geraakt
is ss.
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De verklaring van Vander Schelde is in zekere zin eigenaardig : men had er zij n slag niet
kunnen slaan, zegt hij , maar zoals we verder zullen zien had Middelburg begin juni
contributie betaald waardoor het gevrijwaard hoorde te blijven van vrijbuitersacties. Wél
hield die contributie ook in dat aan Staatse manschappen vrije doortocht moest gegeven
worden. Moeten we veronderstellen dat van Gheldere iets te overmoedig was door zijn
geboortestad met een bezoek te vereren? Voor soldaten in Spaanse dienst was het een
plicht, maar die gold evenzeer voor burgers, op te treden tegen vrijbuiters, en de

Vrijbuiters overvallen een dorp. Detail uit een anoniem schilderij (Musea de Bellas Artes de Bilbao).

huurlingen te Middelburg gelegerd, blijken dat dus ook gedaan te hebben. Het is de eerste
en enige 'heldendaad' die we van hen vernemen .
Voor vrijbuiters bestond geen clementie. Op 1 juli werd uitspraak gedaan van het vonnis.
Van Gheldere werd veroordeeld om op het Veerleplein metten vuere gheexecuteert te
worden, waarna zijn lichaam tot exempel op het galgenveld zou opgehangen worden aan
een staak. Niclais Janssins hoorde zich tot dezelfde straf veroordeeld , Van der Schelde en
de Engelsman, David Everssone bij zijn echte naam, werden veroordeeld tot de strop en
eveneens expositie van hun lijk 57 •
Op 4 juli werden van Gheldere en zijn trawanten geëxecuteerd .
Landvoogden
In 1 590 moest de toen al zieke hertog van Parma op bevel van Filips I l zijn troepen gaan
i nzetten tegen de nieuwe Franse koning Hendrik IV. Na het debacle met de Armada was
dit een volgende zet waarmee Spanje zijn kansen op de volledige herovering van de
Nederlanden verkeek. De Republiek maakte nu vorderingen: Breda werd heroverd in
1 590, tussen 1 59 1 en 1 594 volgden Zutphen, Deventer, Delfzijl, Arnhem, Hulst, Nijmegen,
Steenwijk, Coevorden, Geertruidenberg en Groningen, het laatste S paanse bastion ten
noorden van de grote rivieren. Ook in de Zuidelijke Nederlanden kregen de Staatsen
opnieuw veel meer armslag, wat vooral blijkt uit de grote, militair georganiseerde acties
van vrijbuiters en uit de contributie die men er betaalde om daarvan gevrijwaard te
blijven 58 • Zelfs waagde Maurits van Nassau zich in november 1 593 nog met 4000
manschappen aan een nachtelijke invasie vanuit Knokke-Heist naar Brugge, maar
gehinderd door duisternis en mist moesten hij en zijn manschappen onverrichter zake
weer inschepen 69•
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Na Parma's dood op 2 december 1 592 volgen graaf Peter Ernst van Mansfelt, aartshertog
Ernst van Oostenrijk en Pedro Henriquez de Acevedo elkaar op als landvoogd van de
Nederlanden , tot in 1 596 Albrecht van Oostenrijk, broer van Ernst en ongewijde kard inaal
aartsbisschop van Toledo, aangesteld wordt.
Onve rmijdelijk in het militaire bedrijf betrokke n , verovert hij in een eerste campagne
Calais, Guines, Ham en Ardres, in augustus de stad Hulst. Zijn opmars valt echter stil als
in 1 597 in M ad rid voor de derde keer een staatsbankroet wordt afgekondigd. I n dat jaar
lijdt hij een nederlaag tegen Maurits in de slag bij Turnhout.
In 1 596 sloot de Republiek der Zeven Provinciën met de Franse koning Hendrik IV en met
Elisabeth van Engeland een alliantie tegen Spanje; Frankrijk zal zich echter al in 1 598
daaruit terugtrekken.
Middelburg 1 590-1 597
Door het ontbreken van de M iddelburgse rekeningen over de jaren 1 590-1 597 ontgaat
ons een deel van het reilen en zeilen binnen de stad en heerlijkheid tijdens die periode.
De leemte wordt enigszins gevuld door andere bronnen, o . m . gegevens omtrent de
belastingen, geput uit de rekeningen van het Brugse Vrije.
Zo blijkt uit de rekening over 1 590- 1 591 dat opnieuw de begraasde en bewerkte gronden
toegenomen zij n : in dat jaar bracht M iddelburg 1 25 lb. par. binnen, drie keer meer dan
60
Aardenburg-ambacht en vijf keer zoveel als het ambacht Maldegem •
I n september 1 59 1 verlaagde het Vrije de aanslag voor bewerkte en begraasde gronden
tot 1 5 groten Vlaams per ge r:n et; de taxatie voor paarden en voor hoornvee ouder dan
twee jaar bleef bij het equivalent van resp. 2 en 1 gemet. Middelburg bracht toen 87 lb.
par. i n , zowat elf keer meer dan Aardenburg- en Maldegem-ambacht 61 .
Het jaar daarop werd het collecteren van de taxatiegelden verpacht. Een pachter had er
alle belang bij secuu r te werk te gaan, wat meebrengt dat de opgegeven sommen
realistischer zijn dan die van de door een bestuur aangeduide collectanten. Zo kon het
ook gebeuren dat voor bepaalde gebieden zich geeneens een pachter aandiende omdat
de te verwachten opbrengst de instel en de moeite niet loonde. Dat was bv. van 1 592 tot
1 595 het geval voor het Knesselaarse en U rsel, die gheheel vague ende onghecultiveert
bleve n .
I n 1 592-93 kwam van Middelburg 1 1 1 l b . 1 2 s, par. binnen o p het Vrije, bedrag dat in d e
twee volgende jaren terugviel tot onder de helft; voor 1 595-96 werd 1 29 l b . 6 s. genoteerd,
het jaar daarop 2 1 3 lb. 5 s. 6 d .
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In 1 59 1 werd nog maar eens e e n nieuwe belasting ingevoerd , het "bestiaelgheldt", door
de Leden van Vlaanderen opgelegd naar rato van 6 stuivers per maand voor een paard,
3w stuivers voor een stier of os van 3 jaar en ouder en 3 stuivers per koe. Middelburg
bracht voor de periode 1 juni - 30 november 1 59 1 maandelijks gemiddeld 1 2 gulden
6 stuivers op, voor de periode 1 december 1 59 1 - 30 april 1 592 verviel dat tot 7 gulden
1 6 stuivers. In de overeenkomstige termijnen werd nota bene door de parochies van
Maldegem-ambacht helemaal niets ingebracht 62 •
Sinds in 1 583 de dijken bij Sluis op verschillende plaatsen waren doorgestoken, werden
de ontstane stroomgeulen door uitschuring steeds breder. In 1 59 1 begaf het de zanddijk
bij Heille, "twelcke maer eenen platten dijck en was", zodat het zeewater tot voorbij
Middelburg doordrong. Nabij Sint-Kruis onder Aardenburg werd de dijk van het
Hollandersgat doorbroken, waardoor het water zich tot aan Sint-Laureins een weg kon

zoeken. Om de gaten te dichten werden vanaf 1 596 enkele kraagdijken opgeworpen, o . m .
aan de platte dijk bij Heille. Bij Moerkerke benoorden de Lieve, bij M iddelburg, H e i l l e en
in Beoosteree kwamen sluisjes "tot suwacie van de lantwateren" 63• I n maart 1 597 g ingen
in opdracht van het Vrije twee landmeters de verd ron ken polders omtrent Aardenburg
visiteren met het oog op herbedijking, waarbij ze een plan dienden te maken hoe datmen
het watere zoude doen suweren naer zee 64•
Het onderhoud van de dijkjes vergde veel inspanningen en kosten . Dat belette niet dat ze
herhaaldelijk doorbraken, zodat eens te meer de veldvruchten verloren gingen. Na de
verovering van Sluis, 1 604, moesten op bevel van Maurits de kraagdijken afgegraven en
de sluizen vernield worden, zodat het water weer vrij spel kreeg en kon doordringen tot
aan de Gentse Lieve, tot bij Moerkerke en voorbij Heille en Middelburg, en verder
oostwaarts tot tegen Sint-Laureins en Eeklo 65•

Uitbreiding van de inundaties na de verovering van Sluis door Maurits van Nassau in 1 604.
Kaart van Jacques Horenbault, 1 605.(Rijksarchief Gent, kaarten en plans nr. 594) .

De kerkrekening over 1 597-98 66 , overigens de enige bewaarde tussen 1 578 en 1 630,
stelt ons in staat een vleugje couleur locale toe te voegen aan het relaas, maar ook hier
is van menig folium de troosteloosheid van de streek af te lezen : vele landpachten bleven
onbetaald duer den vloet en wegens de inundatie vande zoutte wateren; even verder gaat
het over onghebruuck ende groote schade ghedoocht van wateren, of nog : licht versmoort
en licht verdroncken. Het kerkbestuur droeg niettemin het zijne bij omme daermede te
betalen de wercken inden zanddijck. De herberg ghenaemt St. Jooris, eigendom van de
kerk, eertijds u itgebaat door Pieter Wante en in 1 578 nog hersteld 67, stond teenemael
verbrant ende gheruineert.
I n die onzalige tijden kregen zelfs liturgie en kerkceremonie een martiaal tintje: op 23 mei
1 597 had soldaat Anthoine du Bie in d e kerk gesonghen ende ghedient, op
Sacramentsdag 5 juni van dat jaar stapten Pieter Argent en kompanen met hun geweer
mee op in de processie, wat zich herhaalde de week daarna op het octaaf van het Heilig
Sacrament en in de processie generael.
Wat betreft de zielzorg te Middelburg in het laatste decennium van de 1 6de eeuw zijn de
bronnen voor de rest bijzonder schaars. Cantor d 'Hooghe was weliswaar aanwezig op de
parochie, maar toch werd de eigenlijke parochiebediening blijkbaar nog steeds of
minstens toch ten dele toevertrouwd aan een ordegeestelij ke, door de bisschop van
Brugge benoemd. Op 21 oktober 1 593 was daartoe Gillis vander Straete, franciscaan en
biechtvader van de Middelburgse Arme Klaren, aangesteld 68 •
Contributie
Bijna heel Vlaanderen mocht dan al onder het Spaanse gezag teruggekeerd zijn, behalve
door de vrijbuiterij werd het op nog een andere manier door de Staatsen bewerkt, en wel
door de contributie, door het Noorden afgedwongen maandelijkse bijdragen, in ruil
waaNoor men onder sauvegarde kwam en dus gespaard bleef van rooftochten,
brandstichting en terreur door Staatse vrijbuiters en legertroepen.
De contributieplicht was in 1 59 1 in Zeeland geïnstitutionaliseerd met een eigen
ontvangerij, waaNoor de uitgeweken Vlaming Charles Everwyn instond.
Bij zijn betaalstaat van juni 1 594 voegt Everwyn een door hem en controleur Roussel
ondertekende Lijste van steden ende durpen die zij die maand in saulvegarde genomen
hebben up twel behagen van mijn heeren vanden Raede van State der Verenichde
Nederlanden. Het betreft Aardenburg, Middelburg, de hofstede van Stampershoek bij
Moerkerke en de parochie Vin kt 69•
Over M iddelburg deelt hij zij n oversten mee dat het iegenwoordich {als van oudts tijde)
een opene vleck is - wat toch wel iets zegt over de staat van zijn verdediging - en dat het
meer noch min geruyneert is, net zoals Aardenburg. Middelburg had in mei 1 592 zijn
contributie betaald in Oostende, namelijk 40 gulden, zij nde twee derde van de
brandschatting, en 40 gulden voor twee maanden contributie. Sindsdien bleef het in
gebreke, enerzijds bij faulte datse geenen middel hadde om te betalen, anderzijds door
de voorschreven represse interdictie vanden viandt. Daarmee doelt Everwyn op de
maatregelen, w.o. de scherpe ende zeer rigoreuse placcaten gepubliceert iegens de
betalynghe vande contributien die zij, de Spanje-getrouwe overheden van de Zuidelijke
Nederlanden of kortweg den viandt, verboden hebben up confisoatie van lijff ende goed.
Daarmee zat men dus tussen twee vuren : wie contributie betaalde riskeerde zware
sancties vanwege het eigen landsbestuur; wie niet betaalde riskeerde plundering en

brandstichting vanwege de Staatsen . Hoewel het in beide gevallen om een vorm van
chantage ging, boden de Staatsen tenminste toch deze garantie : wie betaalde spaarden
ze van onheil, een vrijwaring die het andere, het eigen kamp, met zijn vaak slecht
betaalde troepen en deserteurs, volstrekt niet kon bieden !
Uit geldnood dus en onder dwang was Middelburg sinds bijna twee jaar gestopt met het
betalen van contributie, maar toch, zo deelt Everwyn mee, had men al meerdere keren
met aandrang verzocht om van nieus op minderen taux (taks, aanslag) in saulvegarde
angenomen te worden. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt en kon M iddelburg tegen
betaling van 8 pond groten als een soort boete voor de achterstallige brandschatting en
4 pond maandelijks te betalen als contributie, vanaf 1 juni 1 594 weer van de Staatse
saulvegarde genieten.
Op 4 juni betaalde Middelburg zijn 8 plus 4 ponden; enkele dagen later brachten
Maldegem en Adegem hun achterstallige contributie voor mei binnen, respectievelijk 4 lb.
gr. en 4 lb. 3 s. 4 gr. ; Eeklo betaalde voor mei en juni 8 lb. 6 s. 8 g r. , Sint-Laureins 4 lb. 3
s. 4 gr. De laatste van juni betaalden zowel Maldegem, Adegem als Sint-Laureins h u n
maandlast voor juni, Moerkerke bracht toen 1 2 l b . 1 0 s. gr. binnen voor de d rie voorbije
maanden.
Toverij
. . . doens tlegher lach voor S/uijs stak in M iddelburg een andere plaag de kop op:
toverij 10• De verdachte daarvan was niemand minder dan Jorine Bertyns of Bertins 11 , de
vrouw van Joos Provoost, de baljuw die we al vaker in ons relaas over de Tachtigjarige
Oorlog tegenkwamen. Uit vrees voor de man was het echter pas ná zijn dood, die
vermoedelijk voorviel in 1 594, dat men er openlijk ruchtbaarheid aan d u rfde te geven.
Volgens sommigen was zijn dood trouwens veroorzaakt door Jorine zelf, uit jaloezie
vanwege zijn omgang met andere vrouwen.
Het was bepaald niet gering wat Jorine ten laste werd gelegd : het betoveren van paarden
met ziekte en dood, van koeien en een kalf met ziekte, van karntonnen zodat de melk niet
meer boterde, ja zelfs had ze met een eenvoudig schouderklopje een pasgetrouwde
jonge kerel met een geslachtsziekte opgezadeld. Haar kwade kunst zou ze trouwens ook
haar jongste zoontje bijgebracht hebbe n : van Hansken werd beweerd dat hij quaed weder
kon maken, en dus was ook hij verdacht. Ook aan haar dochter Janneken had Jorine de
toverkunst willen leren, maar die had zich daar fel tegen verzet, ook al werd ze er door
haar moeder hevig om geslagen en geschopt. Simoen, de oudste zoon en opvolger van
zijn vader, had ook wel enige notie van toverij, maar hoedde zich er wél voor die toe te
passen.
Van Jorines proces bleven slechts de getuigenverklaringen bewaard 12, genoeg echter om
er ons een beeld van te vormen hoe in een kleine gemeenschap op het eind van de 1 6d•
eeuw, spanningen konden woekeren en aanleiding geven tot verdachtmaking, laster en
i ntriges.
In de zomer en het najaar van 1 596 werd Jorines proces voor de Brugse
stadsschepenbank gevoerd. Daarin werden tussen 6 juni en 2 december een twintigtal
getuigen gehoord, Middelburgnaars en Donkenaars van Brezende. Aanvankelijk was ook
Jorines tweede man verdacht, Germain Heijne, met wie ze in 1 595 was hertrouwd, maar
al op 5 augustus werd hij uit de gevangenis ontslagen up cautie juratoire.
Aangezien een paar getuigen Jorine al van in haar kindertijd kenden en één van hen zich
ook haar vader, bijgenaamd tcort kethe/aerkin, goed herinnerde, veronderstellen we dat

ze in Middelburg geboren was. Als baljuwsvrouw moet ze er een zeker aanzien gehad
hebben, vermits een getuige haar de principale van Middelburch noemt, wat zoveel
betekent als de voornaamste. Uit de verklaringen blij kt ook d at baljuw Provoost en Jorine
op het kasteeldomein woonden. Het koppel had zeker vier kinderen. Ten tijde van haar
proces was Jorine wellicht rond de vijftig jaar.
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Handtekening van Jorine Bertyns, 1 594, op een toevoegsel aan de stads rekening van Middelburg over
1 583 - 1 585.

