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Woord vooraf 

Wij hebben het genoegen u hierbij een lijvig twaalfde jaarboek van Het 
Ambacht Maldegem voor te stel len. 
Dé culturele gebeurtenis in dit najaar in Maldegem is de onthul l ing van een 
beeld voor Victor De Lille ( 1 863-1 940) op 8 december 2006. Het beeld zal 
een schakel zijn in de poëzieroute die een aantal dorpen in het Meetjesland 
verbindt waar een bekend taalminnaar of taalpromotor actief was. Het 
kunstwerk, geplaatst voor de bibliotheek, zal ons bl ijvend herinneren aan de 
figuu r  van Victor De Li l le ,  die als drukker-u itgever van 't Getrouwe 

Maldeghem en vele andere bladen tussen 1 880 en 1 930 streed voor de 
culturele ontvoogding van Vlaanderen.  Met een biografische schets 
vestigen we de aandacht op zijn leven en werk. Meer in detail bespreken we 
zijn Duimpjesuitgave ( 1 897- 1 923), die met het publiceren van 1 25 boeken -
waaronder een aantal van zeer bekende sch rijvers - een un ieke 
ondersteuning was van het literaire leven in Vlaanderen.  Een tentoonstel l ing 
over Victor De Lil le, van letter tot letter, ingericht door de Cultuurdienst van 
Maldegem, in samenwerking met Het Ambacht Maldegem, loopt van 9 tot 
1 6  december in de voormalige 'kl iniek De Li l le' in de Kanunnik Andrieslaan. 

Verder gaat mijn dank naar al le auteu rs die zich inspannen om het jaarboek 
samen te stel len. Gastauteur  is de heer Marc Fourez, uit Gent, zoon van 
wijlen postmeesteres Estel le De Smidt, die herinneringen aan 'de post' in 
Adegem op schrift stelt. We krijgen een beschrijving van de herkomst van 
De Lil les in het Meetjesland en een leuke anekdote is 'De panne van Victor 
De Lil le met zijn Duimpjeswagen in 1 906'. 
Ook onze jongere auteu rs laten zich n iet onbetu igd met 
oorlogsbelevenissen van Camiel De Backer, soldaat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en het relaas over drie vliegtuigcrashes in Donk in de Tweede 
Wereldoorlog. Een merkwaardig feit is de stichting van de Zusters van de 
H. Kindsheid in Ardooie door pastoor D'hoedt u it Adegem in de 1 9de eeuw. 
Adegem komt ook nog aan bod met een reeks nostalgische beelden van de 
vroeger zo landelijke 'breeden Wegh' ,  nu de drukke verkeersweg N9. 
Vele De Conincks in onze streek zul len ongetwijfeld nuttig gebruik maken 
van de zeer u itgebreide genealogische studie over deze famil ie. De kroniek 
van de Tachtigjarige Oorlog in M iddelburg wordt vervolgd en het 
Hooghuysorgel in de St .-Barbarakerk, dat zijn lu ister herwon , krijgt 
aandacht. Ten slotte brengen de plaatselijke archeologen verslag u it over de 
opgravingen aan de Kanunnik Andrieslaan in Maldegem en aan het Pieter 
Bladelinplein in Middelburg. We ronden af met 'Wat gebeurde in 1 906?' 
Het heemkundig jaarboek XII is weer een verdienstelijke bijdrage geworden 
tot de plaatselijke geschiedenis. 

De voorzitter 
Walter Notteboom I s  
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Een beeld 
voor Victor De Lille 

Walter Notteboom 

Op 8 december 2006 wordt in Maldegem een beeld onthuld voor Victor De Li l le. 
Het aantal persoonlijkheden voor wie om een of andere verdienste in Maldegem een 
beeld is opgericht is eerder bescheiden. Voor de schrijfster Johanna Desideria 
Courtmans-Berchmans werd in 1 961  door de Vlaamse Toeristenbond een beeld geplaatst 
voor het Koninklijk Atheneum. Op een boogscheut daarvandaan kwam er een tiental 
jaren geleden het borstbeeld van kanunnik Jozef Ol ivier Andries, de heroprichter van het 

Hospitaal van Maldeghem. Een paar kunstenaars of musici werden bedacht met een 
straatnaam. Een vijftal jaren geleden werd hier ook uitgever-drukker Victor De Lille aan 
toegevoegd. Hij was toen al zestig jaar overleden. 

Sommige initiatieven vergen een lang rijpingsproces. De overtuiging dat Victor De Li l le 
voldoende verdiensten heeft om met meer dan een straatnaam vereeuwigd te worden, is 
nu stilaan gemeengoed geworden. Victor De Li l le ( 1 863- 1 940) was een tijdgenoot van 
mevrouw Courtmans, een vertegenwoordigster van het romantisch realisme van de 1 9de 
eeuw. Ook De Li l le had de ambitie en een zeker talent om schrijver te worden, maar heeft 
vooral als drukker-uitgever van zijn weekblad 't Getrouwe Ma/deghem - en niet het minst 
door zijn Ouimpjesuitgave, de Volksuitgaaf onzer Beste Schrijvers - verdiensten 
verworven.  Hun beider literair en sociaal engagement moeten we vooral zien tegen de 
achtergrond van het sociaal-cultureel arme Vlaanderen van eind 1 9de eeuw. 

De opdracht voor het maken van het beeld voor Victor De Lille werd na het inrichten van 
een wedstrijd toevertrouwd aan de Gentse beeldhouwster Maen Florin .  

Met haar beeld wi l  ze gestalte geven aan een man die ,  ondanks de beperkte materiële 
mogelijkheden van het gezin waarin hij geboren is, met al zijn vermogens en talenten 
woekert om boven de beperkingen van dit bestaan uit te stijgen .  
Een man die de culturele armoede ziet van de samenleving waarin hij opgroeit en  zich tot 
taak stelt initiatieven te nemen om die nood te lenigen .  
Een man die zich bewust is  dat hem heel wat tegenwind wacht, wanneer hij zal opkomen 
voor rechtmatige Vlaamse eisen. 

In het beeld herkent men niet direct Victor De Lil le. 
We zien wel een jongeman die met kracht en zelfvertrouwen de toekomst tegemoet 
treedt. Het is het beeld van de Vlaming die weet dat h ij slagen zal, die bewust is van zijn 
capaciteiten,  die sterk wil staan en weerstand kan trotseren .  
�ij staat fl ink rechtop op een stapel boeken. Boeken hebben immers een belangrijke rol 1 7  



al 

gespeeld in  zijn leven .  Hij ontwikkelde zich door het lezen van boeken, hij schreef boeken, 
hij verspreidde boeken. Lectuur was voor hem een zeer belangrijke hefboom voor 
volksontwikkeling en volksverheffing. 

Het gedrukte woord was het belangrijkste middel om zijn doel te bereiken. 't Getrouwe 

Maldeghem werd een invloedrijk regionaal weekblad. De Duimpjesuitgave was vooral 
voor debuterende Vlaamse schrijvers een zeer verdienstelijk en geslaagd initiatief, dat 
goede boeken l iet doorstromen naar brede lagen van de bevolking. 

Het beeld is geplaatst vóór de Plaatselijke Openbare Bibl iotheek, ooit de Schouwburg van 
de famil ie De Lil le. Er kon moeilijk een betere plaats gevonden worden. De tijd van de 
kleine schamele volksbibliotheekjes l igt ver achter ons. Hedendaagse POB's bieden een 
weelde aan informatieve middelen aan. 
Dit was ook wat Victor De Lil le nastreefde: iedereen van hoog tot laag moet toegang 
krijgen tot de cultuurgoederen in de brede zin van het woord. In zijn tijd staat men daar 
mijlenver af. 

TENTOONSTELLING EN WEDSTRIJD 

Wordt Victor De Li l le sti laan een volkomen onbekende voor het gros van de 
Maldegemnaren? H ij overleed immers in juni  1 940. Tijdgenoten die nog persoonlijke 
herinneringen hebben aan Victor De Lil le in zijn laatste levensjaren worden schaars. 

Toch heeft hij tijdens zijn actieve periode van ongeveer een halve eeuw grote invloed 
gehad op het sociale en culturele leven in Maldegem en in Vlaanderen. Zijn betekenis zal 
dan ook - van 9 tot 1 7  december - verklaard en geduid worden met een tentoonstell ing 
over zijn leven en werk. 
De wetenschap dat het Kasteeltje in de Noordstraat en de Duimpjesvil la tegenover het 
station onlosmakelijk verbonden zijn met drukker-uitgever Victor De Lil le, is bijvoorbeeld 
voor de jongere generaties niet vanzelfsprekend. 
Het is belangrijk dat de jeugd onze schrijvers en kunstenaars leert kennen. Een 
tekenwedstrijd voor de lagere scholen met als thema: Maldegemse legenden en verhalen 
(ook voor dit facet van ons erfgoed had Victor De Lil le veel zorg en belangstel l ing) en een 
opstelwedstrijd voor de lagere graad middelbaar onderwijs, met het thema: Leef je in in 

Victor De Lil/es tijd en schrijf een Duimpje, zul len de schoolgaande jeugd sensibil iseren 
voor zijn persoon. Het Duimpjesfonds zal hun inspanning belonen. 

POËZIEROUTE 

De Lil le staat niet al leen als literatuurminnaar in het Meetjesland. Zijn beeld wordt 
mettertijd een schakel in de Meetjeslandse poëzieroute. Die route zal de l ink leggen 
tussen een aantal dorpen in het Meetjesland waar mensen met literatuur bezig waren: 
schrijvers, dichters of taalminnaars in de ruime zin. 
Kaprijke beet in 2004 de spits af met het 'Beeld voor Vlaanderen' ter ere van de schrijver 
van 'De Vlaamse Leeuw', Hippoliet Van Peene. In Watervliet volgde de gedenksteen voor 
Hiëronymus Lauwerijn,  de verwerver van een zeldzaam 1 6de-eeuws l iederenboek, nu in 
het bezit van de British Library in Londen. Waarschoot heeft priester-dichter Basiel De 
Craene, stichter van de poëziedagen, en Maldegem heeft zijn Viclor De Lil le. 



De route zal in de toekomst ook de volgende dorpen omarmen:  Nevele, dorp van Cyriel 
Buysse en de gezusters Loveling; Zomergem met schrijver en sociaal voorman Hector 
Plancquaert; Bellem, van waaruit Flor Grammens met verfpot en borstel ten strijde trok 
voor de toepassing van de taalwetten .  

PROMOTIE 

Het project 'Beeld voor Victor De Lil le' wordt gepromoot door Comeet, cultuuroverleg 
Meetjesland, en gesteund door het gemeentebestuur  van Maldegem,  Open 
Monumentendagcomité Kaprijke, het Regionaal Landschap Meetjesland en het Europese 
programma Leader+. 
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Victor De Lille 
1863-1940 

Biografische schets 

Walter Notteboom 

Ter gelegenheid van de inhu ldiging van 'een beeld voor Victor De Li l le' wi l len wij de lezer 
een korte levensschets van de bekende Maldegemse drukker-u itgever niet onthouden1 • 

JEUGD 

Victor De Lil le werd geboren op Allerzielen van het jaar 1 863 in een heel gewoon 
werkmansgezin, hij was er de achtste in de rij . Zijn ouders waren Carolus De Lil le en 
Maria Theresia Van den Bossche. Zijn vader was eerst bakker, daarna timmerman en ten 
slotte horlogemaker. Carolus overleed toen de jonge Victor nog maar zes was. Dankzij de 
hulp van ongehuwde tantes van Victor kon de horlogemakerij verdergezet worden. 
Victor De Li l le had schrandere fami l ieleden .  Zijn vader Carolus verraste in 1 843 de 
gemeente met de uitvinding van 'de eerste wagen zonder paarden' ,  een trapwagen met 
drie wielen,  waarbij twee personen, staand op een krukas, de wielen in beweging 
brachten en een derde bestuurde. Eigen lijk hadden heel wat buren eraan meegewerkt. 
Het gerestaureerde vehikel wordt met terechte trots nog altijd bewaard in de fami l ie .  Victor 
De Lilles broers waren bekwame uurwerkmakers. Ook bij Victor en zijn kinderen was de 
hang naar techniek, naar innovaties en verbetering op technisch vlak steeds een 
belangrijke drijfveer van hun ondernemingen. 

Achteraf gezien lijkt zijn leven een successtory, die nog steeds tot de verbeelding spreekt. 
Maar bereiken wat De Li l le bereikte, veronderstelt heel wat karaktersterkte en 
ondernemingszin. 
Victor loopt lagere school in de gemeenteschool bij meester Wal lemacq . Tijdens de 
periode van de schoolstrijd ( 1 879-1 884) steekt hij als 'ondermeester' bij meester Schietse 
een handje toe in de overbevolkte school van Donk. Om zijn kennis bij te schaven trekt 
hij in 1 885-1 886 naar het Col lege in Eeklo. Op een foto figureert hij als trommelaar bij de 
fanfare van dit college. 

GEMEENTEONTVANGER 

In  1 887 wordt de plaats van gemeenteontvanger in Maldegem open verklaard. Victor 
wordt gekozen u it vier kandidaten. Zijn ooms en tantes verklaren zich bereid borg te 
staan. 

1 Ter gelegenheid van de "Honderdjarige Duimpjes" (1897-1 997) werd in het jaarboek nr. 3 ( 1 997), 
p. 7-66 een uitvoerige biografie over Victor De Lille verzorgd door Hugo Notteboom. Voor meer 
gedetailleerde informatie verwijzen we naar deze bijdrage. 



Het is een taak die hij thuis kan uitoefenen . Vanaf 1 904 is dat in het Kasteeltje in de 
Noordstraat. De ingang van de ontvangerij , die aangebouwd is aan de noordzijde van het 
Kasteeltje, l igt in 't Kapperke, officieel de Kapelaanstraat. De wand die de ontvanger 
scheidt van de burger die aangifte of betal ing komt doen, is er nog steeds, evenals het 
loket met doorgeeflu ik .  Tijdens de afwezigheid van haar man in Du itsland en in 
Zwitserland van 1 5  december 1 9 1 4  tot 1 4  december 1 9 1 8 , oefent zijn echtgenote Octavie 
De Zutter er tijdelijk het ambt van ontvanger uit .  

.Maldeghem - De Drukkerij achter ' t  l\asteeltje: 

Gezicht op de achterkant van 't Kasteeltje met de aangebouwde drukkerij in de jaren twintig. 

DRUKKER-UITGEVER VAN 'T GETROUWE MALDEGHEM 

Maar Victor De Lil le heeft nog andere ambities. Op 29 ju l i  1 888 verschijnt het eerste 
nummer van zijn weekblad 't Getrouwe Maldeghem op vier bladzijden. Het wordt gedrukt 
op 275 exemplaren bij Ryffranck-De Backer en Cie in Eeklo. Van 1 0  november 1 889 tot 
4 oktober 1 891  wordt het blad gedrukt bij Parrin-Buyssens in de Maldegemse Statiestraat. 

Vanaf eind 1 891  geeft Gustaaf Parrin zelf een weekblad uit: Het Weekblad van 

Maldeghem. Het blad van Parrin is de spreekbuis van de Kathol ieke Partij en neemt 
graag De Lil le op de korrel .  
Volgens de schetsen d ie  Victor De Lil le nal iet - hij was immers een goed tekenaar - drukt 
hij vanaf 1 89 1  in moeders washuis in de Noordstraat, daarna verhuist hij naar 's kosters 

keersegieterij nabij de kerk, dan tot april 1 896 op den zolder, en ten slotte, tot november 
1 903, in de poort die u itgeeft op de Noordstraat. 

Reeds in 1 896 zijn er van 't Getrouwe Maldeghem twee edities: één voor Zeeuws
Vlaanderen en één voor Maldegem en omgeving.  In 1 900 tellen de twee edities samen 
4000 exemplaren. De permanente groei schept de nodige financiële middelen om een 
nieuwe drukkerij te bouwen. In 1 903 verhu ist de fami l ie dan ook naar de imposante 

1 2  i 'Duimpjesvil la' , schuin tegenover het Maldegemse station .  



Met dit voorwoord kondigt Victor De Lil le het eerste nummer van zijn 't Getrouwe 

Maldeghem aan op 29 ju l i  1 888. De tekst geeft zijn hooggestemde gevoelens en 
gedachten weer; hij ziet de uitgave van zijn weekblad duidelijk als een roeping. 

Geliefde dorpsgenoten, 

Ik breng U een goede tijding. 

Hier is 't Getrouwe Maldeghem. 

Hier is uw katholiek weekblad waar 

gij zoo/ang naar getracht hebt. 

Hier is uw trouwe bode, die U 

wekelijks over onze duurbaarste 

belangen zal onderhouden. 

Met U, ouderling, zal hij zich aan 

de huiselijke heerd neerzetten in 

gezellige vertelling, U spreken over 

de schoone dagen van weleer. 

Met U, bezorgde huisvader, zal hij 

zich na de vermoeienis van de week, 

eene verkwikkende ontspanning 

nemen, U spreken over uwe neering 

en over uw stiel, over uwe velden, 

over alles waar uwe broodwinning is 

aan verbonden en dagelijksche nieuwe 

opzoeking noodzakelijk maakt . . .  

Met U, jongeling, zal hij hand aan hand 

de bekoorlijke lente doorwandelen, 

uw levenslustig herte laven aan 

de bron voor het goede en schoone ... 
0 konden wij te Maldeghem eene 

frisse Vlaamsche en katholieke 

jongenlingenschap vormen . . .  

Onze zending is eene zending van 

Vrede. Goed, veel goed zeggen van 

de goeden, eerbied en achting geven 

aan iedereen om der vriendschap 

en der liefde wille. En gij, 0 God, 

wie alle eer onzes arbeid toekomt, 

zegen 't Getrouwe Maldeghem, 

geef ons de nodige gezondheid, 

verlichting des verstands, 

sterkte in de beproeving, immer 

toeneemende wilskracht en moed 

om onze zending te begrijpen en ze 

tot een goed einde te brengen. 



SCHRIJVER 

Ondertussen heeft Victor De Li l le een en ander geschreven. In 1 878 waagt hij zich aan 
een prozastukje met historische grondslag : De verwoesting van 

de Abdij van Zoetendael in 1576, wat hij achteraf een 
jeugdzonde noemt. Het verschijnt in afleveringen in de 

eerste nummers van 't Getrouwe. In januari 1 888 wordt 
zijn Pieter Avesoete, of hoe men socialisten kweekt in 

Vlaanderens dorpen, bekroond met een gedeelde 
tweede prijs en een verzilverde medail le bij een 
wedstrijd van het Wil lemsfonds. Voor zijn 
Duimpjesreeks schrijft hij later nog menig verhaal. 
Zijn verhaaltrant is gemoedelijk, zweemt erg naar het 
romantische en legt slechts matig de realiteit van het 
dagelijkse bestaan bloot. Veel van zijn werken hebben 

een historische achtergrond en zijn tekenend voor zijn 
interesse voor de plaatselijke geschiedenis. 

In 1 894 schrijft hij het toneelstuk In 't jaar een der 

socialisten, dat in heel Vlaanderen werd opgevoerd. Hij is 
sterk voorstander van de h istorische stoet, als levend 

prentenboek. Zowel aan de stoet die ter gelegenheid van Maldegem-kermis 1 890 uitgaat, 
als aan de groots opgezette stoet bij de feestel ijkheden voor 75 jaar België in 1 905 
verleent hij actief zijn medewerking.  
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Het echtpaar Victor De Li l le-Octavie De Zutter met hun vijf zonen. V. l .n . r. Antoon, Jozef, Leo en Gabriël. 
Naast zijn moeder zit Eugeen. (Fotoarchief Lieven De Li l le) 

HUWELIJK 

't Getrouwe Maldeghem kent een gestage opgang. De bloei van het weekblad wordt nog 
bevorderd door Victor De Lil les huwelijk op 1 0  ju l i  1 894 met de dichterlijke, maar ook zeer 
praktisch aangelegde Octavie De Zutter u it Kanegem, die hij leerde kennen naar 
aanleiding van haar inzending voor de d ichtwedstrijd over K. L. Ledeganck. 
Zij is begaafd en ontwikkeld , de geschikte rechterhand, die haar man - hoewel het gezin 
negen kinderen zal tellen - veel werk uit handen neemt. Ze beheert de drukkerij, sluit 
contracten af, onderhandelt met auteurs voor de Duimpjesu itgave enz. En ze laat zich 
nog bekoren door de poëzie, die ze met succes beoefent. Octavie De Zutter was de 
gedroomde echtgenote. Vergoelijkend werd wel eens gezegd:  'De Lil le babbelde en zijn 
vrouw werkte'. Uit hun huwelijk worden de volgende kinderen geboren:  Antoon (01 895 
+ 1 99 1  ) , Jozef (01 896 +1 988), Leo (01 897 + 1 995), Arnold (01 898, + 1 899), Gabriël (01 899 
+ 1 995) , Eugeen (01 901 + 1 992) , Albert (0 en + 1 902) , Maria (01 906, + 1 965) en Honorina 
{01 9 1 0) .  

DE STRIJD OM DE TOREN 

Van 1 901  tot 1 905 wordt in Maldegem strijd gevoerd pro en contra de bouw van een 
nieuwe kerk. Pastoor Van Loo publiceert in 1 901  de studie Nieuwe kerk van Maldegem 
waarin hij betoogt dat de toren bouwvall ig is, de kerk te klein en niet hygiënisch voor de 
vele kerkgangers en dat er dus een nieuwe kerk nodig is. Er worden verschi llende locaties 
aangeduid waar die zou kunnen komen . Het erf Blanckaert bij de kerk , waar De Li l le zijn 
�rukkerij gevestigd is, wordt zelfs onteigend. Hij moet dus naar een andere locatie uitzien . 115 



\._______ · ----4__ 

De oude en de nieuwe (neogotische) kerk, getekend op één plan. De nieuwe kerk zou met het koor tot 
aan de woningen Blanckaert en De Lille reiken. De ingang bleef aan de westkant, onder de nieuwe toren. 

Maar bij de 'behoudsgezinden: groeit stilaan de mening dat het niet zo'n vaart moet lopen 
met die nieuwe kerk. Ook bu iten Maldegem gaan stemmen op die de 'bouwkundige en 
historische waarde van het gebouw' onderstrepen. Op 31 januari 1 904 wordt Charles 
Rotsart De Hertaing de nieuwe burgemeester; hij steunt de 'afbrekerspartij '. Victor De Lil le 
en Desiré Van Mul lem, oud-burgemeester, strijden voor het behoud van den ouden grijzen 

toren. De Lil le ageert op die manier tegen zijn werkgever, het gemeentebestuur. Hij wordt 
hiervoor zelfs bij de Oost-Vlaamse gouverneur op het matje geroepen. Omdat oud
burgemeester Van Mul lem, die trouwens de zaal in het Oud Stadhuis verhuurt aan het 
gemeentebestuur, zich niet meer verstaat met het bestuur van de gemeente laat hij op 30 
december 1 904 de gemeenteraad 'bu itenmetselen'  u it de vergaderzaal, een 
ophefmakende gebeurtenis! 

Een publ ieke betoging wordt verboden. De samenkomst op het erf van brouwer Desiré 
Van Mul lem in de Noordstraat op 22 januari 1 905, waarbij vele honderden voorstanders 
van het behoud van de toren komen opdagen uit alle lagen van de bevolking, is een 
doorslaggevend succes. Wijsel ijk  besluit de gemeenteraad dan ook dat de kerk niet zal 
worden afgebroken. Het gemeentebestuur beslist energie en geld te investeren in de 
bouw van een nieuw gemeentehuis. 

Volgens Het Weekblad van Ma/deghem van Parrin-Buyssens, opponent van 't Getrouwe 
en zeer in eenklank met pastoor Van Loo, waren de plannen zodanig ontworpen dat Victor 
De Lil le zeker met zijn drukkerij zou moeten verhuizen. De ingang van de nieuwe kerk zou 
immers heel dicht bij de Noordstraat komen te l iggen. De Lil le is 'de afbrekers' blijkbaar 
een stapje voor. Hij is begonnen met het bouwen van de 'Duimpjesvil la' tegenover het 

1 6 1 station,  waar hij, zoals reeds gezegd, in 1 903 zijn intrek neemt. 
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1 904 brengt een nieuwe u itdaging . -- l('era�i�� Kasteeltje in de Noordstraat, waar 
burgemeester De Smet heeft gewoond, wordt te koop gesteld . Met de hulp van 
kunstschilder Modest Huys als stroman verwerft De Li l le het gebouw. H ij laat naar zijn 
smaak meerdere aanpassingen aan het gebouw en aan de voorgevel u itvoeren.  Of die de 
sobere gevel in zogenaamde 'Brugse stij l '  die het Kasteeltje in 1 904 had , voldoende recht 
gedaan hebben, bl ijft een open vraag . Het werd een nogal fantasierijke verbouwing met 
diverse bouwelementen her en der verzameld. Maar, een droom is verwezenlijkt :  De Li l le 
is kasteelheer geworden. Hij heeft er ruimte voor zijn groot gezin ,  want achter het 
Kasteeltje liggen 4 ha tuin en park. In 1 905 wordt de drukkerij achter het Kasteeltje in 
gebruik genomen;  ze zal later, als in de jaren dertig zoon Jozef hoofdredacteur  wordt, nog 
uitbreiding kennen. 

VELODROOM 

De wielersport is populair en trekt ontzagl ijk veel fans aan. Daarom bouwt De Lille in 1 909 
op het eind van zijn grote tuin en juist vóór het kerkhof, een velodroom met een omloop 
van 250 m. De wielerwedstrijden worden een wekelijkse attractie. En, een journal ist moet 
dicht bij de mensen zijn ,  het is ook een manier voor De Li l le om met veel mensen - ook 
met het gewone volk - contacten te leggen. De velodroom - op de plaats waar nu de 
Begijnhoflaan ligt - had een ingang langs de Katsweg .  
Aan de Katsweg zien we nog de kapel die mevrouw De Lil le laat bouwen ter ere van de 
H.  Theresia, de  patrones van de M issies. Octavie De Zutter heeft een bijzondere verering 
voor de H. Theresia en steunt heel wat missionarissen. In het 'Missiehoekje' in 
't Getrouwe houdt zij de lezer op de hoogte van haar vrienden in de verre landen. 1 1 7 



�
 

CD
 

()
 

CT
 !l

l 
x

"A
en

°A
"A

 
!ll 

0 
0 

0 
0 

::;:.
 -0

 -0
 -0

 -0
 

0
<

<0
<

<
 

fü' �
gi

�
�

 
X

 
CD 

CD 
::t

 :-
-"" -;-

..
..;-

::. 
� 

G)
 G)

 
:J 

� 
� 

��
 èl

èl
 

!ll 
Cl)

 
c:

: c:
: 

a:
: "'

 
� 

� 
CDO-

Cl
lCl

l 
(C

 
-

-
<D

il>
 

CDS:
 

3
Q.

 
<D

il>
 

• 
� 

:::J 
Q: 

::
:J 

CD 
C1l

 
x

 <Q
 

Gl
 

CD 
::

:l" 
c

 
3 

Cl)
 

� 
-0

 
3 

IB 
öï

 �
 

-
� 

CD 
-u

 
<

 ;_
 

!ll 
!ll 

CD 
� 

:J
 

.., 
.�.:ï 

g. 
g. 

<
 

-
CD 

!l
l 

I
::

::i 
::

:J 
0 

-
.-.

 
=

 QJ
 

()
) 

!ll 
!ll 

� 
6. 

� 
en

 CD
 

ë 
g_ 

:J
 

-
(])

 :"'
 

� 
CD 

0 
�

 
a.

 ::
:J 

�
 

;:
:+O.

 
-

- ·
CD 

a.
. 

CD_
 -, 

CD 
""a_ 

CJ 
en

 
-

· 
c:

: 

@ 
:�

 
CD 

- ·
O 

x
 

::
:J ::

:l" 
CT

 
a.

 Q)
 

c
 

-
()

 
-

CD 
<b

 
en

 
CT

 :J
 

<
 

..,
 (/)

 
Dl

 
c

 c:
: 

::
:J 

� 
c:

: 
-

· 
..

.. 
a.

. 
.-.

 
-

· 
CD

 
CD

 ::
:J 

0
 

0
 

::
:J 

en
 

CD
 < !!?.
 � ·
 

<
 

Cl)
 

�
�

 
O>

 CD
 

:E 
�

 

CD
 !> à.
 

Zo
nd

ag
 1

3 
D

ec
em

be
r 

19
14

 
27

e 
Jaa

rg
an

g.
 

�t
 G

t!f
·ro

v.w
t 

.�
 ttl

b�
ht

ID 
liH

tgr
uer

 : 
ll

licta
r �

di
Ut 1 

"
' �

. 

lt
tr 

3 
'lrer

 �
uit

&c�
e ((

en&
uu

r 
-

-
· 

·-
·

- ·
 

--
-·

 
·-

·.
 

-
-

; .>i
ns

d!t
g 

15
 J

un
i 

28
 

J 
A 

A 
�

 
N:

R 
·J 

1'0
 · 

D
 A

 G 
B · t.

.,·A.
 1);

 
"

 
..... 

' 
'

J
 

n
v

 L
 L

 A
"f'

'll. 0
 �

 �-
n

l:
: 

E 
0

1T
1 fa

 
·, __

 
M

f;.t
 

J.lit
�r:q

at l
(!n

!li}
è ·

, 1'e
lê·gi�

;ri:ak
��t 

· 
; ' 

Niet
 toc

ge
la!

el(
 UI_

 B
elg

ië 
t 

.� 
'1.-

.!
· 

ae
m

, 
L.<>

n
a

a
g

 
"u

 N
ov

emoe
r 

111
li:I

 
6 

c
e

n
ti

e
m

el
h

 'P
e

r
 

n
u

m
m

e
r

 
D

r
ie

-e
n

-t
w

in
ti

g
s

te
 j

a
a

r
g

a
n

g
 

-
N

u
=

e
r

 
48

 
�-

-=t
�

 
V

 
N

 
0

 
J

 

�
 

�;f f
� fffE

T W
EE

KB
LA

D ��)
� 

�
 

[" 
qm

 
. 

, 
nföl!l 

�m
mtt

 �trd
" u W

es•" 
�1

 ·-
: 
ltacu1

�e11eM
 u ci

edQ
m@ 

" 
O>

 [ .,,·
 l l ..

. W. � e. 

Al,o
onerne

nta
pri

j1 
P"'

 Jut
 ._

 rr
" 

roet
 J

eo 
llO•

l 
fr.

 (
.60

; 
' 

� 
Di

t D
l:u

l \ '
t'n c

l 1tl
nl IO

 l'W
tfl 

Utlgt
l'Yt'

O: 
�uo

 llo
ll1l1ld

aohe
 

And
ere

 l:iu
dtl

ll 0
 fr

., 
'oo

rop
 be

tul
611

1t r . 
' 

· 
tf.on

 V
rijt!

"K
 n

ooa
 1ui

 eooo
 üo�

sçbe 
1hm

 Za
ltlt

il•K
 wum

ond,
 

No•
u..

.i. "":!:";
'

� �
 ::,

\l;.�
C!l re

, 
"l;

ol.
 

&'t�:
.:K:.:

:�;.�
�. s�

:f.;u-:.
i'.';:'

' 'll:i
Z�

�� 
[ 

=
 

t
 

;-
-�

-
r=za

 -
·s

 



EEN BLOEIEND EN WIJDVERSPREID WEEKBLAD 

De drukkerij zorgt voor heel wat tewerkstel l ing. De persen draaien er op vol le toeren. De 
Lille drukt niet alleen 't Getrouwe Maldeghem. Hij verzorgt ook voor Het Land van Rode, 

blijde zondagsbode ( 1 9 1 0- 1 9 1 4) ,  een co-u itgave met de gebroeders Schietse uit 
Oosterzele.  Ook Het Kristen Vlaamsche Volk ( 1 9 1 0- 1 9 1 4) ,  dat in  Brugge wordt 
uitgegeven door de Visschere, rolt er van de persen .  De Nieuwe Vlaamsche Illustratie 

( 1 895- 1 91 2) ,  een vu lgariserend wetenschappel ijk  blad, is gedrukt op mooi papier en rijk 
geïl lustreerd. Er worden nog andere bladen gedrukt en u iteraard ook boeken. Daarnaast 
kan men er terecht voor gelegenheidsdrukwerk, voor administratief drukwerk enz. Vanaf 
1 897 worden er ook de Duimpjesboeken gedrukt en vanaf 1 897 de gegeerde 
Duimpjesalmanak. 