Het ziet ernaar uit dat Jorine het leven in Middelburg sinds de dood van baljuw Provoost
zo zuur werd gemaakt, dat ze met haar Germain naar Brezende op Maldegem-Donk
vertrok. Haar kwalijke reputatie was haar al voorafgegaan : men zag haar daar niet graag
komen duer dat zij quaede suspitie up haer hadden. Jorine woonde er nog maar of ook
daar kwam men in de miserie te zitten.
De eerste getuigen in het proces zijn bijna allen van Brezende. Daar woonden toen
meerdere families die in nogal ingewikkelde familierelaties verbonden waren: Caluwaert,
Van Quickelberghe, Diseri n , en ook Germain Heijne had er familiebanden 73•
Op Brezende had Jorine haar ziek paard in de stal van Jacob Caluwaert onder de mest
bedolven. Het beest ging dood, maar ook Caluwaerts paarden werden ziek en twee ervan
crepeerden; een ander kon niet meer op zijn poten staan en moest wekenlang in de
singels hangen. Daar moest dus toverij mee gemoeid zij n , en daar was maar één remedie
tegen: laten belezen of onttoveren . Daarvoor waren er in de streek twee specialisten :
Michiel, een smid uit Damme, en een zekere Pieter D e Clercq van Brugge.
Op die twee had men ook in Middelbu rg al vaker een beroep moeten doen, in dat geval
voor het onttoveren van koeien en karntonnen.
De eersten die te Middelbur.g met toverij te maken kregen, waren Jorines buren op het
kasteel, de echtelieden Pieter de Bree en Arnondine Janssens. Bij hen wilde de melk niet
boteren . Het was Arnondine die het gerucht verspreid had dat Jorine een toveresse was,
en dat was wél nog voor Joos Provoosts dood . Daardoor ontstond een hevige ruzie. De
vrouwen waren elkaar in het haar gevlogen en de baljuw had Arnondine van de trap van
het kasteel gestoten . Daar hield Arnondine, twaalf jaar later, nog steeds een kreupel been
aan over.
Het duurde niet lang of heel M iddelburg was in de ban van toverij. De kwaal sloeg over
op de koeien van Antoon Sproncholf, de nieuwe baljuw, en zo verder, tot bijna heel het
dorp met de plaag zat. Overal werden koebeesten ziek, ging de melk stinken of karnde
men slechte boter. Weer was er belezen en onttoveren aan te pas gekomen, en men vond
zo een eigen middel om het kwaad te were n : haar uit de staart van Jorines koeien onder
de karn leggen, of een beetje van de boter uit haar karnton in het eigen vat meedraaien.
Een schipper, bijgenaamd Zwepe, zou Jorine aanwijzen door haar" met de karnstok op de
schouder te doen komen. Arnondine kon haar op een andere manier ontmaskeren: ze had

de tanghe ghegloeijt ende die cruijswijs inde keerne ghesteken, waarop Jorine
schuddende bevende ende steunende al of zou vanden weerelt hadde moeten scheeden
naar haar toe gekomen was, en pas toen ze haar hand om de karnstok geslagen had,
bekwam ze van haar ongemak.
Voor heel wat getuigen stond het sindsdien vast: Jorine was de oorzaak van het onheil.
Ze richtte haar kwade kunst ten andere ook tegen mensen. Zo liep e r het gerucht dat ze
uit jaloezie haar man betoverd had zodat hij doodging. Getuige Pieter Veroestrate vertelt
voor de schepenbank dat Jorine hem kort na zijn huwelijk, tijdens het koningsfeest van de
schuttersgilde, gelukgewenst had en hem daarbij op de schouder had geslagen. Enkele
dagen nadien had hij de druiper: zijn natuere ontvlood hem dag ende nacht. Het ongemak
hield wekenlang aan, tot hij ervan verlost werd door pater Logghe van Brugge .

. " God verleene u veel ghelucx in u huwelick, slaende
hem up zijn schoudere . . Oude vrouw en jonge man,
schilderij van Hendrick Goltzius, 1 6 1 4 (Douai, Musée
de la Chartreuse).
.

....

Jorine, van wie pater Logghe had gezegd dat ze op het water zou drijven als men haar
erin gooide en dat ze noch metter tijt ghebrandt worden zou, werd op de pijnbank gelegd,
opgehangen aan een paal gegeseld en door de beul op duivelstekenen onderzocht, maar
bezweek niet en hield haar onschuld staande.
Merkwaardig is dat het proces pas na die tortuur, die alleszins vóór 3 oktober gebeurde,
een andere wending lijkt te krijgen als vanaf 8 november enkele Middelburgnaren voor
haar ten goede komen spreken. De meesten zijn vlug uitgesproken . Ze hebben van Jorine
niet danne duecht ende eere ghehoort, of dat zij ghestaen heeft ter goede name ende
fame. Onder hen de vrouw van Michiel Vermeersch, en vooral Cornelis Nijssens,
schepen, die getuigt dat de intrige tegen Jorine er gekomen is uit wrok tegen wijlen haar
man, baljuw Provoost, een schaedelick man die niemande ghelijck en dede, en tegen zijn
zoon en opvolger, Simoen Provoost, over wie men zich bij de vrouwe van Middelburg ging
beklagen omdat hij een aardje naar zijn vaartje was, zodat hij uit zijn ambt werd ontzet.
Het ziet ernaar uit dat de schepenen grondiger zijn ingegaan op de getuigenis dat de
beschuldiging van toverij de kwalijke uitwas van een burenvete was én van de afkeer
tegenover één van Jorines kinderen, Simoen, die in opvolging van zijn vader het
baljuwsambt had verkregen. Mogelijk hadden haar rechters ook door dat het eerste paard
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dat op Brezende ziek werd, dat van Jorine zelf was, wat zou betekenen dat ze moedwillig
zichzelve scha zou aangedaan hebben.
Argumenteerden we op basis van een geschreven advies van de stad Brugge aan Kortrijk
vroeger al dat Jorine de tortuur zonder toegeven doorstond, dan kunnen we daar
ondertussen zoveel als het bewijs aan toevoegen dat ze haar proces overleefde. De
kerkrekening over 1 597-98 heeft het immers over diversche wulghen troncken ende
canthout, ghestaen hebbende up het kercken landt ontrend den Zanddijck, ontbloot bij
Joos Provoost, het vellen van dat hout staet bij de weduwe ende hoirs (erfgenamen) te
verantwoorden . . . 74 Was Jorine niet meer in leven , dan zou ze in die rekening gewis niet
als weduwe van de baljuw vernoemd worden .
Terloops nog dit: u i t de verklaringen in het proces blijkt alweer het grote verloop van de
bevolking tijdens die jare n : van de 1 8 getuigen die in Middelburg woonden of er vroeger
hadden gewoond, waren er ondertussen 8 verhuisd, 2 verbleven minstens tijdelijk in
Brugge. Eén getuige, Pieter Veroestrate, was soldaat in Middelburg en is er getrouwd.
Albrecht en Isabella
In zijn strategie voorzag Filips Il dat Albrecht van Oosten rijk het kardinaalsgewaad zou
afleggen om te trouwen met zijn dochter, de infante Isabella, d i e hij eerder al op de Franse
troon had willen posteren. Daarbij zou ze de Nederlanden als bruidsschat krijgen met de
restrictie evenwel dat die, indien één van beide partners zou sterven en het huwelijk dan
zonder nakomelingen gebleven was, weer onder de Spaanse kroon zouden komen. I n
1 598, enkele maanden voor zijn dood, regelt de koning d i e overdracht. D e
koningsgetrouwe zuidelijke provincies erkennen de aartshertogen als h u n soevereine
vorsten , voor de opstandige noordelijke provincies zijn ze van geen tel .
Na 43 jaar regeren sterft Filips 1 1 op 1 3 september 1 598 in Mad rid, zijn zoon Filips volgt
hem op. Na h u n huwelijk op 1 8 april 1 599 (tegelijk met dat van Filips 111 met aartshertogin
Margareta) arriveren Albrecht en Isabella in augustus in de Nederlanden.
Rond die tijd, eind 1 6d• eeuw, was de kaapvaart vanu it Duinkerken, waaronder
vissersboten en handelsschepen van de Republiek zeer te lijden hadden, één van de
g rootste ergernissen van de Staten-Generaal . Daarom besloten ze tot een militaire
expeditie tegen Duinke rken. De vloot van 1 450 schepen en ruim 1 5.000 soldaten die via
de Westerschelde de zee wou opvaren, strandde door ongunstige wind op 21 juni 1 600
nabij de kort voordien veroverde schans van Philippine, zodat men zich gedwongen zag
over land verder te trekke n . De tocht ging over Assenede en Eeklo richting Brugge,
waarbij op 25 juni Maldegem aangedaan werd 75•
Op 2 juli troffen de troepen van Albrecht en Maurits elkaar bij Nieuwpoort en vochten er
de bekendste veldslag uit de Tachtigjarige Oorlog uit. De Staatsen wonnen nipt, maar die
overwinning had geen ingrijpende gevolgen voor de toekomst. Het belegerde Nieuwpoort
wist zijn belagers door inundaties af te houden en dwong daarmee de Staatse troepen
huiswaarts te keren.
Een door Floris Balthasar gegraveerde kaart uit 1 601 76 toont de tocht die de legers van
Prins Maurits maakten van Philippine over Assenede - Bassevelde - Kaprijke - Eeklo Adegem - Maldegem - rond Brugge en zo naar Oudenburg en Nie.uwpoort.
Op deze voorstelling zijn Aardenburg, Middelburg en Damme nagenoeg cirkelvormig in
plattegrond en niet voorzien van vestingwerken.

De tocht van Maurits van Nassau van Philippine naar Nieuwpoort in 1 600. Detail : de marsroute tussen Philippine
en Maldegem. Uit een kaart van Floris Balthasar, 1 601 (Amsterdam, Rijksprentenkabinet) .

Middelburg rond de eeuwwende
Op het kasteel van Middelburg lagen in de periode 1 598-1 600 nog steeds zeven soldaten
tot bewaren van dien. Elk jaar kregen ze op Sacramentsdag vanwege de magistraat
1 O schellingen voor een gratuiteijt 77 •
Binnen die tijdspanne werd het innen van de pointing van 1 5 gr. per gebruikt gemet en op
paarden en koeien, nog steeds verpacht. Dat gaf voor Middelburg, na aftrek van de
kosten, i n 1 597-98 een opbrengst van 308 lb. par. , het volgende jaar 263 lb. 1 s. 6 d., in
1 599-1 600 286 lb. 1 0 s. 8 d.78 Daarbovenop werd totter noodt ende daghe/icsche lasten
vander stede ende heerlichede nog 1 O gr. aangerekend, wat voor 1 597 een opbrengst gaf
van 4 lb. 2 s. 9 gr. , voor 1 598 1 0 lb. 1 7 s. gr. , en voor 1 599 een merkwaardige terugval
tot 5 lb. 7 s. 9 gr.10, wat niet in verhouding is tot de bedragen die het Vrije mocht noteren.
De accijnzen op het verbrui k van wijn en bier raakten voor de winterperiode 1 597 niet
verpacht: bij dat den zoete/are 80 vertrocken was ende de garnisoenen duer de doot
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vanden gouverneur van Damme daghelicx verandert wierden, werd er in die periode geen
bier gesleten. In de daaropvolgende vier termijnen vanaf mei 1 598 tot mei 1 600 was Jan
Lille, tavernier binnen den castele, pachter, tweemaal voor 30 s. gr. , nadien voor 2 lb. en
ten slotte voor 5 lb. g r. Die laatste pacht beklaagde de tapper zich echter naderhand . De
8
verkoop van d rank moet dus beduidend onder de verwachtingen gebleven zijn 1 •
De gebruike lijke grondrente d i e de heer van Middelburg toekwam voor het schepenhuis,
werd n iet meer betaald mits tzelve huus gheruyneert was 82• Die vernieling dateerde
wellicht al van 1 583, de wet vergaderde immers een tijdlang ten huize van baljuw
Provoost.
Op 1 2 maart 1 599 overleed op 65 of 66-jarige leeftijd pastoor-cantor Adolf d'Hooghe 83,
aan wie we een g root deel van het relaas over de gebeurtenissen uit de periode 1 5641 584 ontleenden. Op 26 j u l i werd de Brugse minderbroeder Jacob Doens belast met de
84
zielzorg te M iddelburg •
In 1 602 stierf Margareta van Ongnies, vroegere vrouwe van M iddelburg. Haar tweede
echtgenoot, Boudewijn de Montmorency, was al in 1 593 overleden.
Voor de periode 1 600- 1 604 ontbreken rechtstreekse Middelburgse bronnen, met name de
rekeningen van stad en heerlijkheid; de leemte reikt zelfs tot 1 622. Met de kerkrekeningen
is het nog schraler gesteld : daar gaapt een kloof tussen 1 598 en 1 630. We moeten dus
weer voortgaan op indirecte bronnen , w.o . de gegevens van het Vrije.
De pointing bracht voor M iddelbu rg in 1 600- 1 601 1 53 lb. 1 8 s . op, het volgende jaar 1 42
p. 6 s. 3 d . , in 1 602-1 603 meer dan verdubbeld tot 298 lb. 2 s., in 1 603- 1 604 oplopend tot
385 lb.85 Er moet zich dus tijdens die jaren een aanzienlijke toename van de bevolking
voorgedaan hebben.
Wolven
Het is merkwaardig hoe goed blijkbaar in die voor mensen zo barre tijden, de wolven
gedijden in de streek, en dat geldt voor grote delen van Vlaanderen. Voór het schieten of
vangen van wulfven ende wu/fvejonghen kende het Brugse Vrije van oudsher een premie
toe van 2 pond groten voor een volwassen wolf en 5 schellingen groten voor een dier
jonger dan een jaar.
Zo werd Michiel Vermeersch, die we al ontmoetten als leverancier van wilde zwijnen (in
Jorines proces, waar zijn vrouw Janneken Michiels komt getuigen, wordt hij expliciet
omschreven als schietende wilde zwijnen, wonende tot Middelburch upt castee�. in mei
1 595 beloond voor vijf jonghe wulfvekins ghelevert int landhuus vanden Vrijen. Hoewel
niet vermeld staat waar de wolvenwelpen verschalkt werden, mogen we gerust
aannemen dat het in de omgeving van Middelburg was. In april '97 bracht hij op het
landhuis een oude wolf binnen, geschoten ter heerlichede van Midde/burch, in december
van dat jaar leverde Vincent van Zuydt een jonge en in juli 1 598 een oude wolvin in, beide
geschoten inde prochie van Middelburch. Zowel in februari als in april 1 599 schoot
Vermeersch een oude wolf in Middelburg, in maart 1 600 een op Heille. In september 1 600
velde Jan Maes er een, in juni 1 601 ving hij twee wolvenjongen. In mei 1 603 schoot Pieter
van Roestrate, ook al een getuige in Jorines proces, een wolvin in de buurt van
Zoetendale 88•
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Oostende en Sluis, 1 604
Op 4 juli 1 601 begon aartshertog Albrecht het beleg van Oostende, sinds 1 572 het meest
zuidelijke Staatse bolwerk in Vlaanderen, vanwaar talloze uitvallen werden ondernomen
in het Kortrijkse en tot diep in het Brugse Vrije. Oostende kon standhouden dankzij de
bevoorrading via de zee door Engelse en Hollandse schepen.
De omsingeling van de stad was echter al in 1 598 begonnen met d e aanleg van talrijke
fortjes en schansen, die meteen bescherming boden tegen uitvallen richting het Brugse
Vrije. Ook twee Middelburgnaren werden opgeëist om te helpen bij de bouw van die
verdedigingswerken: het bestuur betaalde 3 lb. 6 s. 8 gr. voor de huere van twee
handtwerckers bij die vander wet moeten hueren ten dienste van zijne Hoocheijt gaende
naer Oosthende voor ougst xviC . . . de welcke dienden vijf daghen . . . 87
Om Albrecht bij te staan, zond koning Filips 111 van Spanje Ambrogio Spinola, telg uit een
Genuees bankiersgeslacht, naar de Nederlanden. Hij zou er in 1 602 met een 9000 man
sterk leger verschijnen en met eigen middelen het beleg financiere n .
O p 8 oktober 1 603 verscheen Spinola met verse manschappen voor Oostende. Hij nam
er het opperbevel over en gaf door zijn krijgstactieken al snel een andere wending aan
het beleg. Toen bleek dat hij de stad steeds verder in een wurggreep kreeg , stu u rden de
Staten-Generaal in 1 604 Maurits opnieuw uit om de havenstad te ontzetten 88• Daarvoor
werden een 800 schepen en 1 1 .000 manschappen in gereedheid gebracht op Walcheren.
Bedoeling was het Zwin over te steken om dan langs de kust naar Oostende door te
stoten. De oversteek van het Sluise Gat, 27 april, mislukte door Spaans verweer. Er werd
dan gekozen voor een oostelijker route waarbij, na de verovering van enkele forten en
schansen, op 1 0 mei na een slechts zeven dagen durend beleg, IJzendijke werd
ingenomen. Vandaar rukte twee dagen later een afdeling voetvolk en ruiterij op via Sint
Kruis richting Aardenburg, waar een 1 500 man sterke bezetting van Duitse soldeniers
onder het commando van de heer van Luxemburg lag . Die bleek net als het merendeel
van de schaarse burgerbevolking al de wijk genomen te hebben, zodat het nauwelijks nog
door vestingen beschermde stadje zonder slag of stoot kon ingepalmd worden . Het werd
meteen een Staatse legerplaats, waar Ernst Casimir met een afdeling voetvolk en vier
compagnieën ruiterij geposteerd werd . Op dezelfde 1 2d• mei werden enkele ruiters en een
trompetter naar Middelburg gestuurd . Daar bleken geen Spaanse troepen aanwezig. De
inwoners en boeren die zich op het kasteel hadden verzameld, werden aangemaand dit
te verlaten. Daarmee was ook Middelburg weer Staats.
Voor Maurits stond het ondertussen vast dat hij zich in plaats van op Oostende, op Sluis
zou richten , een beslissing die herinnert aan die van Parma in 1 587. Sluis was overigens
sinds 1 599 een kapersnest, waar Frederico Spinola met zes Spaanse galeien lag die de
bevoorrading van Oostende vanuit Zeeland bemoeilijkten.
Om ten westen van Sluis te komen en het Zwin af te sluiten moest men de Zoete en de
Zoute vaart over, de twee parallel lopende kanalen tussen Sluis en Damme. Bij Moerkerke
stootten de Staatse troepen op 1 6 mei op zwaar verzet van de Spaanse bevelhebber don
Luis de Velasco, die de streek met zowat 5000 man voetvolk en veel goedbewapende
ruiterij verdedigde. Er vond een veldslag plaats waarbij de Staatsen aanzienlijke verliezen
leden, maar uiteindelijk lukte het hen de beide vaarten over te steken en zich naar Sluis
te wenden. Er werd een ring van dijken en loopgraven, redouten en schansen aangelegd,
met schuiten en lichte schepen werden kreken en geulen versperd. Maurits was ervan
overtuigd de stad door uithongering tot overgave te kunnen dwingen.
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De verovering van (IJzendijk)e, Aardenburg, Middelburg en Sluis door Maurits van Nassau in 1 604. Detail uit een
kaart van Floris Balthasar, 1 604 (Leiden, Universtiteitsbibliotheek).