Tot 1 9 1 4  steunt de redactie van 't Getrouwe geheel op Victor De Lille. Na de oorlog wordt 
h ij bijgestaan door zijn zoon Jozef, maar er zijn nog meer medewerkers nodig .  Voor de 
regionale berichtgeving werken verslaggevers uit de omliggende dorpen mee, veelal 
onderwijzers. Zij moeten van onbesproken gedrag zijn en de katholieke principes van De 
Lille onderschrijven. Een der bekendste medewerkers is 'Fiele' uit Zomergem. Hun 
bijdragen worden meestal niet ondertekend.  Ook Abraham Hans van De 

Kinderbibliotheek is gelegenheidsmedewerker. Het vermelden waard zijn de talrijke 
bijdragen vanaf 1 929 van zijn zoon dokter Eugeen De Lille onder de titel Geneeskundige 

voorlichting door volksonderwijs. Er verschijnen niet minder dan 878 afleveringen; ook 
vragen van de lezers worden er in beantwoord . De dokter propageert de 
natuurgeneeswijze, gebaseerd op de voeding met kru iden, g ranen en planten en richt een 
keten van natuurwinkels op. Zoon Jozef De Lille verzorgt zeer regelmatig de rubriek 
Nieuwigheden uit de mekanieke wereld. 

NAAR DUITSLAND GEDEPORTEERD 

De Eerste Wereldoorlog breekt u it .  Op 1 4  oktober 1 9 1 4  wordt Maldegem bezet door de 
Duitsers. Een deel van de drukkerij is al naar Aardenburg overgebracht. Onder leiding van 
Jozef en Antoon De Lil le verschijnt een Hollandsche editie van 't Getrouwe. Onder druk 
van de bezetter, die bedreigingen uit tegenover de famil ie, wordt deze Hollandse editie 
eind februari 1 9 1 6  sti lgelegd. 

In België heeft De Lil le bij het begin van de oorlog de toestemming verder te drukken 
onder censuur; onder die censuur verschijnen slechts drie nummers. Hoofdredacteur  De 
Lille is nogal onafhankelijk en laat zich n iet graag de les lezen. Op 1 5  december 1 9 1 4  
wordt hij door de Duitsers van zijn bed gelicht. H ij heeft i n  zijn blad gedrukt dat i n  het 
West-Vlaamse Staden de Britse vlag op de kerktoren is gestoken, wat aangezien wordt 
als vijandelijke propaganda. Hij wordt als politiek gevangene naar Holzminden in 
Westfalen overgebracht. Na een tijd geniet hij er de bescherming van de kampdokter, die 
vindt dat Victor in aanmerking komt voor uitwissel ing. De Li l le slaagt er immers in  de 
kampoversten te doen inzien dat zijn gezondheid in enkele maanden catastrofaal 
achteruit is gegaan. In januari 1 9 1 6  wordt hij dankzij een uitwisselingsprogramma naar 
Genève gezonden, waar de levensomstandigheden heel wat beter zijn .  De Li l le passeert 
zijn tijd nuttig met studeren aan de universiteit en promoveert na 3 jaar in jun i  1 9 1 8  tot 
kandidaat in de rechten. H ij grijpt er de kans aan om journal istiek te doceren en schrijft er 
ook zijn boek Bij Memlinc. Het verhaal van zijn deportatie en verblijf in Duitsland wordt na 119 



Victor De Lil le tijdens zijn internering in het kamp van Holzminden (Duitsland). Lotgenoten zijn ook: 
secretaris Dumortier uit Moorslede, professor Gargé, Alfons Sevens uit Gent, een pater jezuïet. . .  

de oorlog in  afleveringen gepubliceerd in 't Getrouwe onder de titel Mijn dagen en nachten 

in krijgsgevangenschap. 

Op 3 december 1 9 1 8 , na een lange treinreis, komt h ij van het station van Donk te voet 
naar huis ,  waar hem een innig weerzien wacht met zijn echtgenote en kinderen. Het 
Kasteeltje heeft geleden onder de inkwartiering van soldaten en officieren ;  de drukkerij 
deed dienst als paardenstal en was treurig om te zien. Maar op 22 december 1 91 8  
verschijnt reeds 't Getrouwe, wegens d e  schaarste aan papier slechts op één enkele 
bladzijde. In 1 9 1 9  is de oplage alweer gestegen tot 1 0.000 exemplaren en een jaar later 
spreekt 't Getrouwe zelfs van 30.000 afnemers. 
De aankoop van een rotatiepers in 1 923 geeft de mogelijkheid het aantal bladzijden van 
vier op acht te brengen. Nu de zonen Jozef en Antoon volop meewerken, lijkt de grote 
investering verantwoord. Veel concurrentie is er in Maldegem niet meer, want na de 
oorlog versch ijnen de l iberale Volksbode en het ultra-kathol ieke Weekblad van 
Ma/deghem van Gustaaf Parrin niet verder. 

DE DUIMPJESUITGAVE 

Victor De Lil le heeft reeds een hele tijd voor de oorlog een bijzonder initiatief genomen. 
In 1 897 sticht hij de Ouimpjesuitgave: de uitgave van zeer goedkope boekjes van goede 
schrijvers. De Lil le vindt dat in het Davidsfonds de gewone man niet aan zijn trekken komt. 
Hij wil voor de man uit de straat, geschikte lectuur brengen van goede strekking. Tegelijk 
wil hij met de Duimpjes debuterende schrijvers de kans geven hun werk te publ iceren. 
In dat opzet slaagt hij vrij goed. De grote doorbraak van de Duimpjes komt er toch maar 

20 1 na twee jaar in 1 899 met het 1 2de deeltje, getiteld Lente/even, van Stijn Streuvels, de 



beroemde West-Vlaming . De Duimpjesreeks wordt onderbroken door de oorlog . De draad 
wordt weer opgenomen in 1 922. Met nog 1 7  naoorlogse nummers eindigt de reeks nogal 
abrupt in 1 926. 

Na de oorlog bemoeit De Lil le zich wein ig met de plaatselijke politiek. Hij snijdt wel heel 
wat hete hangijzers aan wat de Belgische politiek betreft en spaart zijn kritiek op de 
katholieke partij niet .  Hij oordeelt genuanceerd over de aktivisten en pleit voor amnestie.  
Hi j  is tevens erg anti-mi litaristisch en verkondigt dit wekelijks in  't Getrouwe. Tegen de 
kerkelijke overheid verheft hij meer dan eens zijn stem :  kardinaal Mercier en sommige 
bisschoppen die de Vlaamse emancipatie n iet genegen zijn en ze eerder dwarsbomen, 
moeten het vaak ontgelden. 

'DIE  KOP DIE MOET EROP' 

De Lil le verwerft ook een plaats in de Vlaamse Beweging.  De actie voor de 
vernederlandsing van de Gentse Universiteit, een strijdpunt van de Vlaamse Beweging, 
zet hij  kracht bij door de u itgave van het strijdblad Onze Kop ( 1 9 1 0 - 1 91 4) ;  de redactie 
is in handen van Octaaf Steghers uit Eeklo. Het blad wordt dan ook een gevestigde 
waarde in de Vlaamse Beweging. 
Op de voorbladzijde van Onze Kop vinden we telkens de tekst van het strijdlied zoals het 
opgesteld is door Victor De Li l le .  Dankzij het enige exemplaar, en dan nog het nr. 1 ,  dat 
nog bewaard is in de Universiteitsbibl iotheek in Gent, kunnen we die hier weergeven. 

Die kop die moet er op 
Wi.e kan áat i.itn ? Wie_ kdjgt 4et op ! 
Ee:i beeld .te latt:n _?onder kop ... 

Wit: zou, als bij dat ziet , zijn handen �unnen hou wen l 
Wie zou dat laten er. dien kop w_eer op te douwèn ! 

't Beteehnt niets toch zonder kop ! 
Die kop dië ·nioet er op ! 

Ik weet een l)eeld, een heerlijk beeld, 
Het beeld \'an g-anseh eeu volk , geteeld. 

In 't veie weideland, waar Lei en Schelde stroomen, 
't Beeld-van een \·olk zoQ g!()Ot, zoo �ol ook nogvan. 

En 't staat ocharme z9nder.kop ! [droomen , 
Die kop. d�e -�?et_ �rop! 

Een beeld ja zonder kop dat is 't !· 
Eet!- volk dat hooger leven mist- ! _ 

En hooger leven is de school in ·eigen tale : · _ 

Dat volk en adel drinke uit.de eigen gouden schale. 
Dat is ons kop, ons Vlaamscbe kop ! 

Die kop die moet er op ! 

'k.,Zje r�,f.�S in gouden áureQol 
., Dien· kop): Die iV_l_aamsch e_ h.oog�s�.bool l 
En 'k zie,d,at ,o-psc.hrif� tot .de.l�tere geslacp.fen,: 
's Lands. ki_odereµ yvar en . }t die di!,hier tewege 

Studenteo op ! Die kop 1 - � [bráchteö,-
Die �op. di� _rn9�t,er. op) . DÉ 'i.. ICJ . .:É. 

-



Donderdag 7 Juli 1910. 

ONZE KOP 
Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool 
en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. 

Genj� aan de Gentenna.rs ! - Vlaanderen aan ':ie Vlamingen f -
PRIJ!; per Jaar 3 Frs - Hel Nummer 5 Cs. - AANKONOJOINOEN 20 es dm rea<I, of anders, bij dm U'ng.v<r. 

Vo1r de H<'doclic : 
(lC:TAAF STEGHERS, EF.KLûO. 

Drukker· Uitgever '. 
VICTOR DELILLE, MALDEGEM 

Onze kop, strijdblad voor de vernederlandsing van de Ghentsche Hoogeschool, wordt gedrukt bij Victor 
De Lille, onder de redactie van Octaaf Steghers uit Eeklo. De vernederlandsing - die kop die moet er op! 
- werd een feit door de wet van 27 februari 1 930. 

Men ziet Victor De Li l le op al le Vlaamse feestel ijkheden, meetings, Vlaamse Congressen, 
IJzerbedevaarten ,  Rodenbachfeesten enz. Hij kent zeer veel mensen en is door iedereen 
gekend. Menig collega- journal ist, schrijver, professor of hooggeplaatste laat over De Lil le 
al eens een krachtige uitspraak val len. Voor sommigen was Victor De Lil le een curieus 
man, een aardigaard, voor anderen een gevaarlijk man, de stoutste dagbladschrijver van 
het land, voor nog anderen een zeer oprechte Vlaming of nog een gewiekst 

commerçant . . .  

Maar iedereen erkent - zelfs zijn tegenstrevers - dat 't Getrouwe een degelijk regionaal 
blad is met een reputatie en met invloed. 

DE ZAKEN VAN BEERNEM 

De macht en invloed van het blad zal trouwens bewezen worden met de Zaken van 

Beernem. De ophefmakende gebeurtenissen in het landelijke dorp, waar op 7 november 
1 926 Hector De Zutter wordt vermoord, intrigeren De Lil le. Aangezien dit niet de eerste 
moord of 'geheimzinn ige verdwijning' is, gaan de gebeurtenissen er over de tong. 
De Lil le gaat persoonlijk op onderzoek uit en ontdekt heel wat tegenstrijdigheden. Het 
proces in Brugge levert geen bestraffing op van de vermoedelijke daders Schepens en 
Hoste. Worden zij beschermd door kasteelheer De Vrière? De Lil le voert een scherpe 
polemiek met Het Brugsch Handelsblad dat De Vrière steunt. Bijna heel Vlaanderen leeft 
mee en de oplage van 't Getrouwe stijgt tot 45.000 exemplaren. En vergeet niet 't 
Getrouwe Maldeghem is het eenigste Europeesche blad dat zoveel lezers in de 
Vereenigde Staten en Canada telt, schrijft de uitgever. 
De polemieken die De Lil le met Het Brugsch Handelsblad voert worden verslonden. Ze 
worden nadien gebundeld in de drie deeltjes Licht en Schaduw over de Zaken van 
Beernem. De Lil le krijgt heel wat processen aan zijn been, maar geeft niet op. Er worden 
zelfs bedevaarten ingericht naar St.-Antonius, de patroon der verloren zaken, in 
Balgerhoeke. De Lil le belooft dat moeder De Zutter en haar gezin geen armoede zul len 
lijden door het drama en richt een steunfonds op dat een groot succes wordt. De 
definitieve uitspraak valt uiteindelijk  niet in Brugge, noch in Gent, 1l'laar in Antwerpen. Hele 

22 i bussen met nieuwsgierigen worden aangevoerd naar de debatten. Op 1 9  jul i  1 929 



Intense aandacht in de getuigenbank tijdens het proces in het Assisenhof in Antwerpen. Tweede van l inks 
zien we Victor De Lille. 

valt het verdict. De verdachten Hoste en Schepers worden schuldig bevonden, maar 
komen er vanaf met lichte straffen. Er bl ijven raadsels hangen ;  omdat de daders zich 
steeds in stilzwijgen hul len, heeft men nog steeds het raden naar de ware toedracht van 
de zaak. 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

De Zaken van Beernem hebben de populariteit van De Li l le nog doen toenemen. Hij 
besluit in de nationale politiek te gaan. Hij treedt op als onafhankelijk kandidaat in twee 
arrondissementen:  Brugge en Tielt-Roeselare. In Brugge behaalt hij 7.543 stemmen en in 
Tielt-Roeselare 5.362. Tegen de verwachting in van velen - volgens sommigen was het 
onmogelijk om op basis van een programma zoals de opheldering van de moorden van 

Beernem te worden verkozen - wordt hij op 26 mei 1 929 volksvertegenwoordiger. Zeer 
bijzondere interpel laties heeft Victor De Lille in het parlement niet verricht. 

OVERLIJDEN 

In 1 932 stelt De Lil le zich niet meer verkiesbaar. De leeftijd laat zich voelen ;  zijn 
dynamisme neemt af. Het beheer en de uitgave van 't Getrouwe komt helemaal in de 
handen van zoon Jozef, die een eigen koers uitstippelt. Victor De Li l le kijkt toe vanaf de 
zijlijn ,  voor zover zijn gezondheid het nog toelaat. 

Zijn laatste levensjaren slijt hij rustig op zijn Kasteeltje, wat niet belet dat Maldegem een 
periode van bewogen gemeentepolitiek tegemoet gaat, maar dat geeft stof voor een 
verhaal apart, waarin Victor De Lil le geen rol meer speelt. 

Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog overlijdt Octavie De Zutter op 1 3  
maart 1 940. Ook de gezondheidstoestand van Victor De Lil le verslechtert. Hij overlijdt op 
15 juni 1 940, drie maanden na zijn echtgenote. 1 23 



I n  de grafrede, verschenen in 't Getrouwe Maldeghem van 20 juni 1 940 lezen we : 'Ons 

lijkt het vast te staan dat vader De Lille, en als uitgever en als schrijver verdiensten 

verzamelde die hem recht geven op den dank van Vlaanderen'. De dank van Vlaanderen 
l iet wel even op zich wachten. 

NA DE OORLOG 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt 't Getrouwe Maldeghem niet meer uitgegeven. Het 
laatste nummer verschijnt op 3 september 1 944. De zonen van Victor De Lille gaan elk 
hun eigen weg : zij gaan nieuwe uitdagingen 
aan in  de techniek en de zakenwereld. Op het 
Kasteeltje wordt de vooroorlogse bedrijvigheid 
niet hernomen. 

Nu  woont er de jongste dochter Honorina, die 
in  1 966 h uwt met Omer Claerbout, 
weduwnaar van haar overleden zus Maria. Zij 
koesteren de herinneringen aan de tijd van het 
bloeiende 't Getrouwe Maldeghem, van de 
Du impjesu itgave, toen professoren en 
gecu ltiveerde mensen en het kru im van de 
Vlaamse schrijvers het Kasteeltje 
frequenteerden. In de verlaten drukkerij staan 
roestige drukmachines en vermolmde 
letterkasten. 

De jaren gl ijden voorbij. Toch is Victor De Li l le 
niet vergeten .  Iemand die als het ware een 
mythe doet ontstaan rond zijn persoon is de 
legendarische vertel ler inspecteu r  Alfons 
Ryserhove. Hij heeft de Zaken van Beernem 

uitgeplozen als geen ander en brengt de 
personages uit dit drama en ook de pittoreske rol van Victor De Lil le tot leven in talloze 
voordrachten die h ij brengt in al le hoeken van Vlaanderen en tot ver in Nederland. De 
Eeklose acteur Jo de Meyere zet als reporter Reynaert de figuur van de alerte en niet
aflatende journalist De Lil le neer in De Bossen van Vlaanderen. Onder dezelfde titel 
verschijnt ook een boek. De tv-serie klu istert - eind de jaren tachtig - gedurende vele 
avonden de mensen uit de streek rond Beernem en uit het Meetjesland aan de beeldbuis. 

De Lille wordt ook niet vergeten door de plaatselijke heemkundigen. Heeft hij immers niet 
het goede zaad gestrooid voor de verdere groei en bloei van de plaatselijke 
geschiedschrijving? Hij gaf het eerste deel van Maldegem in Beeld en Schrift uit. Zoon 
Gabriël zorgt voor de zes volgende deeltjes, die verschijnen van 1 961  tot 1 973. Ze 
worden in de jaren zestig en zeventig grondig gelezen en bestudeerd door een groeiend 
aantal geïnteresseerden in de p laatselijke geschiedenis. De heemkunde krijgt een nieuw 
elan. Vooral het 'Jaar van het Dorp' in 1 978 geeft stimu lansen om de dorpseigenheid te 
promoten en te ondersteunen door allerlei initiatieven. Het Davidsfonds Adegem en 
Maldegem en het Ambacht Maldegem nemen h ierin het voortouw met voordrachten, 

24 \ tentoonstell ingen en publ icaties. 



Met al wat verzameld werd over de stichter van 't Getrouwe Maldeghem, richten in 
november 1 984 de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem en het plaatselijke 
Davidsfonds een tentoonstel l ing in rond Victor en Gabriël De Li l le. Het is de eerste keer 
in Maldegem dat uitgebreid aandacht wordt geschonken aan hun persoonlijkheid en hun 
letterkundig werk. 
De 85-jarige Gabriël De Lille wordt als heemkundige gevierd , zijn vader herdacht als 
schrijver-journal ist-uitgever en stichter van 't Getrouwe en de Duimpjesu itgave. De zo 
goed als vol ledige Duimpjesreeks wordt tentoongesteld en geniet veel belangstel l ing.  

Documenten van en over Victor De Li l le en zijn echtgenote Octavie De Zutter worden 
zorgvu ldig gekoesterd. De volledige collectie van 't Getrouwe Maldeghem is door het 
gemeentebestuur als onvervangbare, belangrijke bron voor de lokale geschiedenis 
verworven en toevertrouwd aan het gemeentelijk archief. 
Sinds een vijftal jaren gaat geen Erfgoed- of Monumentendag voorbij of belangstel lenden 
kunnen kennismaken met het Kasteeltje en met de geestelijke erfenis van Victor De Li l le. 

Anno 2006 woont er nog steeds Honorina, nu weduwe, in het huis waar ze in 1 91 0  
geboren is. Het Kasteeltje wordt goed onderhouden en actief gebru ikt .  I n  de l inkervleugel 
is het kantoor van de vzw Regionaal Landschap Meetjesland ondergebracht, een 
organisatie die de eigenheid van het Meetjesland beklemtoont en stimulansen uitwerkt 
om dit gebied landschappelijk en cultureel vooruit te helpen . Daar waar ooit Victor De Li l le 
arbeidde en schreef voor zijn 't Getrouwe, werkt nu zijn achterkleinzoon Piet Quataert, die 
de leiding heeft van de voornoemde vzw. 
Door het glasraam van de werkkamer weerspiegelt de namiddagzon nog steeds de 
contouren van het nederige Duimpjesfiguurtje op zijn werktafel : AL WAT IK DRAGEN 
KAN . . .  
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BIJLAGE 

HET LITERAIR WERK VAN VICTOR DE LILLE 

Mijn dagen en nachten in krijgsgevangenschap. Verscheen enkel als feui l leton in 
't Getrouwe Maldeghem van 22 december 1 9 1 8  tot en met 28 december 1 9 1 9. 

In 't Paterstraatje. Verscheen enkel als feui l leton in 't Getrouwe Maldeghem van 1 1  
januari 1 925 tot en met 1 2  april 1 925. 

De verwoesting der Abdij van Zoetendael in  1 578. Verscheen eerst als feui l leton in 
't Getrouwe van 29 ju l i  1 888 tot en met 6 januari 1 889 en daarna in 't Getrouwe van 1 2  
mei 1 907 tot en met 1 1  augustus 1 907. 

Pieter Avesoete of Hoe men social isten kweekt in  Vlaanderens Dorpen. 

Uitgegeven in 1 895 en ook opgenomen in Vertellingen, Duimpje nr. 25, jaargang 1 90 1 . 
Opgenomen als vervolgverhaal in 't Getrouwe van 1 8  mei 1 890 tot en met 3 augustus 
1 890. Bekroond met de Jan-Frans Wil lemsprijs. 

Het Printenblad. Geïllustreerd bijblad van 't Getrouwe, wordt voor 't eerst vermeld in 
't Getrouwe van 1 5  november 1 891 . Eerste aflevering op 3 december 1 891 . Er bestaat 
geen exemplaar meer van. 

Vlaanderen in Beeld en Schrift. Historische beschrijvingen over Adegem, Maldegem, 
Middelburg en Sint-Laureins. Ze verschenen in afleveringen in 't Getrouwe Maldeghem 

van 7 mei 1 893 tot en met 1 3  mei 1 894. 

In  't jaar één der Socialisten, toneelstuk, 1 894. 

Verscheen eerst in 't Getrouwe Maldeghem van 5 augustus 1 894 tot en met 9 september 
1 894. Tweede herziene druk in 1 895. 

De Stem uit het Woud. Verscheen als n r. 9 in de Duimpjesuitgave, 1 898, op 260 pag. 
Werd opgenomen in 't Getrouwe Maldeghem van 20 november 1 898 tot en met 4 juni 
1 899 en heruitgegeven in het groter formaat van de Duimpjesu itgave in 1 924, op 1 87 pag. 

Vertel l ingen . Duimpje nr. 25, 1 90 1 . 
De bundel vertel l ingen bevat : 
- Pieter A vesoete of Hoe men socialisten kweekt in Vlaanderens Dorpen 
- Sint-Niklaas: een verhaal over klaasavond 

- Naar den Pand 

- Mietje van Brezende 

- 0. -L. - Vrouw met de Kaakmuts: kerstverhaal 

- Van den Oorlog. 

Bij Jan Steen. Duimpje nr. 31 , 1 902. Door Fikken van Eksterleen. 

Ontwerp van den Historischen stoet 1 830 te Maldegem. Duimpje nr. 5 1  , 1 905. De 
stoet vond plaats op 1 3  augustus 1 905, de eerste zondag na de 7 4Ste verjaardag van de 

26 1 Slag van Strobrugge op 1 1  augustus 1 831 . 



Moeders deel ,  toneelspel. Duimpje nr. 55, 1 906. Een spel van drie sprekende en een 
dozijn enkel meespelende personen, waarbij de verbeelding van een meisje. 

Verwachtingen. Duimpje nr. 63, 1 907. 
Verwachtingen - Hoe Nel/eken koeken bakte - Moeders liedje - Beloken Tijd - Kerst

avond van het jaar 30 - De rekruten van het jaar 50 - Oude duiten - Een reisgezel -

Naar 't klooster. 

De Sevenste Bliscap van Maria. Duimpje nr. 77, 1 909. 
Een bewerking van het middeleeuwse mysteriespel .  

Bij  Hans Memlinc. Duimpje nr. 1 08, 1 922. Een verhaal over Vlaanderen in  1 840. 

Licht en schaduw over de zaken van Beernem. Maldegem, 1 926- 1 928. Drie delen.  Ze 
brengen een overzicht van de artikelen die verschenen in 't Getrouwe over de Zaken van 
Beernem. Ook reacties die verschenen in Het Brugsch Handelsblad werden opgenomen. 

Lijkredens uitgesproken op het graf van de heeren Schietse, vader en zoon, 

onderwijzers in  Moortzele, 1 903+1 904. Maldegem 1 904. 
Uitgesproken op het graf van de heer Richard Schietse, 6 april 1 903, en van de heer 
Prosper Schietse, 23 juli 1 904. R ichard Schietse was onderwijzer in Donk tijdens de 
schoolstrijd van 1 879 tot 1 884. 

Duimpjesalmanak, vanaf 1 899. 

Het Getrouwe Maldeghem. Eerste nummer 29 ju l i  1 888. Laatste nummer 3 september 
1 944. 
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6 BOEKEN:-: 
GEEFT·:-:-:·:·: 
VOOR 3,60 PR. 
BIJ VICTOR: 
D É.LILLE:,-:-:-: 
MALDEGEM 

Dulmken loopt op zijn vijftiende, 
Wel 1 wat vliegt de tijd toch weg, 
Vijftien jaar reeds dat 't u diende 
Met zijn gullen vlaamschen zeg. 

Dulmken houdt van kristen leute, 
Hoerah voor 't vlaamsch element 1". 
't Heeft daarom een beste geute 
Blijde liedjes afgepend. 

En het biedt ze u In zijn boekske, 
Zing die wijsjes ; zing maar luid 
Loopt Iets mis, een scheur In 't broekske, 
't jaagt die kwade humeuren uit 1 
En de blijheid In het leven 
Is dil niet de grootste schat ? 
Zij wezc u heel 't jaar gegeven, 
Zeg mij vraagt ge meer dan dal ? 

.• ".-.......... ".-.................................. " .......... " · 





De Duimpjesuitgave van 
Victor De Lille 

( 1897 - 19 13, 1922 - 1926) 

Habent sua fata libeltr 

Ook kleine boeken hebben hun levenslot 

Walter Notteboom 

Victor De Lil le was zonder twijfel een drukbezet man. De dagelijkse bezigheden van een 
journalist-drukker-uitgever, het redigeren van 't Getrouwe Maldeghem, de uitgave van een 
reeks tijdschriften en van boeken namen hem sterk in beslag .  Toch had hij ook nog 
aandacht voor andere zaken ;  hij had een ruime interesse voor de literatuur van zijn tijd, 
en er woonden enkele mensen in zijn omgeving die met hem die belangstel l ing deelden. 

1 .  VICTOR DE LILLE EN MEVROUW COURTMANS, TIJDGENOTEN IN  'ARM 
VLAANDEREN' EIND 1 9de EEUW 

Victor De Lil le is nauwelijks zeventien als mevrouw Courtmans op 22 september 1 890 in 
zijn armen overlijdt2. Dit feit wijst op een vriendschappelijke omgang die hij had met de 
bejaarde schrijfster. Zij woonde trouwens in een huisje naast de gemeenteschool ,  waar 
hij school liep bij meester Wallemacq in de Voorstraat. Vermoedelijk hebben gesprekken 
met haar zijn interesse voor het schrijven en voor de letterkunde in het algemeen gewekt. 
Bij haar uitvaart houdt Victor De Li l le de grafrede en geeft u iting aan zijn bewondering 
voor de moedige weduwe die Maldegem een plaatsje bezorgde in de Vlaamse 

letterkunde. Ongetwijfeld las hij veel van haar werken en onderging hij er de i nvloed van. 
Ook oud-burgemeester Jean-Marie De Smet, die op het Kasteeltje woonde, zou de eerste 
stukjes die De Lil le schreef, gelezen en beoordeeld hebben3• 

De werken van Courtmans en De Lille zijn te situeren in de periode van het 'arm 
Vlaanderen' eind 1 9de eeuw. Het is een tijd die gekenmerkt is door een sterke sociaal
economische en culturele armoede. Courtmans neigt in haar werken naar een romantisch 
real isme, door sommigen 'belerend realisme' genoemd, omdat zij regelmatig sociale 
wantoestanden aan de kaak stelt. Een groot deel van de bevolking , ook in Maldegem, is 
nog ongeletterd. Met reden worden dan ook tegen het einde van de 1 9de eeuw 
inspanningen geleverd om de bevolking cultureel te verheffen. Geschikte l iteratuur is 
daarvoor een belangrijk hulpmiddel .  Victor De Lille, die in 1 897, het beginjaar van de 
Duimpjesuitgave, al tien jaar ervaring heeft met drukken en uitgeven, vindt dat voor hem 
een bijzondere opdracht is weggelegd. Hij zal zijn volk leren boeken lezen en . . .  kopen. 
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2. ONTLUIKEND SCHRIJVERSCHAP 

Victor De Lil le vertoont al vroeg ambitie om zelf te schrijven. In 1 885 trekt hij als 2 1 -jarige 
nog naar het College van Eeklo, 's zomers zelfs te voet. Soms wordt hij vergezeld van de 
bijna acht jaar jongere Emiel De Grave, die in Balgerhoeke woont. Ze worden vaak samen 
opgemerkt, boeken lezend of discussiërend, zittend aan de graskant'. 's Winters heeft 
Victor logement in het Eeklose Paterstraatje. Uit die tijd dateert In 't Paterstraatje, 

herinneringen aan de col legetijd en aan het logement bij Manse en Sarel in het 

sajettenwinkeltje, dat als feui lleton in 't Getrouwe verschijnt van januari tot apri l 1 925. 
Vanaf het verschijnen van 't Getrouwe in 1 888 kunnen we het vervolgverhaal lezen De 
verwoesting van de Abdij van Zoetendael in 1578, dat hij volgens zijn zoon Gabriël reeds 
in 1 878 op 1 5-jarige leeftijd zou geschreven hebben5• 
Eveneens in 1 888 neemt hij deel aan een wedstrijd van het Wil lemsfonds, uitgeschreven 
op 1 2  januari 1 888. Met Pieter Avesoete, of Hoe men Socialisten kweekt in Vlaanderens 

Dorpen schrijft hij een van zijn belangrijkste werken ; hij wint er een gedeelde eerste prijs 
mee. 

Pieter Avesoete wil een waarschuwing zijn aan de arbeiders die naar den 
vreemde trekken om er hun brood te verdienen . Het is het verhaal over de vader 
van een groot gezin die beslu it in Frankrijk te gaan werken, wat hem door de 
meevoelende dorpsgeneesheer sterk ontraden wordt. Het vergaat hem ginder 
niet zo goed. Na een uitputtende staking en een deelname aan de optocht van 
de socialisten ,  die neergeslagen wordt, weigert hij zijn lotgenoten te volgen naar 
Amerika en verenigt zich weer met zijn  gezin .  De ommekeer in de houding van 
de hu iseigenaar zorgt ten slotte voor een goede afloop. Naar stijl en inhoud zijn 
er heel wat vergelijkingspunten met de romans van Courtmans. 

De uitgever van 't Getrouwe Maldeghem wil zijn lezers iets meer bieden dan het gewone 
n ieuws. Eind 1 89 1  zit bij 't Getrouwe een geïl lustreerd bijblad ,  Het Printenblacf, met 
bijdragen van een ietwat hoger niveau . Het is maar enkele keren verschenen en er is 
geen enkel exemplaar van bewaard. 
H ij hecht bijzonder veel belang aan de plaatselijke geschiedenis en tracht die 
belangstel l ing over te brengen bij zijn lezers. Van mei 1 893 tot mei 1 894 drukt hij bijdragen 
in 't Getrouwe die de lezer kan uitknippen en verzamelen . Ze zijn getiteld Vlaanderen in 

Beeld en Schrift en handelen over de geschiedenis van Adegem, Maldegem, Middelburg 
en Sint-Laureins1. Ze zijn bedoeld als aanvul l ingen bij wat Frans De Potter en Jan 
Broeckaert daarover schreven in hun Geschiedenis van de gemeenten van Oost
Vlaanderen8. Voor zijn lezers was ook dat blijkbaar te hoog gegrepen. Na een tijdje ruimt 
hij ook deze artikelen weer in voor het gewone dagelijkse nieuws en veel 'moord- en 
brandverhalen' u it Maldegem en omgeving. 

3. WAAROM DE DUIMPJESUITGAVE? ER IS TOCH HET DAVIDSFONDS? 

In april 1 896 wordt 't Getrouwe getrokken op drei duizend nummers9, een vrij behoorlijk 

cijfer. Het weekblad en heel de gamma drukwerk bezorgen de familie De Lil le voldoende 

inkomen. Langzaam rijpt het idee voor een ander, een bijzonder initiatief. Victor denkt aan 

het u itgeven van boeken. In 1 897 krijgen die plannen vorm en ziet de Duimpjesuitgave 

het licht, een puur door ideal isme ingegeven initiatief. 
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Eerste regels van De verwoesting der Abdij van Zoetendae/ door Victor De Lil le, een 
jeugdwerk dat verschijnt in de eerste jaargang van 't Getrouwe Maldeghem. 