In de laatste week van juli kwam Spinola met de troepen die hij bij Oostende missen kon,
ter hulp. Van Brugge komend, nam hij op 27 juli het kasteel van M iddelburg i n ; zijn
troepe n , ongeveer 6000 infanteristen en 2500 ruiters, werden in de omgeving gelegerd.
's Anderendaags ondernam hij een eerste poging om de omsingeling te doorbreken, een
tweede volgde in de nacht van 1 op 2 augustus, maar beide mislukten. Ook een aanval
vier dagen later op het kamp van Willem Lodewijk werd afgeslagen. Spinola meende dan
nog vanaf Cadzand Sluis te kunnen naderen, maar het verweer van de Staatsen bij de
brug van Oostburg, 1 7 augustus, deed hem besluiten van verdere acties af te zien. Twee
dagen later gaf Sluis zich over aan Maurits.
Toen Spanje en Engeland, na de dood van Elisabeth, op 25 augustus 1 604 een
vredesakkoord sloten , werd Oostende niet langer bevoorraad door Engelse schepen,
terwijl de Staatsen in Sluis veel om handen hadden met de versterking van de pas
veroverde stad. Op 20 september 1 604 werd Oostende na een beleg van drie jaar en drie
maanden overgegeven

In kaart
De hele onderneming van Maurits is spectaculair in kaart gebracht door Floris Balthasar
van Delft ( 1 562- 1 6 1 6) , een tekenaar-uitgever die in het zog van het leger van de
Republiek alles lijfelijk meemaakte 89• Op zijn gravure zijn alle Staatse troepen
bewegingen, van de afvaart van de vloot op 24 april tot aan de aanval op het kamp van
Willem Lodewijk, 7 augustus, als in een doorlopend beeldverhaal voorgesteld. De
overwinning wordt verzinnebeeld door een gevleugelde allegorische fig u u r, Fama, die met
twee loftrompetten het nieuws van Maurits' overwinning uitbazuint 90•
Het meest belangwekkend voor ons zijn de legeracties tussen Aardenburg en M iddelburg,
die van "des vijants leger" ten westen van Middelburg en "de slachorder die Sijn Ex. nam
als H ij den 1 6. meij den vijnt hier slooch" bij de sluis van Moerkerke.
Middelburg zelf is voorgesteld binnen een cirkelronde omwalling en m et een onregelmatig
stratenpatroon . Het kasteel is prominent aanwezig. Op "Leeskens" rijdt een compagnie
ruiters af, met aan het hoofd Zijne Excellentie, maar noch Middelburg , noch het kasteel
van Leestjes zijn naar de realiteit weergegeven.
Even interessant is een handschriftelijke kaart die bewaard wordt i n de British Library te
Londen 91 • Middelburg komt erop voor in de rechter benedenhoek. Rond de stadsvesten
staan vier rood-wit-blauwgestreepte vlaggen van de Republiek. Die zijn er ook van
Knokke tot Westkapelle. Sluis zelf is nog in Spaans bezit, getuige het andreaskruis op de
vlaggen. De tekening moet een weergave zijn van de situatie tussen 1 2 mei en 27 juli
1 604. Bij Middelburg zijn een drietal bastions te herkennen, het kasteel ontbreekt. Vanuit
de omgeving van Damme en Lapscheure trekken Spaanse soldeniers op, noordwaarts
richting Sluis, andere richting Heille en Middelburg , waar ze op Staats krijgsvolk stuiten .
Tussen Heille e n Sluis waden soldaten door het water. Vanuit Sluis wordt het kampement
van graaf Maurits bij Sint-Anna-ter-Muiden onder vuur genomen. Bovenaan de kaart is
"de vloete vaerende naer Oostende" weergegeven , aangevoerd door de schepen van de
admiraals van Zeeland en van Holland .
Een momentopname van de gebeurtenissen enkele dagen voor d e overgave van Sluis
brengt Figura XII in Pompeo Giustiniano's Delle guerre di Fiandra, uitgegeven in 1 609.
Behalve commandant van een Italiaanse legereenheid was Giustiniano ook verslaggever
van de operaties die hij tussen 1 60 1 en 1 609 zelf meemaakte. Het detail uit de kaart92
toont hoe vanaf Aardenburg een linie van Staatse verdedigingswerken, aangegeven door
de letter A, tot aan de kampen van Willem Lodewijk en Maurits ten westen van Sluis loopt.
Onderaan links is het "quartel del Marquese Espinola" ten westen van Middelburg
voorgesteld. Van daaruit trekt "Spinola con l 'essercito Cattolico", aangegeven door de
letter D, in de derde week van augustus op naar Oostburg . Om het verdronken land te
mijden wordt een wijde omweg gemaakt via Sint-Margriete. Vóór Oostburg steken de
troepen het water over en komen dan tegenover de Staatse verdediging te staan.
De voorstelling van Middelburg met zijn rechthoekig grondplan en in het zuidwesten
daarvan het kasteelterre i n , waarbij twee ron d i ngen op de hoeken opvallen, is
ontegensprekelijk meer naar de werkelijkheid dan op de prent van Balthasar.
Een andere illustratie in Giustiniano's oorlogsreportage, Figura X I , is een weergave van
de situatie twee maanden eerder, met tussen Middelburg en Stampershoek de
confrontatie van Spaanse en Staatse troepen , die Giustiniano zelf meemaakte 93•
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4.

Handschriftelijke kaart met weergave van een deel van de Vlaamse kuststreek en de Zwlnmondlng en van d
krijgsverrichtingen rond Sluis in juli1 604 (Londen, Britlsh Llbrary).

po(f(l� .

De tocht van Spinola van Middelburg naar Cadzand, september 1 604 (Uit Pompeo Giustiniano, De/Ie guerre di
Fiandra Libri VI, Figura XII).

Dezelfde troepenbewegi ng als hiervoor besproken, is voorgesteld op een g root
olieverfschilderij dat zich in Madrid bevindt 94• Spinola's leger met zijn verscheidenheid van
wapens is afgebeeld op de voorgrond, in slagorde op weg naar Cadzand, waarbij het een
route tussen Aardenburg en IJzendijke door neemt. Cadzand is bovenaan in het midden
voorgesteld, links daarvóór l igt Sluis met over het water de kampen van Maurits en Willem
Lodewijk. Onder Sluis is met het cijfer 6 het kwartier van Spinola aangeduid : een
ommuurde stad en daarbij aansluitend een gebastioneerd fort en een tentenkamp. Met
wat goede wil kan men daarin een ideële voorstelling zien van Middelburg .
Een eigentijdse kaart van Broer Jansz. geeft de gebeurtenissen rond Sluis globaal en iets
meer schematisch weer, een andere van de Gentenaar Jacques Horenbault uit 1 605 94 is
bijzonder precies getekend en toont o . m . de uitbreiding van de inundaties na 1 9 augustus
1 604, waarbij ook de Biezen nabij Eede geheel onder water kwamen te staan. Van alle
kaarten brengt ze ook de meest realistische weergave van het kastee l van Middelburg .
Zonder daarmee volledig t e zijn, vermelden w e ook nog de kaarten van Van d e n Keere of
Kaerius, Hogenberg en Keiler, die, de een al nauwkeuriger dan de andere, het 'nieuws'
van mei tot augustus 1 604 vastleggen 96 • Op te merken valt dat behalve bij Horenbault
1 605 op geen enkele van de genoemde kaarten een duidelijke gebastioneerde fortificatie
van Middelburg te onderkennen is.
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leger van Spinola op weg vanuit de
omgeving van Middelburg naar Cadzand
(Anoniem schilderij ca. 1 6 1 0, Patrimonia
Nacional, Madrid).
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Sluis en omgeving tijdens het beleg van
1 604. Kaart van Broer Jansz" 1 604.
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Het klooster geruïneerd
Het legde erop aan dat met de intrede van elf nieuwe dochters uijt diversche steden en
tanden het klooster van Middelburg, den wijngaert in desen hof van religie wederom [zou]
beginnen te bloeyen. Bovendien had de provinciaal van de orde een lekenbroeder naar
Middelburg gezonden die metselaar en tegeldekker was, en wij susterkens dienden hem
voor knaepen draegende ca/ck ende steenen.
Op 1 8 oktober 1 600 stierf abdis Maria vander Elle na 42 jaar kloosterleven ; ze werd
opgevolgd door Francisca Walschaerts.

Arme Klaren in de koorbanken (miniatuur).

Toen graaf Maurits in mei 1 604 met zijn troepen voor Aardenburg kwam, betekende dat
een nieuwe bedreiging voor Middelburg én het klooster. De zusters werden door Georges
de Montmorency, schoonvader van Filips de Merode en gouverneur van Brugge, met
aandrang naar daar uitgenodigd. Toen het gevaar te zeer dreigde, zochten de zusters een
onderkomen op het kasteel, waar ze in processie heentrokken : voorop pater Fabri met het
H. Sacrament, gevolgd door de zusters met kaarsen en toortsen , het kruis en het
wijwatervat ge/ick wij onze processie gaan. Op het kasteel werden de nonnen in de groote
sa/ette [zaal] gelogeerd, pater Fabri met het altaarsacrament in een aanpalende kamer.
De lekenbroeder en twee zusters waren achtergebleven om het pand te bewaken, want
daar waren o.m. bouwmaterialen, timmerhout en een kleine scheepsvracht tegels
opgeslagen.
Op 1 2 mei verliet de groep op aandringen van mijnheer Croegiel, d e heer van Croisilles,
d.i. de Montmorency, het kasteel ; ze werden naar Brugge gebracht, waar ze hun intrek
konden nemen in het leegstaand huis De Bolle, eigendom van mijnheer de la Torre. Toen
de achterblijvers vernamen dat den vijant a/daer quam, gooiden ze inderhaast nog wat
huisraad zoals hangels, ketels en pannen in de steenputten van het kloostererf, met de
bedoeling ze daar bij hun terugkomst weer te vinden. Ze waren nauwelijks langer dan een
uur uit Middelburg weg toen Maurits' troepen het stadje binnenvielen, de wacht op het
kasteel tot overgave dwongen en in het klooster gingen roven en vernielen .
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Van dan af werd M iddelburg opgegeve n ; de meeste zusters vertrokken in mei 1 605 vanuit
Brugge om zich te vestigen in Luik, waar ze een jaar later een nieuw kloosterpand konden
betrekken.
Jaren nadien, in 1 628, verklaarde een kapitein van het fort Sint-Job (een versterking door
de Spanjaarden in 1 604 opgericht ten zuidwesten van Sluis aan de Zoute Vaart) dat de
heer van Thoricourt, maistre de camp du conseil de guerre de sa Majesté, met een deel
van zijn regiment w.o. ook leren en Duitsers, zowat 25 jaar eerder Middelburg geheel
verwoest door de Hollanders, ennemis de leur Roy et Seigneur, had aangetroffen , en dat
de soldaten tegen een gevel van het clarissenklooster een afdak van stro en riet moesten
maken om in het d roge de mis te kunnen volgen. Niet veel later brandde het, evenals de
soldatenbarakken , door blikseminslag af 97.
Aan de g rens
In de strategie die sinds de jaren '80 van de 1 6d• eeuw in noordelijk Vlaanderen vooral
door de rebellen werd gevolgd , was één element van doorslaggevende betekenis: water,
in zijn natuurlijke loop tussen de Noordzee en Antwerpen of gemanipuleerd door
opzettelijke inundaties. Die van west naar oost gerichte waterlinie ging zich parallel met
de frontlinie steeds d u idelijker aftekenen als een grenslijn tussen twee naties en twee
confessies.
Na de verovering van IJzendijke, Aardenburg en Sluis door Maurits van Nassau in 1 604,
werden die steden Staatse bolwerken, onderhorig aan de Staten-Generaal. De katholieke
eredienst was er verboden, nieuwe inundaties moesten het gewonnen gebied beveiligen
tegen Spaanse offensieven.
Middelburg , op 27 juli heroverd door Spinola, viel daarbuite n , althans het stadje. Een
aanzienlijk deel van de heerlijkheid echter, gelegen in het zomp ige schorrenlandschap ten
zuiden en zuidoosten van Aardenburg , met name delen van de parochies Onze-Lieve
vrouw Bezuiden , Sint-Baafs, Sint-Kruis en Heille, werd Staats gebied. Onttrokken aan het
Brugse Vrije, ging d it resulteren onder het Vrije van Sluis, een situatie die in de komende
jaren nogal wat complicaties zou meebrengen.
Zo kwam Middelburg aan een grens te liggen, gevormd door water. Een grens die
Spaans-katholiek van Staats-protestants geb i ed scheidde en die westwaarts doorliep
boven Lapscheure, Hoeke, Westkapelle en Knokke, in oostelijke richting boven Sint
Laureins, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman, Boekhoute en Zelzate en zo verder over
het Waasland naar Antwerpen toe : de primitieve vorm van wat later door verdrag en
tractaat een officiële landsgrens zou worden.

Middelburg, jammer ende beclaeghelick om siene
We eindigen met een verklaring die de schepenen van Damme op 26 maart 1 607 over
Middelburg aflegden.98
"Allen den gonen die dese presente letteren sullen sien ofte hooren lesen. Burgemeesters
ende scepenen der steden Dam, Houcke ende M uenikereede doen te weten , dat om
dieswille dese verheest dat men alle waarachtige saecken certifiere, sonderlinghe daertoe
versocht sijnde, wij ter instantie, bede ende begheerte van sieur Simon Privoost, bailliu
van edele ende moghende heere mer Philippe de Merode, ruddere, baron des Heylichs
Rycx ende van Frentsen, als van synder stede ende heerlickheyt van Middelburch in
Vlaanderen , hebben verclaerst ende gheaffirmeert upden eed tonser officie ghedaen,
verclaeren ende affirmeren by dese, te wesen waerachtich, de selve stede ende
heerlickheyt te syne eene van de schoonste, grootste en principaelste heerlicheden die
haer bestrecken ende ressorteren onder den lande vanden Vrijen . . . H ebbende diversche
sorten van lande wel behuyst ende bewoont gheweest ende binnen der stede een
princelick casteel , een schoone hoofdkercke ende canesie, hospitaal ende een schoon
clooster van aerme Colette n ; met haere kercke ront omme besloten in syne mueren,
mitsghaeders een groeten nombre van huysen. Binnen welcke heerlickhede den
voornoomden edelen heere oock grootelicx ghegoet ende ghelant is, hebbende ghehadt
veel schoone bosschen ende een groote menichte van boomen die stonden in syne
dreven ende voorseyde bosschen, die eenen groeten penninck weerdich waeren . Welcke
voornoemde stede ende heerlickheyt deur de continuele leghers, garnisoenen, ende
ghed uerige orloghe noch jeghenwoordich tot sulck een ruyne, desolatie ende destructie
g hecommen es dat den een steen upden anderen daer bynaer niet en es bleven dat sij
bijnaer schijnt gedemanteleert te wezen, daerdeure den voornoemden here [van
Middelburg] eene seer groote schaede es lijdende, ende namel ijck in sijn casteel,
waerande, boomen ende bosschen, die verwoest ende afghecapt sij n , ende dat groeten
nombre van lande van de heerlickheijt voorseijt, mette zee gemeene licht, zeer jammer
ende beclaeghelick om siene" .

NOTEN

Rijksarchief Gent (verder als RAG), Middelburg-in-Vlaanderen, Kerkarchief (verder als Middelburg Kerk)
nr. 4bis: kroniek van pastoor-cantor Adolf d'Hooghe.
2 Rijksarchief Brugge (verder als RAB), Brugse Vrije, Registers nr. 327: Rekening 1 587-1 588, f0 sr.
3 Belasting waarvan de opbrengst in principe bestemd was voor het dekken van de kosten van de kasselrij, in dit
geval het Brugse Vrije. Zie daaromtrent Klaas MADDENS: Het verschil tussen de "pointinghe" en de "zettinghe",
voornamelijk in het Brugse Vrije, tijdens de periode 15 15- 1550, in Standen en Landen, XLIV, Brussel 1 968,
p. 29-58.
4 Cfr. Karel VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen, Brugge 1 867, p. 43 en 232-237.
5 Belasting waarvan de opbrengst in principe rechtstreeks of onrechtstreeks de landsheer, i.c. de graaf van
Vlaanderen ten goede kwam. In de praktijk werden en worden de termen "pointinghe" en "zettinghe" vaak door
elkaar gebruikt. Zie, ook voor de nodige nuances, MADDENS: Het verschil . . .
6 RAG, Middelburg Stad e n G raafschap (verder als Middelburg Stad) nr. 1 5 : Rekening over 1 583-1 585, f0 1 2 v.
Van die rekening zijn twee exemplaren aanwezig, waarvan één gefolieerd, reden waarom we in principe
daarnaar verwijzen.
7 RAG, Middelburg Stad nr. 1 5 : Rekening over 1 583-1 585, f0 14 v.- 1 5 r.
8 Ibidem, f0 3 r.-v.
9 Lambrecht of Lambert Sproncholf, 1 54 1 - 1 6 1 0, Bruggeling en licentiaat in de beide rechten, cfr. J. GAILLIARD:
Bruges et Ie Franc, au leur magistrature et leur noblesse. Tome 1, Brugge 1 857, p. 439-440.
1 O RAG, Middelburg Stad nr. 1 5, rekening 1 583-1 585, f0 7 r. Vergadering 22 maart 1 584.
1 1 Ibidem, f0 1 5 r.
1 2 Ibidem f0 1 3 r.-1 4 r.
1 3 Ibidem, f0 1 5 r.-v.
1 4 Valentin de Pardieu, heer van La Motte, graaf van Ekelsbeke ( 1 530-1 595) was generaal van de Spaanse
artillerie. Hij had een aanzienlijk aandeel in het ontstaan van de beweging der Malcontenten en droeg bij tot de
Unie en de Vrede van Atrecht. In 1 583 veroverde hij Duinkerke voor Parma. Hij speelde een gewichtige rol bij
de belegering van Sluis in 1 587, waarbij hij zwaar gewond werd.
1 5 Claude de Berlaymont, heer van Haultepenne, legeraanvoerder in Spaanse dienst, die naam maakte met de
inname én plundering van Breda in 1 58 1 .
1 6 RAG, Middelburg Stad nr. 1 5, Rekening over 1 583-1 585, f0 1 5 v.- 1 6 v.
1 7 Zie betreffende Richard de Merode E. DUCHESNE in Biographie Nationale T. XIV, Brussel 1 897, kol. 574-582.
1 8 Cfr. Jaarboek 1 O (2004), p. 305.
1 9 Daarover uitvoerig Gustaaf ASAERT: 1585. De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders.
Tielt, 2004; ook J. BRIELS : De Zuidnederlandse immigratie 1572- 1630. Bussum, 1 978.
20 Prins werd hij in 1 61 8, na de dood van zijn oudere halfbroer Filips Willem, die ten tijde van Alva naar het
koninklijk hof in Spanje was ontvoerd.
21 Openbare Bibliotheek Brugge, ms. nr. 449 (Handschrift De Hooghe, ca. 1 700), boek 5, p. 54-55. François
Rugeley jr" zoon uit het tweede huwelijk, was kapitein in Spaanse legerdienst en burgemeester en schepen van
het Vrije. Hij overleed in 1 652. Voor nadere bijzonderheden over Rugeley en zijn afstammelingen zij verwezen
naar VERSCHELDE, Geschiedenis van Middelburg . " , p. 1 1 2- 1 1 4.
22 Titel die hij in 1 586 na de dood van zijn vader verwierf.
23 SAB, Stadsrekening Brugge over 1 586-1 587, f0 30 v.
24 Voor de volgende paragrafen ontleenden we gegevens aan D. VAN DER BAUWHEDE: De reconquista van
Sluis (12 juni-5 augustus), in Opstand en Verval. Aspecten van het dagelijkse leven in het Brugse tijdens de
laatste decennia van de 16"" eeuw. Brugge 1 987, p. 85-1 39.
25 Aan de bouw van de verdedigingswerken, inzonderheid aan de constructie vande catte binnen de voomomde
stede van Sluus, d . i . een verhoogd platform op een courtine of bastion, was ook meegewerkt door Jacques de
Cupere uit Middelburg: RAG, Middelburg Stad nr. 1 5, Rekening over 1 583-1 585, 1° 7r.
26 Jos DE SMET: Het leven te Damme en omgeving onder de Tachtigjarige Oorlog, in Rond de Poldertorens jg. X
(1 968) p. 56. Het gaat hierbij om een verklaring uit 1 609. Auteur verwijst naar RAB, Brugse Vrije, Registers
nr. 1 7064 f0 1 62 v.
27 SAB, Stadsrekening Brugge 1 586-1 587, f0 36 r.
28 Ibidem, f0 36 r. Zie ook VAN DER BAUWHEDE, De reconquista . . . , p. 1 05.
29 Ibidem, f0 59 v.
30 VERSCHELDE, Geschiedenis van Middelburg . . . , p. 1 78; Frans DE POTTER en Jan BROECKAERT:
Geschiedenis van de Gemeenten der provincie Oost- Vlaenderen - Arrondissement Eeklo - Deel 111 Middelburg. Gent 1 872, en heruitgave Handzame 1 973, p. 1 29.
31 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 325, Rekening 1 585-1 586, f0 1 r" nr. 326, Rekening 1 586-1 587, 1° 1 r.
32 RAG, Middelburg Stad nr. 1 5, rekening over 1 586-1 588, f0 1 v.
33 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 327, Rekening 1 587-1 588, f0 1 v.
34 Ibidem, f0 4v. In Het uitzicht van het Brugse Vrije op het einde van de XV/e eeuw, gepubliceerd In Anna/es d
la Société d'Emulation . " , XCVI, Brugge, 1 960, p. 56, geeft auteur Klaas MADDENS een areaal van ca.