We zijn op een keerpunt in de geschiedenis, 'een land in de kering' ,  zoals Karel Van 
lsacker het noemt. Victor De Lil le kent de levensomstandigheden van de gewone man 
eind 1 9de eeuw: de werkdagen zijn lang - als er tenminste werk is  -, de levenswijze 
eenvoudig tot armoedig, alcoholisme vormt een bestendige verleid ing. Maar de kerk had 
de werkman geleerd zich in zijn lot te schikken, de beloning zou volgen in het 
hiernamaals. Boeken lezen, u itstapjes, reizen, theekransjes voor de dames, dat is 
voorbehouden aan de burgerij . De hier en daar spreekwoordelijke u itzondering niet te na 
gesproken, is geestelijke armoede troef in de meestal grote gezinnen. 

Toch zijn er veel intellectuelen die inzien dat er voor de cu lturele ontwikkeling van het 
gewone volk iets gedaan moet worden. Zo is de oprichting van het Davidsfonds in het jaar 
1 875 een belangrijke stap in de goede richting.  De bekende cultuurvereniging richt zich 
vooral tot de burgerij, de priesters, de intel lectuelen, maar heeft het moeilijk om door te 
breken tot de lagere klassen. Het aanbod van de boeken en ook het l idmaatschap - 5 fr. 
per jaar voor vier boeken - zijn daar de oorzaak van10• 

Het Davidsfonds mikt te hoog 

Na 1 885, met de opkomst van het socialisme, tracht het Davidsfonds zich meer tot de 
arbeiders te richten. Toch behoudt de vereniging toch een overwegend burgerlijk karakter. 
Vernieuwing en bloei komen er in 1 91 1  onder het voorzitterschap van de jurist-hoogleraar 
Jan Emiel Vliebergh. De invloedrijke charismatische Vliebergh heeft al bewezen interesse 
te hebben voor volksverheffing door verspreiding van het boek. Hij heeft ook waardering 1 31 



voor de Duimpjesreeks : in 1 900 publiceert hij in de Duimpjes De Boeren. Wat er door en 

voor de boeren kan gedaan worden. Hij laat zich ook gunstig uit over Victor De Lil le. 

De Li l le heeft het bij het rechte eind als hij denkt dat zijn Duimpjesreeks een plaats kan 
veroveren naast het Davidsfonds. In de 'goede Duimpjesjaren' zijn er 1 200 tot 1 500 leden, 
terwijl het beter gestructureerde Davidsfonds vóór 1 9 1 4  1 2.000 leden bereikt. De 
onderneming van De Lille, die meer regionaal bekend is, steekt daar eigen lijk nog gunstig 
tegen af. 

De uitgever wil een andere keuze van boeken,  niet zozeer gericht op de burgerij en de 
intel lectuelen .  Het Davidsfonds richt zich vóór 1 91 0  'gewi ld' tot het beschaafdste deel des 

Vlaamschen burgerstands: d.i. tot diegenen welke niet gewoon zijn veel te lezen, dus niet 

tot gestudeerden, ook niet tot diegenen wier werkkring of smaak belet zich zelfs met een 

eenvoudigen lectuur bezig te houden. Het mikt dus op de kleine burgerij of middenstand, 
in die kringen was de verfransing immers het grootst. En we lezen verder nog in de 
Geschiedenis van het Davidsfonds": 'De (forse) bijdrage van vijf frank per jaar was 

overigens niet van aard om keuterboeren en arbeiders aan te trekken, en het soort 

boeken dat een lid in ruil daarvoor kreeg al evenmin '. 

Victor wil 'de man in  de straat' bereiken. Het is een stoutmoedig initiatief, dat gezien de 
lage prijs - in het begin 2 ,60 fr. voor vier ( later zes) boeken - ook niet erg commercieel 
is. Hij benadrukt dat hij een tegenwicht wil vormen tegen de werkjes van verdachte 
orig ine, de smakeloze en inhoudloze vertalingen uit het Frans, die in afleveringen 
verschijnen en overal gemakkel ijk  verkrijgbaar zijn .  

Naast het  eerste doel degelijk  leesvoer bieden aan de gewone man, heeft hij met de 
Duimpjes een tweede al even belangrijke betrachting : hij wil de Vlaamse schrijvers een 
kans geven hun debuutwerk te publiceren. Een goede start is in die tijd voor een 
beginnend schrijver niet evident. Uiteraard komen auteurs de eerste twee jaren ook niet 
vanzelf naar Maldegem met hun manuscript, de reeks is nog te weinig bekend. Dit 
verklaart waarom hij voor de eerste twee jaargangen ( 1 897-1 898) op vertrouwd terrein 
blijft en schrijvers opneemt uit zijn kennissenkring en naaste omgeving. 

4. DÛIMKENS - DUIMPJESBLAD - DUIMT J ESBLAD 

Duimkens slaat aanvankelijk niet op boeken. Vanaf maart 1 889 verschijnen in 't Getrouwe 

kleine kolommetjes met pittige nieuwtjes in de zeer originele schrijftrant van Victor De 
Li l le. Ze worden Duimkes genaamd, naar de koekjes die met Kerstmis of Nieuwjaar aan 

bezoekende familieleden worden aangeboden. Een beknopt overzicht van belangrijke 
gebeurtenissen vindt de lezer in 't Getrouwe Maldeghem onder in de hoofding 
Duimpjeskronijk. Die korte nieuwsberichtjes vinden we ten slotte ook op het Duimtjesblad 
of Duimpjesblad, dat als omslag dient voor een aantal katernen die samen een boekje 
vormen . Dat worden dan de eerste Duimpjesboeken. 

De eerste tien Duimpjes worden niet kant-en-klaar aan de lezer bezorgd. Wie abonnee is 

op 't Getrouwe vindt wekelijks een aflevering - een katern van meestal 24 pagina's - van 

het boekje in 't Getrouwe. Dit zogenaamd Duimtjesblad is genummerd vanaf nr. 1 .  Het 

laatste boek dat bestaat u it samen te voegen Duimpjesbladen is nr. 1 0, Het Geschenk van 

den Jager. Er zijn dan 1 04 Duimtjesbladen verschenen. 



Een aantal Ouimtjesbladen vormt dus een boek. Zodra alle deeltjes geleverd zijn ,  dienen 
zij in de bijgeleverde omslag geplakt te worden en het boekje is dan compleet. De u itgever 
geeft aanwijzingen hoe op eenvoudige wijze de deeltjes samen te naaien of te plakken, 
hoe de omslag moet bevestigd worden en hoe men nog de kantjes kan bijsnijden12• Deze 
handelwijze geldt voor de eerste tien Duimpjesboeken;  misschien is dit wel de reden 
waarom ze erg moeil ijk te vinden zijn .  

Onder de hoofding Duimpjesblad of  Duimtjesblad lezen we in kleine letter: . . .  dat gelijk 

Duimtje uit de kinderlegende overal onder de deur kruipt en wekelijks de groote nieuwtjes 

in 't fijn geeft, bij een boek van 24 bladzijden onzer beste letterkundigen. 

Bovenaan elke bladzijde van de eerste vijf nummers staat: VOLKSU ITGAAF ONZER 
BESTE SCHRIJVERS. Pas vanaf nr. 1 1  wordt de benaming van de reeks definitief 
DU IMPJESU ITGAVE, met daaronder in kleinere letter: om ons volk op aantrekkelijke en 

goedkoope wijs zijne eigene goede schrijvers te doen lezen. 

De prijs voor een jaarabonnement op de Duimpjes, in het begin vier boekjes per jaar, is 
2,6 fr. Er is geen enkel blad in België die dat kan doen, of beter die het doet13, schrijft De 
Lil le in  't Getrouwe. Toch verloopt de doorbraak naar een breed publiek niet zo eenvoudig . 

Duimkes. 
't M oet wel goed weder zijn ,  want de a ppe l

laar van Ch. Bleyaert staat in rnllcn bloe i .  
- De cham petters moeten nu  h u n n e  bee

nen afloopen om b rief kens uit  te d1 agen voor 
eene kiezing die niet gaat gebeuren .  

- Er zijn e r  door de twee d u ist.  E n  voor 
niemendalle dienen 't is belachel i jk .  · 

- H adden ze liever het klein ste d eel geko
zen en aan de die,  d i e  n iet mogen kiezen een 
verbiedbriefjc besteld ! 

- En ook, waarom de kandidaten n iet 
eerst doen aa ngeven en dan de brief jes be
steld ! 

- 't I s  toch waar wat de boer van Schelde
windeke zei ; hij zei dat de polietiek een 
kiekenkot was, die van boven zitten,  sch . . .  op 
de onderste . . .  

Duimkes In 't Getrouwe van 30 september 
1 894. 

5. DE AUTEURS VAN DE EERSTE TWEE JAARGANGEN 

Desideria Courtmans-Berchmans ( 1 8 1 1 - 1 890) is als weduwe van de normaalschoolleraar 
Jan Baptist Courtmans uit Lier in Maldegem komen wonen en sticht er een kostschool .  
Zij is een l iberale maar christelijke vrouw, die de ideeën voor haar romans put uit wat zij 
ziet en beleeft in Maldegem, en die vrij scherp wantoestanden en onrecht aan de kaak 
durft te stellen. Haar werken zijn een weerspiegeling van het sociale leven in een Vlaams 
buitendorp. Als erkenning voor haar talent valt haar in 1 865 de Vijfjaarlijkse Staatsprijs te 
beurt voor Het Geschenk van de Jager. i 33 



Johanna Desideria Courtmans-Berchmans. 

In een Duimpjesrubriek in 1 896 kondigt De Lil le de heruitgave van de werken van 
mevrouw Courtmans aan. Het eerste Duimpje is inderdaad een van haar bekendste 
verhalen :  Karel Klepperman. De vol ledige heruitgave van haar werken gaat niet door. 
Courtmans komt nog wel aan bod met De Zwarte Hoeve (nr. 7, 1 898) , Roza van den 

Boschkant (nr. 8, 1 898) en het genoemde Het Geschenk van den Jager (nr. 1 0, 1 898) . In 
1 9 1 1 ,  honderd jaar na haar geboorte, verschijnt nog De Gemeenteonderwijzer (nr. 88, 
1 91 1  ), met een voorwoord van Stijn Streuvels. 

Om het werk van Courtmans en haar tijdgenoten te begrijpen, moeten we ons in haar tijd 
verplaatsen .  Wij citeren Stijn Streuvels, omdat wat hij schrijft over haar werk in het 
toemaatje Over Vrouwe Courtmans (nr. 9 1 , 1 9 1 1 )  g rotendeels ook geldt voor Victor De 
Li l le :  
'De rederijkers - of liever: een late nabloei der rederijkers, dat waren vooreerst en vooral 

de vertegenwoordigers der vlaamsche letterkunde hier te lande. Letterkunde als zuivere 

kunst beschouwen, daar dacht niemand aan. Het nuttige bleef altijd noodzaak en 't 
voornaamste. Een boek schrijven werd meer aanzien als het verrichten eener goede daad 

dan het voortbrengen van kunst . . .  Op een wondere manier wisten zij den toon te treffen 
en hunne onderwerpen te kiezen waarmede hunne "stichtelijke verhalenn insloegen op de 

menigte en 't gemoed roerden van de eenvoudige lieden uit hunnen onmiddellijke 
omgeving. Niet te verwonderen dat hun werk op spontane wijze bijval vond en indruk 

miek. Op korten tijd verrichtten de schrijvers dan ook dat groote mirakel: zij leerden het 
volk lezen! De groote oorzaak van dien bijval was: dat zij konden . . .  vertellen '. 
Ook De Li l le bedient zich van de gemoedelijke verteltrant en is eveneens sociaal 

34 j geëngageerd. De opbouw van zijn verhaal is meestal minder sterk en zijn taalgebruik is 



Het eerste Duimpje Karel Klepperman met een 
kunstzinnige omslagversiering. 

D U l M T J E S - U I T G A V E .  

DRIE 

. BEKROONDE VERHALEN 
VAN 

AUGUST VAN ACKER 
/ 

Jan en Lotte 
Martje Martens 

Soelpersdrukkerij V. Dx Ln.u:. 
MALDEGHEM. • 

Tonia. 

Het vierde Duimpje bevat bekroonde verhalen 
van Emiel Meganck. 

niet altijd bijzonder gaaf. Met hun stichtelijke vertel l ingen hebben deze schrijvers ook bijna 
altijd de bedoeling via het verhaal en de personages een zedenles over te brengen. 
'In die romantische vertellingen, met pastorale beschrijvingen, is de armoede vaak nog 
een pittoresk en betrekkelijk lief verschijnsel; de arme lieden blijven ondanks ellende en 

tegenslagen opgeruimd en blijmoedig. Later, in het hiernamaals zullen ze beloond worden 

voor hun geduld�4• Het dagelijkse bestaan is niet zo idyll isch als hun verhalen laten 
uitschijnen maar zij weten wel hun lezers ermee te boeien. Mevrouw Courtmans werd 
heel veel gelezen. 

Goede auteurs voor De Lil les Duimpjes zijn ook niet zó talrijk. Hoewel ,  samen met de 
opbloei van de Vlaamse Beweging is er tegen het einde van de 1 9de eeuw ook een 
heropleving van de Vlaamse literatuur. En het toeval zal ook een handje toesteken. Zo is 
er Streuvels, een schrijver die een fris nieuw geluid laat horen en die een uitgever zoekt. 

Karel Klepperman, het eerste Duimpje, bestaat u it zeven aparte Duimtjesbladen van 
telkens 20 pagina's. Om de Duimpjes te lanceren worden 50.000 exemplaren van het 
eerste katern gratis verspreid. 

Het eerste Duimpje, Karel Klepperman, is het verhaal over de jonge 
schoenmaker die veel talent heeft voor tekenen en schi lderen. Hij moet heel wat 
vernederingen en ontgoochelingen trotseren vooraleer hij zijn weg vindt en een 
groot schilder wordt. Dan geniet hij ineens alle verering, ook van de betere 
klasse; zelfs een voornaam huwelijk is voor hem weggelegd. i 35 



Pieter Ecrevisse is geboren in Obbicht in 
Nederlands Limburg op 3 juni  1 804 en overlijdt 
in Eeklo op 26 december 1 879. Hij behaalt 
een titel in de rechten in januari 1 833 en wordt 
bij de vrede van 1 839 tussen België en 
Nederland benoemd als vrederechter in  
Eeklo, waar hij zich vestigt. In 1 848 wordt hij 
gemeenteraadslid. Hij is de stichter van De 

Eecloonaar ( 1 848), l igt mede aan de basis van 
taalcongressen en ijvert voor de toenadering 
tussen Noord- en Zuid-Nederland. Hij geniet 
bekendheid als feu i l letonschrijver, zijn schrijf
trant heeft veel gelijkenis met die van Hendrik 
Conscience. 

Het tweede Duimpje is Een nicht uit de Kempen, (nr. 2, 1 897) 'een idyllisch werk' van de 
Eeklose vrederechter Pieter Ecrevisse. 

Het derde Duimpje bevat drie novellen van August Van Acker, hoofdopsteller van De 

Gazette van Eecloo, getiteld:  Jan en Lotte, Martje Martens en Tonia, (nr. 3, 1 897). Het zijn 
drie reeds vroeger bekroonde verhalen. 

Er is veel belangstel l ing voor dit genre. Voor nr. 4 van de eerste jaargang weet De Lil le 
Emiel Meganck te strikken, die vier eveneens reeds bekroonde novellen levert: Het 

Huisgezin van den Bakker, Herman Coutereel, Olaf en Eene belofte voor 't leven. 

Emiel Meganck is geboren in Nederbrakel op 1 6  december 1 837. Hij is hoofdonderwijzer 
van de gemeenteschool in Oetingen (Brabant) en later in Assenede 16• 

In het Duimtjesblad van 25 ju l i  1 897 evalueert De Lil le aldus: "t Getal der inschrijvers op 

't Duimtjesblad neemt dagelijks toe, maar de verkoop op straat, juist dezen die wij op 

moord- en brandlezing willen veroveren, vermindert'. Bereikt zijn onderneming niet het 
beoogde doel? Is zijn 'geneesmiddel' te laat gekomen? 

De eerste jaargang sluit af met nummer 5, een heru itgave van het patriottische De Oude 
Belgen, Geschiedkundige Taferelen, van de Antwerpenaar Lodewijk Gerrits. Op de kaft 
staat een stukje kroniek met feiten u it 1 897. De Li l le, met zijn passie voor geschiedenis, 
noemt het een prachtig werk, een vergeten parer7. 

Lodewijk Gerrits ( 1 827-1 873) is aanvankelijk drukker. H ij is actief in de Vlaamse 
Beweging, wordt medestichter van de Nederduitsche Bond en bekomt o.m. dat de kennis 

36 i van het Nederlands in Antwerpen verplicht wordt om in stadsdienst te worden benoemd. 



August Van Acker, jeugdvriend van De Li l le, 
wijdt zijn leven aan de verheffing van het 
cultuurarme boerenvolk. Hij wordt geboren 
in Eeklo op 23 maart 1 827 in een armoedig 
gezin en overlijdt er op 1 9  september 1 902. 
H ij is 'ondermeester' ,  notarisklerk en ten 
slotte gemeentesecretaris in zijn geboorte
stad. H ij volgt Pieter Ecrevisse op als 
opsteller van De Eecloonaar en sticht ook 
het blad De Gazette van Eecloo15• 

Het eerste Duimpje in het jaar 1 898 (nr. 6, 1 898) is van priester Edgard Pattijn :  Onze 

jongens van 1 798. De Lil le zocht voor het eeuwfeestjaar van de Boerenkrijg een boek 
over de bekende opstand van de buitenjongens tegen de sansculotten .  Onze Jongens 

van 1 798 is het verhaal van een burgerkind , dat tijdens de bewogen Beloken Tijd met de 
boeren mee optrekt tegen de Fransen'8• 

Edgard Pattijn ,  geboren in Eeklo op 1 augustus 1 920, wordt priester en studeert 
wijsbegeerte in Parijs. Hij wordt benoemd als onderpastoor in Luik, in Dendermonde en 
uiteindelijk in Eeklo, waar hij in het ouderlijke huis tal rijke volksboeken schrijft. 

De Zwarte Hoeve (nr. 7, 1 898) van mevrouw Courtmans is een reeds meerdere malen 
gepubliceerd verhaal. 
Op de laatste bladzijde schrijft De Li l le, toch een beetje teleurgesteld: 'We hebben niets 
dan lof ontvangen: dat het waarlijk gezonde kost is voor ons volk, en dat het noodig was 

onze echt vlaamsche schrijvers op goedkoope en aantrekkelijke wijze te verspreiden . . .  

Wij schiepen het DUIMTJESBLAD voor de straat. 50.000 eerste nummers werden 1 
kosteloos rondgestrooid. Die 50.000 nrs. trokken geen 2.000 lezers aan. Nu zijn er zelfs 
geen 1 .000 meer. Het doel van het DUIMTJESBLAD: de straat op de slechte lezing te 

veroveren is dus niet getroffen . . .  Wij zullen de zaak volhouden: zij is in haar eigen goed 
en daarom twijfelen wij ook niet aan haren eindelijken goeden uitslag '. 

Roza Van den Boschkant (nr. 8,  1 898) is eveneens van mevrouw Courtmans. 

Voor het volgende boekje grijpt De Lil le naar eigen werk, met De Stem uit het Woud (nr.9, 
1 898) . 'Victor De Lille is te plaatsen daar waar de romantiek zachtjes aan het uitdeinen is 
en plaats laat voor een meer realistische kijk op het leven. In zijn vroege werken bleef hij 
trouw aan de geest van Conscience, niet alleen wat de onderwerpen van zijn romans 
betreft maar ook in de behandeling ervan ', aldus Marcel Boey in 't Getrouwe van 23 juni 
1 940'�. l s7 
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De benaming evolueert van Duimptjesblad over Duimpjesblad naar Duimpjesuitgave. 

In De Stem uit het Woud weeft De Lil le twee historische l ijnen door mekaar: het 
leven van Eugeentje Ee (Romaan-Eugeen Van Maldeghem), de arme knaap die 
zijn  schi ldertalent ontwikkelt en van wie men ontdekt dat hij een afstammeling is 
van de aloude heren van Maldegem en dus de titel van edelman mag voeren. 
Tevens komt de ontdekking van het testament van Arnout van Maldeghem ter 
sprake en de geschiedenis van het hospitaalkarretje, dat de Maldegemse zieken 
in erbarmelijke omstandigheden naar het Sint-Janshospitaal in Brugge brengt. 
Grote literaire kwaliteiten heeft het werk niet, maar dankzij de verwerking van 
historische gegevens krijgt het voor de Maldegemnaar een meerwaarde. 

Het bekendste Cou rtmansboek Het Geschenk van den Jager (nr. 1 0, 1 898) 
verschijnt reeds in 1 864 en krijgt lof toegezwaaid als een goeden schets van het 
volksleven. In het verhaal is de legende verweven van de zesendertig 
ketellappers die zich verschuilen in de Maldegemse bossen, met het verhaal 
over de Kleitse bezembinders die de gunst bekomen van graaf Lodewijk van 
Male om het berkenrijs te mogen snijden tot aan de derde knoop. Tevens is het 
een lofprijzing op de goede burgerlijke moraal : het stelt het leven van het brave, 
spaarzame koppel Petrus en Regina in het dorpje Kleit nogal zwart-wit 
tegenover dat van hun fami lieleden Karel en Nelleken, die naar de stad met al 
zijn gevaren trekken, waar ze natuurlijk het geluk niet vinden. Het geschenk, 
eeuwen geleden gegeven door den jager, brengt de redding. 



Duimtjesblad nr. 1 04, met de achtste aflevering van Het Geschenk van den Jager, is het 
afscheid van de wekelijkse afleveringen : het volgende boekje zal gansch opgedaan 
verschijnen. De lezers moeten de boekjes niet meer zelf i neen knutselen. 'Voortaan zullen 
de Duimpjes in niets meer moeten onderdoen voor de uitgaven van het Davidsfonds ', 
aldus De Lil le20• 

Bij de laatste aflevering van Het Geschenk van den Jager in januari 1 899, geeft De Li l le 
zijn Trouwe Lezer de volgende bedenking mee: 
'Is de Duimpjesuitgaaf dan geen mededinger van het Davidsfonds geworden ? 
Een " .  Duimpjes . . .  fonds? " .  
Een mededinger in 't goede kan ook geen kwaad. En dan, er is nogal verschil tusschen: 
Het Davidsfonds geeft alleen onuitgegeven werken uit en toch zo weinig, het doet immers 
nog meer nuttig werk in 't Vlaamsche Kamp en men wil ook dat veel van die boeken 
terecht komen op adressen, waar zij niet eens opengesneden worden . . .  
Zo recht naar het volk gaan deed het niet. Mogelijks vinden wij nog gelegenheid samen 
te gaan '. 

Het is een bedachtzame kritiek op het Davidsfonds, met een prik naar het obligate 
Jaarverslag van de vereniging, dat zo goed als niet gelezen wordt, maar nadien toch zijn 
nut zal hebben voor de geschiedschrijving 

6. DE JAARGANG 1 899 

a. Moeder Thecla 

Het eerste Duimpje in 1 899, nr. 1 1 ,  is een volwaard ig boekje: Moeder Thecla, met als 
ondertite l :  Uit mijn Notaboekje. Verzameling van recepten, Huismiddeltjes, Handgrepen 
en raadgevingen dienstig voor iedereen. 1e  Reeks - 1e uitgave. Literair van weinig 
waarde, de uitgever zat eigen lijk i n  kopijnood en er was blijkbaar niets anders 
beschikbaar. 
Het boekje is een bundeling van stukjes die in De Gazet van Antwerpen verschenen : 
recepten, nuttige wenken . . .  waarover vragen konden gesteld worden. De antwoorden 
(raadgevingen) vormen de inhoud van Moeder Thecla. Naast kookrecepten ,  medische 
weetjes, raadgevingen voor hu isvrouwen of duivenmelkers, lezen we er zelfs over 
middelen tegen beheksing. De naam van de auteur wordt niet vermeld. Wie geen lid was 
van de Duimpjesuitgave, kon het boekje enkel bij Gazet van Antwerpen aanschaffen. Qua 
uitzicht sluit dit Duimpje nog aan bij de vorige tien . Hierin zal verandering komen met het 
fameuze Duimpje nr. 1 2 . 

b. Streuvels doet zijn intrede 

Een boek van Stijn Streuvels gaf de Duimpjes meer gewicht en maakte ze bekend in heel 
Vlaanderen. Zijn komst geeft stof tot heel wat amusante petite histoire. 
'Ware nu de toren van Antwerpen in de Schelde gestort, het ware nog zulk geen slag 
geweest als toen klein Duimpje met Styn Streuvels in ons Letterwereldje verscheen121, 
aldus Victor De Lil le in Duimpje nr. 99 . 
De Lille komt met Streuvels in contact door de vriendschap van zijn echtgenote Octavie 
De Zutter met dr. Froedure uit St.-Denijs (bij Kortrijk), die op zijn beurt een goede kennis 
is '(an de schrijve�. J 39 
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De eerste kennismaking met Streuvels zou op een zondagnamiddag in november 1 897 
kunnen geweest zijn .  Welk belang heeft die datum, zegt Streuvels, die in een interview 
met De Standaard herinneringen ophaalt aan zijn pri l le schrijverschap. Avelgem, waar 
Streuvels woont, l igt op de grens van Wal lonië en De Li l le wil mordicus dat 'Walenland' 
eens zien. Zij wandelen dus samen naar de overkant van de Schelde; daar l igt 
Escanaffles, in de volksmond Slafie. Delille vond die naam zo zonderling dat hij er niet 
over zwijgen kon, aldus nog Streuvels23• Het idee om Lente/even in de Duimpjes uit te 
geven is misschien dan al ter sprake gekomen.  
Een biograaf van Streuvels gewaagt van een vroeger bezoek van de schrijver aan De Lille 
in Maldegem op 4 mei 1 897, waarbij Streuvels zou opgemerkt hebben dat de 
Maldegemnaren hun redacteur  van 't Getrouwe niet erg au sérieux namen24• 

I n  de jaren 1 896 tot 1 898 is Streuvels zeer productief. Vooral in het tijdschrift Van Nu en 
Straks heeft hij verhalen en novellen gepubliceerd . Zijn schrijverschap is gerijpt onder 
begeleiding en aanmoediging van zijn mentor Emmanuel, Mane, De Bom. Die maant hem 
aan een aantal verhalen te bundelen in een boek. Lente/even wordt de afsluiting van een 
eerste productieperiode25• Trouwens, Streuvels droomt ervan de bakkersstiel vaarwel te 
zeggen en hoopt (rijkelijk) van zijn  pen te kunnen leven. 

Streuvels kent onder zijn Latemse vrienden een zekere Jules De Praetere, een 
bohemienachtig Gents kunstdrukker-boekbinder. De Praetere huurt een atelier in het 
ontmanteld klooster in het Patershol in Gent. Streuvels is vanaf het begin kieskeurig en 
veeleisend wat de vormgeving en het u itzicht van zijn boeken betreft, een bibl iofiel dus. 
Hij beziet kritisch de werkwijze van De Praetere en oordeelt dat het eindeloos lang zal 
duren eer er voldoende boe'ken zul len gedrukt l iggen. De Praetere had niet voldoende 
letters, de bedrukte vellen hingen in het atelier te drogen aan een lijn26 . . .  Ten slotte besluit 
hij het te wagen bij Victor De Lil le in de Duimpjesreeks en hij zendt Lente/even naar 
Maldegem. 

Hoe De Li l le kennis maakt met het manuscript van Lente/even lezen we in Duimpje nr. 99, 
Een Sant in eigen land, van Jozef Simons, waarin de uitgever terugblikt :  
'Een droeve morgen is soms een blijde dag. 't Was in het begin van dat jaar 1899 dat we 
een kaartje ontvingen: "'k heb ik misschien nog wat Duimpjeskruid" en dat was getekend: 
Frank Lateur. 
En inderdaad een paar weken nadien bracht de bode zijne kopy, en wij lazen: 
"Ik was een versnoekte kwajongen in mijnen tijd. Geen boomen waren te hooge, geen 
waters te diep en, als er een haantje te veuren was, stond ik aan 't hoofd van de bende. 
Vader verzinde heele dagen om eene straffe te vinden die aan de rebben zou houden; 
maar 't en ging niet". 
Bode, die kan! 
Want ik was al aan 't lezen eer de bode voort was en hij moest luisteren naar heel het 
eerste bladje. Ja, dat was Duimpjeskruid, nr. 12: Lente/even. 
De eerste 24 blz. werden op het schamele papiertje zijner voorgangers gedrukt, maar op 
Asschen Woensdag trokken wij erop uit om nieuw papier en nieuw formaat en te 
Paschen, het Lentefeest, was Lente/even af'. 

. . 
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Een zwijger in gezelschap ontbolstert hij zich tot een der oer-menschen als uit zijn visionair proza. Heeft 
twee staalblauwe, koud-klare oogen in zijn kop, die doorgroefd bultig is, met bultige jukbeenderen en een 
neus vlak geplant midden in zijn gezicht, een neus als van Tolstoi". ( In :  Letterkundig Studententijdschrift 

Jong Dietschland, Paaschnummer 1901) .  

Boven: Ets van Stijn Streuvels, door Julius de Praetere, 
de illustrator en boekbinder die een maand na het 
verschijnen van Lente/even bij Victor De Lille met de 
luxe-editie klaar was. 

Rechts : de omslag van Lente/even, gedrukt door Victor 
De Lille in 1 899. 

Met de post : 2,GCl fr. - Verschijnende minstens trimestrieel. 
�"""' DlT I S-DE D u r M PJ E S U I T GA V E  

Stijn StrcuvcÏs 



Het goede duimpjeskruid, dat Victor De Lil le aan zijn 'bode' voorleest, zijn de eerste regels 
van De Witte Zandweg, de eerste novelle in het boek Lente/even. In februari 1 899 wordt 
met De Li l le het contract gesloten over de uitgave. 
De Bom had zijn vriend gewaarschuwd voor het slordig voorkomen van de Duimpjes. 
Streuvels, die trouwens geabonneerd is op de Duimpjes en de vormgeving van de 
boekjes kent, gaat helemaal niet akkoord met een eerste proef die De Lil le hem toezendt 
op dat s/unsenpapier en in dat uitgerokken formaat. Hij eist prompt gewoon wit papier met 
een groote Elzevier letter. Hij wil een verzorgd boek en heeft als model de toen moderne 
Engelse Tauchnitz-uitgave voor ogen. En dan die druk die dóór de bladzijden staat! De 
Lil le laat het zich geen tweemaal zeggen: om Streuvels binnen te halen heeft hij een fors 
budget over voor een nieuwe satineerpers. 

Lente/even wordt rond 21 maart 1 899 aan de lezers bezorgd. Streuvels is enthousiast, het 
is de bevestiging dat h ij bakker af is. Maar er komt gedonder van. Het verschijnen van 
Lente/even is als een steen in een kikkerpoel. 
Victor De Lil le drukt - zonder medeweten van Streuvels - achteraan op het boekje: 
'Nawoord voor den trouwen Duimpjeslezer: Het is de eerste maal dat in de 
Duimpjesuitgaaf een realist verschijnt. Stijn Streuve/s is in Vlaanderen ook de enige, de 
enige goede. Gelijk Claus de Leie schildert en op zijn wiedsters, of op een domme koe 
doet kijken en blijven kijken, zo schildert Streuve/s de ziel van ons volk'. 

Maar realisme deed in die tijd denken aan de bekende Franse schrijver Zola, die in 
katholieke kringen zo goed als verafschuwd werd. En Streuvels' Lente/even wordt weldra 
door de kritiek afgeschilderd als brutaal God- en zedeloos en Streuvels is een fatalist en 
wellusteling21 •  Het afbijten van Pruimes oor door Treze in Op den Dool was inderdaad 
nogal fel geschilderd .  
I n  Het Belfort geeft priester J .  Jacobs felle kritiek. H ij spreekt van schilderingen die vals 
en onnatuur/ijk zijn . . .  het Vlaamse volk is voorgesteld als bedorven en beestachtig . . . 

Maar er is ook een positief geluid, onder meer van pastoor August Cuppens, die via De 
Lil le aan Streuvels laat weten : 'Ge/iet Stijn Streuvels te zeggen, 't zal hem misschien 
genoegen doen, dat hij mijn oprechte gelukwensen ontvange over Lente/even. Ik groet 
hem als onzen besten opkomenden prozaschrijver, of dichter in proza. Lente is een 
meesterlijk gewrocht, vol waarheid en leven '. Ook Hugo Verriest en Pol De Mont laten 
bewondering en sympathie blijken voor de schrijver-bakker u it Avelgem28• 
'Hoewel, in het Seminarie in Brugge moesten de seminaristen hun exemplaar terug 
indienen; het boekje werd des te meer in den duik gelezen en . . .  er werd heimelijk gezocht 
waar het kwaad wel mocht zitten. Delille met zijn smerig Nawoord en zijn Etiquette: 
Realist! is daar de grote schuld van 29, aldus Streuvels in een brief aan De Bom. 
De luxe-uitgave van Lente/even, die Streuvels bij De Praetere besteld heeft, verschijnt 
kort na de uitgave in de Duimpjes. De oplage bevat slechts 1 00 exemplaren, die 1 O fr. per 
stuk  kosten. Deze uitgave geniet later nog meerdere herdrukken. 

Door al de heibel rond Lente/even loopt het aantal intekenaars op de Duimpjes op van 
300 tot 1 200. Voor elke nieuwe abonnee heeft Streuvels, volgens afspraak, recht op één 
frank, en dit terwijl de prijs voor een ganse jaargang van zes boekjes maar 2,6 fr. is. Dat 
belooft een financiële strop te worden voor De Lil le, maar de pas gestichte Duimpjesraad 
zal hier een stokje voor steken. 
De rel met Lente/even laat bij Streuvels helemaal geen wrangê nasmaak. Streuvels 
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Nederlandse u itgever Veen .  Het Du impjesavontuu r  heeft zelfs nauwere 
vriendschapsbanden tot gevolg . De families De Lil le, Lateur, Froedure, Callens van 
Tieghem en de schilder Modest Huys zul len mekaar regelmatig ontmoeten.  Het wordt 
zelfs de gewoonte de 1 1  ju liviering afwisselend bij een van hen te vieren. 

c. De stichting van de Duimpjesraad 

De Lille schrijft in zijn terugbl ik in het reeds genoemde Duimpje nr. 99:  
'En dan kwamen ze het af: jufvrouw Belpaire, Hilda Ram (Mathilde Ramboux) ter zaligen, 
en eerw. heer Cuppens, die alsdan op den Cornillonberg, het verste uiteindje van Luik, 
rector van de Zusterkens der Armen was. Ze moesten alles weten van de Duimpjes en 
ook de lijst der ingeschrevenen zien. Van den verkoop op straat, begonnen met de 50.000 

gratis nummers, was niets meer overgebleven dan een paar duizend francs op de balken 
en er waren een paar honderd inschrijvers van twee francs te jare, ook een half dozijn uit 
Antwerpen, waaronder een kanonier uit fort 5 . . .  ' 

Ze kwamen het af . . .  
Wie waren dat? Eind 1 9de eeuw zijn er in Antwerpen een aantal dames die zich sterk 
inzetten voor de culturele heropleving in Vlaanderen, onder anderen Maria El isabeth 
Belpaire, Mathilde Ramboux en Louisa Duykers. 
Elisabeth Belpaire is in een Frans mil ieu opgevoed, haar vriendin Mathilde Ramboux zal 
haar Vlaamse bewogenheid bijbrengen en haar tante Constance Teichman, 'de grote 
weldoenster van Antwerpen ', brengt haar inzicht bij in de sociale wantoestanden in  
Vlaanderen. Zij wil len zich actief inzetten en  een leidende en stimulerende rol spelen in  
de culturele en  sociale ontwikkel ing van ons volk. Een van hun belangrijkste actiepunten 
is de vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen.  Juffrouw Belpaire is niet beducht 
h iervoor in de cl inch te gaan met de Fransgezinde monseigneur Mercier. Haar 
belangrijkste verwezenl ijking is de oprichting van de Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen 
in 1 9 1 9 . De dames hebben ook goede contacten met twee jonge Limburgse priesters : 
August Cuppens en Jaak Lenaerts, die vanuit Luik met succes een volkskundig tijdschrift 
't Daghet in den Oosten uitgeven. 

August Cuppens - eerst in het apostolaat in Corni l lon bij Luik en vanaf 1 898 pastoor in 
Loksbergen (Limburg) - is de ziel van de onderneming, die hij samen met El isabeth 
Belpaire en professor Lode Scharpé30 gesticht heeft en die Eigen Leven wordt genoemd. 
Die kern Eigen Leven moet de ziel van de Vlaamse Beweging worden31 • 

Een eerste belangrijke doelstel l ing van Eigen Leven is de versmelting van de literaire 
tijdschriften Belfort u it Gent en Dietsche Warande uit Leuven, wat daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt. In januari 1 900 verschijnt het eerste nummer van het vernieuwde blad 
onder de naam Dietsche Warande en Belforf2• Ten tweede denken de mensen van Eigen 
Leven aan het uitgeven van boeken. Zij hebben het zwoegen van De Lil le met zijn 
Duimpjesreeks opgemerkt en wil len een dergelijk initiatief steunen, want een eigen 
boekuitgave - naast het Davidsfonds - is ook wat zij voor ogen hebben .  Hun 
bekommernis is :  hoe dat te  realiseren? 

Op 1 2  april 1 899 is er bij Victor De Lille op het Kasteeltje in Maldegem een samenkomst 
met August Cuppens, Maria Elisabeth Belpaire en professor Lode Scharpé. Ze komen in 
Maldegem poolshoogte nemen hoe De Lil le met zijn Duimpjesu itgave te werk gaat en 1 43 _ 



E.H.  August Cuppens (1 862-1 924), "pastoor van 
Loksbergen, voorzitter van de Duimpjesraad. 

Maria Elisabeth Belpaire { 1 853- 1 948), lid van de 
Duimjesraad. 

bespreken hoe zijn onderneming als basis kan dienen voor hun opzet. Na grondig overleg 
stemt De Li l le in met de samenwerking. De medewerking van invloedrijke personen, die 
zich in universitaire kringen bewegen, opent nieuwe perspectieven, vooral voor het 
aantrekken van schrijvers, en het zal hem ook van een aantal taken ontlasten. 

Er wordt een Duimpjesraad gesticht met pastoor Cuppens - Cupke voor de vrienden -
als voorzitter. Een eerste, meer tactische dan· noodzakelijke zet, is het veroordelen van 
Lente/even. De Li l le wordt ontslagen van de verplichting het boek aan elke n ieuwe 
abonnee te zenden .  Streuvels gaat akkoord om de overblijvende exemplaren te delen. De 
kritiek op Lente/even luwt geleidelijk. Streuvels wordt een beroemd schrijver, hij bl ijft 
goede contacten met De Li l le onderhouden en zal trouwens nog heel wat diensten 
bewijzen aan de Duimpjesreeks. 

d. Een nieuwe start voor de Duimpjes en een Duimpjesboekhandel 

De Duimpjesraad neemt het op zich auteurs te contacteren, te ijveren voor abonnees enz. 
De Lil le moet het uitvoerende werk doen. Hierbij krijgt hij veel hulp van zijn echtgenote 
Octavie De Zutter. Zij neemt haar man veel werk uit de handen, onderhoudt de 
briefwisseling met literatoren en houdt een waakzaam oog op de Duimpjesboekhouding. 
In 1 926 schrijft ze in een brief aan juffrouw Belpaire : 'Toen· ik deze morgen het 
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Hilda Ramboux, lid van de Duimpjesraad. Professor Lode Scharpé, lid van de Duimpjesraad. 

geest: ik zag U nog met Pastoor Cuppens en prof. Scharpé bij ons binnentreden, 
neerstige menschen die ge met hunnen Duimpjesuitgave wildet vooruithelpen ' 33• 

De jonge dynamische professor Lode Scharpé ziet het groot. Naar het voorbeeld van het 
machtige Duitse Borromäusverein34, wil hij nog meer boeken ter beschikking stel len dan 
de zes Duimpjes per jaar. Daavoor wordt de Duimpjesboekhandel opgericht. Wie 
abonnee is op de Duimpjes, kan tegen een goedkope duimpjesprijs boeken aanschaffen 
van uitgevers zoals De Meester u it Roeselare, De Seyn-Verhougstrate u it Aalst en Siffer 
uit Gent. Deze aanvu l lende boekhandel ,  die in een keuze voorziet van 236 titels, lost 
echter de verwachtingen niet in .  Na een jaar wordt er een punt achter gezet. 

e. Hi lda Ram, schrijfster en lid van de Duimpjesraad 

Hi lda Ram, pseudoniem van Hi lda Ramboux, kreeg een door en door Vlaamse 
opvoeding . Zij verwerft faam als dichteres van Bloemen en Bladeren. Gekend is ook haar 
Wonderland, vertellingen en sprookjes. Voor haar Gedichten bekomt ze in 1 890 de 
Vijfjaarlijkse Staatsprijs. Ze schrijft de tekst voor het oratorium Godelieve, waarvoor 
Edgar Tinel de muziek componeert. 
H i lda Ram heeft bij de stichting van de Duimpjesraad net een l ijvige roman klaar - het zal 
haar enige worden - De Familie Schrikkel (nr. 1 3, 1 899) en stelt die ter beschikking. De 
Li lle kondigt ook nog aan dat het tweede deel van Hi lda Rams De Familie Schrikkel zal 
verschijnen in het najaar: 1 45 



� ..... DUIMP�_ESBOEKHANDEL. 
Eerste lijst van boekwerken, die bij den UitgeYer van de Duim
pjesuitgave, te lllaldeghem, kunnen besteld worden aan vermin
derden prijs, enkel voor de inschrijvers op de Duimpjesuitgave. 

De eerste som is de gewone handelsprijs, de andere de Duim

pjesprijs, _die bij de bestelling zelf in postmandaat, of postzegels 
moet gevoegd zijn ; voor Holland voege wen bij eiken frank 10 
centen erbij. 

l • De Hulst • !• Jaarboek, Teekeningen, Liederen, Let-
terkundige bijdragen fr. 3.50 ; : 2.95 

2 Jong Dietschland !•Jaar, nieuwe druk ingenaaid fr. I.00 ; 0.75 
3 Kramers groot Woordenboek, Neder!. Fransch en 

Fransch Nederlandsch 2 deelen 40.00 32.00 
4 De Bo's Idioticon 22.00 17.50 
5 Lulike Schets eener Kunstgeschiedenis 3.- 2.25 

Uitgaven Julius De Meester, Rc•usselare : 

C:i ,T. )iuyldermans, kan. Verbalen Volkjeugd I.25 I.00 
7 Van den Koning der Roodhuiden - Tafereel en uit den 

oorlog tusschen de Vereenigde Staten van America en 
de Indiaansche volkeren, inSo I.50 I.20 

8 Kan. Duclos Rcivacrt, of de Wrake van den Tempelier. 
2 deelen in S•, 3.00 2.25 

!l Moulaert Reis naar Rome en Italië in Se, 2.00 I.50 
10 Samijn, De Franscbe Revolutie in Vlaanderen 2 dee-

len 1 .50 I,20 
II Brieven over Afrika door Pater Vyncke. Drie deelen 

groot So met vele prenten, inleiding en aanteekeningen 
van Kanunnik Mnyldermans : 
Eerste deel : Van Algerie naar Zanzibar 
Tweede deel : In midden Afrika 
Derde deel : Kibanga en Tanganika kusten. 'Prijs voor de 
drie deelen 5.00 (-.00 

In het tweede deel van De Familie Schrikke/ wordt de 
lijst van boeken gepubliceerd die door de 
Duimpjesboekhandel wordt aangeboden. 

'Hiermee zullen onze lezers het 
laatste werk hebben van eene 
onzer meest gevierde letter
kundigen, een werk van blijvende 
waarde. Tegen dan moet ook een 
tweede lijst van boeken voor den 
Duimpjesboekhandel en van 
nieuwe ingeschrevenen op de 
Duimpjesuitgave aangeworven zijn. 
Toont het boek aan uwe vrienden, 
zet hunnen naam op het lijstje der 
mogelijke inschrijvers en zendt het, 
welgevuld, met een postzegel van 
een centiem erop, naar den 
uitgever in Maldegem. Wij willen 
iets stichten dat Vlaanderen in dien 
opzichte gelijk stelt met de andere 
landen. Wij beloven dat 
Duimpjesraad en uitgever niet ten 
achter zullen blijven om u allen te 
voldoen '. 

Er waait een n ieuwe wind, de uitgever weet zich extra gesteund en bemoedigd door de 
Duimpjesraad en zet een serieuze campagne op. 

Uit de bewaarde briefwissel ing met o.a. Hi lda Ram vernemen we een en ander over de 
praktische moei l ijkheden die de uitgever met de Duimpjesraad of met bepaalde auteurs 
ondervindt. De schrijvers zijn  veeleisend : vaak 'overbezorgd over hun schepping ', ze 
gaan eindeloos over tot verbetering en houden de drukproeven veel te lang, zodat de 
datum van verschijnen in het gedrang komt. Soms wantrouwen ze de uitgever, hoewel hij 
met de praktische realisatie van een boek toch wel ervaring heeft. Vooral de Antwerpse 
dames zien De Lil le een beetje te veel als een dorpsdrukkertje, niet in staat zelfstandig 
een literair kunstproduct correct te drukken35• 
Uit een ongedateerde brief van De Lil le aan Hi lda Ram vernemen we dat De Lil le 1 fr. per 
gedrukte bladzijde als honorarium betaalt. Voor de twee delen van De Familie Schrikkel, 
die samen zeshonderd pagina's beslaan, krijgt de schrijfster een vrij behoorlijke 
vergoeding. Andere, vooral debuterende schrijvers, moeten het vaak stel len met een 
aantal presentexemplaren van hun eerstel ing. 

De boeken van Hi lda Ram krijgen in Het Belfort erg goede kritiek, bijvoorbeeld van 
priester Frans Drijvers: 'De Antwerpse burgerroman gaat over alledaagse menschen en 
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te maken met Lente/even van Streuvels: 'Zo grof en zinnelijk het realisme van den 
Vlaamschen schrijver is, zoo fijn en zielkundig is dat van Hilda Ram. Lente/even is het 
boek van de bloote beenen; in De Familie Schrikkel integendeel wordt het menschelijke 
hart met zijn geheime plooien voor ons blootgelegd66• Met Hi lda Ram is de uitgever dus 
op de juiste weg. 

f. De abonnees op de Duimpjes 

Wie wordt lid van de Duimpjes na deze campagne? Achteraan in De Familie Schrikkel 
vinden we een lijst van de intekenaars alfabetisch geordend . We tellen 5 1 8 intekenaars; 
met die in de tweede lijst ( in Duimpje nr. 1 4) kl imt het aantal op tot 1 200, wat toch al heel 
behoorlijk is. Er zijn een overweldigend aantal priesters, onderwijzers, leraars in  de 
colleges, professoren, renteniers, gemeentesecretarissen ,  studenten en ook nogal wat 
middenstanders onder de abonnees. Aan de talrijke leden in Antwerpen en Leuven ziet 
men duidelijk  de invloed van juffrouw Belpaire en van professor Lode Scharpé. Maar ook 
Brussel, Mechelen, Gent, Brugge en leper doen het goed . Opvallend hoog is het aantal 
leden in West-Vlaanderen. 

En ter plaatse? Geen sant in eigen land? Het aantal leden in Maldegem en in  Adegem is 
niet overweldigend, maar misschien is dit wel een voorlopige stand van zaken. 

De leden in Maldegem 
1ste lijst (nr. 13, 1899) 

Jan Strybol, onderwijzer in Kleit 
Camiel De Suffer, onderwijzer in Donck 
Julia Courtmans, rustende onderwijzeres 
M. A. Roeges, dokter 

In Maldegem 
2de lijst (nr. 14, 1899) 

E.H. Medegae/, onderpastoor, in Kleit 
Van C/eemputte, student, Kleit 
E.H. Van Steenberge, pastoor, Donck 
Eugeen Verstrynge, huidevetter 
L. Van Hoorebeke, wijnhandelaar 
Afb. Van Oye, provincieraadslid, 
Mevr. H. Potvliege-Leenesonne, brouwer 
Mevr. Van Nieuwenhuyse, handelaar 

Sint-Laureins 
E.H. De la Croix, pastoor 

In Adegem 
Boute, onderwijzer. 

Met de post : 2,60 fr. - Verschijnende mln stens alle 3 rnnondcr. 

HILDA R.AM, 

De Fami l ie 
Sch rikkel . 



Dat groote jaar 1899 sloot met Dit zijn Sparrenegels van Emiel De Grave, onzen 
betreurden schoolmakker, schrijft De Li l le nog in  Duimpje nr. 99. De Grave is een 
stud iemakker met wie De Li l le optrok naar het col lege van Eeklo. Omwil le van famil iale 
omstandigheden kan hij zijn stud ies niet afmaken, maar werkt hij zich toch op tot een 
veelbelovend novel lenschrijver. Hij heeft goede contacten met Eigen Leven, daarenboven 
heeft hij talent als kunstcriticus. 
Van De Grave verschijnt Dit zijn Sparrenegels (nr. 1 5, 1 899). De auteur is wel erg 
ontevreden over zijn vroegere vriend , omdat die onvoldoende rekening houdt met zijn 
laatste revisies en weigert om errata op te nemen. Ook over de betaling is hij niet 
tevreden:  'De brave heer De Lille zal mij geen tweede maal de baard afdoen " .  wat door 
zulk een bakker gebakken wordt, eet ik niefl1 !' Later worden de plooien gladgestreken en 
biedt De Grave zelfs aan een herdruk van Brem en Varen in de Duimpjes op te nemen. 
Daar komt op aanraden van juffrouw Belpaire niets meer van, want niet lang daarna raakt 
de verhouding tussen De Lil le en de Duimpjesraad helemaal verzuurd .  

Duimpje is nog steeds te 
vinden in het Kasteeltje van 
Victor De Lil le. 

7. JAARGANG 1 900: VOOR DE EERSTE MAAL HET DUIMPJESEMBLEEM 

Het nr. 1 6  is Goliath, het beroemde dichterlijke verhaal van Friedrich Wilhelm Weber 
(1 81 3-1 894) , vertaald door E. H. Ernest Soens. Die man heeft een grote voorliefde voor 
de Du itse meester van wie hij uitvoerig Dreizehnlinden heeft besproken in Het Belfort. 
Goliath is een ontroerende idylle uit de Germaansche geschiedenis zijn, vol edele 
gevoelens, mannelijke kracht en frissche natuurtaferelen38. 

Op de rugzijde van dit Du impje vinden we voor het eerst het sympathieke 
Duimpjeskaboutertje met een klomp boeken op de rug , met daaronder de kenspreuk van 
de reeks: 'AL WAT IK  DRAGEN KAN '  en de initialen van de u itgever. In de klomp steken 
zes boeken :  de uitgever wil elk jaar voor zes boekjes zorgen. We vinden in Goliath een 
kort verhaaltje in verband met het Duimpjesmerk. 
'Duimpjes moeder, volgens de kindervertelling in onze streek, zou koeken bakken, maar 

z'en had dit niet en dat niet en Duimpje liep bij den bakker in langs het gootgat en vroeg 

om te beginnen, een pond bloem. "Maar ge kundt dat immers niet dragen! zei de 

bakker. "Mag ik al hebben wat ik kan dragen ? ''vroeg het kleine ventje. ''Ja", zei de bakker 
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Duimpje sliep in een klomp, daarom tekent De Li l le hem met een klomp op de rug en 
daarin de zes boekjes die jaarlijks verschijnen. 
Een jaarabonnement op de Duimpjes kost nu 3,60 fr. , wat een l ichte verhoging inhoudt. 
Maar vanaf 1 900 tot 1 903 krijgen de abonnees zeven boekjes per jaar, met zelfs nu en 
dan een 'toemaatje'. 

Met De boeren. Wat er door en voor de Boeren kan gedaan worden (nr. 1 7, 1 900) komt 
de eminente Leuvense geleerde Jan Emiel Vl iebergh aan bod. Het boek wordt 
aangekondigd als een 'zaakrijk boeksken over hetgeen ontwikkelde christene Vlamingen 
in onze tijd dienen te weten om mee te gaan met de strekkingen van dien tijd op 
maatschappelijk gebied'. 

Prof. Jan Emiel Vl iebergh is een man 
van aanzien in de universitaire kringen 
in Leuven. 
Hij is voorzitter van de Boerenbond en 
vanaf 1 9 1 1  voorzitter van het 
Davidsfonds. 
Over Victor De Li l le schrijft hij :  

'Delil/e is mij voorgekomen als een zoo 
wat aardig man, meer dan een gewoon 
drukker, die weet dat hij meer is, te 
geerne van zichzelf spreekt en zichzelf 
be boft. 
Dit zijn zijne fouten, en wie heeft er 
geene ? 
Maar van eenen anderen kant 
heeft hij mij den indruk gelaten van een 
eerlijk man, een door en door eerlijk 
man, die wat meer beoogt dan "zaken", 
die een ideaal heeft en dat ideaal 
betracht . . .  ' 39 

Een op dat ogenblik minder bekend schrijver die zijn intrede doet in de Duimpjes, is Omer 
Wattez ( 1 857-1 935) .  Omer Wattez is vriend en beschermeling van juffrouw Belpaire. Zijn 
betekenis voor de Vlaamse Beweging ligt in zijn pogingen om de Vlaamse literatuur en 
cultuur  in Wallonië ingang te doen vinden . Hij is een pionier van het toerisme in Zu id
Vlaanderen en doet de benaming 'Vlaamse Ardennen' ingang vinden. 
Zijn eerste Duimpje is Wouters jonge jaren (nr. 1 8, 1 900). Het behandelt de groei naar 
volwassenheid van een dichterlijk aangelegde buitenjongen, die droomt van een 
romantische liefde. Het boek is vergelijkbaar met Ernest Staes van Tony Bergman. Van 
Omer Wattez volgen nog : een herdruk van Van twee Koningskinderen, ondertite l :  Uit het 
Zuidvlaamsche volksleven (nr. 24, 1 90 1  ), samen met de novelle Moederken en Het Gezin 
van den Mulder (nr. 33, 1 902), een folkloristisch belangrijk werk omwi l le van veel typische 
woordenschat en gezegden, die erin worden gebruikt en verklaard . / 49 
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Hoogere vlucht (nr. 1 9, 1 900) is de debuutroman van Louisa Duykers, een goede vriendin 
van juffrouw Belpaire. Het goed onthaalde werk heeft een treffende gelijkenis met De 
Familie Schrikkel . Van Lou isa Duykers verschijnt nog : Langs verschillende paden (nr. 26, 
1 902) , Lena (nr. 58, 1 906) en Gehuwd Leven (nr. 95, 1 91 2) .  
I n  Blonde Net (nr. 20, 1 900), tendensroman door Edward Poffé, vinden we achteraan de 
zevende lijst van de Duimpjesboekhandel .  

Jeugd, een Krans Novellen (nr. 21 , 1 900) van Hendrik Coopman wordt bewierookt a ls het 
veelbelovende werk van een boeiend verteller. Het laatste boekje van die jaargang, 
Weergekeerd (nr. 22, 1 900) , is van de popu laire Noord-Nederlandse schrijfster Maria 
Sloot, die in Nederland publiceert onder de naam Melati van Java, in de Duimpjes onder 
de naam Mathi lde. Haar werk is vlotte ontspanningslectuur  en wordt vele keren herdrukt. 

ST DVMPHNA'S FEESTEN. 

G H E E L  
PARADIJS DER 
KRAN KZINNIOE_N 
DOOR DR FR. MEEVS 
WYKOENEESHEER DER COLONIE 
LID DER "SOCIÉTÉ DE MÉDECINE 
MENTALE DE BELOIQVE • •  

VITOEOEVEN DOOR 
VICTOR DELILLE 
TE MALDEOHEM IN MEI 1900 \' 

STUDI E 
DOOR 
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8. NAAST DE 1 24 DUIMPJES VERSCHIJNEN 7 TOEMAATJES 

1 900: Dr. Frans Meeus, Gheel, paradijs der krankzinnigen. Dr. Meeus is van 1 909 tot 
1 9 1 8  directeur van de kolonie in Geel .  
1 901 : Edgard Tinel, Godelieve. Een fijn brokje muzikale kritiek door Jef Vanden Eynde, 
een student in de geneeskunde. 
't Getrouwe van 1 6  juni 1 901  noemt de uitvoering van Godelieve een triomf voor Tinel en 
voor de Vlaamse kunst. 
1 901  : Jozef Muis, Albrecht Rodenbachs Gudrun. Een kunstmonografie met bespreking 
van de inhoud en de karakters van dit onvoltooide Wagneriaanse drama. Het boekje 
wordt ook verkocht ten voordele van een standbeeld voor de vroeg overleden dichter. 
1 909 : Pater Herman Linnebank, Vijf dagen Vlaanderen. 
1 9 1 1 : Stijn Streuvels, Over Vrouwe Courtmans. Streuvels schrijft het boek ter gelegenheid 
van zijn l idmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie. 
1 922: Octavie De Zutter, Wat jongens zingen. Gedicht van vrouw De Lil le, muziek van Jef 

Tinel ;  ' t  Vlaamsche Meisje, eveneens door Octavie De Zutter met muziek van A. Moortgat. 

1 924: Octavie De Zutter, Kruimelkens, een jaarkrans van gedichten, en Het bruiloftslied, 

getoonzet door Jef Tinel . 



9. EINDE VAN DE DUIMPJESRAAD 

In maart 1 900 komt het tot een eerste aanvaring tussen juffrouw Belpaire en de al te 
luchtige en goedhartige voorzitter August Cuppens. Zij verwijt hem dat hij de uitgever te 
veel vrij spel laat, hem zelf laat onderhandelen met schrijvers, terwijl dit de taak van de 
keurraad is en zeker niet de taak van de voorzitter, want daar houd ik u te onpraktisch 
voof'-0. De raad valt nog niet u iteen.  

I n  augustus 1 902 komen een paar nieuwe leden in de Duimpjesraad . Omer Karel De Laey 
vervangt als secretaris de overleden dichteres Hi lda Ramboux, Cuppens blijft voorzitter, 
mej. Belpaire, Vliebergh, De Li l le en Scarpé blijven leden van de keurraad. 
Het is vooral de herrie rond Bij Jan Steen (nr. 3 1 , 1 902) door Fikken Van Eksterleen die 
de emmer doet overlopen. Victor De Li l le (Fikken?) zou hier een tekst van een zekere Jan 
Van Exterghem bewerkt hebben en uitgegeven. De Li l le voelt zich verplicht een 
rechtzetting te publ iceren in 't Getrouwe: 'Bij Jan Steen dankt zijn naam aan eene schets 
uit een bundel van M. Jan Van Exterghem, denwelke hij eerlang schikt uit te geven ' 41 •  

Het uiteindelijke resu ltaat i s  dat de  Duimpjesraad op  1 januari 1 903 ontbonden wordt. De 
Duimpjesuitgave verschijnt nu verder enkel onder de verantwoordelijkheid van Victor De 
Li l le .  Zijn vriendschap met Cuppens bl ijft overeind.  H ij benoemt 'Cupke' tot 
'Duimpjesvoorzitter voor het leven' ,  geestelijk raadgever en beschermer van de reeks. De 
mensen van Eigen Leven die de boot verlaten denken eraan een eigen uitgave te 
beginnen, maar laten al vlug dat plan varen.  De Li l le moet nu u itkijken naar andere 
medewerkers; andersdenkende en experimenterende jongeren zul len een plaats vinden 
in de Duimpjes. 
Tijdens de volgende jaren, 1 903 tot 1 905, opteren een aantal vrij befaamde schrijvers 
voor de Duimpjes, want de reeks heeft een reputatie opgebouwd : René De Clercq, 
Maurits Sabbe, Albijn van den Abeele, Karel Van den Oever, Caesar Gezel le, Omer Karel 
De Laey . . .  achten de Duimpjes niet te min om in te publiceren. 

Vertellingen (nr. 25, 1 90 1 )  van Victor De Li l le wordt opgedragen aan aan Moeder en de 
zalige gedachtenis van Vader. We vinden er een inleiding door August Cuppens, de 
voorzitter van de Duimpjesraad, geïl lustreerd met een foto van de 37-jarige De Lil le. 

De bundel Vertellingen bevat : 
- Pieter A vesoete of Hoe men socialisten kweekt in Vlaanderens dorpen 
- Sint-Niklaas: een verhaal over klaasavond 
- Naar den Pand: de uitstap van bu itenmensen naar de H. Bloedprocessie in Brugge 
- Mietje van Brezende: is gebaseerd op een oud verhaal over de hoeve Brezende in Donk 
- 0.-L. -Vrouw met de kaakmuts: kerstverhaal 
- Van den Oorlog: de aanvoerder van de Maldegemse Burgerwacht Francies De Muynck 
sneuvelt in 1 83 1  in de Slag van Strobrugge. 
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1 0. DUIMPJES VAN STIJN STREUVELS 

In 1 90 1  publ iceert Streuvels De oogst, (nr. 27, 1 901  ). Een jaar nadien wordt het werk 
uitgegeven in Amsterdam, voorzien van een n ieuwe omslag, zoals destijds met 
Lente/even gebeurde. Duimpjesbundel (nr. 36, 1 903) , bevat een bloemlezing uit de 
werken van de inmiddels beroemd geworden schrijver, we zijn immers vier jaar na 
Lente/even! De Duimpjesbundel bevat vertel l ingen met kousjes aan, schrijft De Lil le, om 
niemand voor het hoofd te stoten, hierbij herinnerend aan Lente/even, het zogenaamde 
blote benen boekje. 
Soldatenbloed (nr. 44, 1 905) is Streuvels' enige toneelwerk. Het thema: Iemand die het 
landelijk leven vaarwel zegt, vervreemdt in de stad en kan in het verderf geraken. 
Reinaert De Vos (nr. 72, 1 909) bevat een adaptatie van de oude tekst van het dierenepos. 
Deze Reinaert, uitgegeven in het Tauchnitz-formaat, is verlucht met pentekeningen van 
Gustaaf Van de Woestijne, een bijna bibliofiele u itgave dus. 

1 1 .  STREUVELS EN DE 'BUITENLANDSCHE SCHRIJVERS VOOR VLAANDEREN' 

Streuvels spreekt in een interview met De Standaard (15 ju l i  1 956) ook van een ander 
in itiatief: 'In 1903 had ik er de uitgever reeds op gewezen dat het niet vol te houden was 
elk jaar drie oorspronkelijke Vlaamsche boeken te vinden, maar dat hij zijn keus moest 
uitbreiden en aanvullen met vertalingen. Ik ben dan ook een tijdlang redacteur geweest 
van de serie Buitenlandsche Schrijvers. Wie de lijst overloopt van 't geen er van het jaar 
1900 af tot 1912 verschenen is, zal er merkwaardige titels in ontdekken '. 

Schrijver 

Tolstoï Leo 

Björnstjerne Björnson 

Louis Coloma 

Titel 

Vertell ingen van graaf Tolstoï 

Synnöve Solbakken 

Een heilige 

Vertaler 

Stijn Streuvels 

M.E.  Belpaira 

Hoffman 

N• 

nr. 30, 1 902 
nr. 32, 1 902 
nr. 38, 1 903 
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Tolstoi Leo Geluk in 't Huishouden Stijn Streuvels 

Vertellingen P. Botte J. en W. Grimm 

E. A. Poe 

Gottfried Keiler 

Tolstoi Leo 

Verhalen des Geheims en der Verbeelding Caesar Gezelle 

Jozef von Eichendorff 

Björnstjerne Björnson 

Mark Twain 

Bjömstjeme Björnson 

Karl Domanig 

Twee Novellen Herman Baccaert 

Twee vertellingen van Tolstoï Stijn Streuvels 

Het Kasteel Durande, ? 
Kleine Verhalen Stijn Streuvels 

Verhalen Arthur Coussens 

Het Bruidslied 

Vertellingen 

Stijn Streuvels 

? 

nr. 40, 1 903 
nr. 42, 1 904 
nr. 52, 1 905 
nr. 64, 1 907 
nr. 67, 1 908 
nr. 73, 1 908 
nr. 80, 1 9 1 0  
nr. 82, 1 91 0  
nr. 89, 1 9 1 1  
nr. 96, 1 91 2  

Zijn langdurige medewerking aan d e  Buitenlandsche Schrijvers wijst erop dat Streuvels 
de Duimpjesreeks en de uitgever veel waardering toedraagt. 
I n  het najaar van 1 91 O verzoekt De Li l le aan Veen, de Amsterdamse uitgever van 
Streuvels, en met goedkeuring van deze laatste, Het Kerstekind te mogen uitgeven in de 
Duimpjes. Dit werd hem niet toegestaan .  Als compensatie mag h ij Oe 
Gemeenteonderwijzer (nr. 88, 1 9 1 1 )  met een voorwoord van Stijn Streuvels, en Over 
Vrouwe Courtmans (nr. 91 , 1 91 1 )  toevoegen aan de reeks. 