21 hectare op. Hij gaat daarbij voort op de gegevens uit de rekening van het Brugse Vrije, waar voor bedoeld
jaar 60 p. 8 s. parisis genoteerd staan; hetzelfde geldt voor Freddy P I LLE, die in Eeklo in de tweede fase van
de Tachtigjarige Oorlog (1595- 1 648), Maldegem, 2003, p. 1 1 , voor Middelburg 48 gemet aangeeft. I n de
rekening van het Vrije zijn die bedragen echter zuuvers ten comptoire, d.w.z. als ontvangen na aftrek van de
kosten. Het cijfer in de stadsrekening van Middelburg en de daaruit afgeleide oppervlakte is in die zin zuiverder.
35 1 gemet in het Brugse Vrije komt overeen met 0,4423 hectare.
36 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 328, Rekening over 1 588-1 589, f0 1 v.
37 Bijzonder interessant en verhelderend is in dat verband het artikel van Klaas MADDENS: Het uitzicht . . . Een
aantal van zijn gegevens zijn verderop verwerkt en weergegeven in bijlage 1 .
3 8 RAB, Brugse Vrije, Registers, nr. 327: rekening over 1 587-1 588, f0 1 v., 3 r., 4 v.
39 Ibidem, nr. 329: rekening over 1 589-1 590, f0 1 v. , 3 r.- 4 v.
40 Zie Bijlage 1, tabel l l . Gegevens op basis van Niklaas MADDENS: Het uitzicht . . . , p. 34-37.
41 D. i. Jan van Claerhout; hij was o.m. enkele keren burgemeester van het Vrije.
42 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 330, Rekening over 1 590- 1 59 1 , f0 48 r.
43 SAB, Stadsrekening Brugge 1 590- 1 591 , f0 32 v.
44 Citaten uit de handgeschreven kroniek van zuster Constance Dufour, 1 783, naar de 1 9'•-eeuwse kopie in de
Stedelijke Bibliotheek te Kortrijk, Codex 298 (Xl.3).
45 Over die annexe van het klooster geeft Constance Dufour uitvoerige uitleg: reeds bij d e stichting van het klooster
was het huys van de paters eerder gereed dan het eigenlijke convent, zodat de eerste religieuzen, abdis
Etienette of Stefanie Hugonet de Saillant, dochter van de voormalige kanselier van Bourgondië en zuster van
de toenmalige heer van Middelburg, daar voorlopig haar intrek nam, tot in 1 51 9 de wooninge van de susters
volmaeckt was. Declaratie. Men moet weten dat dese paeterie ofte deel van c/ooster t'welcke paters huijs
genaemt wierd een schoone wooninge en een bequaem cleen couvent, voor de broers met eenen schoonen hof
en steenput, hebbende twee panden, met den eenen, comen de broers vanachter in den choor van de buijte
kercke, en met den anderen gaen sij uijt in het couvent, huerlieder uijtganck comt tegen over het par/oir want
soa men van de straete ter poorten in comt men op eene gecasseyijde plaetse de breede van een groote straete
die gaet en comt tot in de kercke, want de kercke duere staet recht ver de groote poorte van t'couvent, dese
casseije leijt tusschen meuren, die in den meur van t'couvent van de susters en den meur van den slinken
[linker] kant soa men ter poorten van buijten in t'couvent comt is den meur van het broers couvent en bij de
groote poorte van binnen tegen over de poorte van t's/at is een c/een huijseken en hier in placht te woonen de
vrouwe die voor de susters uijtgingh en dede dat de susters begeerden want Middelburgh en heeft noyt geene
buijte susters gehadt maer was van de broers gedient gelijck die van Rijssel oock sijn naer het inhouden van
den reghel, . . .
4 6 Namelijk tot 1 585; zie over hem Biographie Nationale, Tome XIV, Brussel 1 901 , kol. 526-528, e n J . GAILIARD:
Bruges et Ie Franc, au leur magistrature et leur noblesse, Tome 3, Brugge 1 859, p. 444-445. Hij was afkomstig
van Brugge en gehuwd met Anna Winnocq; het echtpaar bleef kinderloos. Na zijn dood , 1 59 1 , liet zijn vrouw
het kapucijnenklooster in de Clarastraat te Brugge oprichten. Nog andere van Pameles waren weldoeners en
beschermers van de Arme Coletienen, kapucijnen en arme klaren in het Brugse. Zo was Jan van Pamele er van
1 633 tot 1 655 'syndic' van de Arme Klaren - Coletienen en in 1 649 initiatiefnemer voor de stichting van een
klooster van kapucinessen. Eén van Jans voorgangers als geestelijke vader van de Coletienen, van 1 538 tot
1 549, was François van Ongnies, verwant van Filips van Ongnies, heer van Middelburg.
Het Brugse coletienenklooster was in 1 579 het toevluchtsoord voor drie van de Arme Klaren van Middelburg.
47 Betreffende Van Pameles relatie met het klooster van Middelburg, zie ook RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 27:
Resoluties van het College van het Vrije 13 nov. 1 589-21 febr. 1 598, f0 12 r.
48 Een mooi voorbeeld daarvan geeft Antoon Viaene in De Vrijbuiters van Sluis in de Kastelenij van Kortrijk, in
Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, X I I I (1 934), p. 289: Lyne Vlamincx uit
Wingene had voor de vrijbuiters op kerstavond wafels gebakken en een gewonde vrijbuiter helpen onderduiken.
Voor die feiten, en omdat ze de schuilplaats niet wilde verraden, werd ze gegeseld "ani cruuce" en voor zes jaar
uit Vlaanderen verbannen. Ook Els G U l l LLEMYN vermeldt dit voorval in De Vrijbuiters: XV/e-eeuwse
guerrillastrijders, voorposten in de Tachtigjarige Oorlog. De Kasselrij Kortrijk in 1584- 1593. Aartrijke 1 990, p. 7677.
49 Hij wordt ook vernoemd door Achiel DE VOS: De strijd tegen de vrijbuiters binnen de kasselrij van de Oudburg
(1584- 1609), in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, XI
(1 957), p. 1 3 1 - 1 75, en door GUILLEMYN, De Vrijbuiters . " p. 82, 83 en 1 37.
50 RAG, Raad van Vlaanderen, resp. nr. 8559, Register van criminele examens 20 okt. 1593 - 24 mei 1 606, p. 8691 (recente paginering), en nr. 8594, Register van alle de criminele sententiën . . . t'zijdert den jaere 1585, f0 42
r.-43 r.
51 Maerten van Gheldere wordt in de kroniek van kanunnik d'Hooghe vernoemd als voorpachter van de cleene
ammanie van Middelburg. Opmerkelijke coîncidentie: zijn onderpachter was de 'geus' Laureijns Coene, gezeid
Pousselare (zie vorig jaarboek p. 3 1 6) . Voor de betreffende passage, zie VERSCHELDE: Geschiedenis van
Middelburg
p. 95 n.3
52 Zle daarvoor deel l In Jaarboek 1 0 (2004), p. 3 1 5.
53 Zijn echte naam was David Everssone en hij was afkomstig uit Londen: RAG, Raad van Vlaanderen nr. 8559
""

1 309

p. 94-96; ook DE VOS:

Vrijbuiters . . . p. 1 48 en G U ILLEM Y N : De Vrijbuiters . , p. 1 34.
.

.

54 Ook twee vrijbuiters die op 20 februari 1 590 door de schepenen van Kortrijk werden ondervraagd, Hans
Merschart en Roger Cauchement, hadden zich in Maldegem verscholen alvorens via het Bulskampveld naar het
Kortrijkse te trekken: Rij ksarchief Kortrijk,

Oud

Stadsarchief

Kortrijk nr.

1 007ter,

Criminele examen en

informatien, f0 32 v.-33 r.
55 RAG, Raad van Vlaanderen nr. 8559, p. 9 1 .
56 Ibidem, p. 93.
57 Idem, nr. 8594, f0 40 v.-43 r.

De strijd tegen de vrijbuiters . . . ; A. VIAE N E : Oostendenaers en Slusenaers.
Benamingen uit de vrijbuiterstijd, 1580- 1600, in Biekorf LX ( 1 959), p. 1 8 1 - 1 84 ; Els G U I LLEMYN:
De Vrijbuiters . . ; Adrie D E KRAKER: Oorlogen en ellende op het Noordvlaamse platteland tussen 1584 en
1 609, in Vriendenboek Luc Stockman, Aalter 1 998, p. 63-78.
59 Maurits COORNAERT: Knokke en het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke, met
een studie over de Zwindelta. Deel 1, Tielt, 1 974, p. 235; A. DEWITIE: Chronologie van de reformatie te Brugge
en in het Brugse Vrije (1485- 1593), in Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de Geschiedenis van de ·
·
Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16" eeuw. Brugge 1 982, p. 40.
58 Zie daarover Achiel DE VOS:

.

60 RAS, Brugse Vrije, Registers nr. 330, Rekening 1 590-1 591 . Ter vergelijking, waarbij we enkel de ponden
aangeven : Aardenburg ambacht zonder Cadzand liet 42 lb. par. noteren, Moerkerke ambacht 36 l b . , Maldegem
24 lb., het Knesselaarse en Ursel beide niets, Sijsele 702 lb., Eeklo stad en keure 1 0 lb.
61 RAS, Brugse Vrije, Registers, nr. 33 1 , Rekening 1 59 1 - 1 592, f0 1 r.-v., 3r., 4 r.

Het uitzicht . . . , p. 46-48.
Historische geografie van West/ijk Zeeuws- Vlaanderen, deel Il p. 220-22 1 .

62 Gegevens op basis van Klaas MADDENS:
63 Naar M . K.E. GOTISCHALK:

64 RAS, Brugse Vrije, Registers, nr. 336, Rekening 1 596-1 597, f0 76 v.
65 GOTISCHALK, a.w. p. 22 1 .
66 RAG, Middelburg Kerk nr. 29: Rekening 1 597-1 598, waaruit citaten.
67 Ibidem, nr. 28: Rekening over 1 578, f0 27 r.
68 VERSCHELDE,

Geschiedenis van Middelburg . . . , p. 1 78.

69 Middelburg ( N l . ) , Rijksarchief in Zeeland, Staten van Zeeland, nr. 1 209. 1 (605).
70 Het proces van Jorine, weduwe Joos Provoost, werd uitvoerig behandeld in

Jaarboek van de heemkundige kring

Het Ambacht Maldegem 1 ( 1 995), p. 1 05- 1 41 .
71 Haar familienaam treffen we aan _in een akte van schenking van gronden door baljuw Provoosts kinderen aan
de kerk van Middelburg: RAG, Middelburg Kerk nr. 63.
72 Toch kan een vermelding in de rekening van het Vrije over 1 595-96 (RAS, Brugse Vrije, Registers nr. 335 f0 29
r.) dat o.m. de burgemeesters en de klerk crimineel in j u l i en augustus 1 596 naar Damme en Moerkerke waren
gereisd

ende aldaer diversche informatien [hadden] ghehoort up tfaict van toverie, mogelijk op het

vooronderzoek betreffende Jorines geval betrekking hebben; in de rekening van het volgende dienstjaar (RAS,
Idem nr. 336, f0 26v.) is de vergoeding genoteerd voor de magistraten die in de loop van juni, juli en augustus
1 596 ghehoort hebben informatie tot laste van Gole van Hille ende andere diversche persoonen bedreghen
ende berucht van toverie. Ook daarbij kan Jorines zaak voorgekomen zijn.
73 Zie voor die familierelaties D(aniël) V(E RSTRAETE): Eigenaars van Brezende, in: Vrij Maldegem jg. 33 nr. 8 d.d.
20.02. 1 976.

74 RAG, Middelburg Kerk nr. 29: Rekening over 1 597-98, f0 1 O r.

De inval van Maurits van Nassau in het Meetjesland op 2 1 juni 1 600, in Appeltjes
van het Meetjesland 5 ( 1 953), p. 1 77-1 90; Anthonis DUYCK: De slag bij Nieuwpoort. Journaal van de tocht naar
Vlaanderen in 1 600. Vertaling V. Roeper, inleiding en annotatie Wilfried U itterhoeve. Nijmegen 2000, p. 38;
C . E . H .J. VERHOEF: Nieuwpoort 1 600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog. Soesterberg 200 1 , p. 80.

75 Daarover N . KERCKHAERT:

76 Detail uit kaart Floris Balthasar, 1 601 : de tocht door Vlaanderen van Philippine naar Nieuwpoort. Amsterdam,
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, inv.nr. FM 1 1 27. Afgebeeld in Kees Zandvliet e.a.,

Maurits, Prins van Oranje,

Zwolle-Amsterdam, 2000, p. 232-233.
77 RAG, Middelburg Stad nr. 1 5: Rekening over 1 598-1 600, niet gefolieerd.
78 RAS, Brugse Vrije, Registers, nrs. 337-339, Rekeningen over 1 597-1 598, 1 598-1 599 en 1 599-1 600.
79 RAG, Middelburg Stad nr. 1 5 : Rekening 1 598-1 600.
80 Een zoetelaar was een commerçant, een kleinhandelaar in vooral verse voedingswaar en drank, die in het zog
van de legertros met de troepen meetrok en het soldatenvolk allerlei te koop aanbood. Ingekwartierde soldaten
waren in principe vrijgesteld van accijns op bier en wijn.
8 1 RAG, Middelburg Stad nr. 1 5 : Rekenin g over 1 598-1 600.
82 Ibidem.

83 RAG, Middelburg Kerk nr. 29: Rekening over 1 597-98, f0 26 r. Hij was 46 toen hij op 21 aug. 1 579 voor twee
Brugse schepenen een verklaring aflegde betreffende de gebeurtenissen te Middelburg kort voordien. Cfr. A.R.
BAUWENS: Middelburg-in-Vlaa nderen in de turbulente jaren 1 579 en 1 58 1 . Het �eeld aangescherpt. I n Biekorf
96 (1 994), p.93
84 VERSCHELDE:

Geschiedenis van Middelburg . . . , p. 1 79.

85 RAB, Brugse Vrije, Registers nrs. 340-343, Rekeningen over de desbetreffende jaren, telkens t• 4

v.