1 2. 1 903: EEN BIJZONDER RIJK DUIMPJESJAAR 

Het wegvallen van enkele leden van de Duimpjesraad heeft geen dramatisch effect. 
I ntegendeel, de reeks is nu bestemd voor geleerde en rijke menschen die tot hiertoe maar 
weinig Vlaamsche boeken kochten. Het niveau van de Duimpjes is zeker niet gedaald en 
blijft in 1 903 voortreffelijk. 

Naast de Duimpjesbundel van Streuvels zorgt de volksdichter René De Clercq op 
aanvraag van de uitgever voor Terwe, een verhaal in Verzen (nr. 37, 1 903), het verhaal 
va� een boer die wrokt tegen zijn zoon, omdat die tarwe heeft gezaaid op een stuk land J 53 



dat de vader daarvoor veel te licht oordeelt. De zoon krijgt echter gelijk. Pater Linnebank 
roemt René De Clercq in Van Onkruid en Tarwe (nr. 75, 1 909) de dichter van 't Vlaamsche 
volk, en als zoodanig heeft hij zijn gelijke niet42• 
Een mei van vroomheid (nr. 39, 1 903) is een vroom boekje over Brugge door Maurits 
Sabbe, die onderhoudend en intimistisch over zijn geboortestad vertelt. Vlaamsche 
Mensen (nr. 66, 1 907) van dezelfde auteur speelt zich helemaal buiten Brugge af. 

Een curiosum is het dubbelnummer 41 , het laatste boek in 1 903: Reinaert De Vos, epos 
van den middeleeuwsen vrijheidsgeest, zangspel in drie bedrijven, door Rafaël Verhuist. 
Het behaalt de eerste prijs in een toneelwedstrijd te Antwerpen en wordt getoonzet door 
August De Boeck. Een eerste opvoering vindt plaats in de Vlaamse Opera van Antwerpen 
op 9 januari 1 909. Het oude dierengedicht vormt een behendige camouflage om de 
pol itiek-sociale toestand van het begin van die eeuw in het brandpunt te stel len. 'Nu weg 
de vossenvacht, de oneedle plunje, weg! Ik ben de vrijheidsgeest van Vlaanderland!43 

In 1 903 krijgen we ook nog Den Baron Penninc van Constant Duvil lers, eveneens nr. 4 1 . 
Hiermee wil De Li l le het eeuwfeest van de Vlaamse volksdichter herdenken. Constant F. 
A. Duvil lers { 1 803-1 885) was eerder pastoor in M iddelburg ,  maar wordt verbannen naar 
Woubrechtegem, om aan zijn actie voor de volkstaal een einde te maken. Onder de 
schui lnaam Meester Lieven geeft h ij daar de Almanak van 't Meetjesland uit. De literaire 
waarde van de jaargang 1 903 is onbetwistbaar. 

1 3. 1 904 - ALFONS MERVILLIE, AUTEUR VAN EEN VIERDELIGE MONOGRAFIE 

OVER PIUS X 

Alfons Mervi l l ie ( 1 856-1 942) studeert in Roeselare 
samen met Rodenbach. De Mervi l l ie is daarna 
muziekleraar aan de Normaalschool van Torhout 
en heeft er de bijnaam 'Bach ' omwil le van zijn grote 
bewondering voor deze componist«. 
Als schrijver en dichter leunt hij aan bij de 
schrijftrant van zijn vriend Guido Gezelle. Hij 
componeert zowat 250 korte orgelwerken. Na zijn 
leraarschap in de Normaalschool van Torhout 
wordt hij onderpastoor in Dudzele en daarna in 

Aartrijke. Hij is er zeer actief als componist en schrijver. Hij is een taalparticularist, die 
graag West-Vlaamse woorden introduceert . Op 1 7  juni  2006 eerde de kustgemeente De 
Panne hem met een gedenkplaat. Zijn Duinelied, dat hij in 1 878, op 22-jarige leeftijd, 
componeerde, wordt er nog steeds gezongen . .  

In augustus 1902 schrijft De Lille een prijsvraag uit, 'zowel voor een geschiedkundige 
novelle van ca. 400 blz., als voor een bijbelse novelle, en voor een levensbeschrijving van 
een volksgezind man, gestorven of in leven, iemand die tot opwekking van ons Vlaamsch 
en christen volk kan dienen '. 

Het werk Zielengloed (nr. 54, 1 906) van Fi l ip De Munnynck wordt bekroond en uitgegeven 
in de categorie 'bijbelse novel le'. In 't Getrouwe van 9 augustus 1 903 suggereert De Lille 
dat Pius X het verlangde model is voor een Duimpjesweerdige fevensschets. Voor deze 

54 \ opdracht was priester Alfons Mervi l l ie de geknipte man. 
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Duimpje nr. 5 1 ,  met het programma van de 
historische stoet van 1 905. 

Mervil l ie vertrekt in de septembermaand 1 903 naar Italië in gezelschap van weledele heer 
Juliaan Van Caloen de Basseghem. De twee reizigers trokken het in Italië 49 dagen, voor 
het verzamelen van gegevens over de levensloop van de nieuwe paus. 
Het resultaat is een levensverhaal in niet minder dan vier delen , tezamen 500 blz. en 
bevattende 300 printen. Ze verschijnen van 1 904 tot 1 906. De Lille heeft er mooier papier 
en een groter formaat voor over, maar hij moet tot op de bodem van de Duimpjeskas 
tasten om de uitgave te financieren . 
Pius X, (nr. 47, 1 904; nr. 48, 1 905; nr. 56, 1 906; nr. 57, 1 906) is een romantisch werk bij 
uitstek, maar niet geschiedkundig-wetenschappelijk, het is te veel ten genoege van den 
volke geschreven en het bevat veel onbelangrijke detai ls. Waarschijnlijk  is de biografie 
ook in het Italiaans verschenen, dat had Mervi l l ie immers aan de paus zelf beloofd ! 
De verkoop van het vierdelig werk is echter niet denderend ; een heel pak boeken wordt 
geschonken aan katholieke instel l ingen en/of bibl iotheken. 
Het jaar 1 905 is een zwak Duimpjesjaar. Veel leden zeggen hun abonnement op, vooral 
na het verschijnen van het eerste deel over Pius X en het lang uitblijven van de volgende 
delen. Een ander boekje van Mervi l l ie, Gusten, Een verhaal uit den Ouden Tijd (nr. 28, 
1 90 1  ) , is uiteindelijk populairder dan de boeken over Pius X. 
Een interessant Duimpje is wel het nr .  51  ( 1 905) Ontwerp van een historische stoet: 1830 

te Maldeghem op 13 Augustus 1905, door Victor De Li l le. Het bevat het vol ledige 
programma van de stoet die uitging in Maldegem ;  voor de samenstel l ing tekende Victor 
De Lille, fervent liefhebber van de plaatselijke geschieden is. l ss 



Pater Herman Linnebank. E.H. August Cuppens voor zijn kerk in Loksbergen. 

1 4. AUGUST CUPPENS EN PATER HERMAN LINNEBANK, TWEE STEUNPILAREN 
VAN DE DUIMPJES 

De strekking van de boekjes in de Duimpjesuitgave is onberispelijk en wordt op moreel 
en godsdienstig gebied goed in 't oog gehouden. De Lil le steekt zijn christelijke 
overtu ig ing n iet onder stoe len of banken en rekent op de medewerking van 
parochiegeestelijken en priesters-leraars in de colleges om leden te werven voor de 
Duimpjes. Onder die geestelijken zijn er twee die onze bijzondere aandacht verdienen : de 
voorzitter van de Duimpjesraad August Cuppens en de kruisheer pater Linnebank. 

a. August Cuppens 

August Cuppens is geboren te Beringen 22 mei 1 862 en overlijdt in Loksbergen op 1 mei 
1 924. H ij is kapelaan te Ans en te Verviers, rector van de zusters der Armen in Luik en tot 
aan zijn overlijden pastoor in Loksbergen in Limburg .  Hij l igt aan de basis van het 
katholiek kerngenootschap Eigen Leven. De groep Eigen Leven kiest hem in 1 899 als 
voorzitter van de Duimpjesraad. Vele schrijvers en kunstenaars vinden de weg naar zijn 
pastorie. Ze worden allen gu l  ontvangen. Cuppens wil Limburg op een cultureel hoger pei l  
brengen. Wat zijn dichtkunst betreft, kan hij a ls een leerling van Gezelle aangezien 
worden; ook de folklore en de volkskunde genieten zijn aandacht. 

Over zijn leven en werk is u itvoerig geschreven door zijn neef Bernard Cuppens, broeder 
van de Kristelijke Scholen, in zijn boek Het legendarisch pastoorke van Loksbergen, dat 
verscheen in 1 966. 

• 

56 1 Van pastoor Cuppens verschijnt in de Duimpjes Een roosken van overzee (nr. 46, 1 904) , 



de lotgevallen van een zuster der Armen•5, 
Het is het verhaal over een zuster die stamt uit een adel l ijk  Iers geslacht. Haar opoffering 
voor de zieken in  het klooster te Corni l lon bij Luik is zonder grenzen. Een besmetting 
opgedaan bij een zwaar zieke wordt haar noodlottig . Zowel voor de inhoud als de stijl van 
het verhaal in verzen heeft pater Linnebank lovende woorden. De lijdensweg van het 
zusterken, boeiend, gevoelig en meeslepend weergegeven, wel niet zo volmaakt als die 
van zijn meester Guido Gezelle. 
Een ander werk van Cuppens, Het Communiekantje (nr. 35, 1 902) , is een toneeltje 
geschreven voor de opgroeiende jeugd ; het wordt veel opgevoerd in de Limburgse 
patronaten. 
Cuppens is bijzonder goed bevriend met componist Lodewijk De Vocht. Het resultaat van 
hun samenwerking is de veelgebru ikte Jaarkrans van liederen voor het kerkelijk jaar, met 
teksten van 'het pastoorke', getoonzet door De Vocht. De Jaarkrans bevat het 
overbekende Marialied Liefde gaf U duizend namen, op tekst van Cuppens. 

b. Pater Herman Linnebank 

Pater Herman Linnebank, een l id van de Orde van de Kruisheren, is geboren in 
Oudewater (NL) op 6 oktober 1 865 en overlijdt in Uden 1 3  apri l  1 927. H ij verbl ijft van 1 902 
tot 1 904 in  Diest, waar hij pastoor Cuppens leert kennen, die hem met de Vlaamse 
problematiek confronteert. Met artikels in het blad Het Centrum wil Linnebank een 
nauwere band tussen Noord en Zuid smeden .  Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt h ij 
kennis met uitgeweken Vlamingen. Hij heeft veel belangstel l ing voor al wat reilt en zeilt in 
Vlaanderen en is aanwezig op tal van Vlaamse vieringen en plechtigheden. Zijn hele 
leven draagt hij de Duimpjesuitgave een warm hart toe, hij is de schrijver van vijf 
nummers. 

Van Nederlandsche Letteren (nr. 65, 1 907) bevat opstel len over Vlaamse schrijvers, met 
de bedoeling ook het katholieke Holland bekend te maken met de herleving der 
Vlaamsche Letteren. Linnebank levert hierin commentaar op het werk van Streuvels, 
Buysse, Mervi l l ie, Albrecht Rodenbach en anderen.  

I n  Vijf Dagen Vlaanderen (nr. 78, 1 909) lezen we o.m.  een enthousiast verslag over de 
inhuldiging van het standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselare op 22 augustus 
1 909. 
Van Leven en Kwijnen (nr. 85, 1 9 1 0) bevat literaire kritiek op Jef De Cock, Maurits Sabbe, 
August van Cauwelaert, Octaaf Seghers, Leo Van Puyvelde en dr. Schaepman. 
I n  Letteren en leven (nr. 98, 1 9 1 2) belicht hij de samenwerking tussen pastoor August 
Cuppens en de jonge Lodewijk De Vocht, onder de titel Een dorpspastoor en het 
Volkslied, over een vriendschap die, zoals al gezegd, heel vruchtbaar was. 
Daarna volgt een bespreking van Het Zuiderkruis van Emiel Van der Straeten, De Filosoof 
van 't Sashuis van Maurits Sabbe en Trimards van Edward Vermeulen. 
In Reizen en Kijken (nr. 1 1 1 ,  1 922) heeft de pater met de vlotte pen het over leergierige 
leraren op reis in Londen, Keulen, Florence, Brussel en Brugge (bijna geen kunstenaar 
die Brugge zag, heeft er in zijn werken van kunnen zwijgen . .  .) ,  over de pogingen om vóór 
de oorlog De Standaard te stichten, over de vervlaamsing van de Gentse Hogeschool ,  
kortom voor d ie tijd zeer actuele problematiek. 
Ook hij steunt voluit Victor De Lille met: 'Een volk zonder hogeschool is als een beeld 
zonder kop'. / 57 



Ik weet een beeld, een heerlijk beeld, 
Het beeld van gansch een volk geteeld, 
In 't veie weideland, waar Lei en Schelde stroomen, 
't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol van droomen, 
En 't staat och arme, zonder kop ! 
Die kop, die moet er op! 

Heeft h ij misschien aan Victor De Li l le, zoals bekend de uitgever van Onze Kop, het 
strijdblad voor de vervlaamsing van de Gentse Universiteit, de strijdleuze geleverd : Die 
kop, die moet er op ? Zijn artikels in Het Centrum dragen ertoe bij Vlaanderen bekend te 
maken tot over de Moerd ijk. Tevens vergeet hij niet de Duimpjes aan te prijzen. Voor de 
famil ie De Li l le was h ij een goede vriend en een gewaardeerd medewerker. 

1 5. DE  PERIODE 1 906 - 1 91 4  

a .  Nieuwe gezichten 

Van Victor De Lille zelf verschijnen nog een drietal Duimpjes. 
Moeders deel (nr. 55, 1 906) , een toneelstuk dat weinig opgevoerd is. Beter onthaald is 
zijn Verwachtingen (nr. 63, 1 907) . Een bundel met gevoelvolle vertel l ingen, geïnspireerd 
op het fami l ieleven en het dagelijkse leven in Maldegem en omgeving. 

Zijn Duimpje De Sevenste Bliscap van Maria (nr. 77, 1 909) , bevat de adaptatie van het 
oude middeleeuwse mysteriespel .  Hij past de tekst zo aan, dat het spel door Maldegemse 
mensen kan opgevoerd worden in zijn tuin.  
I n  de in leiding van het boekje schrijft prof. Leo Van Puyvelde: 'De heer De Lille had een 
voordracht gehoord over toneelvertoningen in de Nederlanden, gedurende de 
Middeleeuwen. "Dat zal ik aan het volk laten zien en horen", zei hij. Zou ons volk, zelfs 
ons buitenvolk nog genoegen vinden in de naïeve stukken van voor 500 jaar? . . . Een 
waagspel. Gebeuren zou het, en dan nog wel in zijn velodrome, een zinnebeeld van de 
gejaagdheid en de vluchtigheid van onze tijd, daar zou, op zijn ouds "het suverlicke spel 
van Maria 's Sevenste Bliscap getoochd ende gespeelt worden met levenden 
personagien". De oude tekst werd, als te onduidelijk voor het volk, verwezen. Geen nood, 
op een paar dagen was het stuk door de heer De Lille samengedrongen en in 
hedendaagse volkstrant omgewerkt�6• 
Zoals hij enkel jaren tevoren deed met Mijnheerke Van Maldeghem in het park achter zijn 
Kasteeltje, laat hij nu De Sevenste Bliscap van Maria in het middenveld van zijn 
velodroom opvoeren. Het publiek zit er in een halve cirkel rond. Kunstenaar Modest Huys 
zorgt voor de decors en zijn 'kunstbroeder' Victor De Lil le staat in voor de regie. De 
première op 1 5  augustus 1 909 wordt een groot succes. Ze trok mensen aan uit Nederland 
en uit diep in Vlaanderen47• 

Nieuwe gezichten in de Duimpjes vóór 1 9 1 4  zijn :  

Karel Van den Oever ( 1 879- 1 926), stichter van Eigen taal, eigen zeden en van Vlaamsche 
Arbeid, een strijdend katholiek met 'een bezetenheid om bedreigde waarden te 
verdedigen' . Hij publiceert in de Duimpjes Kempische Vertelsels (nr. 50, 1 905) .  

ss I Omer Karel De Laey ( 1 876- 1 909), de hoogbegaafde jonggestorven West-Vlaamse 



Omer Karel De Laey Emiel Vanderstraeten 

Gustaaf Vermeersch Maurits Sabbe 

humorist en dichter, zorgt voor Fa/co, Toneelspel (nr. 53, 1 905) en voor vinnige 
kernachtige gedichten in Bespiegelingen (nr. 61 , 1 907) . H ij is na Hi lda Ramboux een tijdje 
secretaris van de Duimpjesraad. 

Catharina Alberdingk Thijm schreef Wankelende tronen. Russisch-Japansch verhaal uit 
onze dagen (nr. 62, 1 907) . 

Oktaaf Steghers ( 1 899-1 942) is aanvankelijk als journal ist verbonden aan de Gazette van 
Eec/oo en de Gazet van Brussel; later is hij sportredacteur bij De Standaard en 
hoofdredacteur  van Het Nieuwsblad. Onder het pseudoniem Free Fritz schrijft hij voor de 
Duimpjes Boerendoening (nr. 70, 1 908) en Overkomste (nr. 93, 1 9 1 1  ) .  Beide verhalen 
spelen zich af in de boerenmil ieus rond Eeklo. Seghers aanvaardt ook het redacteurschap 
va!1 Onze Kop, het strijdblad dat in Maldegem gedrukt wordt. l sg 



Met Gustaaf Vermeersch ( 1 877-1 924) ontdekt De Lil le een onbekend literair talent. 
Vermeersch is autodidact, telegramdrager, treinwachter en ten slotte bibl iothecaris bij het 
spoor. De Li l le wil kenn ismaken met de treinwachter die belang stelt in de V/aamsche 
letterkunde, want zulke kerels zijn tenminste even zeldzaam als witte kraaien. 

Het Wederzien (nr. 76, 1 909) van Vermeersch is omwille van zijn naturalistische 
beschrijvingen, even gewaagd als de uitgave van Lente/even tien jaar voordien, met dit 
verschi l  dat het naturalisme toch reeds in zekere mate aanvaard is en dat Het Wederzien 
door zijn middelmatige literaire waarde de critici minder belang inboezemde. 

Emiel Delrue ( 1 887- 1 9 1 8) ,  pseudoniem van Emiel Vanderstraeten , verblijft een jaar in 
Afrika en werkt van 1 909 tot 1 91 4  mee aan Vlaamsche Arbeid. Hij is de eerste Vlaamse 
schrijver die het koloniaal thema behandelt. 

Met Soedaneesche Legenden (nr. 97, 1 9 1 2) wordt de schrijver aangezien als een 
kostelijke aanwinst voor de Vlaamsche Letteren. Hij schrijft ook nog Dit is Duimpje, een 
spel in verzen (nr. 1 01 ,  1 91 3) ,  dat als het jubi leumnummer van de Duimpjes kan 
beschouwd worden. De bladzijden zijn maar aan één zijde bedrukt en de Bruggel ing Ju les 
Fonteyne zorgt voor zeven fijne tekeningen. 

SCH EMERINGEN 
VAN DE DOOD 

DOOR 
FELIX TIMMERMANS. 

Nummer 84 der Duimpjesuitgave. 
Bij Vict. Delllle, te Maldegem, 't jaar 0. H. 1 9 10. 

b. De Lierse school 

Felix 
Timmermans. 

Heel belangrijk is de intrede van De Lierse school met Jozef Arras, Felix Timmermans en 
Reimond Kimpe. 

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog kent het letterkundig leven een hoogtepunt in Lier met 
de voornoemde schrijvers, waaraan we nog Anton Thiry moeten toevoegen. Ze zijn 
geïnspireerd door een centraal thema: het Lierse begijnhof. Dat vinden we reeds bij Jozef 
Arras ( 1 890-1 9 1 9) in zijn Gekke Sprookjes (nr. 74, 1 909), dat vijf begijnhofsprookjes en 
drie Lierse volkssprookjes bevat. Fijnzinnige verhalen in de lnystieke sfeer van het 

60 1 begijnhof, gedragen door het eenvoudig-rustige levensritme van zijn bewoners. 



Felix Timmermans ( 1 886-1 947) , een meester met pen, potlood en penseel ,  laat 
eveneens zijn eerste werk in boekvorm in de Duimpjes verschijnen. Timmermans verdiept 
zich in die tijd in de theosofie, astrologie en occulte wetenschappen. Hij onderwerpt zich 
aan spiritistische seances, met als resultaat zwaarmoedigheid en een morele crisis. 
In die stemming schrijft hij Schemeringen van den dood (nr. 84, 1 91 0) .  Zijn vriend Flor Van 
Reeth zorgt voor de gedetailleerde tekeningen bij het werkje, tekeningen die goed passen 
bij de sfeer van angst voor de dood, voor het onbekende. 'Dit werkje is de pop waaruit de 
vlinder Pallieter zich heeft losgewrongen. Pallieter is geboren in tranen en tribulatiën van 
zie/se/lende. "  neen Pallieter is niet al zingend ter wereld gekomen', aldus Timmermans 
in Ons Volk Ontwaakt van juni 1 92 1 48• 

Reimond Kimpe ( 1 885-1 970),  vriend van Timmermans, is beheerder van Bruggen en 
Wegen in Lier; hij wijkt na de oorlog uit naar Nederland en wordt in M iddelburg een 
gevierd schilder. Hij verzorgt in de Duimpjes lphigeneia in Au/is (nr. 92, 1 9 1 2) ,  een vrije 
bewerking van de Griekse tragedie. 

c. Het jubelnummer 100 in 1912 

Met het nr. 99 ( 1 9 1 2) ,  Een Sant in zijn Land, haalt De Lil le een zeer belangrijk en 
invloedrijk Vlaams schrijver in de Duimpjes, namelijk  Jozef Simons. 

Jozef Simons 

Jozef Simons ( 1 888-1 948) is beroemd om zijn boek Eer Vlaanderen vergaat ( 1 927), dat 
op vele Vlamingen grote indruk maakte en hun gedachtewereld heeft beïnvloed. Simons 
is een sociaal-cu ltureel voorman in de streek van Turnhout. H ij is dichter, componist en 
schrijver. Bekend zijn de l iederen Kempen/and, Als de Brem bloeit en Susa Nina. 
Na het verhaal van Simons geeft Victor De Lille in de bijlage een overzicht van de 
schrijvers van de eerste 99 nummers met korte biografische notities. 
Waarschijnlijk is dit de kern van wat nr. 1 00 had kunnen zijn .  Men zocht een auteur die 
over de Duimpjesuitgave zelf of over de uitgever kon schrijven.  De Li l le schrijft in 
't Getrouwe Maldeghem: nr. 100 zal een terugblik zijn over wat voorbij is: 63 kleine j 61 



beschrijvingen van boeken en mensen49, en hij somt hierna de auteurs op. 
Juffrouw Belpaire suggereert een Leven van Conscience te laten schrijven, want het 
jubeljaar 1 902 nadert .  Of zal het honderdste nummer  een werk zijn van de 
Duimpjesvoorzitter, August Cuppens, getiteld Van een blijden tijd? Het is bij veel goede 
bedoelingen gebleven,  want het Duimpje met het nummer 1 00 is nooit verschenen. 
Van Simons is er ook nog de vertaling van De schoone maalderin van Pedro Antonio de 
Alarcon (nr. 1 1 0, 1 922). 

d. Victor De Lille kijkt terug 

Na vijftien jaar Duimpjes ( 1 897-1 9 1 2) maakt de uitgever aan het eind van Duimpje nr. 99 
het bilan : 

'Zoo zijn ze er gekomen, in 15  jaar tijds, voor de Vlaamsche Letterkunde, jaren van 
buitengewone vruchtbaarheid en eene woordenweelde, van dewelke onze voorgangers 
zich geen gedacht hebben kunnen geven, maar die ons toch nog dàt niet hebben 
gegeven: den schotel van Conscience, den dagelijkschen smakelijken schotel voor het 
volk'. 

En hij gaat verder: 
'Het schijnt dat er nu weer een omkeer is: Dat de oude edele vertelling weer in eere gaat 
komen, verrijkt met wat de tijd heeft meegebracht: de kunst niet meer zelfzuchtig voor 
haarzelf, maar voor het volk. Dan eerst zal de betrachting van de Duimpjesuitgave kunnen 
vervuld worden: dat het volk zal boeken koopen, gelijk het een beschaafd volk betaamt, 
boeken die het verstaat, omdat ze hem verstaan '. 

De u itgever was aan de ene kant tevreden en dan toch weer niet :  hij wou zijn Duimpjes 
niet el itair, ze moesten aantrekkelijk zijn voor en doorstromen naar het volk. 
Toch krijgt hij volu it lof van Karel Van den Oever in  Het Davidsfonds en zijn Boekenuitgave 
in  het tijdschrift Vlaamsche Arbeid 50: 
'. . .  en wie inschrijver is op de Duimpjesuitgave zal moeten toegeven dat door de 
eenvoudige smaak van Victor De Lille en van eerw. Heer August Cuppens dit leeuwerikje 
ver boven den Davidsfondschen graanakker opflakkert'. 

Ons Volk Ontwaakt Uuni  1 91 2) wijst erop dat De Lil le zijn onderneming zonder enige 
officiële steun verwezenlijkte. Een brief om staatstoelage - geschreven na 15 jaar 
Duimpjes - bleef in de lade liggen, missch ien ook wel omdat hij vreesde niet aan de 
verwachtingen te kunnen beantwoorden en omdat hij de zaak niet wilde opschroeven. 
Ook het aanbod van de Rooms-Katholieke Boekencentrale van Amsterdam om enkele 
honderden Duimpjes af te nemen, als belichaming van de verbroedering tussen Noord en 
Zuid, wijst De Lille af, want dan zou er goed Hollandsch moeten geleverd worden. De 
Duimpjesuitgave moet Vlaams blijven. 

e .. Guido Gezel/es Duikalmanak voor 1909 en 1910 

De Duikalmanak ontstaat in 1 885, een scheurkalender die elke dag een kernachtige, echt 
Vlaamse zinsnede brengt in een origineel kleedje gestopt of een kort gedichtje, of die een 
speciaal gebruik bespreekt, of een heil ige in het zonnetje zet. Caesar Gezelle zorgt ervoor 

62 1 dat de almanakken in boekvorm verschijnen. Duikalmanak voor 1909 (nr. 71 ) en 



Duikalmanak voor 1910 (nr. 79) verschijnen beide als toemaatje in de Duimpjes. De 
almanak kost 1 fr. , wat nogal veel is. Daarenboven is het aantal abonnees heel wat 
verminderd ; daarom blijft het bij die twee almanakken. 

1 6. DE DUIMPJES NA 1 91 4-1 91 8  

't Getrouwe wordt praktisch onmiddell ijk  na de terugkeer van De Li l le u it Zwitserland 
opnieuw gedrukt .  Van de Duimpjes zul len er maar drie volledige jaargangen meer 
verschijnen en we moeten wachten tot 1 922 vooraleer we het eerste naoorlogse nummer 
krijgen : Bij Hans Memlinc. Een verhaal uit Vlaanderen der jaren 1840, geschreven in 

krijgsgevangenschap in 1916 (nr. 1 08, 1 922) van Victor De Li l le zelf. Het verhaal geeft 
een geromantiseerd beeld van de kennismaking en het jong huwelijksgeluk  van zijn 
ouders. 

Er is papierschaarste en het weekblad en de kalenders krijgen voorrang. Wie voor 
jaargang 1 9 1 4  betaalde, een niet-verschenen jaargang, krijgt andere nog beschikbare 
boeken. Tegen vooroorlogse vredesprijzen kan men ontbrekende exemplaren van de 
Duimpjes verkrijgen. Dankzij de aankoop van een l inotypemachine in 1 9 1 9  en een 
rotatiepers in december 1 92 1  wordt heel wat efficiënter gewerkt. 

Onderaan de titelpagina van de naoorlogse Duimpjes lezen we nu :  'een goedkope uitgave 

van dure boeken '. Dat wil niet zeggen dat er nu enkel nog herdrukken zul len volgen. 
Na het boekje van Victor De Li l le krijgen we drie werken van Robert Van Passen ( 1 895-
1 963), een schrijver-schilder met een omvangrijke productie. Pas na de Duimpjes Als de 

Lente Bloeit (nr. 1 09, 1 922- 1 923), Het Stille Meer (nr. 1 1 3  1 923-1 924) , Het Liedje van 

Verlangen (nr. 1 1 8, 1 924- 1 925) , zal Van Passen een meer persoonlijke stijl ontwikkelen. 

Ook Emiel van Hemeldonck ( 1 897- 1 981 ) maakt in 1 923 zijn debuut in  de Duimpjes. 
Van Hemeldonck kl imt van onderwijzer op tot kantonnaal inspecteur en wordt ten slotte 
hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs. Hij is een tijdlang voorzitter van de Vereniging 
van Kempische Schrijvers. Hoewel zijn werk onder heimatliteratuur te catalogeren is, is 
hij een graag gelezen schrijver. Hij schrijft ook heel wat reisverhalen. Berk en Brem, 
Regenboog der Kempen, Maria mijn kind, zijn slechts enkele van zijn bekende werken .  
Na verhaaltjes voor Zonne/and en andere jeugdtijdschriften levert hij aan de Duimpjes 
een korte roman : Op de Grindershoeve (nr. 1 1 6, 1 923). 

Van Hemeldonck is de laatste auteur die nog persoonlijk per brief kan geïnterviewd 
worden over zijn deelname aan de Duimpjesreeks. Aan Linda Weytens51 vertrouwt hij in 
november 1 975 het volgende toe: 

'Ik kende de Duimpjesuitgave reeds vanaf mijn schooltijd (einde 1914). Werk van 

Streuvels, Arras, Jeurissen, Jozef Simons, Linnebank. De uitgave had de naam de 
aangewezen gelegenheid te zijn voor een beginnend auteur. Dus: het daar maar eens 

beproefd. Ik had nog maar enkele schetsen over kinderen gepubliceerd in Zonne/and. 

Duimpjes leek wel voornamer en belangrijker te zijn dan een kindertijdschrift . . .  '52• Van 
Van Hemeldonck verschijnt nog Legenden (nr. 1 2 1 ,  1 924) met tekeningen van Jozef 
Speybrouck, de bekende i l lustrator. 



Fraaie i l lustratie van de bekende kunstenaar Jozef Speybrouck bij De kleine Johannes, in 
Legenden (nr. 1 2 1 ,  1 924) van Emiel Van Hemeldonck . 

. . 



Lambrecht Lambrechts. 

LAMBRECHT LAMBRECHTS •
. 

HET ZINGEN DE 
V L A A N D E R E N.  

INHOUD , 

Over P. Benoit. - H. Waelpul. - E.. TineJ. -- J. Blocb. -
W. De i\Iol. - f.. Wambach. - L. f\.'lortclmans. - J. Van der Meulcn. 
- 0. \'an Durme. - A. De Boeck. - A. De Hovre. - C. Papc. -
J. Opso:-ner. -- J. Van Hoof. enz. cn't. 

'----·----------- -- ·· ----

Cj NUMMER 1 1 2  DER (l 

Cj DUIMPJES.UITGAVE Cj 
Cj EEN GOEDKOOPE Cj 

Cj - UITGAVE VAN - Cj 

Cj - DURE BOEKEN - Cj 

{j . GEDRUKT ENDE • Cj 

• .  UITGEGEVEN BIJ • CJ 

q VICTOR DE ULI.E Cj 

Cj • TE MALDEGHEM • C} 
Cj - TEN JARE 1 922 - Cj 

Lambrecht Lambrechts ( 1 865-1 932) is reeds vóór 1 9 1 4  een zeer beloftevol medewerker 
aan de reeks. Hij is gehuwd met de pianovi rtuoze Maria-El isa Vandendoorne. Met Emiel 
Hu llebroeck redigeert hij het maandschrift Muziekwarande en ontpopt zich tot een ware 

apostel van het Vlaamse lied. Hij schrijft meer dan 1 000 l iederen, getoonzet door 
tientallen componisten. H ij ijvert voor de vervlaamsing van de Gentse Hogeschool, voor 
de vernieuwing van de zangcu ltuur in Vlaanderen en voor de vestiging van een degelijke 
muziekcultuur. Zijn naam is onbetwistbaar verbonden aan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd . 

Naast Mate en Minne (nr. 81 , 1 9 1 0) en Dierennovellen (nr. 86, 1 9 1 0) brengt hij 
Limburgsch Leven (nr. 1 02 ,  1 9 1 3) :  acht schetsjes, waarin de schrijver vol l iefde de 
Demergouw, zijn geboortestreek, beschrijft. Ze behoren tot de degelijke volksl iteratuur. 
Zijn bundel Het Zingende Vlaanderen (nr. 1 1 2, 1 922-23) is een hooggeroemde galerij van 
liederencomponisten van bij ons. Het boek is geïl lustreerd met mooie portretten.  Om 

Moeders Wil (nr. 1 1 9, 1 924-1 925) stelt de sociale toestanden in Limburg aan de kaak: de 
uitbuiting van de volksmens door de kasteelheer enz. 
Hij dicht Het lied der Vlaamsche Hoogeschool, dat getoonzet wordt door Emiel 
Hul lebroeck. 

Op aandringen van Lambrecht Lambrechts wordt Balrozeken (nr. 1 1 4, 1 923- 1 924) van 
Minus van Looi, op de sterke rug van 't Duimpje getild. Hierin wordt het Limburgse 
koolputtersvolk afgeschi lderd. Een zekere Gazaël ten Naïl zorgt nog voor Doode 
Sieraden (nr. 1 1 5, 1 923- 1 924), een boek dat een negatieve kritiek meekreeg . 

De Duimpjesreeks eindigt met twee delen van De Fransche Hoeve, naar het Duitsch 
verteld, door Louise Westkirch . Een boek van Gebruers, Uit Ierland, wordt aangekondigd 
als nr. 1 25, maar is niet gepubl iceerd. 1 65 



1 7. POËZIE IN DE DUIMPJES 

Het is reeds gezegd dat Octavie De Zutter zich toelegt op de dichtkunst. Vanzelfsprekend 
schenkt De Lil le in de Duimpjes aandacht aan het werk van zijn echtgenote. 
Kruimelkes (toemaatje bij Huldigingen, nr. 1 1 7, 1 923-1 924) bevat een Jaarkrans van 

gedichljes verschenen in 't Getrouwe Maldeghem. 

Mevrouw De Li l le beschrijft de simpele vreugden van elke dag en de blijde en minder 
blijde gebeurtenissen in  haar gezin. Ook de natuur  in de wisselende seizoenen is een 
bron van inspiratie;  ze maakt talrijke gedichtjes over haar lievelingsbloemen in de mooie 
tuin van het Kasteeltje. 
Bloemen verzekens, Een tweede jaarkrans van gedichten (nr. 1 20, 1 924-1 925) is een 
tweede verzameling van gedichten ,  geïnspireerd door de natuur, de bloemen en de 
planten. Koster en musicus Jef Tinel componeerde verschil lende liederen op teksten van 
Octavie De Zutter (zie Toemaatjes). 

N r  1 20 der DUIMPJESUITGAVE. - O•ml09 von MODEST HUYS. 

Mevrouw Octavie De Zutter, 
echtgenote Victor De Lil le, dichteres. 
(fotoarchief Lieven De Lille) 

IK HOUD VAN VELE BLOEMEKE�. 

Ik. houd van vele  bloemekes 
Langs been den wegeling ; 
E r  ruischt uit hen een bloemenl ied , 
Zacht-blij  geti ngeling 1 

Ik slenter l angs die bloemekes 
Bij zonnig weer ; 'k bespied 
Hun wonnig bloemenleventje, 
Zoo vang ik 't  sli l le  lied ! 

Ik gaarde z'i n  dees bundelken, 
De toontjes, die ik v i ng, 
Bewierookt door den bloemengeur 
Langs heen den wegeling 1 

. .  



1 1 juli 1 91 4  is voor de medewerkers aan de Duimpjes en voor de Vlaamse vrienden een gelegenheid om 
samen te komen. Dit gebeurt in de tuin van het Kasteeltje; de groepsfoto wordt gemaakt rond het 
Duimpjesbeeld. 
Zittende v.l.n.r.: Leon De Lille, Honorina De Lil le, Lambrecht Lambrechts, Eugeen De Lille, Gabriël De 
Lille. 2de rij: de heer Callens, Octavie De Zutter, mevrouw Lambrechts, mevrouw Streuvels, mevrouw 
Callens, Maria De Lille, mevrouw De Lille-Florijn .  
3de rij: Jozef De Lille, Modest Huys, . . .  , dokter Froedure, Victor De Li l le ,  mevrouw Callens, Arnold Callens 
en Stijn Streuvels. 

1 8. Het einde van de Duimpjesuitgave in 1 926 

Er zijn meerdere redenen voor het stopzetten van de Duimpjesreeks. 
Andere populariserende reeksen zien het l icht: de Wereldbibliotheek in Nederland ,  
Flandria's Novellenbibliotheek, de  Keurboekerij van het Davidsfonds. Ook het aantal 
uitgevers, die het publiceren zeer professioneel aanpakken, zoals bijvoorbeeld Lannoo in 
Tielt, De Sikkel in Antwerpen en de Standaardboekhandel ,  neemt toe. Het aanbod aan 
boeken wordt dus steeds maar groter. Victor De Lil le heeft niet de ambitie om tegen deze 
concurrentie op te tornen. De prijs van een Duimpjesjaargang - 1 5  fr. - is nu trouwens het 
viervoud van voor de oorlog . 
Het is misschien wel niet toevall ig dat het einde van de Duimpjes samenvalt met zijn 
interesse voor 'de' belangrijke gebeurtenis in die tijd, namelijk de moord op Hector De 
Zutter van Beernem op 7 november 1 926. Het is een van de grote zaken waarin de 
hoofdredacteur van 't Getrouwe zich nog eens vastbijt. 
Mogelijk had ook geen enkele van zijn zonen interesse voor het verder uitgeven van de 
ree

.
ks. En uiteraard begon ook de leeftijd van de uitgever mee te spelen . 1 67 
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1 9. WAARDERING VOOR DE DUIMPJESUITGAVE 

In Ons Volk Ontwaakt van 1 juni 1 91 2  geeft de Duimpjesvoorzitter E .H .  August Cuppens 
het h iernavolgend oordeel :  
'Het boekenrek dat ge in Engeland, Duitschland, Holland ook, overal vindt, in stad en te 

lande, dit is bij ons, in Vlaanderen nog zoo zeldzaam bij het gewone volk als een witte 

merel onder de vogelen. Hendrik Conscience leerde zijn volk lezen; Peter Benoit leerde 

het zingen - zoo luidt de korte lofspraak van die groote dooden. Later zal men daar nog 

kunnen bijvoegen: Victor De Lille leerde zijn Volk . . .  boeken koopen. Ja, boeken koopen! 

. . .  In Vlaanderen worden ook wel boeken geschreven, maar men koopt er geen boeken: 

men moet ze krijgen . . . . Dit was zijn eerste woord toen hij, in 1897, zijne Duimpjesuitgave 

stichtte. Bemerkt wel: wat Willems- en Davidsfonds, gesteund door haast al de 

verstandelijke krachten en machten van Vlaanderen maar half-en-half konden 

verwezenlijken, te weten Vlaamsche lezing verspreiden, dit ondernam Delille gansch 

alleen, in het hoekje van Oost- Vlaanderen dat aan Zeeland grenst, op eigen kosten en op 

eigen hand! 

Victor De Lille is iemand die mag en moet staan in de bovenste rij van diegenen, die hun 

beste pogingen aanwenden om ons volk te doen ontwaken, zijn stambewustzijn weder op 

te wekken, omhoog te tillen naar een edeler leven, naar schoonheid, kunstzin en 

kunstgenot, naar V/aamsche en Kristene beschaving . . .  Victor De Lille is een man van 

buitengewone wilskracht'. 

In het reeds vermelde artikel in De Standaard van 1 5  ju l i  1 956, getiteld De/il/e, De 

Praetere en Lente/even, kijkt Stijn Streuvels terug : 
'De Duimpjesserie is in elke geval een verdienstelijke onderneming geweest. En de 

uitgever heeft er eer van gehaald. 

En verder: '. . .  en als journalist had Victor De Lille het talent om ingewikkelde zaken, 
staatkundig nieuws, op een verstaanbare manier vorm te geven en begrijpelijk te maken 

voor den gewonen lezer. Vandaar het succes. Denk maar aan de campagne bij het proces 

van Beernem. Hij leefde dan ook uitsluitend voor en van zijn blad en sprak over niets 

anders '. 

Marcel Boey schrijft in 't Getrouwe van 23 juni  1 940, bij het overlijden van Victor De Li l le :  
'Wanneer we de verdiensten van vader De Lille op het terrein der letterkunde willen 
schetsen, dan dringt zich onmiddellijk een onderscheid op, en wel tusschen hetgeen de 

letterkunde hem te danken heeft als uitgever en de eer die hem als schrijver toekomt . . . .  

Velen van onze schrijvers die hun letterkundige lente mochten beleven op het einde der 

vorige of in de eerste twintig jaar van onze eeuw, werden in menige omstandigheid 
geholpen door Victor De Lille Hij was echter zelf ook schrijver en voerde een vlotte pen. 

Men moet hem zien als schrijver die met heel zijn wezen en werk midden in zijn volk staat, 
midden dat arm volk van Vlaanderen, dat zoo veel /eering en zoveel schoons behoefde . . .  ' 

En L. Simons schrijft in Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen: 'Met zijn 
Duimpjesuitgave vóór en na de eeuwwisseling verrichtte De Lille pionierswerk'53• 
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Met de oprichting van een beeld vóór de plaatselijke bibliotheek erkent Maldegem de 
grote inspanning die Victor De Lil le leverde voor de verspreiding van het goede boek. De 
uitstraling van de Duimpjesu itgave moet niet overdreven worden, maar ook niet 
onderschat. Ze is zeker niet zonder betekenis in onze Vlaamse literatuurgeschiedenis. De 
hele reeks geeft trouwens een vrij goed beeld van het literaire landschap in Vlaanderen 
eind 1 9de, begin 20ste eeuw. N iet alleen 'groten' zoals Streuvels en Timmermans, die 
debuteerden in de Duimpjes, gaven haar g lans, ook vele andere schrijvers leverden werk 
dat de kritiek doorstond. Enkelen verdwenen in de vergetelheid. De reeks bleef ook niet 
vastzitten in regionalistisch-romantische lectuur, zij stond open voor jonge auteurs die een 
nieuwe richting insloegen. 
We poogden met deze bijdrage aan te tonen dat onder de Duimpjes menig pareltje te 
ontdekken valt. De Duimpjesu itgave strekt Victor De Lil le en Maldegem tot eer. Ze is een 
waardevol literair bezit en een unieke herinnering aan de stimulansen die op het 
Kasteeltje gegeven werden tot verheffing en culturele ontwikkel ing van het Vlaamse volk .  

Noten 
'Spreekwoord uit een leergedicht van de grammaticus Terentianus Maurus, eind 2de eeuw na Christus. 
2DE LILLE G., Maldegem in Beeld en Schrift, deel 5, 1 964, p. 8. 
3NOTTEBOOM H. Victor De Lille, 1863- 1940. In: Heemkundig Jaarboek 3, Het Ambacht Maldegem, 
Maldegem, 1 997, p. 1 1 .  
'WEYTENS L., De Duimpjesuitgave van Victor De Lille, Gent, UG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 
1 976, p. 5. 
5DE LILLE G., a.w., deel 3, 1 962, p. 29. 
"WEYTENS L.,  a.w., p. 1 1 .  
'WEYTENS L., a.w., p. 1 1 .  
"Deze gebundelde teksten zijn in een gekartonneerde boekuitgave van 40 pagina's verschenen i n  1 893. Ze 
werden ook in kleiner formaat uitgegeven als nr. 1 van Maldegem in Beeld en Schrift door Gabriël De Lille, 
zoon van Victor. Hieraan voegde hij zes boekjes toe, deel I l tot VII, die verschenen van 1 961  tot 1 973 en 
de geschiedenis beschrijven van Maldegem tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. 
"DE LILLE D., 't Getrouwe Maldeghem (1888- 1944), het weekblad van Victor De Lille, Gent, UG 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1 981 , p. 2 1 . 
'0DE MAESSCHALCK E. ,  VINTS L. ,  Davidsfonds 1875 - 2000, Leuven, Kadok en Davidsfonds, 2000, pp. 
1 8-20. 
"DE MAESSCHALCK E., VINTS L., a.w. p. 26. 
121t Getrouwe Maldeghem, 4 november 1 897. 
••'t Getrouwe Maldeghem, 1 9  december 1 897. 
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15WEYTENS L., a.w., p. 46. 
'"WEYTENS L., a.w., p. 53. 
''WEYTENS L., a.w" p. 55. 
'"WEYTENS L., a.w" p. 56. 
'"Marcel Boey was leraar aan het Koninklijk Atheneum in Maldegem. 
:ZOWEYTENS L., a.w" p. 59. 
"Nawoord door Victor De Lille in Jozef Simons, Een Sant in zijn Land, nr. 99, 1 9 1 2. 
22Antoon, zoon van Victor De Lille, huwde met de dochter van dr. Froedure. 
"'STREUVELS S., Delille, De Praetere en Lente/even. I n :  De Standaard, 1 5  juli 1 956. 
"SPELIERS H., Dag Streuvels, Ik ken den weg alleen, Leuven, 1 994, p. 1 88.  
""Streuvels had sinds 1 894 heel wat prozawerk geschreven. Hi j  had bijdragen gepubliceerd in Van Nu en 
Straks, in Biekorf, De Vlaamsche School en De Nieuwe Tijd. 
'"Julius De Praetere ( 1 879-1 947), was geboren in Gent en gevormd in de Nijverheidsschool in deze stad. 
Hij ijverde voor het eerherstel van het middeleeuwse ambacht van de boekverluchting. Hij deelde in de jaren 
1 900-1 903 het leven van de kunstenaarskolonie in Sint-Martens-Latem, verzorgde boekuitgaven van 
Herman Teirlinck, René De Clercq, Guido Gezelle, Karel van de Woestijne. Hij verliet Latem in 1 903 en 
maakte carrière in Zwitserland als directeur van de Hogere Kunstnijverheidsscholen in Zürich en in Bazel. 
21AMVC, Briefwisseling Streuvels aan E. De Bom, 1 april 1 899. 1 69 



28NOTIEBOOM W. , De Duimpjesuitgave van Victor De Lille. In :  Heemkundige Bijdragen uit het 
Meetjesland, Eeklo, jg. 1 1 ,  pp. 1 30-1 42. 
29AMVC, Briefwisseling Streuvels aan E.  De Bom, 7 april 1 899. 
"°Prof. Lodewijk Scharpé ( 1 869-1 935) was hoogleraar Germaanse filologie in Leuven. Vanaf 1 91 9  werkend 
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31BELPAIRE M.E . ,  August Cuppens, Zes en twintig Jaar Vlaamsche Vriendschap, Antwerpen, 1 924, pp. 24-
25. 
32BELPAIRE M.E. ,  Gestalten uit het verleden, Brugge, s.e.,  1 947, p. 49. 
33AMVC, Brief van mevr. De Lille, 1 8  februari 1 926. 
34Het Verein vom Karl Borromäus ( 1 538-1 584) werd in 1 844 in Bonn gesticht met als doel goede boeken 
te verspreiden. De leden konden tegen een gunstige prijs zeer goede uitgaven bekomen. Ook de 
boekhandel nam hieraan deel. Deze vereniging stond model voor het Davidsfonds. Achteraan in het 
Du impje nr. 1 3, De Familie Schrikkel, wordt du idel ij k  het Verein als model gesteld voor de 
Duimpjesboekhandel. 
35WEYTENS L. , a.w., p. 95. 
36WEYTENS L., a.w. , p. 97. 
3'AMVC, Brief De Graeve aan Belpaire. 1 8  maart 1 900. 
38WEYTENS L., a.w. , p. 1 06. 
39AMVC, Brief van Vliebergh aan M.E .  Belpaire, 20 augustus 1 900. 
'°AMVC, Brief van Belpaire aan A. Cuppens. 1 9  maart 1 900. 
"'t Getrouwe Maldeghem, 21 december 1 902. 
42Pater Linnebank, Van Onkruid en tarwe, Duimpje nr. 75 ( 1 909), p. 76. 
43VERHULST R" Reinaert De Vos. Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest. Zangspel in drie 
bedrijven, Duimpje nr. 41 ( 1 903), p. 70. 
44HUYGHEBAERT J" Merville A. ,  Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, deel 2, Tielt, Lannoo, p. 955. 
45De Zusters der Armen werden gesticht in 1 840 in Saint-Servan, in Bretagne door E. H .  Le Pailleur. 
'"Verwachtingen, Duimpje nr. 63 ( 1 907), pag. i .  
'"t Getrouwe Maldeghem, 22 augustus 1 909. 
'"WEYTENS L" a.w. p. 1 65.  
'9 't Getrouwe Maldeghem, 24 maart 1 91 2. 
"" Vlaamsche Arbeid" 1 91 2, p. 8 1 -85. 
51Linda Weytens deed voor haar licentiaatsthesis (Germaanse filologie) uitgebreid onderzoek naar het 
ontstaan van de Duimpjes. 
52Brief van Emiel Van Hemeldonck aan Linda Weytens, 7 oktober 1 975. 
53SIMONS L" Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, 1. De negentiende eeuw. Tielt, s.e., 1 984, pp. 
1 82-1 84. 
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De oorsprong van de familie De Lille 
in het Meetjesland 

Gilbert De Lille 

Op dit ogenblik leven er nogal wat van mijn naamgenoten in Vlaanderen. Of mag ik met 
reden 'famil ieleden' zeggen? 
Afgezien van een familie Deli l le in de provincie Limburg ,  die helemaal niet verwant is met 
de Meetjeslandse tak, maar afkomstig uit Nederlands-Limburg ,  is er nog een kleine tak 
De Lil les in het Gentse. Hiervan maakte onder meer Coralia De Lille deel u it, de moeder 
van operazanger Koen Crucke. Die famil ie vindt haar oorsprong in Brugge omstreeks 
1 700, en de naam was oorspronkelijk De Lij l ,  later aangepast naar De Li l le. De vroegere 
afkomst is onduidelijk en staat volkomen los van de overige naamdragers. 

A. De Li l les naar het Meetjesland 

De Tachtigjarige Oorlog is goed halverwege, de strijd tussen het Spanje van Fi l ips I l  en 
de Nederlanden van de prinsen van Nassau, gaat op en neer en in het Meetjesland is het 
rond 1 600 armoe staat bij . Vele velden liggen braak, hoeven zijn platgebrand en de 
bevolking, als zij al niet is gevlucht, wordt op regelmatige tijdstippen u itgeschud en van 
haar schaarse bezittingen beroofd, nu eens door Spaanse troepen en hun handlangers, 
dan weer door Nederlandse troepen met ingehuurde soldaten die de streek onveil ig 
maken. 

De aartshertogen Albrecht en Isabella slagen er omstreeks 1 609 in de rust een klein 
beetje te herstellen, zodat een normaal leven weer tot de mogelijkheden behoort. In het 
grensgebied met Nederland verminderen de vijandelijkheden en er heeft een du idelijke 
immigratie plaats van families die all icht met de Spanjaarden zijn opgetrokken of er toch 
mee samenwerkten. Het is ook mogelijk dat hier, gelet op de meestal Franstalige namen, 
sprake is van 'malcontenten ', de 'paternosterknechten ', streng katholieke tegenstanders 
van de calvinisten, voornamel ijk uit Picardië, die voor bewezen diensten aan de Spaanse 
legers gronden kregen toegewezen, die door de oorlogsomstandigheden onbezet of 
verlaten werden door aanhangers van het nieuwe geloof. 

G. P. Baert geeft in Ons Heem jg. XVI I  nr. 4/1 963 nog een mogelijke versie van de 
inwijking. Hij meent dat deze famil ies afstammelingen zouden zijn van Franse hugenoten 
uit Vlaanderen en Artezië, die omstreeks 1 580 deel u itmaakten van de vendels der Franse 
hugenoten. Die wisten na het verplaatsen van de Raad van Vlaanderen op 22 januari 
1 580 en bij het verzoenen van de Rijselnaren en de West-Vlaamse steden met de koning j 71 
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van Spanje, niet goed meer welke partij kiezen. De hugenoten worden op 26 augustus 
1 584 door 3 000 Spaanse soldaten uit Gent verdreven en ze vluchten naar Zeeuws
Vlaanderen, voornamelijk naar de streek rond Sluis en Aardenburg .  

Bij het herstel van de katholieke godsdienst in oktober 1 584 en het herstel van de Raad 
van Vlaanderen in maart 1 585 blijven deze hugenoten in Zeeuws-Vlaanderen waar zij de 
hofsteden betrekken van de katholieken, die soa beswaert waeren dat sy vertrocken 

waeren naer andere steden. Veel van die hugenoten herbekeren zich evenwel weer tot 
het katholieke geloof en komen zich vestigen in het Meetjesland en het Brugse Vrije. 
In ieder geval wijst de fami l ienaam De Li l le etymologisch naar de stad Lil le in Noord
Frankrijk. 

I n  deze optiek verschijnen omstreeks 1 600 Robert en François of Frans De Li l le, twee 
broers, in de wijk Donkhuuse i n  Maldegem. In geen enkel document van vóór 1 600 is er 
ook maar enige verwijzing naar deze twee De Lil les. 

Wij mogen bijgevolg aannemen dat de (onze) naamdragers De Lille inwijkelingen zijn 
waarvan de roots mogelijk in Frans-Vlaanderen zijn te vinden. In de ommestel l ing van 
1 61 1  bezitten beiden reeds verschi l lende eigendommen in Maldegem, evenals in 
M iddelburg .  Werden zij beloond voor bewezen diensten? 
Toch zal het geluk  wat moeten helpen om onze famil ie te doen uitdijen. Bekijken wij even 
de levensloop van beide broers De Li l le .  

B. Robert De Lil le 

Een eerste huwelijk zal vermoedel ijk  in Maldegem hebben plaatsgevonden. De bruid was 
Francisca Claeijs ,  geboren omstreeks 1 598, dochter van Antoon. Zij schenkt haar 
echtgenoot, tussen 1 6 1 7  en 1 631 , vijf kinderen:  Anna (01 61 7) ,  Jacoba, Antoinette en 

Catharina ( 1 631 ). Antoon wordt in 1 620 geboren, doch is reeds vóór 1 639 gestorven. 

Moeder Francisca is pas 33 jaar oud als zij op 28 oktober 1 631 in Maldegem overlijdt. 
Op dinsdag 7 juni  1 633 huwt Robert een tweede keer in Drongen met �agdalena 
Dobbelaere, dochter van Gheeraert. In 1 634 wordt uit dat huwelijk Livina geboren. I n  
1 637 wordt in Sint-Laureins een tweede kind uit deze gemeenschap geboren, dat als 
Isabella wordt gekerstend . 
Als Robert in Maldegem op 28 september 1 639, het tijdelijke met het eeuwige verwisselt, 
is zijn echtgenote zwanger. Het kind komt op 2 februari 1 640 als Maria Jacoba ter wereld, 
het kindje sterft echter al na een maand. 
Acht kinderen verwekt Robert, waaronder maar één jongetje Antoon, dat vroeg overlijdt, 
en zeven meisjes, die de naam De Li l le niet kunnen voortzetten. 

Anna huwt met Jan Blase en na diens overlijden met Jan Van Este ; Jacoba treedt in het 
huwelijk met Passchier Basier (Baseur) en voor een tweede maal met Peter Cambier. 
Antoinette De Lil le treedt in het huwelijksbootje met achtereenvolgens Hubert Van 
Ackere en Jeremias Moons, terwijl Catharina huwt met Andreas D'Hondt. Livina zal in 
Drongen met Jacob Grijp voor het altaar verschijnen. 

. . 



C. Frans De Lil le {de oude) 

Frans treedt een eerste maal in het huwelijk met Joanna Stroo, dochter van Arnout en 
Cathelijne Van Schoonacker. 
Ze hebben volgende kinderen:  

Cornelia, geboren omstreeks 1 61 1  
Catharina ( 1 61 2) 
Jan ( 1 6 1 4) 
Arnold ( 1 6 1 6) ,  die sterft vóór 1 633. 

In 1 61 5  koopt Frans een boerenstede op Moerhuize met enkele gemeten land. 
Vlak na de geboorte van haar zoontje Arnold, in jul i 1 61 6, overlijdt Joanna Stroo en Frans 
hertrouwt in Maldegem met Joanna Braet, de weduwe van Jan Rosseel en dochter van 
Christiaan en Cornelia Ghijsel inck. 

Deze echtgenote schenkt Frans drie dochtertjes: 
Francisca, geboren in 1 6 1 7, overleden op 24 juni 1 632 
Joanna, geboren in 1 61 9 , overleden op 23 juni  1 632 
Adriana, geboren in 1 622, in 1 642 gehuwd met Johannes Mortier. 

Rond 1 625 neemt Joanna Braet afscheid van het leven en zal Frans voor de derde maal 
een huwelijk sluiten,  nu met Claijsme Van Weerden, die weduwe is van Geeraert 
Dobbelaere. 
Uit die echtverbintenis spruiten nog drie kinderen: 

Gheeraert, geboren in 1 626, ongehuwd in Sint-Laureins overleden in 1 651  
Frans (de jonge), rond 1 628 geboren 
Magdalena, geboren in 1 633, maar niet ouder geworden dan twee jaar. 

Frans De Lil le (de oude) sterft in Maldegem op donderdag 27 oktober 1 639, 
waarschijn l ijk aan een zwaar geïnfecteerde wonde aan een been. H ij wordt terecht de 
stamvader van de famil ie De Lille genoemd. 

D. Verdere afstamming 

Eindelijk  hebben wij dan toch twee potentiële nakomelingen-naamdragers. 

Jan ( 1 6 1 4) huwt op 30 april 1 642 in Maldegem met Barbara Van Voethem, die hem twee 
kinderen schenkt: 

Jan wordt in 1 650 in Koekelare geboren, maar sterft bijna onmiddel lijk 
Frans komt twee jaar later op de wereld, maar overlijdt na enkele maanden. 

Zijn echtgenote Barbara overlijdt en Jan huwt een tweede maal (Maldegem 21 .06 . 1 654) 
met Paeschijne Van Vooren. Uit dit huwelijk wordt nog een meisje Francisca geboren, die 
sterft voor haar 23ste. 

Bij zijn overlijden in Maldegem op 1 3  mei 1 667 is Jan sinds 1 7  maart 1 659 weduwnaar 
en kinderloos. Weer een afgeknapte tak. 

All� hoop is dan gevestigd op Frans (de jonge), de omstreeks 1 628 geboren zoon van 1 73 



Frans en Claijsme Van Weerden. Op donderdag 30 april 1 654 huwt Frans in Maldegem 
met de 1 8-jarige El isabeth Savat. Die echtverbintenis zal zeer vruchtbaar blijken, want er 
worden niet minder dan veertien kinderen op de wereld gezet, waaronder vijf jongens die 
in  leven bl ijven .  De famil ie De Lil le is eindel ijk  van start gegaan. Het heeft geen haar 
gescheeld of er moest helemaal geen famil iegeschiedenis geschreven worden. 

De veertien kinderen van Frans De Lil le en El isabeth Savat: 

1 .  Bartholomeus ( 1 655 - +voor 1 657) 
2. Frans ( 1 656 - 1 679) ongehuwd en geen nakomelingen 
3. Bartholomeus ( 1 657 - +voor 1 662) 
4. Joachim ( 1 659 - + voor 1 673) 
5. Corneel ( 1 660 - 1 666) 
6. Bernard ( 1 662 - 1 704) 
7 .  Phi l ip ( 1 664 - 1 694) 
8 .  Jan ( 1 666 - 1 725) 
9 .  Anna Maria ( 1 668 - 1 720) geen nakomelingen naamdragers 
1 0. Maria ( 1 670 -1 7 1 8) geen nakomelingen naamdragers 
1 1 .  Bonaventura ( 1 67 1  - 1 734) 
1 2 . Joachim ( 1 673 - 1 730) 
1 3 . Catharina ( 1 676 - 1 736) geen nakomelingen naamdragers 
1 4. Fransisca ( 1 680 - 1 706) geen nakomelingen naamdragers 

'Nakomelingen naamdragers ' komen van de zonen, hoe vergaat het die zonen? 

Bernard ( 1 662) huwt in 1 685 met Cornelia Raes. Zij krijgen vijf kinderen, waaronder één 
zoon Peter die slechts één jaar oud wordt. De overige kinderen zijn meisjes. Hier loopt 
het dus weer mis. 

Philip ( 1 664) huwt Anna Buij laere in Maldegem in 1 685. Hij wordt schoolmeester, koster 
en bakker in Adegem. Het echtpaar krijgt vier kinderen, helaas allemaal meisjes en in 
1 694 sterft Philip, slechts 30 jaar oud. Ook deze kans is verkeken. 

Jan ( 1 666) is 25 bij zijn echtverbintenis in 1 69 1  met Elisabeth Beelaert, een 29-jarige 
inwoonster van Eeklo. Deze winkelier in kruidenierswaren en l innen zal in Maldegem elf 
kinderen verwekken, vier zonen en zeven dochters. De eerste zoon sterft na vijf 
maanden, de derde zoon wordt slechts twee maanden oud, de vierde 
leeft slechts acht maanden. Enkel Peter ( 1 694) blijft in leven en zal het geslacht verder
zetten. Daarmee is de kogel eindelijk door de kerk. 

Bonaventura ( 1 671  ), bakker en winkel ier, vindt in Elisabeth Maenhout uit Knesselare in 
1 699 de ideale bruid. Er komen zeven kinderen op de wereld, waaronder nochtans 
slechts één jongen: Bernard ( 1 7 1 3) .  Bernard blijkt echter kerngezond en zal later voor 
een explosie van De Lil les zorgen. Hij is de rechtstreekse voorvader van Victor De Lille. 

Joachim (1 673) huwt tweemaal in Maldegem. De eerste keer in 1 693 met Maria De 
Clercq, die elf jaar ouder is dan de bruidegom. Zij wonen eerst in Adegem, later weer in 
Maldegem en krijgen vijf kinderen.  Frans ( 1 696) wordt slechts vlèr maanden oud. Daarna 

74 1 worden drie meisjes geboren (Petronella, Brig itta en Maria Magdalena) en in 1 708 volgt 



nog Frans Bernard. Ook hij zal de naam De Lil le voortzetten . Het is weer eens op het 
randje. Het tweede huwelijk van Joachim, in 1 728 in Maldegem met Livina Stevens, bl ijft 
kinderloos. Livina is immers 49. 

Hun vader Frans verlaat deze wereld in 1 698, goed 70 jaar oud, zijn echtgenote, 
Elisabeth Savat, zal hem tot in 1 721  overleven en 87 jaar oud worden. 

E . De afstamming van Victor De Lil le 

Gaan wij even verder in op de afstamming in rechte l i jn van Victor De Li l le die begint bij 
Frans (de jonge), geboren rond 1 628 en gehuwd met El isabeth Savat op 30 apri l 

1 654) : 

- zoon, Bonaventura ( 1 671 -1 734), bakker en winkelier, huwt met El isabeth Maenhout te 
Maldegem op 27 apri l 1 699; ze krijgen zeven kinderen. 
- zoon Bernard ( 1 71 3-1 784), eveneens bakker en winkelier, huwt op 1 9  december 1 737 
met Livina Van Van Speijbroeck; ze hebben tien kinderen .  
- zoon Carel Bernard ( 1 743-1 81 6), landbouwer en bakker, stapt op 7 mei 1 771 i n  het 
huwelij ksbootje met Joanna Cornelia De Laere ; ze hebben 9 kinderen. 
- zoon Martin ( 1 781 -1 844), neemt in een eerste huwelijk  op 25 april 1 81 1  Sophie Gevaert 
als echtgenote; hij is bakker en herbergier van St.-Barbara op de Markt in Maldegem. 
Deze echtverbintenis levert een zoon Karel ( 1 8 1 1 )  op. Martin huwt een tweede keer op 
6 juni 1 81 5  met Barbara Frans, geboren in Eede; u it het tweede huwelijk  wordt Petrus 
( 1 81 5) geboren. 
- zoon Karel ( 1 81 1 - 1 869) huwt op 26 februari 1 848 met Maria Theresia Vanden Bossche; 
deze Karel is timmerman en uitvinder van de trapwagen. 