86 RAB, Brugse Vrije, Registers, nr. 334, Rekening 1 594-1 595, f047v. ; nr. 336, Rekening 1 596-1 597, f0 47r. ; nr. 337,
Rekening 1 597-1 598, f0 41 r" 42 v. ; nr. 338, Rekening 1 598-1 599, f0 46 r. en v., nr. 339, Rekening 1 599-1 600,
f0 51 r.; nr.340, Rekening 1 600- 1 601 , f0 45 r., 46 r.; nr. 342, Rekening 1 602-1 603, f0 47 r.
Uit vergelijking van de gegevens in die jaarlijks weerkerende rubriek blijkt dat er een zekere uitbreiding van het
wolvenbestand in oostelijke richting was. Binnen de hiervoor aangegeven jaren werden ook wolven geschoten
of gevangen in Moerkerke, Heille, Aardenburg, Maldegem (o.m. nabij Reesinghe), Adegem, Sint-Laureins en
Eeklo. Zie ook Maurits COORNAERT: Wolven en ander ongedierte in het Brugse Vrije, in Rond de Poldertorens,
1 O (1 968), p. 1 9-31 . Auteur brengt op de pp. 26-30 tabellen van de premies die tussen 1 480 en 1 680 werden
uitbetaald voor het verdelgen van wolven.
87 RAG, Middelburg Stad nr. 1 5, Rekening over 1 598-1 600.
88 Voor een uitvoerige bibliografie zij verwezen naar Werner THOMAS (red . ) : De val van het Nieuwe Troje. Het
beleg van Oostende, 1 60 1 - 1 604. Leuven, 2004.
89 De kaart werd recent gepubliceerd en becommentarieerd door Dirk DE VRIES : Oostende verloren, Sluis
gewonnen, 1 604. Een kroniek in kaarten. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
12 augustus-1 2 september 2004. Leiden 2004, p. 88-94, en IDEM: Roem en Ellende. Een cartografische
beeldkroniek van de strijd om Sluis in 1 604, in Niemandsland in Staats verband, Bijdragen tot de geschiedenis
van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 32 {2004) , p. 43-48. De kaart vormde ook het onderwerp van een
tentoonstelling in het Streekmuseum te IJzendijke, 1 5 mei-31 augustus 2004. Bij die gelegenheid werd door de
Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen een geïllustreerde brochure uitgegeven met toelichting door A.R.
BAUWENS en D. DE VRIES: Oorlog in het Land van Cadzand in 1 604. Een stripverhaal van Floris Balthasar.
90 Van de prent bestaat ook een eerdere versie waarop Fama nog niét is voorgesteld.
91 Londen, British Library, Manuscripts Department, Cot1on MS. Augustus l.ii . 1 09. Afgebeeld en becommentarieerd
bij Kees ZANDVLIET e.a.: Maurits, Prins van Oranje. Amsterdam - Zwolle, 2000, p. 236-238.
92 Afgebeeld en besproken bij DE VRIES, Oostende verloren " . , p. 1 1 2- 1 1 4, en IDEM, Roem en Ellende . . .
9 3 Ibidem, p . 1 09- 1 1 2, e n Ibidem, p . 59-60.
94 Madrid, Patrimonia Nacional, inv.nr. 1 001 4227.
95 RAG, Kaarten en Plans nr. 594.
96 Alle ook opgenomen en besproken bij DE VRIES, Oostende verloren. . . en IDEM, Roem en Ellende".
97 Notariële kopie, RAG, Middelburg Kerk nr. 95.
98 VERSCHELDE 1 867, p. 1 1 8; L. G ILLIODTS-VAN SEVEREN: Coutumes des Pays et Comté de Flandre Ouartier de Bruges - Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées. Brussel, 1 891 , p. 221 -223 geeft de
volledige versie, die hier en daar afwijkt van wat Verschelde laat afdrukken.
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-

1 5gr./gemet, + 30 gr. voor elk paard of veulen en 1 5 gr. voor elk rund ouder dan 2 jaar in de gemene weiden

42. 1 4 .04

3 .02 . 06

5 . 1 2 . 06

5 5 0. 1 1 . 06

5 40. 1 0. 00

864. 1 9.06

78 1 . 1 0.00

4 84 . 1 2 .00

5 0 1 . 1 7.06

5 9 1 .07.06

730.00.00

760.00 . 00

826. 1 0.00

856. 1 1 . 00

7 1 8 . 03 .00

677. 1 1 . 00

544.00.00

1 52 3 .06.06

1 3 90.00.00

800.00.00

890.07.00

1 3 3 0.00.00

1 520.0 1 . 00

1 309. 1 7.00

1 246. 1 0.00

3 60.00.00

1 23 . 0 1 . 00

72. 1 3 . 06

96.00 . 00

5 2 . 1 2 .06

1 0.00.00
1 0.00.00

745 . 1 6 .00
7 02 . 1 0 . 00
4 1 9.02.06

1 0.00.00
1 20 5 . 02.00

�

Eeklo

1 0. 00 . 00

S ij sele

1 400. 1 0.00

__

25 gr./gernet, + 50 gr. voor elk paard of veulen en 25 jl r. voor elk rund ouder dan 2 jaar in de gemene weiden

60.08.00

1 5 87-88

25 gr./gemet

M iddel burg

Bron: Rij ksarchief Brugge, Brugse Vrije, registers nrs. 327 t.e.m. 3 44 . Rekeningen augustus 1 5 8 7 - augustus 1 60 5 .

Tabel 1: Taxatie op gecultiveerde en bedreven gronden + aanpassingen, 1 5 87-88 tot en met 1 604- 1 60 5 .
Bedragen in ponden, schellingen, deniers parisis.

Bijlage l : taxatietabellen.

Tabel I I : De "eerste n ieuwe impositiën" op graanverbruik, door de V ier
L eden van V l aanderen ingevoerd i n okt. 1 5 8 8 , afgeschaft i n nov. 1 593 .
Bedragen in guldens, stuivers en deniers ( 1 gulden

2 pond parisis).

=

1 /6 pond V l aams

laar Klaas MADDEN S : Het uitzicht van het Brugse Vrije op het einde van de
XV!e eeuw, p . 3 5 - 3 6 .
=

M iddelburg

Maldegem

Adegem

St.- Laurei n s

1 5 . 1 0. 1 5 8 8 - 30.04. 1 5 89

1 .06.09

parochie
--

paroch i e
-

parochie
-

0 1 .05 . 1 5 89 - 3 1 . 1 0. 1 5 89

0. 1 0.00

0 1 . 1 1 . 1 5 89 - 3 0 .04. 1 590

0.09.06

0 1 .05 . 1 590 - 3 1 .07 . 1 590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 . 1 4.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 1 .08 . 1 59 1 - 3 1 .0 1 . 1 59 1

0. 1 0.00

0 1 .02 . 1 5 9 1 - 3 0.04. 1 59 1

0 .04.09

0 1 .05 . 1 5 9 1 - 3 1 . 1 0. 1 59 1

0.09.06

0 1 . 1 1 . 1 59 1 - 30.04. 1 592

6 . 1 4.06

0 1 .05. 1 592 - 3 1 . 1 0. 1 592

7 . 1 5 .00

0 1 .05 . 1 593 - 3 1 . 1 0. 1 593

1 . 1 0.00

-

-

-

-

-

-

- --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 . 1 4.03
--

0.09.06

-

-

-

-

-

-

-

0.04.09
-

-

-

-

-

-

Tabel Ill : Opbrengst van de accijns op wijn en b ier.
Bedragen in ponden, schel l ingen, den iers parisis tot 1 5 79, nadien V laams .
Bron: Rij ksarchief Gent, M i ddelburg stad en heerlij kheid, nr. 1 5 .
Rekeningen 1 572- 1 600.
1 mei 1 5 72 - 3 1 okt 1 5 72

426.00.00

1 nov 1 5 72 - 30 apr 1 5 73

2 3 2 .09.00

1 me i 1 576 - 3 1 okt 1 57 6

7 5 2 . 1 9.00

1 nov 1 57 6 - 3 0 apr 1 57 7

7 0 1 .00.00

1 mei 1 5 7 8 - 3 1 okt 1 5 7 8

5 0 1 .00.00

1 nov 1 5 7 8 - 30 apr 1 5 79

425 . 1 0.00

1 mei 1 58 3 - 3 1 okt 1 5 83
1 nov 1 58 3 - 3 1 okt 1 585

24.00.00
-

1 mei 1 5 88 - 3 1 okt 1 5 88

3 .00.02

1 nov 1 5 8 8 - 3 0 apr 1 58 9

5 .03 .06

-

-

-

-

1 mei 1 589 - 3 1 okt 1 589

8 .00.00

1 nov 1 589 - 30 apr 1 590

4.00.00

1 mei 1 590 - 3 1 okt 1 590
1 nov 1 597 - 30 apr 1 598

1 mei 1 598 - 3 0 nov 1 598
1 dec 1 598 - 30 apr 1 599

H e l ft van de pacht: inn i ng gehi nderd
N i et verpacht

2 .00.00
-

- -

-

-

1 . 1 0.00
1 . 1 0.00

1 mei 1 599 - 30 nov 1 599

2.00.00

1 dec 1 599 - 30 apr 1 600

5 . 00.00

N iet verpacht: zoete laar weg

Bijlage ll. Vonnis, op î juli 1 594 door de Raad van Vlaanderen uitgesproken over
Bertolomeeus van Gheldere, geboortig van Middelburg , wegens vrijbuiterij.
Bron: RAG, Raad van Vlaanderen nr. 8594, f0 42 r. 43 r.
(Afkortingen werden aangevuld, eigennamen met hoofdletter gezet; woorden gevolgd door een • worden verderop
verklaard)
-

Tot laste van Bartholomeeux van Gheldre om metten vuere gheexecuteert te worden over
vrijbuijtterije ende overlopen inde rebelle landen.
Omme dieswille dat g h ij Bartholomeeux van Gheldre gheboren van M iddelburg h in
Vlaendere n , sone van Maerten, ofte zoo g hij anders ghenaempt ofte ghebijnaempt zijt,
van over xiiij jaeren u vervoordert hebt de waepenen te draeghen jeghens uwen
natuerelicken prince onsen gheduchten heere, ende dat argher is, gheduerende den
zelven tijt te loopen up vrijbuijt, wesende ten diversschen stonden overghecommen met
uwe complicen* als Jan Basselae re, Jan Pailloeut gheseijt Wallenaere, Jaspar Holvoet,
Marten Opstal, de Schotse Pierre, Lot vander G racht ende meer andere fameuse
vrijbuijters, mette welcke g h ij hebt helpen vuijt rechten dive rsche moorden rooverijen
straetschenderijen, vanghen van goede huijslieden ende passanten , brantstichtynghen
ende andere leelicke schromelicke faicten , ende onder andere hebt ghij gheweest int
exploict daer den capiteijn Ooteghem an eenen boom ghebonden levende verbrandt
wierdt, houdende aldaer de sentinelle*, ooc daer de kercke van G rammene, muelen van
Nevele in brande g hesteken zijn g heweest daer den sergeant Castres mitsghaeders*
Bussaert van Houcke, capiteijn van Zeveneecke, ende Symoen Muelewaetere doot
g hesmeten, gheschoten ende. ghesteken sijn gheweest, soo g h ij ooc g heweest hebt inde
prochie van Calckene daer g h ij met uwe complicen sekeren ltaliaen aldaer woonende
ende te bedde ligghende hebt doen up staen, ende buijten huijse commende daer hij
terstondt doot g hesteken ende vermoort is gheweest met coelen bloede, hebt ooc
gheweest int exploict an het cappelleken Ten Daele binnen Zulte, daer het convoij
afghesmeten, d iverssche persoonen dootgeschoten ende ghevanghen wierden, ooc hebt
g hij helpen vang hen ontrent den huijse Ter Most jonkheer Jan van Vutenhove ende in het
wederkeeren ontrent de Cluijsen Cornelis Tack, mitsghaeders afghesmeten te Waerschot
boven Ter Beke diverssche schepen commende van Ghendt naer Damme gheconvoijeert
mette soldaeten vande capiteijn Simeon, zoo ons van als ten vollen ghebleken is zoo bij
uwe g hewillighe kennisse* ende belijdynghe sonder eenighe torture ofte dreeghynghe*
van diere als anderssins, boven noch vele andere moorden rooverijen plunderynghe ende
quaede faicten daer of g h ij berucht sijt, niet lijdelick* sonder condigne punitie* ende straffe
anderen ten exemple, daeromme soo ist dat thof u condempneert* in conformiteijte vande
placcaeten van Sijne Majesteijt, gheexecuteert teworden up Ste Pharailden plaetse, up
een schaufault* metten viere als datter den doot naer volgt ende daernaer u dode lichaem
ghehanghen te worden an eene staeck ter plaetse patibulaire* ghecostumeert*,
verclaerende al u goet tsij leen, erfve ofte catheijl* wan dat ghestaen ofte gheleghen sij,
verbuert sConincx proffijte.
WOORDVERKLA R I N G :

complicen : trawanten, medeplichtigen.
sentinelle : de wacht
mitsghaeders : eveneens
kennisse : bekentenis
dreeghynghe : bedreiging
lijdelick : te verdragen

condigne punitie : billijke, toepasselijke straf
condempneert : veroordeelt
schaufault : schavot, verhoog .
plaatse patibulaire : terechtstelllngsplaats, galgenveld
ghecostumeert : als gebruikelijk, naar gewoonte
catheijl : onroerend goed

Wat gebeurde er

1 00 jaar geleden

in Adegem, Maldegem en Middelburg
Een kroniek van het jaar 1 90 5
Jozef Dobbe/aere en Walter Notteboom

Deze kroniek van het jaar 1 905 is gebaseerd op 't Getrouwe Maldeghem en op de
gemeenteraadsbesluiten van Adegem, Maldegem en Middelburg .
Wekelijks twee uitgaven van 't Getrouwe
't Getrouwe Maldeghem verscheen wekelijks in twee uitgaven , een op vrijdagavond en
een op zaterdagvoormiddag. Beide d roegen de dagtekening van de zondag. De prijs
bedroeg 4 frank per jaar en met een postabonnement in België 4,50 frank.
Een slechte frank en negen slechte centen bij een omhaling
Het genootschap Sint-Vincentius à Paula had in Maldegem een omhaling gedaan op
tweede kerstdag van vorig jaar met een mooie opbrengst. In de schalen vond men een
totaal van 1 44,36 frank. Er was een stuk van 5 frank, zeven stu kken van 2 frank, 32
stukken van 1 frank en voor de rest nikkel- en koperstukken. Er was wel een slechte frank
bij en negen slechte centen.
Oud-burgemeester Desiré Van M u llem metselde de deur dicht in 't stadhuis
Het gemeentebestuur vergaderde reeds jarenlang in het stadhuis, n u 'Oud-stadhuis', een
gebouw reeds meer dan 70 jaar eigendom van dr. Van Mullem. Er rees nu een conflict
met het gemeentebestuur en de oud-burgemeester vond het nodig de verbindingsdeur
met de schepenzaal dicht te metselen. Hij steunde zich daarvoor op een oude koopakte
van 1 834, die in deze mogelijkheid voorzag. Dit gaf aanleiding tot strubbelingen met het
gemeentebestuur, dat zich uiteindelijk genoodzaakt zag een tussenmuur af te breken om
aldus een zaal te maken waar 1 2 stoelen konden gezet worden. In de raad van 1 7 maart
merkte Achilles Van Hoorebeke nog op dat de tegenwoordige zaal ongerieflijk was, vooral
voor het sluiten van huwelijken, grote bijeenkomsten en officiële bezoeken. De bouw van
een nieuw gemeentehuis kon niet meer uitblijven.

- Lucien B O ES-LA M P O , kleermaker.
Opvolger der Gezusters Lampo.

Magazijn van

-

alle soorten van IJzer, Blek en geemail
leerd Keu kengerief ; al wat er noodig is voor huishou
ding en alles van eerste kwaliteit, zooals : ka!>!lerolcn ,
ketels, theeketels, koflielranncn, ' erzuipen, boterpotten,
emmers enz. enz . - Ook be veelt hij zich aan voor al
hetgeen de benoodigheden aangaat voor de kleermaak
sters, zooals zijde, panen galons , broderiés, kanten enz .
alle soorten van modeartikelen , eorsets,handsc hoenen,
cols, plastrons, hemden enz. biedt zich aan voor m ansklecrmakerij.
Lucien BOES·LAMPO.

Nieuwe u u rtabel voor spoor- en tramwegen en postwagens van de streek
Op elke eerste zondag van een kwartaal verscheen de dienstregeling van onder andere
treinen en trams die onze gemeenten doorkruisten. Zo was er een spoorweg van Gent
naar Brugge, die door Adegem en Maldegem liep. Een tram liep van Eeklo naar Aalter en
passeerde op Veldekens in Adegem. Verder was er de tram van Maldegem naar Breskens
en de tram van Brugge naar Aardenburg via Middelburg . Een postwagen verbond
Balgerhoeke met Sint-Laureins.
Loting i n m i l itiekanton Maldegem voor lichting 1 905
De loting gebeurde op maandag 6 februari en verliep rustig. Het was de tweede keer dat
de loting op dezelfde dag gebeurde over het ganse land. Dit jaar waren er weinig
lotelingen : 1 0 voor M iddelburg , 32 voor Adegem en 78 voor Maldegem. Ook 25 jonge
mannen van Sint-Laureins moesten in Maldegem loten . Wie een groot lot trok, was bijna
zeker vrij. Iemand met een klein lot moest afwachten en hopen dat er weinig jongelingen
werden afgekeu rd . Mochten er genoeg vrijwilligers zijn, er moest niet meer geloot worden.
Maar daar was men nog ver van af. Begin mei kreeg men bericht dat het militiekanton
Maldegem 30 soldaten moest leveren.
Wie veel geluk had in het loten was de Maldegemse familie Petrus Schyvinck. Dat jaar
lootte zijn zevende zoon Hector zich ook vrij. Ziehier de zeven gelukkigen met het
nummer van h u n lot volgens 't Getrouwe:
Theophiel kende zijn stiel en trok
Felik was in zijn schik met
August trok juust
Camiel dien beviel
Lowie trok sapperdespie
E n Aloies trok precies
De laatste Hectoor was allen voor met

1 08
1 61
83
1 36
1 47
89
1 70

Een melkerijschool in Maldegem
De melkerijschool werd ingericht in een oud leegstaand huis op het oud kerkhof. De
opening was voorzien voor maandag 9 januari , maar diende uitgesteld, omdat het nodige
m i nisteriële bes l u it ontbrak. De champetter werd erop u itgestuurd om de jonge
boerendochters van dat uitstel te verwittigen. Op 1 6 januari ging de school open, maar de
belangstelling was zo g root dat de leerlingen van 'den binnen' verzocht werden deel te
nemen aan de volgende cursus
drie maanden later. Het publiek
werd elke maandagvoormiddag
M aandag had de M elkcr ij school veel be
toegelaten . De gemeente gaf een
zoekers, die door beidlil jufvrouwen met
toelage van 1 00 frank . De
veel bereidwillighdd uitgelegd wer den
hoe de melk gewog<:>n en gemeten w01·dt,
deelnemers
van
de
hoe .zuur- en vctgr halte berek nd wordt,
melkerijschool bezochten eind
hoc afgerGomd, gekeernd, boter e n kaas
maart een grote melkerij van 't
wordt gemaakt. Een anderen keer zullen
Hazengras en er werd ook een
wij daar mt!er o ver zeggen want 't is waar
lij k de moei te weerd .
groepsfoto gemaakt. Op 1 5 april
werd
de
eerste
leergang
afgesloten en de punten op 1 00
bekendgemaakt
door
de
leraressen Van Haute en Persoons.
..

94
90
86
86
84
84
84
81
79
78

Coene Alida
Geirnaert Nathalie
De Sloover Augusta
Verstrynge Leonie
De Clerck Helena
Verstrynge Helena
De Cuyper Marie
De Bruyckere Marie
Van Landschoot Elodie
Verstrynge Emma

Coene Elisa
Van Damme Elodie
De Deyne Octavie
Vanpraet Hortense
Marclé Louise
Verstrynge Alfonsine
De Pauw Sidonie
Van Hecke Marie
Van Poucke Emma
Van Rie Emma

77
75
71
70
67
65
63
60
57
54

De oude kerk in Maldegem moest blijven
Dr. Van Mullem was ook voorstander van het behoud van de kerk en kerktoren en mengde
zich in de strijd. Samen met vele notabelen zond hij een brief naar de gouverneur om het
verzet tegen de afbraak te steunen. Er waren meer dan 500 handtekeningen, waaronder
die van notaris August Wallyn, brouwer Honoré Potvliege, huidenvetter Henri Vermast,
oud-burgemeester Desiré De Meyere, Gustaaf en Emiel Tytgadt. In zijn weekblad liet
Victor De Lille weten dat hij de gouverneur had ontmoet en d at deze wou dat de
stemmentwist ophield . De gouverneur verwees de zaak naar de Commissie van
Monumenten, die daarover moest beslissen. Hij hoopte eveneens dat d r. Van M ullem zou
afzien van de betoging die op zijn e rf zou gehouden worden op zondag 22 januari . Maar
daarvoor was het te laat en meer dan 2000 sympathisanten woonden de betoging voor
het behoud van de kerk bij.
1 1 1 den
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Nog altijd een g rote kindersterfte
De kindersterfte in het begin van de vorige
eeuw was nog altijd g root. In 1 904 stierven er
te Maldegem 50 kinderen onder de vijf jaar en
5 tussen vijf en tien jaar.
Het jaarlijks muziekconcert te Adegem
Onder een grote opkomst hield op zondag 29
januari
de
m uziekmaatschappij
'De
Vereenigde Vrienden' haar jaarlijks concert.
Het programma was als volgt :
"Eerste deel: 1 . Openingsstuk voor Fanfaren
2. De Velo, kluchtige tweespraak met zang
3. De verzoening . Drama in 3 bedrijven. Poos.
Tweede d ee l : 4. Ope n i n gsstuk voor d e
Fanfaren 5. Kluchtlied 6. Het congres der
Bulten, blijspel 7. De Wijnproevers, vierzang.
Deu ren open om 3 u u r, begin om halfvier stipt.
Men
veel
verwachtte
vreemde
toneelliefhebbers, omdat de stukken nieuw
waren".

Een korenwindmolen te koop in Adegem
Door stopzetting van zijn bedrijf stelde eigenaar Camiel Van Praet in januari zijn mooie
stenen korenwindmolen bij het station te koop. De koop omvatte verder nog een
stoommachine, huis, stalling, boomgaard en land.

August C u ppens bewierookte Victor De Lille in Antwerpen
In zijn voordracht in de Katholieke Hogeschool hekelde E . H . A. Cuppens de toenemende
onchristelijkheid in de literatuu r. Een man die daar volgens hem tegen inging, was Victor
De Lille. De Lille bezorgde zes flinke boekdelen voor de geringe prijs van 3,60 frank en
dit i nitiatief diende ondersteund te worden. Vergeten we n iet dat August Cuppens
voorzitter was van de Duimpjesraad .
Landverhuizers vertrokken uit het station van Maldegem
Op vrijdag 1 8 februari vertrokken niet minder dan 29 landverhu izers vanuit het station van
Maldegem naar Amerika. Ze waren afkomstig uit Maldegem en omgeving, ook van over
de grens. Ze werden geworven door de agenten Ch. De Vleeschouwer (Maldegem) en
Camille J. Van Voeren ( Eede). Op het stationsplein weerklonken het Belgische en
Nederlandse volkslied. Het was er
zeer d r u k en er speelden zich
P.botog raph ie-Lich tteek�n i��·
aandoenlijke taferelen af. Er werd
j ongen wordt gevraagd o n m 1ddehj k. om
Een
met zakdoeken gewuifd, gezongen,
i n de ve:rha ndel i n g der Photog.�a phie gebruikt
maar ook geweend . Vooral uit Sint
te �·orden ; voordcdig, zelfs pn1 s bur de less n
e volgd te hebben.
v a n teekcnschool rc.:: r1 s
Laureins waren er veel verhuizers.
O N D S A N DYCK.
M
D
E
.
De reis was nu niet meer zo
Kunsteeke11aar- Photographe,
verschrikkelijk als vroeger, zei men.
Patersh a at 2 4 ..K E C LO O .
Eeremctnn1:wcrcldti.:ntoo11st�Uing Ant werpen l
In 't Getrouwe werd een 'lied der
Eorem ctanl Prov incinle ten toon stolling
ent l go.
Vlaamsche uitwijkelingen aan Maria'
.
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i

afgedrukt met als refrein:
Aanhoor ons lied, o goede lieve Vrouwe
wij zijn uw volk, wij werken voor ons brood.
't Zij verre of bij, wij blijven U getrouwe.
Blijf ook bij ons en help ons in den nood.
Op vrijdag 5 maart vertrokken de volgende Maldegemnaars: Leo Verbeke met zijn vijf
kinderen, Camiel Vercruysse, Camiel De Clercq , H ippoliet Van Caeseele, Eduard Dhondt,
Louis Schyvinck. Op 1 2 maart was het de beurt aan de Maldegemnaars C harles Louis
Verstrynge met zijn vrouw en drie kinderen, Eduard Borgonjon en Honoré De Clercq met
vrouw. Uit Middelburg waren dat Petrus Steens, Philomena Costenobel, vrouw Gustaaf
Crispijn en kind. Een overtocht van Antwerpen naar New York in derde klas met de Red
Star Line bedroeg 1 95 frank in 1 905. Voor 1 906 werd de prijs verminderd tot 1 82,50 frank.
Af en toe verscheen er wat nieuws van de uitgewekenen in 't Getrouwe. Zo stond er in
het blad van 26 maart 1 905 de uitslag van een prijskamp met d e jaskaart bij Emiel
Cabooter (vroeger Donk) in Rock lsland in Amerika. August De Vlieger (vroeger Vake in
Maldegem) was bij de winnaars.

R E D STA R LI N E. Eenige rc.:: b tstreekschc Post Hjn van Ant wer
pen c a a r Noord Amerika. Wckelij ksche OYCT 
v o.rt des %- terdags met de pracht i ge stootn
b ex>t c n Zeeland, Vaderland . Kroon land en
Finland.
Rcisk rten voor alle plaatsen i n de Veree
ni de Staten .
Voor lllle inl icht i n gen, prij
zen en re� aa rtcn �elteve .men zich te wenden
tot de
enten : C H . DEV LEE SSCHO U\VER..
al e;tbcm, S beidiog e n C. J . VAN V OOR EN .
e, Zee led ,
-

Een nieuw magazijn voor fietsenmaker Emiel Ysebaert
I n een aankondiging liet Emiel Ysebaert weten aan zijn geacht publiek dat hij eind februari
een nieuw magazijn opende in de Vakestraat te
Maldegem met een groot assortiment van "velo's".
E M . YSEBAE RT, Vaekestraat Ma/desem,
maakt .. het geacht publiek kenbaar dat hij zij:l :;i�w
Het volgende kon men er krijge n : 'De Coppel, de
magnz1Jn k<Jmt te aper.en met een gTO"J� A!1'rtiment î"an
V1fo.11 tn toebehoorttn . Gij kunt d � ge�i}�s •1an du� cm
luxe, de Brennabor, den Opel, de Star, de Star
derslaande werken bediCLd w Q rdea. lJe Copptl, de Ion,
de J:sr... nabor, den Opel, de St:.r, de Star •pec:.i, dcll
special, den Amer, 3 fusile, Eadie, Simson, Razer,
A.mcr, �� fusilc, Eadit:, !: irn!on. Razer, de Wa.!l:ic:-e:r
20nder kettioi: , den Opel zondcr krning, en deosrhoon·
de Wanderer zonder ketting, den Opel zonder
sten, den sterk sten. dcm lichtsloopcr..den, den r.achUtlo�
pc11 den I Recijcle) die zijn z<lven vet, dit be,':'ijdt 11
ketting, en den schoonsten, den sterksten, den
bet stof en v1ater, die onverslijtbaar ia, mtt de bi�Jen
dirckt onder de manievellea, �oor altijd gewurborîd.
Al deu "elos zijn •an he\ nieuw model l� ea worden
lichtstloopenden, den zachtstloopenden (Racycle)
al met eenen afslag ••n 10 0/0 verkocht buiten >erleden
Jaar. Voor l'.l5 frank koopt gij een schoooen ••lo, gij be?t
die zijn zelven vet, die bevrijd is van het stof en
keus van 75 tot 100 • eloa ; onmogtlljke c:onoarent.10, 1Jc
Ait .jaar verkoopen b11iten alla anden, komt •!en en
kan
water, die onverslijtbaar is, met de bie/en direct
Ik maak ook btt publiek kenbaar dat ik een
oordeelt.
onder de manievellen, voor altijd gewaarborgd '.
Grooten Prijskamp
geef
Het waren nieuwe modellen van het jaar 1 905, 1 0
den 9 April 190S
een
% goedkoper dan het vorige jaar. Voor 1 25 frank
envtloptrekki•g
naar eenen
COURS VELO
kocht men een schone velo. Tevens liet hij weten
oi ccnen
ROUTIER
dat hij een g rote prijskamp gaf op 9 april. Het zou
VELO,
zij mo_gen kiLzen
een 'enveloppetrekking' worden met als hoofdprijs
wat ZÎj willen, de
Om l
nlos dra;en de waarde va.n 17!> fr. Inleg 0,50 fr.
een velo. Men kon die dag inschrijven om 1 uur
uren bel7lftnen Ui.schrii vn..
voor 0,50 frank per man.
vu

Verhuis van drukkerij De Lille
I n 't Getrouwe van 1 2 maart stond dat de d rukkerij verhuisde 'van nevens de villas aan de
statie' naar de Noordstraat achter 't Kasteeltje. I ngang langs het Kapelaanstraatje.
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Wal le
de
Van
Desi ré
Adegem naar
onderscheiden
Desiré Van de Walle, geboren te Adegem op 1 9
augustus 1 870 als zoon van Martin en Victoria
Steyaert, werd in het dagblad van Longwy (Franse
Arde n ne n) d . d . 5 m aart geroemd voor zijn
heldhaftig gedrag als soldaat en legionair van het
Vreem d elingenlegioen. H ij werd vereerd met een
militair ereteken voor zijn moedig gedrag tijdens
de slag van El-Moungar in Algerije. Zelf gewond
aan arm en been belette hij dat gewapende
Arabieren zijn gewonde kapitein meenamen.

Telefoon in Maldegem
't Getrouwe van 26 maart meldde dat er een
G E D R U KT TE MALDEO l l E M
telefoondienst zou worden ingericht in het station.
T E !'\ J ARE 0 . �L 1 000 E N Vijf
Voor 25 centiemen zou iedereen kunnen
BIJ VICTOR D E L I L L E
telefoneren gedurende 5 m i n uten met alle
UITGEVER DER OÛIMP]ESUITOAVE
abonnees van het net-Gent. Maar als men tien
handelaars vond, die zelf telefoon wilden, kon dit
voor die mensen ten h uize gebeure n en dit met
weinig kosten als de gemeente dat steunde.

Het h u lpkantoor van de Douane in Middelburg
Het kantoor werd einde maart overgebracht van de Beurs naar 'de statie'. Jacob Van
Lerberghe, herbergier van De Tramstatie, maakte daarvan gebruik om zich aan te
bevelen voor het leveren van 'passavants'.

Ter gelegenheid der o verbren ging van het
Hulpkantoor der dou anen te M iddelburg van
De Beurs naar de statie ne�mt ondergeteekende
JACOB VAN LERBERGHE herbergier in de tram
statie de gelegenheid het achtbaar publiek be
kend te maken dat e r bij hen1 P ASSAVANTS
te verkrijgen zijn . H ij beveelt z ich in de gunst
Jacob Van Lerherghe . b.
van eenieder.

De ondergcteek ende J AN D � S U TT� R
herbergier te M idddbu rg, maa kt ke·t
publie-t bekend dat er bij hem van heden af
PASSA"JANTS te bek o irMn zijn .
J D S

geeërd

Louis De Weerdt nam ontslag als gemeentesecretaris in Adegem
Louis De Weerdt maakte zijn ontslag bekend in de gemeenteraad van 1 9 juli met ingang
van 1 augustus. Hij was gemeentesecretaris sedert 1 0 april 1 86 1 . Zijn huis op het Dorp
werd te koop aangeboden in 't Getrouwe van 2 april en gekocht door Louis Boels voor
6000 frank. Het huis bestaat nog en is nu bewoond door de schoondochter Louisa Savat
(echtgenote Ernest Boels}.

Het eerste huis van links: woning
van secretaris Louis De Weerdt.

SC H OO N E N .E l G E N U O M te Adcghem
3 m i n . vnn ijtereo we g G e n t op Br ugge, 1 0 00
m', H of, fn.iit boom e n , gezond<: liggi n g .
Adres, D E WRl!'.RT, s�cret a r is, Adcghcm. b.

De pastorie van Balgerhoeke
M oet de gemeente Adegem meebetalen in de kosten voor een pastorie in Balgerhoeke?
D it was de vraag waarmede de gemeenteraad g econfronteerd werd door een
gemeenteraadsbesluit van de stad Eeklo. De
vraag werd echter afgewez e n . E n e rzijds
GRO O T C O N CERT
omdat de pastorie op g rondgebied Eeklo
der Sint Antoniusvrieoden van St Amandsb erg
ten voordeele van
ston d , anderzijds o mdat Eeklo ook n iet
DE KERK VAN BALGERH OEKE
betaalde voor d e pastorie van Adege m .
Zondag ar Mei om IJ ure
op het hot van Mr Van M ullem
O ngeveer 300 inwoners van Raverschoot
Noordstraat Maldegem.
( Eeklo) behoorden tot de parochie Adegem.
Wet op de zondagsrust
"Ook de letterzetters zouden daaronder moeten vallen. Maar ja, de mensen wilden hun
gazet de maandag en dus ging dat niet. Men zou zoals in Holland de ·zondag minder
moeten feesten en dus zou er minder nieuws zijn". Aldus schreef Victor De Lille.
Twee dochters en een zoon van mevr. Courtmans-Berchmans stierven in 1 905
Op donderdagavond 1 3 april stierf onverwachts in Maldegem juffrouw Clementine-Julia
Courtmans. Ze was rustende gemeenteonderwijzeres en de tweede dochter van
schrijfster mevr. Courtmans. Zij was het die het vluchtige handschrift van haar moeder
overschreef in een beter leesbaar schrift. Ze was geboren op 24 januari 1 839 in Lier, de
stad waar haar vader indertijd leraar was aan de
N o rmaalschool.
Ze
werd
onder
g rote
t Jufv r ou w Clemenlioe-Julia CO.� R T
MA l\S ru1tende G emeeote-onderW1JZere 1,
belangstelling
op
maandag
1
7
april
begraven.
is alhie; bijaa plotseling overleden Dondtr
dag avond 13 A pril, Zij wu d� tweede
Nog geen week later stierf haar jongste zuster
dochter \' all w ijlen Mev. Courtmans e n heeft
Marie Courtmans. Alleen Adèle Courtmans bleef
%ich ook op hare ma1Jier verdienstelijk ge 
maakt voor het Vlaamsche volk.
nog over, doch zij gaf te kennen Maldegem te
Zij was het immers die 't vluchtig haod
verlaten
en te gaan wonen bij haar oudste zuster
tchrift harer moeder in 't achoon 5chretf,
co aldus het werk van de begaafde dichte
Mathilde (wed. Pieter Verstrynge) in Oostende.
rea veel verlichtte.
Op 28 mei overleed in Sint-Jans-Molenbeek de
Zij waa den :14 Januari 1 839 geboren te
Lier waar beur vader Jeeraa r was un de
letterkundige Emiel Courtmans na een langdurige
normaabchool.
en
pijnlijke ziekte. Hij was de oudste zoon van de
Haar begraving, Maandag voo1 middag.
schrijfster, geboren te Gent op 26 april 1 843.
-

Plechtige inwijding van het Kruis
van Westeindeke in Adegem
Op Beloken Pasen werd het Kruis van
Westeindeke plechtig gewijd. Na het lof
van halfdrie begaven de geestelijkheid
en de genootschappen zich in groep
vanaf de kerk naar het Kruis, waar ze
opgewacht werden door de deken van
Eeklo. De straten op de doortocht
waren versierd . Het Westeindeke in
Adegem heet nu Oosteindeke.

Inwijding tram en viering 40-jarig bestaan van de fanfare
op zondag 28 mei te Middelburg
Ter gelegenheid van de i nwijding van de tram Brugge-Middelburg-Aardenburg vierde men
ook het 40-jarig bestaan van de fanfare 'De Ware Vrienden'. Het festival met premies
werd ingericht voor harmonieën, fanfaren en zangverenigingen.
Het feest werd op zaterdagavond aangekondigd met kanonschoten , de nationale vlag
werd gehesen en op de kiosk op de markt werd een concert gegeven door de eigen
fanfare. Op de dag zelf, om vijf uur 's morgens, werden nog eens kanonschoten
afgevuurd. In de voormiddag werden de huizen bevlagd en versierd . Om 2 u u r kwamen
de deelnemende muziekverenigingen in de kom van de gemeente (Leiput) bijeen en
vormden een stoet, die door de straten van de gemeente trok. Het waren de volgende
verenigingen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Middelburg
Aardenburg
Beernem
Brugge
Eeklo
Eede
Maldegem
Moerkerke
Maldegem
Sint Kruis
Sint-Laureins
Sluis
Westkapelle
Zuidzande

De Ware Vrienden
Aardenburgsche Fanfaren
Concordia
De Brugsche Melomanen
Amicitia
Nooit gedacht
Nut en Vermaak
Sint Cecilia
Sint Cecilia
Elk naar zijne Krachten
Concordia
Apollo
Sapeu rs-pompiers
Veronica

Er werd zowel op de kiosk op de Markt als op de kiosk van de Groene Markt gespeeld.
's Avonds was er nog vuu rwerk. De Middelburgse fanfare speelde een muziekstu k
gecomponeerd door hun directeu r lsidoor Gheeraert. Een toespraak werd gehouden door
A. Schietse, oud-directeur.
Een luchtballon landde in Maldegem
Op maandag 1 mei landde er een luchtballon op het erf van de gebroeders Cauwels in de
Roggestraat. Er was veel volk, want zoiets had men nog nooit gezien. Zelfs de
veldwachter Vervynckt van Knesselare stond daar bezweet toe te kijken en zei dat hij de
ballon al 2 uur achtervolgde. De ballonvaarders kwamen van de streek tussen Lens en
Douai. Er waren twee passagiers, die voor de rit 1 00 frank betaalden. Aan de familie
Cauwels gaven ze 20 frank voor de schade en de ballon werd met een driewielkar naar
het station gevoerd.
De stoet van 't jaar 30 in Maldegem
In 't Getrouwe van 7 mei opperde Victor De Lille het idee om een stoet te maken voor de
herdenking van het 75-jarig bestaan van België. De stoet zou kunnen uitgaan op zondag
1 3 augustus en dus ook een herdenking zijn van de gevechten op Strobrugge, die op 1 1
augustus 1 831 plaatsgrepen. De gemeenteraad stelde op 1 6 juni evenwel voor om op
kermiszondag in september een tentoonstelling van schone kunsten, handel en
nijverheid te houden en een verbroederingsfeest. Verder kon er nog een internationaal
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m uziekfeest en een cinematografisch feest in de openlucht gehouden worden.
U iteindelijk kwam er een akkoord met het gemeentebestuu r en de stoet ging uit op
kermiszondag 1 7 september.
Maldeghern

-

Stoet

v n

1905 Wagen der Verheerlijking.

"De wagen der verheerlijking"
in de stoet van 1 905.