Karel en Theresia krijgen volgende kinderen : 

1 .  Nathalie Marie (Maldegem, 29 november 1 848 - Maldegem, 23 oktober 1 929) 
2.  Barbara Theresia (Maldegem, 9 oktober 1 850 - Maldegem, 1 1  maart 1 932) 
3. Edward (Maldegem, 1 augustus 1 852 - Maldegem, 1 4  apri l 1 930) 
4. Pauline (Maldegem, 2 maart 1 854 - Maldegem,  2 december 1 924) 
5. Ludovicus Jozef (Maldegem 1 8  apri l 1 856 - Gent, 28 maart 1 928) huwt 

op 1 6  december 1 899 met Florijn Honorina (Gent, 1 6  juni 1 857 - Gent, 2 juni  1 944) 
6. Petrus (6 december 1 857 - 1 7  september 1 91 7) 
7. Josefine Marie (Maldegem, 1 6  november 1 860 - 22 juni 1 932) 
8. Victor (2 november 1 863 - 1 5  juni 1 940), huwt op 1 ju l i  1 894 met Octavie De Zutter uit 
Kanegem (Kanegem, 1 7  februari 1 867 - Maldegem, 1 8  maart 1 940). 

0 0 0 

Dat geluk zeker een factor is om rekening mee te houden, blijkt overdu idelijk uit deze zeer 
summiere schets van de eerste drie generaties De Lille in Maldegem. De twee broers 
Robert en Frans verwekken samen zeventien kinderen, doch slechts één daarvan zal de 
naam verder doorgeven, namelijk Frans ( 1 628), zoon van Frans (de oude). Die 
naamdrager uit de tweede generatie doet zijn u iterste best en zet veertien kinderen op de 
wereld. Dat hierbij tien jongens zijn ,  verhoogt meteen enorm de kans op voortzetting van 1 75 



de naam. En nochtans bl ijven uiteindelijk  slechts drie zonen ter beschikking om die taak 
tot een goed einde te brengen. Gelukkig maar is het opzet geslaagd, zoniet waren noch 
Victor, een der meest bekende De Lil les, noch ikzelf op deze wereld verschenen, was de 
toekomende viering van de eerstgenoemde niet nodig geweest en had ik geen moeite 
kunnen doen om ju l l ie dit moeizame begin van de famil ie De Lil le te schetsen. 

Een tikje geluk  en blijvend doorzettingsvermogen hebben ertoe geleid dat er nu talrijke 
naamdragers De Li l le over gans Vlaanderen verspreid leven. Het zou al raar moeten 
uitpakken mocht deze naam nu nog verdwijnen. 

Dank je, Frans. 

) 
.) 

' . 



Panne met de Duimpjeswagen 
van Victor De Lille in 1906 

Jozef Dobbelaere 

'En ik denke dat het met de automobiels zal gaan 
gelijk met de velos: dat er vele zullen komen ' schreef 

Victor De Lille. 

Op dinsdag 26 juni  1 906, op zijn terugreis van de kust naar Maldegem, had Victor De Li l le 
de eerste panne met zijn automobiel .  Pech hebben met de auto is nu nog vervelend, maar 
dat was vroeger nog erger, daar er weinig of geen garages waren. Hoe men het toen op
loste, kan men lezen in het hiernavolgende verslag van Victor De Li l le ,  overgenomen uit 
zijn weekblad 't Getrouwe Maldeghem van 1 jul i 1 906. 
De automobiel werd toen bekeken met bewondering.  Begin de jaren 1 900 was het aantal 
autobezitters nog zeer beperkt en een voorbijrijdende auto was een bezienswaardigheid. 
De auto's die naar Brugge reden, passeerden al lemaal het centrum van Maldegem, zo 
ook koning Leopold I l ,  toen hij begin augustus 1 906 over Maldegem naar de kust reed. 
In 1 906 reden er al een vijftal auto's per dag door Maldegem-centrum .  

Het was dan ook een speciale gebeurtenis, toen Victor De  Lil le i n  april 1 906 als eerste i n  
Maldegem een automobiel kocht. Wie wel reeds een auto bezat, was Frank Lateur, alias 
Stijn Streuvels en vriend van Victor De Lil le. Bij zijn eerste defect l iet Stijn Streuvels zijn 
automobiel voorttrekken door een koe. Bij Victor De Lille verliep het anders, zoals u verder 
kan lezen. Ziehier een statistiek van het aantal auto's en 'motocycles' in België:  

december 1 901 
december 1 905 

Aantal auto's 
1 332 
49 1 4  

Aantal 'motocycles' 
7 1 4  
5873 

Een Orient Buckboard bouwjaar 1 906, een wagen zoals die gekocht door Victor De Lille. 
Victor De Lille had de eerste auto in Maldegem 



I n  Maldegem in Beeld en Schrift (deel IV, 1905- 1914) vertelt Gabriël De Li l le dat zijn vader 
Victor de eerste auto in Maldegem bezat en hoe de aankoop in zijn werk was gegaan. 
Victor had een mooie folder gekregen van de Antwerpse firma Morrison met daarop een 
afbeeld ing van een prachtige auto en hij had meteen interesse. 
Hij toog naar Antwerpen met de bedoeling eens te kijken , maar hij liet zich na een proefrit 
verleiden tot aankoop. De auto werd met een goederentrein in Maldegem geleverd op 25 
april 1 906 en kon meegenomen worden na betaling van een 'remboursement' van 3000 
frank. Daar er geen benzine in de wagen was, werd hij door drie letterzetters van zijn 
drukkerij naar zijn woning geduwd. 

De automobiel was een luchtgekoelde Orient Buckboard van 6 HP (paardekracht) met 
plaats voor drie personen naast elkaar en het besturen ging via een dissel .  Victor De Lil le 
noemde de wagen zijn 'Duimpjeswagen'. Hij bestelde onmiddell ijk een nummerplaat, 
maar dacht nog niet aan het afsluiten van een verzekering.  Daar er nog geen benzine
stations waren, werd de benzine gehaald bij Delhaize in de Stationsstraat. 

eduwo Em. Tavelrue, uit het lntis' 
Delhai.ze en Cle alhier, laat aan 6et g�-

cbt J�ubliek en talrijke klanten weten 
dat Zij den. handel in kruidenierswaren, 
conse"en, wijnen en likeuren, baldce-
rij enz. �n;. VQOrJieen doo.r hru:en man 
u1tgeoèfend1 ó-p "<ien zelfden voet �· 
als vroeger zal blijven voortzetten.. 

Zij hoopt door eene zorgvuldige. -en 
oedkoope bediening hef verlr0\1' en 
enieder te .mogen blijv,en genielç.n 

's Anderendaags slaagde de oudste zoon Antoon, toen twaalf jaar, erin de automobiel te 
starten en Victor deed zijn eerste rit door Maldegem, nog zonder nummerplaat. Die kwam 
slechts drie weken later toe en droeg het nummer 1 2723. Het starten was niet gemakkelijk 
en men moest met zijn tweeën zijn :  de ene draaide aan de zwengel en de andere gaf 
contact. Vervolgens gaf men gas, zodat de motor voldoende toeren haalde, dan 
schakelde men met een hefboom een verbinding tussen wielen en motor in en de auto 
kwam in beweging. De wagen had geen voorruit, geen richtingwijzers, maar wel een 
toeter, die bij elke draai moest gebruikt worden. Bij de levering waren er ook geen lichten 
voorzien , zodat men best voor de duisternis thuis was. Er was ook geen schakeling in 
achteruit, zodat men bij het achteruitrijden de wagen moest draaien op zijn achterste 
wielen. De snelheid bedroeg 2 à 3 hazen of 35 à 40 km per uur. Daar er nog geen aan
gepaste wegen waren, was het rijden niet zonder gevaar. Inhalen van andere rijtuigen 
was een hele toer en bracht paarden soms aan het schrikken. 
Ziehier wat Victor De Li l le schreef in 't Getrouwe Maldeghem over zijn eerste panne: 

"PANNE ! Wie kan er op dat woord peizen zonder in eenen lach te schieten! 
Panne, ge weet wel, dat wordt gezeid aan een automobiel die "wat gekregen heeft" en 
moet blijven steken. 

Als een mensch of een beest wat krijgt, daar hebben de menschen compassie mee, 

maar dat vervaarlijk ding, dat zoo geweldig kan doen, daar alzoo dan alineens zien 
stille staan en doodstille nu, dat moet de menschen die dat zien een voldoening geven. 

78 j Daar is geen compassie mee te hebben; dat ding met zijn metalen ingewanden heeft 



immers geen herte en ligt daar nu geveld 't en kan uit zijn eigen geen voetje meer 

verzetten. 

Wel zijn het ook menschen die daar op zitten, maar negen op tiene doen ze het voor hun 

plezier en zelven kunnen ze het niet laten mee lachen met hun eigen gesteltenisse, zij 

die zoo fel waren een oogenblik te voren, zitten er nu mede in; ze zijn minder dan die 

landmenschen die er rond staan, want deze zijn in hunnen 't huis: Hadden ze mogen nog 

een uurtje voortrollen, ze zouden ook 't huis geweest zijn, maar nu staan ze daar en 

weten niet waar ze van avond hun hoofd zullen neerleggen. 

Panne! Panne moet er zijn; ze weten 't naar vooren te brengen en 't best is bij al den ernst 

om uit die klodden te komen, zich niet kwaad gebaren en met den grappigen kant, die er 

altijd is, mee te doen. 

Ge moet verschil maken tusschen een panne en een ongeluk. In panne zijn, of gelijk 

de franschen zeggen être en panne, dat is daar stille liggen: als de driemaster op zee wil 

stille leggen, zet hij het achter en voorzeil hoog, zoodat het een panne gelijkt, en zoo 

komt het woord wezenlijk van 't vlaamsche panne of een kom, en onze schooljongens 

hebben van over honderde jaren er de beteekenis aan gegeven hebben: panne zijn: hij is 

in panne; hij ligt geveld. 

Wij hebben van de weke voor de eerste maal met den Duimpjeswagen eene panne 

gehad. We kunnen er dus van meespreken. 

We waren juist van zin een artikel te schrijven: 'Met den Duimpjeswagen', hoe we 

Ruiselede verfraaid hadden gevonden met eene reeks van villa 's, hoever ze waren met 

en tram op Aarseele, wat onze indruk was te Nevele, als heel de straat uitstond, toen wij 

daar toekwamen met het parket voor die moord op dien pater, hoe we bevonden dat Ursel 

veel beter een steenweg had gelegd in plaats van een greintweg, hoe ze te 

Waarschoot bezig waren breede plankieren aan te leggen en waarom ze ook geene 

boompjes plantten gelijk te Eekloo, hoezeer wij in Oostvlaanderen achter stonden, als wij 
bezagen de schoone baan die van Donck naar Brugge wordt geleid, enzoovoorts, toe wij 

daar nu , komende van de zee, Dinsdag namiddag, eene panne hadden op de Brug van 

Hoecke tusschen Lapschure en Westkapelle, zoodat ons eerste artikel 'Met den 

Duimpjeswagen ' nu de beschrijving van een panne moet zijn, eene wezenlijke panne. 

We hadden het voorgevoel ervan. We hadden 't gehoord als we op de effene steentjes 

van den zeedijk reden dat er iets haperde. En daar, aan die brug gekomen, stonden wij, 

en wij wandelden te voet naar het kerkje van Hoecke beneden den dijk. Wij hadden eene 

cigaar aangestoken (op den auto gaat dat niet) en wij waren nu weer gelijk gewone 

menschen. Wat lag het daar lief dat kerkje met zijn half dozijn huizen errond; 't heeft nu 

nog 203 parochianen en zeggen dat het nog eene stad is geweest. In die pastorie 

vonden wij ook onzen ouden Duimpjesvriend, den pastoor van Damme en wij moesten 

wat langer blijven, maar, ik zei: dat wij per fiets waren en zelfs te voet, ja, maar met mijn 
getuig daar aan de brug, ben ik niet zeker van mijnen avond. 

Een uur later, toen de pastoor met de boot van Sluis naar Damme terugkeerde, zag hij 
ons van verre liggen op de brug met een gebroken as. 

Dat loopt ook op kogels gelijk een fiets; een van die kogeltjes was gebroken (' t was dat 
wat wij gehoord hadden), en dat had finaal den asse doorgedraaid. 
Geen beetje letsel hadden wij zelf. Dat is de goede hoedanigheid van den 
Duimpjeswagen dat hij zoo leeg is. Niet eens waren wij op straat geworpen, maar 
Antoontje zei dat hij toch hard verschoten had. 'k Geloof het wel. En als wij daar dat wiel 
zagen liggen, was het een treurig dingen. Wat nu gedaan ? Wachten naar de andere 
boo

.
t, akkoord maken met den kapitein, ermee naar Brugge varen, hem daar lossen en j 79 
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naar de makerije doen. Goeden hemel! we zien hem in geen veertien dagen terug en wij 

zelf komen nooit van den avond thuis. Wij dachten aan den automobiel van Stijn 

Streuvels, die hij door eene koe deed voorttrekken. Ziet ge ons daar afkomen binnen 

Maldeghem! Eerst en vooral, hij moest hier van de baan, want de andere rijtuigen konden 

niet door. Maar dat ding weegt zwaarder dan men peist. Dat wij het een ander wiel konden 

geven, van eenen kruiwagen ? van een hondenkar? Sissen, de brugdraaier, die ook 

mecanicien is, komt het af met een houten wie/ken van een kinderwagentje, juist zoo 

groot als de schijf van 't vertrek. Dat ding zat er nog aan, toen eene verkenskar kwam 

aangereden. 't Waren dan nog twee Maldeghemmers die dat eerst moesten zien. Ze 

deden moeite om niet te lachen. 

Zeg het nog niet zoo gauwe thuis! zeiden wij. Neen, neen, zijt gerust, zeiden ze, 't was 

Van den Abeele en Landuyt, die altijd samen rijden. Weetje wat, zei de ontvanger van 

de douanen Mijnheer De Gand, we moeten malkaar helpen. Legt uw peerd vast. We gaan 

dat opheffen en op zijn drie wielen achteruit steken. De douanier Jeroom kwam 

toegeloopen met een paar dobbel lange fasseelstokken. Ze heften dat daar al achter 

mede op. Ik nam het stuur, de ontvanger commandeerde en het ging. Maar waar naartoe? 

Dat er ievers een schuur ware. Maar noch kot noch stal, met een deure die breed genoeg 

zou zijn. Maar beneden den dijk was er een afdak, open gelijk Eek/oo, precies een 

sta/leken van Bethlehem, want daar 'n was er noch venster noch deure en naar daarheen 

werd de Duimpjeswagen met zes man gebracht. Sissen helpt de stukken losdoen. Was 

een gemakkelijke brake: M. Alfred Van Hoorebeke zal een nieuwen asse draaien, en 

morgen is 't hersteld. Wij laten alles aan de goede zorgen van den hulpvaardigen 
ontvanger over, leggen de kostelijkste dingen in zijn bureel en trekken met de 

verkenskar naar huis. 

Brakel zeiden de menschen, die ons 's voormiddags hadden zien doorrijden. En in de 

dorpen, hij die 't woord kende, zei: panne. Ze hebben ievers een panne. Maar wij waren 

hertelijk te moede op die verkenskar, zoo hooge gezeten. Langs weerskanten van de 
baan, zagen wij verre over de vele polders. Onmeetbare velden met vlas en tarwe. Dat is 

schoone 's morgens die blauwe bloemekens op het vlas, zeiden de verkenskoopers. We 

hadden dat niet gezien; we hadden niets gezien van alles wat wij nu zoo schoon vonden. 
Die Duimpjeswagen moet ook al te rap rijden om zijn asem te halen, en altijd opletten op 

die baan, op die kinderen, op die beesten, we zien wij niets van Gods schoone natuur. 

Maar de verkenskopers zeiden dat ze algelijk liever zeerder reden dan traag en als ze dat 

konden dat ze naar den schoonte van de velden niet zouden omzien. 

Op twee kleine uurkens waren wij ook op het Molentje en gelukkig thuis. En 

's anderendaags zagen de menschen van Moerkerke en Lapschure ons nog eens, en den 
tweeden dag kwam de Duimpjeswagen afgereden met twee ve/os er boven op. 

M. Van Hoorebeke had inderdaad den asse zoo nauwkeurig afgewerkt dat hij er geen 

haarken aan vijlen moest. Dat wonder ding, door geen zes man te verroeren als 't niet wil, 
liep weer gelijk te voren. De beenbrake van een peerd 'n zou zoo gauwe niet hersteld zijn .  
En ik denke dat het met de automobiels zal gaan gelijk met de velos: dat er vele zullen 
komen. Maar eerst moeten ze wat goedkooper zijn: ze moeten niet zeere rijden, maar met 
meer zekerheid en de wegen moeten ook vele verbeteren. 

En in de scholen zal de mekaniek geleerd worden, gelijk nu de chemieke vetten . 



Soldaat 2de klas Achiel Camiel De Backer 
zeven jaar onder de wapens 

Thomas De Groote 

Deze bijdrage brengt het relaas van Achiel Camiel De Backer, frontsoldaat van de Groote 
Oorlog 1 91 4-1 9 1 8  en een van de vele Maldegemnaren die gedurende vier jaar de 
verschrikking van de grootste en bloedigste stel l ingenoorlog uit de geschiedenis aan den 
lijve ondervond. 
Het is met dit artikel echter niet de bedoeling nogmaals het verhaal van de Eerste 
Wereldoorlog te vertel len, dat is reeds genoegzaam bekend. Het doel van dit artikel is het 
ontsluieren van het leven van een Maldegemse frontsoldaat, dit aan de hand van een vrij 
unieke fotoreeks' , die zal gekaderd worden in de geschiedenis van de reg imenten 
waarbinnen de soldaat in kwestie gedurende de Eerste Wereldoorlog actief was. 

1 .  MILITAIRE OPLEIDING EN VOOROORLOGSE JAREN 

Achiel Camiel De Backer werd op 1 0  mei 1 8922 in de Butswervestraat nr. 2 1  te Maldegem 
geboren uit het huwelijk  ( 1  juni 1 887) van August De Backer en Emi l ie Marie Dauwels. Als 
oudste zoon uit een landbouwersgezin van tien kinderen3 was hij één van de 1 41 
opgeroepen4 Maldegemnaren die deel dienden uit te maken van de mi l itieklas van 1 91 25• 
Zonder een vrijstel l ing aan te vragen, kwam Achiel de Backer zich intekenen en vanaf 
1 oktober 1 9 1 2  maakte hij effectief deel uit van de mi l itaire l ichting 1 9 1 2- 1 91 3. 

Zijn mi l itaire opleiding moest hij volbrengen bij het 
2de reg iment Jagers te Voet, onder het 
commando van kolonel Vermeulen. Na afloop van 
zijn mi l itaire trai n ing ,  nam h ij deel aan de 
krijgsoefeningen van 1 9 1 3. Toen ook die op 31 
december 1 9 1 3  voorbij waren, zat de dienstplicht 
van de toen 2 1 -jarige jongeling erop en werd hij 
op onbepaald verlof gezet. Met volle moed keerde 
hij naar Maldegem terug, alwaar hem een rustig 
leven als landbouwer wachtte. 

Achlel De Backer in parade-uniform, 
kort voor het uitbreken van de oorlog. 



Beverlo, Leopoldsburg, 1 91 2. Achiel de Backer (centraal) en zijn kompanen dragen hier nog het oude 
uniform van de Jagers te Voet: een "shako" (hoofddeksel), een donkerblauwe overjas en een blauwgrijze 
broek. Dit werd afgewerkt met rode biezen .  Deze uitrusting was echter niet meer aangepast aan moderne 
oorlogsvoering en vanaf ju l i  1 91 5  wordt het kakikleurig uniform geleidelijk ingevoerd. 

2. OORLOG IN DE MAAK 

De dreigende internationale oorlogssituatie zou echter een einde maken aan het rustige 
leven van menig Belg isch gezin. Naar aanleiding van de moord op de Oostenrijkse 
kroonprins Frans Ferdinand, toen die de krijgsoefeningen van het Oostenrijks-Hongaarse 
leger in Servië kwam aanschouwen, was er een tweespalt ontstaan tussen de grote 
Europese mogendheden met aan de ene zijde Oostenrijk-Hongarije samen met Duitsland 
en aan de andere zijde Frankrijk ,  Engeland en Rusland. Kleinere naties zoals België en 
Nederland poogden zich wijselijk uit het conflict te houden via neutral iteitsverklaringen, 
maar van beide landen zou enkel Nederland een vrijstell ing voor de oorlog uit de brand 
kunnen slepen . Dat België niet in dit opzet slaagde, lag aan het feit dat ons land een 
strategisch belangrijke functie u itoefende in het Du itse 'Von Schlieffenplan'; dat plan 
voorzag immers in de vrije doorgang van Duitse troepen door België, om zo een breder 
front tegen de Fransen te kunnen vormen . Dat was natuurlijk in strijd met de Belgische 
neutral iteitsverklaring, waardoor het Duitse u ltimatum voor vrije doorgang van 2 augustus 
1 9 1 4  niet aanvaard werd, wat op 4 augustus 1 91 4  zou resulteren in de Duitse inval in 
België. 

Om de weigering tot doorgang over Belg isch grondgebied en het Belg isch 
neutraliteitsbeginsel kracht bij te zetten, had België ondertussen zijn leger gemobiliseerd ; 
dat gebeurde officieel op 31  ju l i  1 91 4. De nood tot mobilisatie was echter al langer 
du idelijk, wat blijkt u it het feit dat Achiel De Backer reeds de dag voor de mobilisatie 
opnieuw in actieve dienst trad (30 ju l i  1 91 46), terwijl zijn regiment reeds op 1 9  ju l i  op 
versterkte vredesvoet geplaatst werd . Het regiment waartoe IJij behoorde, was in 1 9 1 4  
gestationeerd i n  Bergen en werd i n  de aanloop naar d e  oorlog gesplitst i n  het 2de 
regiment Jagers te Voet en het 5de regiment Jagers te Voet, waarbij dit laatste onder 



Het 2de regiment, 4de compagnie Jagers te Voet gedurende de Eerste Wereldoorlog . Achiel De Backer is 
de 2de persoon van rechts op de vierde rij. 

bevel stond van lu itenant-kolonel Sults. Het was onder het eerste bataljon ,  eerste 
compagnie van dat laatste regiment dat Achiel De Backer tijdens de bewegingsoorlog zou 
dienen. Het regiment was in de legerstructuur van 1 91 4  onderdeel van de 1 6de 
gemengde brigade en die brigade behoorde op haar beurt toe aan de 5de legerdivisie. 
Andere eenheden binnen de brigade waren de 1 6de compagnie mitrai l leurs en een groep 
arti l leristen. 

Van 1 tot 3 augustus 1 9 1 4  was de 1 6de brigade belast met het bewaken van de Franse 
grens ten zuiden van Bergen. Op 3 augustus 1 91 4  vertrok die brigade echter per spoor 
naar de streek rond Jodoigne in Waals Brabant, op een tiental km ten zuiden van Tienen, 
waar aan de rivier de Gete stel l ing werd ingenomen. H iermee kwam men in verbinding 
met de l inies van de eerste legerdivisie en poogde zo een betere en steviger Belg ische 
linie tot stand te brengen. 

3. VAN BEWEGINGSOORLOG NAAR STELLINGENOORLOG 

De eerste twee weken van de confrontatie tussen de Belgische en Duitse strijdkrachten 
verliepen duidelijk in het voordeel van de troepen van keizer Wil lem 1 1 .  Op 1 8  augustus 
1 9 1 47 werd dan ook aan het 5de regiment Jagers te Voet het bevel gegeven om zich in 
de versterkte stell ing van Antwerpen terug te trekken. Vanuit die stel l ing van Antwerpen 
zou dit regiment deelnemen aan drie zogenaamde uitvallen bu iten het verschanste kamp 
van Antwerpen. Bij de eerste van die uitval len, op 24-26 augustus 1 91 4, werd in Eppegem 
gevochten, maar dat dorp diende opgegeven te worden. De tweede uitval, op 9- 1 3  
september 1 9 1 4 , speelde zich enerzijds af in het bos van Buggenhout, dat succesvol l a3 



ingenomen werd, en anderzijds aan de lijn Katte-Meuter-Bosch. Een derde en laatste 
uitval speelde zich af tussen 25 en 27 september 1 91 4  in Lebbeke en eindigde eveneens 
in een aftocht. 
Het resu ltaat van dat soort flankaanval len8 op de Duitse l inies was dat de opmars van de 
Duitse troepen serieuze vertraging opliep, waardoor het veroveren van de Antwerpse 
stel l ing een belangrijk element werd in functie van verdere terreinwinst. Een ander gevolg 
van de Antwerpse uitval len was echter dat het 2de regiment Jagers te Voet zware 
verliezen incasseerde, waardoor het op 1 4  oktober 1 91 4  opnieuw met het 5de regiment 
Jagers te Voet zou samensmelten en weer onder het bevel van luitenant-kolonel Su lts 
gebracht werd. 

Op 1 0  oktober 1 91 4  viel Antwerpen, nadat het leger er zich had teruggetrokken. Ook het 
5de reg iment Jagers te Voet blies de aftocht. Ze trokken per spoor naar Torhout, om 
vervolgens stel l ing in  te nemen in Diksmuide. Kort na deze stel l inginname, op 1 4  oktober 
1 91 4  werd het 5de regiment Jagers ontbonden en samengevoegd met het 2de regiment 
Jagers te Voet, zoals hierboven reeds vermeld. Zo kwam ook Achiel De Backer terecht in 
het reg iment waar hij de rest van de oorlog in zou meestrijden : eerst onder het 1 ste 
bataljon, 1 ste compagnie, en vanaf 1 5  december 1 91 4  onder het 1 ste bataljon, 3de 
compagnie.  Onder dat laatste zou hij dienen tot de reorganisatie van het Belgische leger 
eind 1 9 1 6  (zie verder). 

De IJzerregio, waar het Belgische leger vier jaar lang een bittere strijd u itvocht. 



Un poi/u qui ne s'en fait pas de trop: 
een soldaat die zich er niet te veel 

van aantrekt. 

Woesten, 8 september 1 91 6. Achiel De 
Backer bedient de rechtse mitrailleur, met 
aan zijn l inkerzijde Oscar Lejeune, zijn 
boezemvriend. De mitrailleur is een 'colt 
mitrailleur', die tijdens het vuren het geluid 
van een aardappelrooimachine maakte, 
vandaar de bijnaam 'potato digger'. 

Diksmuide, 22 oktober 1 9 1 6. De Backer, 
kuierend in de loopgraven rond Diksmuide. 

l ss 



a. Eerste slag aan de IJzer: 1 7-31 oktober 1914 

De beslissing van het Belgische leger om aan de IJzer stel l ing in te nemen, was het begin 
van een verbeten veldslag, die pas zou eindigen met het onder water zetten van de 
IJzervlakte in de nacht van 28 op 29 oktober 1 91 4. Tot op dat ogenblik was het 2de 
regiment Jagers te Voet actief ten zu iden van Diksmuide, waar ze meerdere 
bombardementen en arti l lerieaanvallen ondergingen, afgewisseld met periodes van rust 
in Oostkerke. Tijdens een van de vele Du itse aanval len werd de commandant van het 
reg iment - ondertussen was dat majoor Lefebvre - getroffen door maar l iefst 
1 7  granaatscherven .  Ondanks zware verwondingen zou hij later nog dienen als een van 
de commandanten van het 2de regiment Jagers te Voet. 

Met het einde van de slag aan de IJzer was de bewegingsoorlog definitief afgelopen.  De 
1 6de gemengde brigade had gedurende drie maanden bijna onafgebroken in de vuurl inie 
gestaan en had daar een zware tol voor moeten betalen :  van de 4500 manschappen en 
57 officieren die bij het begin van de oorlog uit Bergen vertrokken waren, waren er reeds 
1 9  officieren en 2000 manschappen buiten gevecht gesteld. De brigade was dus bijna 
gehalveerd . Om de eenheid wat meer ruggengraat te geven, kregen verschil lende 
bataljons versterking:  zo werd het 1 ste bataljon (het bataljon van Achiel De Backer) op 22 
december 1 9 1 4  aangevuld met een compagnie mitrai l leurs en een compagnie wielrijders. 

b. Het optrekken van de gewapende wacht 

Na de slag om de IJzer begon men met de consolidatie van de stel l ingen . Het was daarbij 
initieel de intentie van koning Albert 1 om de rol van het Belgische leger te beperken tot 
het houden van de gewapende wacht. Dat betekende dat er geen blinde offensieven9 
zouden ondernomen worden - in vergelijking met die van het Franse, Engelse en Du itse 
leger - waardoor het uiteindelijke aantal dodelijke slachtoffers in het Belgische leger 
beperkt bleef tot 41 . 1 1  O mil itairen. Naast die strateg ie van de Belgische koning leende ook 
het terrein waar de Belgische soldaten hun stel l ing hadden, zich tot het beperken van het 
aantal gesneuvelde soldaten :  door het onder water zetten van de IJzervlakte creëerde het 
Belgische leger immers een zone die niet geschikt was voor grote en zware aanval len . 
Door die elementen kende het Belgische front menige rustige stroken,  waaronder de 
kuststrook en de regio rond Lo. Daartegenover stonden echter stroken front waar de 
Belgische troepen zware aanvallen te verduren kregen, met stormlopende teutoonse 
krijgers, zware bombardementen en verstikkende gifgasaanvallen. Als schoolvoorbeeld 
voor die laatste categorie kunnen we de regio rond Diksmuide opnoemen.  

Adjudant Thermon van de  sectie 
van /\chiel De Backer. Naast de 
adjudant de rollen ijzerdraad die 
dienen geplaatst te worden In de 
sector rond Diksmuide. 



Na de beproeving van het 
bombardement . . .  Een opgeluchte 
soldaat, maar toch met gestreste blik. 
De sigaret die de soldaat daarbij 
opgestoken heeft, laat het besef 
ontwaken dat hij het weer maar eens 
overleefd heeft. 

D iksmuide,  7 oktober 1 9 1 6. Het 
plaatsen van prikkeldraad d ie de 
loopgraven in de sector van Diksmuide 
moest beschermen. Het was een van de 
minst aangename en dus meest 
verwenste karweien. 

Sector Diksmuide, 8 augustus 1 9 1 6. 
Commandant Thermen op een 
verhoogd houten staketsel onder een 
brug die het verbindingspunt vormt 
tussen de 1 ste en de 2de frontlinie. 

l s7 
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De Backer (rechts), samen met de gebroeders 
Oscar en Gustave Lejeune. Op de achtergrond 
ziet u een gecamoufleerde abri, een betonnen 
schuilkelder die gebruikt werd om soldaten 
beschutting te bieden en tevens om munitie in 
op te stapelen. 

Tijdens de periodes van rust vormden 
gemotoriseerde voertu igen een bron van 
i nteresse en n ieuwsgierigheid. Achiel  De 
Backer waant zich reeds chauffeur van deze 
vrachtwagen. 

c. Het houden van de gewapende wacht vs. periodes van rust 

De moei lijke omstandigheden waaraan de soldaten tijdens hun periode aan het front 
onderhevig waren,  noodzaakte de invoering van een systeem waarbij men, na een 
bepaalde tijd aan het front doorgebracht te hebben,  bepaalde periodes van rust kreeg, om 
zo opnieuw op krachten te komen. Het geven van rust aan soldaten kon men echter n iet 
zomaar volgens een vast stramien laten verlopen10, het was eerder afhankelijk van de 
krijgsomstandigheden.  Zo ook voor Achiel De Backer. 

1. Periode 23 december 1914 - 28 december 1916 

Ongeveer tussen de periode van versterking met de  eerder vermelde groepen (22 
december 1 9 1 4) en de splitsing van de 2de en 5de compagnie (28 december 1 9 1 6) was 
de compagnie van Achiel De Backer vooral actief geweest in de sectoren Diksmuide ( 1 3  
februari 1 91 5  - 8 augustus 1 9 1 5) ,  d e  omgeving van d e  hoeven Violette en Grote Hemme11 
( 1 7 oktober 1 9 1 5  - 25 mei 1 9 1 6) en Boesinge ( 1 6 jun i  1 9 1 6  - 1 6  februari 1 9 1 7) .  Vooral in 
de sectoren rond Diksmuide en Boesinge kreeg het 2de regiment Jagers te Voet het 
zwaar te verduren :  op 1 7  maart 1 9 1 5  werd de toenmalige commandant van het regiment, 
kolonel Bergen, door drie m itrai l leurkogels dodelijk getroffen ;  het was ook tijdens die 
periodes dat de eerste doden vielen ten gevolge van gasaan�llen. In totaal verloor het 
2de reg iment Jagers te Voet in iets meer dan een jaar 22 officieren en 898 soldaten 
(gedood, gewond of vermist). 