Plaatselijk Nieuw.s
Maldege m

Zondag en Maandag 1 7 en 1 8 S eptemb er

STO ET
bij gelegenheid van

's Lands 75j arig Eigenbestaan.
Telkens om 2 1 /2 ure.
ORDE V AN DEN STOET.
l>e stoet zal ·gevormd worden in de Sta
ti'e straat en de volgende straten do ortrek
ken : Statiestraat, Markt, W�steindestraat,
Eedestraat, Noordstraa.t, Molerttj e , Voor
straat om te eindigen op de Marktplaats.

Een mirakel in 't Hospitaal van Maldegem
Begin mei deed het nieuws de ronde dat er een mirakel gebeurd was in het hospitaalyan
Maldegem . Het dienstmeisje Marie Debbaut, dat al jaren niet goed kon gaan en reeds
meer dan acht maanden in bed lag , vroeg op een meiavond om naar de kapel van het
hospitaal te worden gedragen. Daar bad het meisje lang en vurig tot Onze-Lieve-Vrouw
en toen men haar wou wegdragen, zei het meisje: "Het is niet nodig, ik zal zelf wel gaan".
Ze dankte Onze-Lieve-Vrouw voor de hulp en stapte alleen buiten.
Een te g rote taks op de velo
Per velo moest men een provinciale taks betalen van 1 0 frank, wat niet weinig was. E r
kwam begin m e i een actie o p gang om met betogingen t e protesteren tegen deze hoge
taks. Men vroeg dat de taks zou verlaagd worden tot 5 frank. Men merkte ook op dat de
provincies veel geld binnenrijfden, maar weinig geld besteedden aan de aanleg van
fietspaden. I ntegendeel, het geld werd gebruikt voor de aanleg van autowegen. De
ve/oc/ub van Moerkerke vroeg dat men een velopad zou aanleggen langs de tramlijn
Brugge-Middelburg .
Victor De Lille drukte het weekblad ' Klokke Roeland' van Aalst
Eind mei werd bekend dat De Lille het 'Kristen Volksgezind Weekblad' voor 't Land van
Aalst, genaamd 'Klokke Roeland ', drukte. Daar werden in de pers vragen over gesteld.
Was dit weekblad daensist of gewoon katholiek ? Victor De Lille stelde ze gerust, het
weekblad was katholiek en het was met de steun van de bisschop. Dit weekblad was nog
altijd sterk sociaal en progressief, maar er was geen verbinding meer met de
daensistische beweging.
De markt floreerde niet meer in Maldegem
Dit probleem werd gesignaleerd aan de gemeenteraad, die het nodig vond een commissie
op te richten die maatregelen zou voorstellen. De leden van de commissie waren
burgemeester Charles Rotsart de Hertaing , de schepenen Eduard De Pau en Pieter
Verstringhe, de raadsleden Gustaaf Tytgadt en Achilles Van Hoorebeke.
Een nieuwe aquaduct over de Ede te Kleit
Begin juni werd een aanbesteding uitgeschreven voor deze aquaduct, geraamd op een
kostprijs van 2790,57 frank. De offertes dienden ingeleverd voor 1 5 juni en gericht aan de
heer Justin Anglade, ontvanger en bestuurder en landmeter te Gent, Predikherenstraat
nr. 1 .
Herdenking van het 75-jarig bestaan van België i n Middelburg
Men had in Middelburg reeds een festival gehad eind mei, maar men deed nog meer. Op
zaterdag 1 juli organiseerde het Armbestuur een bijzondere uitdeling van vlees voor de
behoeftigen van de gemeente. Op zondag 2 juli werd er een Plechtig Te Deum gehouden
in de kerk in aanwezigheid van de gemeenteraadsleden, de leden van de Kerkfabriek en
van het Armbestuur. Nog aanwezig waren de tolbeambten , de schoolkinderen en de
fanfare. Daarna was er een concert en een 'vaderlandsche betooging' in het centrum.
Dokter Lowie bouwde een ziekenhuis in Eeklo
't Getrouwe van 1 8 juni maakte de plannen bekend van dokter Lowie uit Eeklo om aldaar
"een batiment te zetten van tachtig meters lang en 35 meters breed". Hij vroeg daarvoor
qe hulp van kloosterzusters uit Sint-Niklaas. Dat is nu het gesticht gelegen aan het
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station, beter bekend als 'over d ' IJzers'. Dit ziekenhuis was uiteraard een goede zaak, niet
alleen voor Eeklo, maar ook voor de omliggende gemeenten.
Paul Rotsart de Hertaing werd bu rgemeester te Sint-Andries
Paul was de broer van Charles Rotsart de Hertaing, die burgemeester was te Maldegem.
Op de inhuldiging op 22 juni was veel volk aanwezig uit Maldegem en uit Brugge.
De koers Gent-Oostende en terug
Met de toename van de populariteit van de fiets werden er meer en meer wedstrijden
georganiseerd. Zo was er de koers Gent-Oostende en terug op zondag 6 augustus,
georganiseerd door de Gentse Velosport Club. De koers reed over Eeklo, Maldegem en
Brugge en werd geraamd op een d u u rtijd van 30 uren .
Verkoop windmolen aan het station te Maldegem
Op zaterdag 1 2 augustus had te Brugge in het gasthof Gouden Hoorn, Simon Stevinplein,
de laatste zitting plaats van een grote verkoop van eigendommen door de notarissen
Clement Van Caillie en Leon Termote. De windmolen aan h et station van Maldegem
maakte er deel van uit. De molen was lot 1 4 en werd gebru i kt door Pieter De Vos voor
een prijs van 500 frank per jaar.
Boomkwekerij De Coninck won prijzen te Brugge
Op zondag 30 juli opende de koning een 'hofbouwtentoonstelling' te Brugge. De firma
' Boomkweekerij De Coninck' nam aan 1 7 prijskampen deel en won 1 6 prijzen, waarvan
tien eerste en zes tweede. Ze won eerste prijzen met onder andere de mooiste
verzameling nieuwe sieraadsparren, de mooiste groep van 25 potten rozen en van 25
potten cactusdahlia's en de fraaiste verzameling van 1 00 soorten rozen.
Baron de Bethu ne nam deel aan de gevechten op Strobrugge van 1 83 1
Regelmatig doken er nog namen op van personen d i e gevochten hadden in Strobrugge
in augustus 1 83 1 . Zo verklaarde baron de Bethune, gouverneur van West-Vlaanderen,
dat zijn grootvader Felix nog gevochten had in Strobrugge. Dat maakte hij openbaar
bekend, toen hij de oud-strijders van het jaar 30 te Brugge op de Markt toesprak. Met
eerbied bewaarde hij nog de kleren van zijn grootvader, die gedragen werden tijdens de
gevechten op Strobrugge. Deze gegevens bevestigde hij nog eens schriftelijk aan
't Getrouwe. Felix de Bethune was indertijd kolonel van de burgerwacht van Kortrijk en
had de leiding van de Kortrijkse vrijwilligers die naar Strobrugge kwamen vechten. Voor
zijn verdiensten kreeg hij het IJzeren Kruis. Hij was lid van het Nationaal Congres en werd
later senator.
van
Jongensschool
Middelburg
behaalde een prijs
De jongensschool, bestuurd door Edm.
Verstraete,
behaalde
de
g rootste
onderscheiding in de landbouwwedstrijd
voor l agere scholen ( 't Getrouwe 1 3
augustus).

Eene eere voor de Broeders Hieronyroie
ten alhier :
Alfons e n Rene Van Clee mptlt1 leerlingen
der Broederschool alhier,
hebben met
goed gevolg het exn.m nfgeleg-d als leerlin

gen onderwijzers, in de
Sint Niklaas.

Wij
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�
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ormnalschool, te

vernemen dnt de jongensschool van
l\ fiddelburg, b . stuurd door den h e e r Edm.
Verstraete , de grootste onders chei ding be
komen beeft in den lnn dbouww edstrij d tusschen de l agere scholen.
.
onHarte lij k profic int aan den ievcrl geu

de rwijzer.
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Overlijden van dr. Guido Herrebaut te Adegem
Op 22 augustus overleed dokter Guido Herrebaut, een alom geprezen dokter. H ij was
afkomstig van Oudenaarde, waar hij op 2 november 1 9 1 6 geboren werd. Hij trouwde met
de Maldegemse Juliana Wallyn. Hij was oud-schepen, gewezen lid van de Burgerlijke
Godshuizen en voorzitter van de Kerkfabriek. 't Getrouwe noemde hem een sympathiek
figuur en een braaf mens. De Dr. Herrebautlaan in Adegem werd naar hem en zijn zoon,
dokter Jules genoemd. Hij was ook de vader van missionaris Edward Herrebaut, wiens
herdenkingsplaat zich aan de voorgevel van de kerk van Adegem bevindt.
Een voorstel voor een nieuwe parochie op Bogaarde, Vossenhol en B urkel
Op zondag 27 augustus kwamen de bewoners van Bogaarde, Vossenhol en Burkel bijeen
op het erf van Jan De Vogelaere. Honoré Dobbelaere las een verzoekschrift voor gericht
aan de bisschop van Gent om een nieuwe parochie te mogen stichten en een h u lpkerk te
mogen bouwen . Men stelde dat er mensen waren
die anderhalf u u r van de kerk van Maldegem
Beric h t aan Landbouwers
en Voerlieden.
verwijderd waren. Dat aldus vele oude mensen niet
Door mij:ie groolc aankoop�n die ik gc
donn heb, beb il.: de eer bekend te maken
meer naar de kerk konden en alzo het slechte
nis dat er \':lll nu nf bij mij te \'Crkrijgcn is
EXTRA
BI,At.;W WAG El\SMEER na.a den
voorbeeld gaven aan de jonge mensen. De nieuwe
prijs van 0,35 ceatimen den kilo, eerste
kwaliteit, :26• kwaliteit aa.n 0,30 centiemen
parochie zou een d u izend zielen tel l e n . De
de kilo, GEEL VET eel"3te kwaliteit aan 0,45
centiemen den kilo, 2'1• kwaliteit aan 0,40
financiering zou geschieden door E. H. Bouckaert,
centiemen den kilo,
Met groote hoeveelheden non ,·oort\·er·
rustend pastoor, en andere godsdienstige personen.
koopers nog prijzen te bepalen.
De kerk zou gebouwd worden op een eigendom van
Alle soorten \'UD MACHIENOLIE aan ge
heele voordcclige prijzen volgens kwaliteit.
mijnheer Van Caloen, rechtover de school. Ten huize
Aui'USt Oelrnaert,
Westeinde.ke, M.u.oeoell.
van de herberg De Vogelaere werden de
aanwezigen verzocht hun handtekening te zetten.


Prosper De Smet werd gemeentesecretaris te Adegem
In de gemeenteraad van 1 9 juli werd het ontslag medegedeeld van secretaris Louis De
Weerdt en dit met ingang van 1 augustus. In zijn vervanging werd op donderdag
7 september Prosper De Smet van de Veldekensstraat tot gemeentesecretaris gekozen.
Hij was voorheen klerk bij de Registratie van Domeinen te Eeklo. In de eerste stemming
haalde hij vier stemmen tegen elk drie stemmen voor Florimond Van Cleemput en
Leopold Van Waetermeulen. Als oudste kwam Van Waetermeulen in ballotering met De
Smet, die het won met zeven stemmen tegen drie. Prosper De Smet legde de eed af in
de raad van 1 4 november.
Sint-Barbaraklok hergoten en gewijd
Op dinsdag 26 september werd de hergoten Sint-Barbaraklok van Maldegem gewijd.
Haar peter was burgemeester Charles Rotsart de Hertaing en haar meter mevr. E . De
Vos-Gevaert. Het hergieten gebeurde door Marcel M ichiels van Doornik. De
oorspronkelijke klok was van het jaar 1 830 en had als peter J . Rotey en als meter Isabella
Messiaen (x Haelewijck) .
Reclamatie van Victor Van Cleemput tegen zijn te hoge belasti ng
Overgekomen uit Maldegem diende Victor Van Cleemput gemeentebelasting te betalen in
Adegem en hij vond zijn aanslag te hoog. De belasting werd geheven op basis van
vermoede inkomsten en dat gaf wel eens aanleiding tot discussie. De nu geheven
belasting werd gerechtvaardigd op basis van het feit dat Victor een kleine boerderij bezat
op het Dorp, een winkel van kleerstoffen runde en dat zijn zoon steenbakker was.
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Wi nterkermis i n Adegem
Voor de winterkermis voorzag men op zondag 1 5 oktober een handboogschieting bij Ed.
G i n neberge, op maandag een wandelconcert van de fanfare en verschillende volksspelen
en op d insdag een jaarlijkse prijsbolling met inschrijving bij Ed. Ginneberge. De
feestcommissie bestond uit Alfons Grootaert, Alfons Willems, J. De Smidt en F. Van
Cleemput.
Overl ijden schepen Pieter Verstri nghe te Maldegem
Op kermisnacht stierf Pieter Verstringhe, schepen en lid van de Burgerlijke Godshuizen.
De lijkrede bij zijn begrafenis werd uitgesproken door de burgemeester. Er was veel volk
aanwezig, alsook de twee fanfares. H ij behoorde tot de gemeenteraadsleden die in 1 908
dienden uit te treden en hij had geen plaatsvervanger als gemeenteraadslid. Als schepen
werd hij vervangen door Hippoliet De Jaeger, die ·het in een tweede stemming haalde van
Gustaaf Tytgadt met vijf stemmen tegen d rie. Er was één wit briefje.
Sint-Antoniuskerk van Balgerhoeke i n opbouw
De ruwbouw van de Sint-Antoniuskerk was begin oktober al goed opgeschoten en in die
fase werd een foto gemaakt door de heer A. Bruggeman uit Eeklo. De kerk staat op
grondgebied Eeklo, maar de parochie bevindt zich ook gedeeltelijk op Adegem.
Samenste l l i n g nieuwe Burgerwacht in Maldegem
De 'niet-werkdadige' burgerwacht diende weer opgericht te worden met een formatie van
één compagnie met d rie pelotons van 1 50 man. Als voorwaarde voor toetreding gold dat
men ten minste 20 jaar oud moest zij n . De verkiezing van het kader gebeurde op zondag
1 5 oktober met het volgende resultaat:
- kapitei n : Napoleon Van Nieuwenhuyse
- l u itenant: Triphon De Candt
- onderluitenanten: René Van Moffaert en Adriaan Cools
- officier van gezondheid : Leopold Rotsaert
- sergeant (wachtmeester) : Camiel De Vos
- fourier: Emiel Verstraete
- sergeanten (wachtmeesters) : August De Pauw, Ferdinand Reyniers, Louis Rotsaert,
Emiel Fevery, Victor Willems, Remi Van de Genachte.
- korporaals (brigadiers) : Arthur De Pauw, August De Bruyckere, Emiel Lampo,
Pieter Standaert, Camiel Diet, Polydoor Willems, L eonard Vanhyfte, Eduard
Cue/enaere, Edmond De Candt, Eduard De Muynck, Camiel Vanhyfte, Alfons
Willemarck.
Stijn Streuvels kreeg de 5-jaarlij kse prijs van de Vlaamse Letterkunde
Toen hij deze prijs ter waarde van 5.000 frank kreeg, was de schrijver op huwelijksreis.
H ij trouwde immers op 1 9 september 1 905. Met trots herinnerde Victor De Lille zijn lezers
eraan dat Lente/even, het eerste boek van Streuvels, bij hem gedrukt was. Streuvels was
volgens hem de eerste schrijver in België die van zijn pen kon leven.
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Hoofdelijke omslag of gemeentelijke belasting in Maldegem
De gemeentelijke belasting was ingedeeld in verschillende klassen. Wie in de eerste
klassen viel d iende de meeste belasting te betalen. De te betalen belasting werd
publiekelijk � itgehangen, maar verscheen ook in 't Getrouwe Matdèghem van 22 oktober.
We geven hier even de namen van de eerste klassen.

Eerste klas
(234,04 frank)

Edmond Dhont (Princeveld)
Frederik Dhont (Westeindeke)
Charles Reychler en zusters (Noordstraat)

Tweede klas
( 1 74,87 frank)

Desiré Van Mullem (Noordstraat)
August Wallyn (Markt)

Derde klas
(1 30, 1 2 frank)

Aulu-Gelle De Lille (Westeindeke) (6 maanden)
wed. Francies Tytgadt (Markt)
Henri Vermast-De Buck ( Eedestraat)

Vierde klas
(96,61 frank)

Desiré De Meyere en dochters ( Noordstraat)
wed . Francies Van Hoorebeke (Noordstraat)

Vijfde klas
(71 ,53 frank)

Pieter Braet-Cuelenaere (Noordstraat)
wed. Hippoliet Cuelenaere en kinderen (Broekhuize)
Hortense Cuelenaere (Noordstraat)
Victor Cuelenaere-Van de Velde (Broekhuize)
Charles Louis De Rycke (Moerhuize)
August Potvliege en zuster (Noordstraat)

Nog wat 'lochting' achter het Kasteeltje
Victor De Lille l iet op 22 oktober weten dat wie nog een beetje 'lochtin g ' wou hebben, hem
maandagmorgen moest komen spreken.
Een plechtige 'zielmis voor madam Van M u llem'
Op maandag 23 oktober werd er een mis opgedragen voor mevr. Desiré Van M u l lem en
voor de oud-strijders van 't jaar 30, met uitdeling van brood aan de armen. Bij de
offerande werd een doodsprentje uitgedeeld met een beeltenis van 'madamke' met op de
achtergrond een schilderij eind de jaren dertig gemaakt. Begin oktober verscheen er in
L 'lllustration Beige een artikel over mevrouw Van Mullem en enkele wetenswaardigheden
over Maldegem. Het artikel in het Frans was ondertekend met de schuilnaam Camille
Tulpinck.
Over Wilhelmina van Nederland in Duimpjes
Roddels over koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen werden vroeger ook al graag
gelezen . I n Duimpjes van 1 9 november schreef Victor De Lille met een vleugje humor het
volgende:
' Wi//emientje van Nederland zou nu volgens de gazetten te naaste jare mogen met een
ander trouwen, dewijl na vijf jaar er nog geen afstammeling gekomen is. We geloven er
niks van en toch, het wordt in de Nederlandsche bladen niet tegengesproken. En Mietje
van Mecklemburg loopt veel gevaar de klodden te krijgen, want de koning van Spanje
schikt nu te trouwen met Eugeken Van Battenberg, een nichtje van koning Edward van
Engeland. Wie den koning van Spanje wil zien, hij staat halfwege tusschen Oedelem en
Beernem'.

Georges Van Hoorebeke botste met zijn automobiel
Op 1 5 november reed Georges Van Hoorebeke met zijn vrouw en enkele juffers van de
familie vanuit het centrum van Maldegem richting Eeklo. Ter hoogte van het hospitaal was
er een tegenligger en ze weken beiden uit zonder te zien dat konijnenboer Blommeke
daar aankwam . Hij werd met zijn hondenkar opgeschept en bleef bewusteloos liggen. Dr.
De Prest werd erbij gehaald en hij had gelukkig alleen wat schrammen en lichte
kneuzingen.
De Zusters Maricolen en gezusters Cromheecke wonnen een prijs
Op de tentoonstelling te Luik was er een wedstrijd voor handelsscholen. Wonnen een
'diploma van g rooten prijs': de mandenschool van de Zusters Maricolen (ingericht en
bekostigd door d e heer Van Oye) en de Bord u u rwerkschool van de gezusters
Cromheecke. Ze ontvingen elk een diploma.
De g raaf van Vlaanderen overleden
Op 24 november stierf prins Filip, broer van koning Leopold I l , ten gevolge van een
longontsteking na donderdag nog berecht te zijn. Hij was de vader van Albert 1 en
g rootvader van Leopold 111.
Een nieuwe lay-out voor 't Getrouwe
De opsteller kondigde aan dat hij volgend jaar de kolommen van vijf op zes zou brengen
per pagina en dat er voor een nieuw lettertype zou gekozen worden. De bedoeling was
uiteraard meer kopij geplaatst te krijgen.
Een
nieuw
lokaal
voor
de
muziekmaatschappij van Adegem
Op
18
novem ber legde
Bernard
van
Verstrynge ,
voorzitter
de
m uziekmaatschappij
De
Verenigde
Vrienden, de eerste steen van hun nieuwe
lokaal met als afmetingen 1 6 meter lang
en 6 meter breed . Het werd opgericht op
het erf van Louis Boels op het Dorp. De
eerstesteenlegging ging gepaard met een
feestje en men hoopte nog een eerste
concert te kunnen geven tijdens de winter.

Adegem. - Zaterclag nvond, om 7 nre,
bracht de fanfarenmaatschappij « De ver
eenigde Vrienden », van Adegem, eene se ··
renade aan M. Aug. Cauwels, staatskanton
nier op den grooten steenweg van Brussel
Oostende, ter gelegenheid zijner ontvangst
van de gouden bu.rgersmedalie voor meer
dan 35 jaren trouwen dienst aan 't land be
wezen.
Na eenige schoone stukken uitgevoerd te
hebben, deed d� heer voorzitter Verstryn
ghe, eene korte aanspraak aan den kanton
nier Cauwels en wenscbte hem proficiat.
Daarna dankte de kantonnier d e bloeien
de maatschappij en vergastte d e leden op
eeni�e lekkere glaasjes.

Camille J. Van Vooren werd de nieuwe secretaris te Eede
Met zes stemmen op zeven won Camille J. Van Vooren het pleit tegen Wijffels uit
Aardenburg. Het muziekkorps van Eede werd opgetrommeld om een serenade te
brengen. Camille Van Vooren was de vader van de latere gemeentesecretaris en
heemkundige Georges Van Vooren.
Grote zending i n Maldegem en in Middelburg
Op zaterdag 1 6 december was het grote zending in Maldegem, gepredikt door vier paters
redemptoristen genaamd Wessemael, Vander Linden, Marent en Braem. Sermoenen
waren er om 6 en g uur 's morgens, om 5 uur in de namiddag en orp 8 uur 's avonds. Alles
werd zo geregeld dat het werkvolk nog na de arbeid naar het sermoen kon van 8 uur. De
.
sermoenen trokken veel volk. Het was reeds 1 1 jaar geleden dat er een zending
plaatsgreep. Een week later was er zending in Middelburg.
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Plaatsel ij k Nieuws
rlaldegem

Heden Zaterdagavond om 6 u re n het e e r�
ste groot serm o e n der G e e s t el ij k e Zending.
All e we rk d ag e n dan s e rm o e n e n o m 6, 9,
ö e n 8 uur, dit laatste opzettelij k v o o r 't

werkvolk.
M·en is weer a a n de klokken b e zig ge
weest . 't Is wel te hop e n dat wij met' de

gr"oote plechtigheden, d i e aanstaande zij n ,
on z e n '''el l uM en den d r i e kl an k zullen mogen

h ooren,

Verpachting v a n 'barreeren' t e Maldegem
Op dinsdag 26 december greep de jaarlijkse verpachting plaats van 'barreeren ' te
Maldegem door notaris Ferdinand Nowé uit Gent. Die vond plaats in de herberg 'Het
Koophandelshuis', bewoond door Henri De Meyere op het Dorp te Maldegem. De drie
'barreeren' bevonden zich op de steenweg Maldegem-Knesselare-Aalter.
Onderwijzer Camiel Verstraete ging met pensioen
Camiel Verstraete uit Eeklo was in Adegem schoolmeester tijdens de schoolstrijd van
1 879-1 884 en dus niet geliefd. Maar in die tijd moesten de gemeenten nog meebetalen in
het pensioen van hun onderwijzers en ook hun goedkeuring geven als de betrokkene met
pensioen wou gaan . De gemeenteraad van Adegem gaf gunstig advies op zijn vraag voor
pensionering.

Kroniek
Middelburg in de belangstelling
M iddelburg haalt geregeld de nieuwskolommen. Op maandag 1 maart 2003 werd
Maldegems kleinste deelgemeente tot beschermde archeologische zone verklaard. Het
was m i nister Van Grembergen zelf die d it aan de gemeente kond deed.
Sedertdien volgen allerlei initiatieven elkaar vlug op. Dankzij E u ropese steu n kan blijkbaar
heel wat gerealiseerd worden. De percelen waaronder de ( reeds onderzochte) resten van
het kasteel zich bevi nden, zullen dus niet bebouwd worden. De fundamenten die in de
zomer van 2002 en 2003 blootgelegd zij n , waren gewoon spectaculair. Plots hebben
allerlei officiële instanties de archeologische waarde van Middelburg erkend. Jammer dat
dit i nzicht niet eerder kwam, dan kon allicht de gehele site blootgelegd worden en van
bebouwing gevrijwaard blijven.
De resultaten van de opgravingen wekken een zeker enthousiasme.
In de nabije toekomst - men spreekt van zomer 2006 - zou de
historie van Bladelin, de stichter van Middelburg, en van zijn
kasteel visueel in de Gerard Van Poucke-zaal uitgewerkt
worden. Een 3D project wordt ontwikkeld om het kasteel
digitaal tot leven te wekken en een aangepast project
voor schoolkinderen staat eveneens op stapel.
Om bewoners en bezoeke r s te sensibiliseren pakte
het Bladelin-comité met Middelburg-kermis alvast uit
met een Bladelin-feest op de site van de opgravingen.
Er kwam heel wat volk op af. M uzikanten, een
valke n i e r, een cal l ig raaf e n g eharnaste ridders
evoceerden er de 1 5de eeuw.
De opgravingen leverden een rijkdom aan vondsten. Een
overvloed aan gebruiksvoorwerpen of fragmenten ervan en
allerlei biologische restanten worden nu verder onderzocht. De
biologen van de universiteit hebben er een · hele kluif aan. De meest representatieve
stu kken zullen bestendig tentoongesteld worden.
En waarom de moderne media niet ingeschakeld? I n de nazomer van 2005 kwam reeds
een kortfilm klaar, getiteld "Het Bladelin-mysterie", waarin de dorpspastoor, in zijn ijver om
de parochianen wakker te maken voor hun erfgoed, zich even vergaloppeert. Voor de film
wist het productiehuis Conception de acteurs Garry Goossens, Günther Lesage, Michel
Bauwens en Chris Bus te strikken. Op zaterdag 24 september ging de film in première.
Het meest nieuwsgierig waren een twintigtal Middelburgse figu ranten, die volgaarne hun
medewerking verleenden. Ze keken met spanning hoe ze het ervan afbrachten op het
witte doek. Op hun succes werd achteraf menig glaasje gedronken.
Middelburg wordt voor het plaatselijk toerisme een belangrijke nieuwe troef.
Ondernemend e lui zorgen reeds voor bed en breakfast. Overn àchten in het Bladelin
stadje is dus geen probleem. Middelburg wordt een geschikte uitvalsbasis voor de
verkenning van de polderstreek en van Zeeuws-Vlaanderen.

Schrijven
met
de
ganzenveer, kan ik
dat bij jou leren?

Kennismaken met ridders in
een heus harnas.
Tof zeg!

Juli-kermis 2005.
Het duo "Ultreya"
brengt middeleeuwse
liederen ten gehore en
geeft ook uitleg over
de zelfgemaakte
instrumenten.

De verbroedering tussen de
acteurs en de figuranten van
de
film
"Het
Bladelinmysterie"
verliep
probleemloos.

Michel
acte u r
V. l . n. r.
Bauwens, schepen Anneke
Gobeyn, de acteurs Carry
Goossens
en
G ü nther
Lesage en een acteu r in spe?

' pastoors '
� aide
zaten
blijkbaar
op
dezelfde
golflengte.
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Enkele enthousiaste hout
bewerkers konden - hetzij in
hun atelier, hetzij in de locatie
'Oude kliniek De Lille" hun
hout
voor
begeestering
overbrengen op de vele
bezoekers.

Het Ambacht Maldegem
de
voor
zorgde
tentoonstelling "De Rijks
middelbare School in de
kliniek De Lille van 1 946 tot
2003". Wie kan hier beter
uitleg verschaffen dan oud
leraar Hendrik Van de
Rostyne?

H u bert
De
Saer
en
echtgenote, de bezitters van
een uitgebreide collectie
foto's
'Maldegem van oud naar
nieuw', leverden samen met
de vereniging L.V.S.W. een
belangrijke bijdrage tot het
welslagen van de Open
Monumentendag.

ONTMOETINGSAVONDEN BELGIE - NEDERLAND
De ontmoetingsavonden België-Nederland waren een succes.
Een eerste editie vond plaats op 2 november in het Ledeltheater in Oostburg.
Een delegatie uit Maldegem met aan het hoofd burgemeester De Roo verbroederde er
met de Nederlanders. Op 1 1 november herhaalde zich d it scenario in het gemeentehuis
van M aldegem. Hier was burgemeester Jaap Sala van Sluis d e gast van de Maldegemse
magistraat.
Arco Willeboordse en Hugo Notteboom gaven een u iteenzetting over "Oorlog aan en over
de grens i n West-Zeeuws-Vlaanderen", respectievelij k in 1 830 en in 1 83 1 .
Cultuurambtenaar en schrijver Willem Van Vliet kwam origineel uit de hoek met zijn
verhaal "De nacht van de eenhoorn".
H et optreden van het m uziekensemble West-Zuid-West, dat een mix bracht van West
Europese folksongs, zorgde voor o ntspannende momenten.
Het werd een ontmoetingsavond waarbij de oude veten lang vergeten waren en die
afgesloten werd met late gesprekken tijdens een gezellige receptie.

DE VOORSTELLING VAN HET TIENDE JAARBOEK
De voorstelling van het tiende jaarboek vond plaats in de Kanunnik Andrieszaal in
Middelburg op zaterdag 1 8 december 2004.
De voorstelling was georganiseerd in samenwerking met d e Culturele Dienst van de
gemeente Maldegem, die de intentie had in het najaar een informatieve zitting te
organiseren voor allen die belangstelling hadden voor de opgravingen in Middelburg .
Aangezien het jaarboek nr. 1 0 e e n uitgebreid archeologisch verslag bevatte, naast een
brok geschiedenis van M iddelburg , waren er voldoende raakpu nten om samen dit i nitiatief
te nemen. Het jaarboek werd voorgesteld door de voorzitter. Zuster Gabriëlle Claeys uit
de Naaldenstraat i n Brugge, die verzocht was een voordracht te houden over Pieter
Bladelin, werd wegens ziekte vervangen door de Brugse stadsgids Charline Timmerman.
Ook Pedro Pype en Wim De Clercq, archeologen verstrekten uitvoerig uitleg, terwijl
schepen van cultuur Anneke Gobeyn de komende projecten toelichtte. Het was een
i nteressante namiddag , die afgerond werd met een receptie, terwijl de talrijke aanwezigen
kennismaakten met het weer zeer goedogende tiende jaarboek .

.

338

\

Voorzitter Walter Notteboom dankte Wim De Clercq en Pedro Pype voor hun bijdrage over de
opgravingen en ottreert beiden een exemplaar van het tiende jaarboek.

Ook Piet Blomme uit Oostburg, die vele uren onbaatzuchtige hulp bood bij het
opgravingswerk, mocht een jaarboek in ontvangst nemen.

Burgemeester De Roo prees Het
Ambacht Maldegem omdat weer
een belangrijke brok geschiedenis
op een degelijke manier werd
vastgelegd.

HEEM- EN FAMILIEKUNDE: "MIJN FAMILIEBOEK"
We maakten kennis met het boek van Raphaël Cromheecke, getiteld "Mijn familieboek".
De heer Cromheecke woont in Borgerhout en is de neef van de door de ouderen onder
ons gekende zusters Cromheecke in de Marktstraat. Ze hielden er van 1 902 tot na W.O.
Il een kant- en bord u u rschool.
"Mij n fami lieboek" handelt over de Cromheeckes die zich al omstreeks 1 790 in Maldegem
kwamen vestigen . Stamvader Petrus Joannes C romheecke huwde met Albertina Wilhems
uit de streek van Oedelem, en verrijkte Maldegem met vele nakomelingen.
Zelf verbleef de schrijver van het boek in zijn prille jeugd een tiental jaren in Maldegem en
woonde er bij zijn legendarische tantes. In de Kant- en Bord u urschool en het leerwerkhuis
van Mathilde, Elodie en Clementine Cromheecke, werd het Lierse 'kantborduren'
ged u rende 49 jaar onderwezen aan vele Maldegemse meisjes en jonge vrouwen. Het
boek wijdt - met i nteressante i l l u straties - een dert igtal bladzijden aan de
kantbedrijvigheid in Maldegem. Het is meer dan een stamboomboek geworden, maar een
levende besch rijving hoe de voorouders Cromheecke in Maldegem en elders hebben
geleefd .
Het boek werd gedrukt bij de d rukkerij Van Hoestenberghe te Maldegem, op glanzend
papier, bevat meer dan 1 50 kleur- en zwart-wit illustraties en foto's en telt 1 53 pagina's.
Het kan bekomen worden bij Raphaël. Cromheecke-Dupon, Karel de Preterlei, 1 20, te
2 1 40 Borgerhout. Bankrekening : 220-001 3672-31
E-mailadres : raf.cromheecke @skynet.be
Webpagina : http://homepage.mac.com/luccromheecke/familieboek
Prijs : 30 euro, plus verzending kosten (3,50 euro)
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a. De algemene vergadering van Het Ambacht Maldegem wordt gevormd door de
volgende leden :
Dauwels Etienne, Strobrugge 1 7, Maldegem
De Ceuninck Paul , 8rezendedreef 9, Maldegem
De Ceuninck Koenraad, Koning Albertlaan 4689, M aldegem
De Coninck Paul , Zuidzandstraat 26, Maldegem
De Lille Gilbert, Maantjessteenweg 1 06, 2 1 70 Merksem
De M eester Rita, Kleine Katsweg 34 D, Maldegem
De Schi n kel Marc, 81oemestraat 1 , Maldegem
De Vogelaere Georges, Strobrugge 5, Maldegem
Dobbelaere Jozef, Weide 4, Maldegem
Maeyens Marc, Oude Weg 48, Maldegem
Martens Marc, Schorreweg 1 5, Maldegem
Notteboom Hugo, Prins 8oudewijnlaan 98, Maldegem
Notteboom Walter, Noordstraat 1 96 , Maldegem
Van Maldeghem Jeroo m , Kleitkalseide 1 45, Maldegem
Van de Rostyne Hendrik, Stationsstraat 92C, Maldegem
b. Het bestuur is als volgt samengesteld :
Voorzitter: Notteboom Walter, e-mail : walter. notteboom @telenet.be
Ondervoorzitter: De Coninck Paul
Secretaris: Martens Marc, e-mail : marcpjmartens@ hotmail .com
Penningmeester: De Lille Gilbert
c. De benaming van de vereniging luidt:
Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem vzw
Zetel van de vereniging : Noordstraat 1 96 Maldegem
Nr. van de vereniging : 1 5704/88
Ondernemingsnummer: 0435.849.407
Gerechtelijk arrondissement Gent.
d. De redactieraad bestaat uit: Rita De Meester, Marc Martens, Hugo Notteboom, Walter
Notteboom , Hendrik Van de Rostyne.
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