Het mennen van deze twee werkpaarden deed Achiel 
even weer aan het thuisfront denken. 

De Panne, 8 augustus- 1 7  oktober 1 9 1 5. Oscar 
Lejeune, wadend door het zeewater. 
Ontspannende momenten als deze waren 
eerder zeldzaam. 

Zoals reeds vermeld konden soldaten gedurende de rustperiodes op krachten komen :  het 
was dan ook een - gezien de omstandigheden - aangename tijd , waarin men naast 
kuieren tevens de mogelijkheid had om aan sport te doen .  Soms werd zelfs de kans 
geboden om even te verpozen aan de kust: tijdens de rustperiode van 8 augustus tot 
1 7  oktober 1 9 1 5  lag het 2de regiment Jagers te Voet op rust in De Panne. Vanaf 5 oktober 
diende Achiel De Backer en het eerste bataljon van het reg iment in De Panne de 
kustwacht te houden.  Door de rust die aan deze strook van het front heerste, vormde dat 
geen enkel probleem voor de soldaten .  

2. Periode 28 december 1916 - 16 oktober 1918 

Alhoewel Achiel De Backer tot dusver de stel l ingenoorlog zonder een schrammetje had 
doorstaan ,  werd hij tijdens een periode van rust rond het Franse Bourbourg (20 jun i  1 9 1 7-
1 4  november 1 91 7) ,  geveld door pleuris; d ie longziekte hield hem gedurende bijna de 
hele rustperiode in Bourbourg aan de kant12• Het doel van het verblijf van het regiment 
rond Bourbourg was de voorbereiding voor een offensief dat een einde diende te maken 
aan de stell ingenoorlog . Het vooruitzicht op het einde van de oorlog deed het moreel van 
de troepen goed; waarschijnl ijk was dan ook bij Achiel De Backer de ontgoocheling groot, 
toen hij bij zijn terugkeer naar zijn regiment ( 1 3 november 1 9 1 7) vernam dat het offensief 
afgelast was. 

Na het einde van de rustperiode in Bourbourg - 1 4  november 1 9 1 7  - werd weer 
aangeknoopt bij de dagdagelijkse verschrikkingen van de loopgraven : de Duitsers, die l ag 



Sector Diksmuide (Boyau de la mort, 
Dodengang), 7 maart 1 91 8. Een foto 
genomen in de eerste l inie tijdens de 
Duitse wraakacties. Ook hier zien we 
weer de gasmaskers die op de borst 
van de soldaten gedragen worden. 

Sector Diksmuide, 1 5  maart 1 91 8. Deze foto is 
een duidel i jk voorbeeld van de onder
waterzetting van de IJzervlakte: de verhoogde 
loopplanken moeten de soldaten proberen 
droog te houden. De foto werd genomen aan 
een vooruitgeschoven verdedigingspost, poste 
du cavalier, gedurende de periode waarin de 
Duitsers hun  wraakacties u itvoerden, als 
reactie op de voorbereidingen van - het 
uiteindelijk uitgestelde - Belgische offensief. 
Dat het gevaar om de hoek schuilt, kunnen we 
zien aan de soldaat die op de achtergrond op 
de u itkijk staat en aan het feit dat de twee 
middelste soldaten op de voorgrond hun 
gasmasker of anti-gas (witte zak) op de borst 
dragen. 

wraak wensten te nemen voor de voorbereidende bombardementen van het - uiteindelijk 
afgelaste - Belgische offensief, lieten met drieste razernij hun troepen, bommen en 
gasgranaten op de Belgische lin ies los. Het regiment van Achiel De Backer kreeg 
daarenboven de opdracht stroken front te verdedigen (bijvoorbeeld de sector Chaudière 
te Merken) die n iet voorzien waren van goede loopgraven, verbindingsloopgraven of 
kunstmatige hindernissen.  Niettemin leverde het adequate verweer van het 2de regiment 
Jagers te Voet hen meerdere eervol le vermeld ingen op in het legerdagorder, samen met 
een relatief g rote verzameling krijgsgevangenen en buitgemaakt materiaal. 

Het was tijdens deze periode dat het noodlot voor Achiel De Backer en zijn kameraden 
toesloeg. Bij het verdedigen van de sector Kaaskerke, rond Diksmuide, kreeg de 4de 
compagnie van het regiment een zware gasaanval 13 te verduren. Vele van de soldaten 
werden in de loopgraven verrast en konden dan ook niet tijdig hun gasmasker opzetten. 
Achiel  De Backer en zijn vriend Oscar Lejeune werden met zware 
vergiftigingsverschijnselen voor verzorging in een hospitaal opgenomen. 

In  tussentijd had het Belgische leger nogmaals een reorganisatie ondergaan (28 januari 

90 1 1 9 1 8) en vormde het 2de reg iment Jagers te Voet, samen met het 1 ste en 21 sta 



Linieregiment, de 5de Infanteried ivisie, onder het bevel van generaal Collyns. Onder deze 
legerindeling zou Achiel De Backer het bevrijd ingsoffensief aanvatten, een offensief dat 
voor hem in mineur zou eindigen. 

d. Dagelijks leven aan het front: voeding, ontspanning en feesten 

Ondanks de gevechten, ziektes, ongunstige kl imatologische omstandigheden en andere 
ongemakken die zich aan het front voordeden, poogden de frontsoldaten toch op één of 
andere manier hun leven zo optimaal mogelijk verder te zetten .  Om de sleur en spann ing 
van het frontleven te doorbreken werden dan ook al lerlei activiteiten ingericht, gaande van 
sportactiviteiten tot het vieren van feesten ,  net zoals thuis. 

Naast ontspanning was ook voeding een belangrijke factor om de oorlog te doorstaan : de 
hoeksteen van het Belg ische leger op dat vlak was de mobiele veldkeuken of ' Ie 
douche'14• De veldkeukens werden bediend door de 'cuistots' of koks, en in  sommige 
gevallen door de soldaten zelf . De veldkeukens werden vooral gebruikt om soep en koffie 
('jus')15 in te bereiden. 

Men zocht wel eens ontspanning tot in het 
hilarische toe. Enkele soldaten toverden zich 
om in een carnavalesk gezelschap, getooid 
met buitgemaakte Duitse helmen, 
camouflagenetten, rokken en andere 
tenues. 

Lo, 24 maart 1 9 1 7. Op deze foto leunt De 
Backer op het wiel van de veldkeuken. De 
stoom die uit de pijp komt, verraadt dat de 
mannen staan wachten op een maaltijd ,  die 
klaargemaakt wordt. Op de achtergrond zien 
we een ietwat vreemde dakconstructie van 
een kantine. 

Bij het krieken van de dag - om 6 uur - wordt de 
'jus' in de loopgraven verdeeld. In dit geval betreft 
het hier water. Doordat er aan het front een tekort 
was aan drinkbaar water, moest het constant 
aangevoerd worden. Achiel De Backer (rechtstaand 
met emmer) schijnt te wachten tot er een 'pollepel' 
en trechter beschikbaar is om zijn emmer 
drinkwater te kunnen verdelen. 



4. H ET EINDOFFENSIEF 

a. De Amerikaanse invloed 

Door de deelname van Amerikaanse troepen vanaf 28 mei 1 9 1 8  was de oorlog in een 
stroomversnel l ing geraakt: de Duitsers, bevreesd voor het mathematische overwicht dat 
nu aan geal l ieerde kant was ontstaan, poogden de nieuw ontstane situatie te vlug af te 
zijn door een al lerlaatste offensief op touw te zetten .  Dat offensief kwam echter tot 
stilstand ,  mede dankzij de diepteopstel l ing die werd toegepast door de geall ieerde 
opperbevelhebber, de Franse maarschalk Foch . Met het spaak lopen van het laatste grote 
Duitse offensief was het sein gegeven voor het starten van het bevrijdingsoffensief. Dat 
offensief begon voor het 2de regiment Jagers te Voet op 1 7  oktober 1 9 1 8  met het 
binnentreden van Oostende, waar het regiment dolenthousiast onthaald werd door de 
bevolking. 

b. Het 2de regiment Jagers te Voet in de omgeving van Maldegem 

Na het binnentrekken van Oostende baande het 2de regiment Jagers te Voet zich al 
vechtend een weg zuidoostwaarts, wat betekende dat Achiel De Backer steeds d ichter bij 
zijn geboortedorp Maldegem kwam. Op 20 oktober werd een zuivering uitgevoerd van de 
grensstreek met Nederland ter hoogte van Moerkerke en stationeerde het regiment zich 
in Sijsele. De dagen erna werd het regiment verwikkeld in gevechten om de controle van 
het Schipdonkkanaal (22 oktober - 2 november 1 91 8) ,  waarbij het onder meer in 
Oostwinkel ,  Balgerhoeke en Eeklo in actie kwam. Gedurende de ganse periode bleef het 
kantonnement van het regiment in Sijsele. 

Een groep Belgische artilleristen klaar om de Duitse 
l inies met zwaar geschut te bestoken. 

Frankrijk, 28 oktober 1 9 1 8. Achiel De 
Backer ( l inks) met naast hem zijn vriend 
Oscar Lejeune, tijdens hun rit naar een van 
de Belgische militaire hospitalen in de 
omgeving van Calais. 



c. Gevechten aan het kanaal Gent-Terneuzen 

De laatste wapenfeiten van het 2de regiment Jagers te Voet situeren zich rond Oosteeklo, 
Ertvelde en Zelzate, waar men voor het station van Zelzate en voor het kanaal Gent
Terneuzen tot staan gebracht werd. Op 4 november 1 91 8  zag het regiment zijn laatste 
dag strijd ,  maar dat zou zonder Achiel De Backer gebeuren ,  want die had het reg iment 
ondertussen reeds noodgedwongen moeten verlaten.  

d. Vroegtijdig einde voor Achiel De Backer 

Toen op 1 1  november 1 9 1 8  de wapenstilstand getekend werd en er een einde kwam aan 
de Eerste Wereldoorlog , bevond Achiel De Backer zich niet langer bij zijn strijdmakkers . 
Op 27 oktober 1 9 1 8  werd hij immers naar een mi l itair hospitaal in de omgeving van Calais 
gebracht, waar hij met de nasleep van de eerder vermelde longziekte samen met de 
gevolgen van een gasaanval, die hem in de periode van 1 1  tot 1 3  november 1 9 1 7  reeds 
in een hospitaal in Lyon hield, te kampen kreeg . De verzwakking die h ierdoor aan zijn 
longen optrad, hield hem een tweede keer van het strijdtoneel weg . Dit gegeven was 
natuurl ijk  uiterst jammerlijk, temeer omdat het reg iment in die periode slechts op enkele 
kilometers van zijn ouderlijke woning gestationeerd was, wat hem ongetwijfeld de 
mogelijkheid zou gegeven hebben om zijn ouders ervan te vergewissen dat hij nog steeds 
in leven was. 

Toen hij zich op 1 8  december 1 9 1 8  weer bij zijn eenheid voegde, had die zich reeds uit 
de strijd teruggetrokken en lag in voorbehouden toestand16 in Oosteeklo-Assenede. Het 
regiment had als opdracht de streek te bezetten .  Toen daar geen dringende reden meer 
toe was, kwam er ook voor Achiel De Backer een einde aan zijn actieve legerdienst; op 
23 september 1 9 1 9  werd hij dan ook op permanent verlof gestuurd .  Dat laatste kon echter 
niet gezegd worden van de 31  officieren en de 1 440 soldaten van het regiment die de 
oorlog niet overleefden.  

Achiel De Backer na de oorlog. Hij draagt 
de volgende onderscheid ingen op de 
borst: het Oorlogskruis, het IJzerkruis en 
de Overwinningsmedaille 1 9 1 4- 1 948. 
Tevens draagt hij 8 frontstrepen op zijn 
linkermouw. Elke streep staat voor 
6 maanden frontdienst. 



5. NAOORLOGSE PERIODE 

Na bi jna 5 jaar actieve legerd ienst kon Achiel De Backer eindelijk  naar zijn geboortedorp 
Maldegem terugkeren en zich ten vol le toeleggen op zijn leven als landbouwer. H ij betrok 
de ouderlijke boerderij in de Butswervestraat en huwde op 1 O mei 1 922 met Leonie 
Verstrynge. U it d it huwelijk  werden twee kinderen geboren:  Ju lia en Richard. 

De gevolgen van de Groote Oorlog zou hij echter altijd met zich meedragen: de ziekte aan 
zijn  longen zou nooit volledig genezen.  Na een grondig medisch onderzoek werden de 
volgende constateringen gedaan : chron ische bronchitis, emfyseem en gedecompenseerd 
hartletsel . Door de ernst van deze aandoening werd hij voor 80 % bestendig inval ide 
verklaard en mocht h ij tevens de titel van grootoorlogsinvalide 1 91 4- 1 9 1 8  dragen. 
Alvorens deze letsels werden vastgesteld , had Achiel De Backer zich echter nog 
opgegeven als reservist binnen het Belgische leger, waarvoor hij zich verscheidene malen 
diende te melden in het legerdepot nr. 5 te Anderlecht. 

De oorlogsblessures die hij opliep, hebben Achiel De Backer er echter nooit van 
weerhouden een vruchtbaar en vreugdevol leven te leiden.  Op 24 februari 1 975 werd 
deze oud-strijder en overtuigd vaderlandslievende burger in de gezegende leeftijd van 83 
jaar door zijn gel iefden in Maldegem ten grave gedragen. 

Voorbijganger, gedenk hem ! 

1 De fotoreeks werd ter beschikking gesteld door de dochter van Achiel De Backer, waarvoor oprechte dank. 

2 GAM, fonds geboorteregister 1 89 1 - 1 894. 
3 GAM, fonds bevolkingsregisters, 1 89 1 - 1 900, d l .VI I I  en fonds bevolkingsregisters 1 900- 1 910,  dl IX. 
4 Uiteindelijk zouden er 1 02 opgeroepenen ingeschreven worden. 
5 GAM, samenstelling van de lichting: briefwisseling 1 9 1 1 -1 9 1 4, n°2308. 
6 DGHR, fonds notariaat, Achiel Kamiel De Backer, n°1 26/59208,. 
7 FI EVET R.H.,  Wijdlopig geschiedkundig verhaal van het Sde Regiment Jagers te voet. Brussel, s.p., s.d. 
8 SCHEPENS L., 14118, een oorlog in Vlaanderen. In :  Retrospectief, Tielt, Lannoo, 1 984, p. 1 4. 
9 Dit wil echter niet zeggen dat het Belgische leger geen offensieven deed of geen acties ondernan; het slaat 

eerder op het laten overwegen van de rede in het beslissen over het nut van eventuele grote offensieven. 
1 O Het vaste stramien, dat in sommige bronnen soms te gemakkelijk als voor waar aangenomen wordt. 
1 1  Een geografische locatie kon hier niet achterhaald worden. 
1 2  Volgens de getuigenis van de dochter van Achiel De Backer werd haar vader gedurende zijn ziekteperiode in 

een gespecialiseerd ziekenhuis in de omgeving van Lyon behandeld. 
1 3  Uit brief van Oscar Lejeune aan Achiel D e  Backer, Charleroi, 20 juni 1 956. 
1 4  Deze bijnaam kreeg de veldkeuken omdat hij uit grote ketels bestond. 
1 5  D E  BRUYNE T. R.,  Soldatentaal, 1914-1918, Aartrijke, 1 994, p.1 79. 
1 6  Het in voorbehouden toestand liggen betekent dat men als legereenheid nog steeds i n  actieve dienst is, maar 

dat men niet langer aan krijgsactiviteiten deelneemt. Een legereenheid in voorbehouden toestand heeft als 

voornaamste taak bewakingsopdrachten en ordehandhaving. 



Drie piloten in moeilijkheden 
boven Donk 

tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Paul De Ceuninck 

Koenraad De Ceuninck 

Tijdens routinevluchten gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn er minstens drie 
verschi l lende gevechtsvl iegtu igen op Donks grondgebied neergestort. Van twee van die 
noodlottige oorlogsfeiten ,  die voor beide pi loten de dood tot gevolg hadden, waren wij 
samen met andere dorpsgenoten ,  ooggetuigen.  Deze bijdrage wil dan ook in de eerste 
plaats een ooggetuigenverslag zijn .  Het is daarbij geen makkelijke opdracht om na meer 
dan zestig jaar feiten en fictie van elkaar te onderscheiden. We willen dan ook geen 
aanspraak maken op vol ledigheid. Dit verhaal bl ijft, louter als getuigenis, een heel 
bescheiden en persoonl ijke impressie. 

1 .  DE CRASH VAN 20 DECEMBER 1 941 

a. Nog voor de eerste winterprik wachtte de moestuin een laatste opknapbeurt 

Die bewuste zaterdag in december van het tweede oorlogsjaar begon als een 
doodgewone dag, kalm en rustig .  Voor de tijd van het jaar was het heel zacht en dus 
ideaal weer om nog enkele klusjes in de moestuin op te knappen .  Ook wij waren die dag 
al vroeg in de weer om het onkruid in de moestuin ,  gelegen achter het ouderlijk huis in de 
Brezendedreef nr. 1 1 ,  op te ruimen . De overblijvende, nog bruikbare tuingewassen 
dienden binnengehaald te worden alvorens de vorst zijn i ntrede zou doen.  De 
winteropkuis l iep op zijn einde . . . Een vredige stilte hing over de ons omliggende 
landerijen. Gelukkig was Donk tot hiertoe gespaard gebleven van grote oorlogs- of 
bezettingsperikelen. 

b. Een aanzwellend geluid en heel wat beweging in het luchtruim . . .  

Terwij l we in de tu in  werkten - het moet omstreeks 1 O u .  geweest zijn - werd de sereniteit 
opeens doorbroken door een van ver aankomend geluid van opstijgende vl iegtu igen . De 
toestel len, eerst moeilijk zichtbaar door een plots opkomende hardnekkige mist, kwamen 
van het toenmalige militaire vliegveld van Maldegem, waar momenteel het industrieterrein 
is gevestigd. Dit kleine vliegveld was al vóór de Tweede Wereldoorlog aangelegd door het 
Belgische leger, ten tijde van de mobil isatie in 1 938-'39. Het vliegveld bevond zich voor 
2/3 op Adegems en 1 /3 op Maldegems grondgebied. Het Maldegemse vliegveld werd 
tussen 1 2  en 1 9  mei 1 940 door de Franse luchtmacht gebruikt. Toen die het vliegveld 
verliet, vernietigden de Fransen de startbaan uit angst dat de vijand alles in handen zou 
krijg�n .  De Duitsers maakten het vliegveld echter opnieuw operationeel . 1 95 



Alles begon met een veeleer zacht gebrom, dat aanvankelijk niets abnormaals deed 
vermoeden.  Na enige tijd werd onze aandacht getrokken door een vreemd klinkend 
motorgeluid,  afkomstig van een van de vliegtuigen . Het geluid kwam heel verdacht over 
en als in een stroomversnel l ing kondigde het onvermijdelijke zich aan. 

De in formatie vliegende toestel len verschenen vrij snel aan de horizon en zetten koers in 
noordwestelijke richting, vermoedelijk op weg naar de Belgische kust. Aan de goed 
identificeerbare tekens op de toestel len te zien ging het om een Duits smaldeel van 
eenmotorige jachttoestel len.  

c. Een vliegtuig in moeilijkheden 

In  tegenstel l ing met wat wij van het onoverwinnel ijk gewaande Duitse leger dachten, 
bleek ook het Derde Rijk niet vrij van tegenslagen. Toen de escadri l le, bestaande uit twee 
toestel len van het type Bf 1 09 E Messerschmitt, naderde, stelden we vast dat een van de 
jagers opmerkelijk snel hoogte verloor. Als gevolg daarvan leek het alsof de piloot al het 
mogelijke deed om zijn snelheid op te drijven,  in een poging om de optimale vlieghoogte 
te bereiken .  M aar tevergeefs, het onnatuurlijke en moeil ijk definieerbare geluid van d it 
lager vliegend toestel ging n u  aanzwellen tot een g ierend en angstaanjagend geraas. De 
klank was te vergelijken met een schril f luitend geluid van een met duizelingwekkende 
vaart aanstormende granaat. Vanop de grond was duidel ijk te zien dat de piloot van het 
toestel in u iterste nood verkeerde.  Daarenboven voorspelde de hoge snelheid van het 
vl iegtuig een onontkoombare fatale afloop. Nog vóór we het ons konden realiseren, sloeg 
het toestel met een zwaar gedruis te pletter. Tegel ijkertijd voelden we een doffe 
aardschok, die de grond onder onze voeten deed tri l len. Daarna niets meer. Behalve de 
verschrikking en onthutsing bij de buurtbewoners .  

Met enige verbijstering en nog steeds onder de indruk van wat we zojuist hadden zien 
gebeuren,  kwamen wij langzaam tot onszelf. In paniek door het aanzwel lende lawaai van 
het aanstormende vl iegtuig,  hadden wij ons op de grond geworpen. Het vliegtuig was vlak 
boven ons hoofd gepasseerd en had zich in een gl ijdende duikbeweging enkele tientallen 

De Messerschmitt Bf 1 09 E waarvan er bijna 
33.000 exemplaren, een record voor een mi l itair 
toestel ,  werden gebouwd, werd onder andere 
ingezet in de Battle of Britai n .  

H a n s  Beilstein op d e  vleugel van een Junkers -
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meters verder in de grond geboord. Het bleef enkele ogenblikken muissti l .  Alleen het 
wegstervende motorgeluid van het andere bevelvoerend vliegtuig, dat rechtsomkeer had 
gemaakt en vermoedelijk naar zijn basis terugkeerde, was hoorbaar. 

d. De crash met tragische afloop 

Amper bekomen van de angst begaven wij ons met enkele buren naar de plaats van het 
onhei l .  Op de landerijen van de hoeve uitgebaat door de famil ie Triphon De Brabander
De Deyne, gelegen in de Brezendedreef nr. 29 en in de onmiddel l ijke nabijheid van het 
Donkse kerkhof en de Noortommebeek, troffen wij de brandende brokstukken aan van 
wat eens behoorde tot de paradepaardjes van de Duitse 'Luftwaffe' .  

Een smalle, maar vrij diepe krater verborg voor een deel de neus en motor van het 
verongelukte vliegtuig .  De totaal vernielde cockpit, midden in de vlammenzee, vertoonde 
nog het half verkoolde en nog steeds brandende l ichaam van de pi loot. Of het nu vriend 
of vijand betrof, het beeld van de donkerharige man, in de bloei van zijn leven,  was zó 
huiveringwekkend dat het niet om aan te zien was. Dit macabere tafereel is ons steeds 
bijgebleven. De ondraaglijke hitte in de buurt van het toestel werd nog aangewakkerd 
door de grote hoeveelheid brandende kerosine die er verspreid lag . De hitte al leen al hield 
de omstanders op een zekere afstand,  waardoor er geen sprake kon zijn van een 
'helpend gebaar'. Als toevall ig aanwezige burgers hadden wij geen enkele bevoegdheid 
noch de middelen om hoe dan ook hulp te bieden. 

Alsof dat nog niet genoeg was, begon ook de aan boord zijnde munitie, zoals lichtkogels, 
te ontploffen .  Het logische gevolg was dat wij ons nog verder van het toestel verwijderden 
om niet gewond te raken door in het rond vliegende brokstukken .  

e. Aankomst van de militaire ordedienst 

De aftocht blazen was achteraf gezien de ju iste beslissing.  Vrij snel na de crash kwam er 
een uitgebreide delegatie van het Duitse m i litaire commando van de Maldegemse 
luchtmachtbasis aan om de ordehandhaving te organiseren en de eerste vaststel l ingen te 
doen. Onder de gegeven omstandigheden kon de bezetter e lke vorm van 
nieuwsgierigheid missen.  Vanop een zekere afstand bleven wij echter kijken naar wat zich 
daar nog zou afspelen. Het stoffelijk overschot van de pi loot werd met de nodige 
omzichtigheid zo spoedig mogelijk geborgen. Daarna werd er een driepikkel met een 
bijbehorende katrol ter plaatse gebracht om de motor van het toestel u it de grond te 
lichten. Het afgebakende en ondertussen min of meer voor het publiek afgeschermde 
terrein werd vervolgens permanent door twee mi l itairen bewaakt. De volgende dag 
werden de resten van het toestel verzameld en weggebracht. 

Bij het weghalen van de motor is er tot overmaat van ramp nog een tweede dode 
gevallen. Toen een van de poten van de driepikkel in de grond wegzakte, verloor het hele 
takeltuig zijn stabiliteit en kantelde om. Daarbij raakte een van de manschappen ernstig 
gewond aan de wervelkolom.  Volgens de getuigenis van Hippoliet, de oudste zoon van 
Triphon De Brabander, werd het slachtoffer voorzichtig op het gras gelegd en door een 
van zijn kameraden een sigaret aangereikt. De man werd overgebracht naar de Duitse 
mi litaire hulppost in Maldegem ,  maar is daar aan zijn verwondingen overleden. 

l s7 



De wrakstukken van het neergestorte vl iegtuig met Duitse militairen. De persoon in burger (l inks) is vermoedelij 
landbouwer Triphon De Brabander. In de verte is (v. l .n .r.) de Donkse parochiekerk St. -Jozef te zien, het woonhuis va 
de famil ie De Ceuninck (met puntige achtergevel), de tweewoonst van de families Van Eeghem en Verschoore en d 
pastorie van toenmalig pastoor D'Haesê. 

Het uiteengereten toestel met op de achtergrond de boerderij van de fam1tte De Brabander-De Deyne. 



fot gecrashte jachtvl iegtuig Messerschmitt Bf 1 09 E, onherkenbaar uiteengereten, met op de achtergrond het met 
vilgen beplante akker- en weiland van de laaggelegen 'Zilt'. 



f. De achtergrondinformatie 

Later vernamen wij dat de omgekomen pi loot 
inderdaad van Duitse national iteit was : 
Getreiter Hans Bei lstein. Hij was geboren in 
1 920 en begon in  1 939 zijn legerdienst. 
Aanvanke l ij k  werd h ij ingedeeld bij  een 
technische legereenheid, die verantwoordel ijk 
was voor het vervaard igen en assembleren van 
mi l itaire constructies. Weinige tijd later werd hij 
overgeplaatst naar de 'Luftwaffe' om er vrij snel,  
namelijk op 1 1  december 1 941 , over te gaan 
naar de 'E insatzstaffel '  (het u itvoeren van 
effectieve mi l itaire opdrachten) .  

Gekazerneerd in Maldegem verliet hij op 20 
december 1 94 1  als jachtpi loot het vl iegveld 
voor een manoeuvre in bevolen d ienst. Het was 
zijn eerste oorlogsvlucht, met als specifieke 
opdracht de Belgische kust te observeren.  Kort 
na het opstijgen moet h ij een motordefect 
hebben vastgesteld waardoor hij snel hoogte 
verloor. H ij zou echter nog , aldus het mi l itair 
reg ister waari n dergel ijke waarnem i ngen 
worden opgetekend, hebben geprobeerd naar 
de basis terug te keren.  Daarin is hij niet meer 
geslaagd.  H ij werd teruggevonden tussen de 
wrakstukken van zijn toestel op zo'n 5 km van 
het vl iegveld en begraven op het (voorlopige) 
mi l itair kerkhof van Maldegem. Later werd hij 
overgebracht naar Deinze, om uiteindelijk ter 
aarde te worden besteld op het Du itse mi litair 
kerkhof in Lommel .  H ij was het laatste Duitse 
slachtoffer dat in 1 941 de dood vond boven 
Belg isch grondgebied . 

De foto van piloot Beilstein werd ons ter 
beschikking gesteld door de heer Pierre 

Watteeuw, waarvoor onze oprechte dank. 
Een detail, maar zeker vermeldenswaard, 
is het feit dat onze waarnemingen en 

getuigenissen van 65 jaar geleden juist 
blijken te zijn .  De gelijkenis van de jonge, 

zwartharige man achter de stuurknuppel 
in  de cockpit van het vliegtuig dat op 20 
december 1 941 nabij het kerkhof van 
Donk neerstortte, klopt met de foto en 
bevestigt de authenticiteit van ons 
verhaal. 

1 00 1 Met mi litaire eer werd de 21 -jarige Duitse piloot Getreiter Hans Beilstein op de Maldegemse begraafplaats bijgezet. 



2. DE CRASH VAN 21 MEI 1 943 

a. Terwijl de oorlog woedt, blijft ook voor de landelijke bevolking de strijd om te 

overleven prioritair . . .  

Zonder veel narigheden, behalve dan de vele Du itse 'verordnungen' d i e  de bezetting met 
zich meebracht, waren wij in Donk zo goed als rimpel loos het derde oorlogsjaar ingegaan. 
Het was eind mei '43 en volop lente . . .  Een met zon overgoten dag kondigde zich aan . 
Op het land was het harde werk van bemesten,  grond bewerken en zaaien sti lgevallen en 
de gewassen konden beginnen groeien en tot wasdom komen. Al leen moest men 
permanent een oogje in het zei l  houden opdat het onkruid 'onder' de tarwe niet de 
bovenhand zou krijgen. N iets l iet vermoeden dat we die dag ook maar een du imbreed van 
ons dagdagelijkse ritme zouden afwijken en getuige zouden zijn van een tweede vreselijk 
vliegtuigongeval. 

b. Een speels spektakel hoog in de lucht 

Al vroeg in de ochtend konden we voortdurend het dreigend gegrom horen van goed 
definieerbare geall ieerde Lancaster- en Hal ifax-bommenwerpers. Die toestel len, vl iegend 
in strikte formaties, zetten duidel ijk koers naar het oosten,  op weg naar Duitsland .  

Even na de middag, toen iedereen genoot van een welverdiende rust, trok plotsel ing een 
heel eigenaardig klinkend motorgeluid ieders aandacht. Boven ons gebeurde er iets waar 
ieder die zich op dat moment buiten bevond, n iet naast kon kijken.  Op een enorme hoogte 
bleek er een 'spel' bezig van jachtvl iegtuigen, die we niet zomaar konden identificeren.  
Het leken aanvankelijk snel  wentelende en u i t  verschi l lende richtingen naar beneden 
val lende bladeren. Vele toeschouwers hielden dit gebeuren zelfs voor een luchtgevecht 
zoals we er wel vaker hadden gezien. 

c. Het werd bittere ernst . . .  

Bij nader toezien bleek het t e  gaan o m  jachtvl iegtuigen die hoog in d e  lucht acrobatische 
toeren uithaalden. Vanop de grond meenden wij de heel wendbare Engelse Spitfires te 
herkennen. Plots werd de middagrust danig verstoord door het angstaanjagende 
motorgeluid van een van de toestel len, dat met een duizelingwekkende snelheid naar 
beneden duikelde. Na een moment van doodse stilte realiseerden wij ons wat er zojuist 
gebeurd was. Het spektakel dat ons zonet nog boeide, had een dodelijk slachtoffer geëist. 
Het jachttoestel was in botsing gekomen met een ander vliegtuig en was neergestort. Het 
lokaliseren van het toestel bleek aan de hand van een opstijgende rookkolom heel 
eenvoudig . Het was, de kruin  van een canadapopul ier rakende, neergestort in  de 
Heirweg, op minder dan 1 km van onze woning.  

Op de plaats van het onheil zagen we dat het ging om een eenmotorig Amerikaans 
jachtvliegtuig van het type Thunderbolt P 47-D (met acht machinegeweren aan boord) .  
Het toestel was ontploft vooraleer de grond te raken en had zich in de ondiepe en toen 
droogstaande Smoufelbeek geboord. Het lag brandend en u iteengereten op een 
braakliggend stuk grond, begroeid met wat brem en struikgewas, achter het huis van de 
familie Prosper en Alice Van Loo-Claeys en kinderen (nu bewoond door de famil ie Rudy 
De Rµyter). Het verongelukte vliegtuig bevond zich ook in de onmiddell ijke omgeving van 



Amerikaans jachtvliegtuig Thunderbolt P-470. 

de won ing van de famil ie Maurits en Suzanna De Coussemaker-Rijkborst (nu het huis van 
Charles en Carine Van Landuyt-De Vuyst) . Het stuk grond en de nabije omgeving waarop 
het toestel was neergekomen,  werd in de loop van de volgende jaren volgebouwd met 
hu izen, waardoor het vandaag de dag moeilijk is om de toenmalige context precies te 
schetsen.  

Ook de bewoners u i t  de buurt van de crash, de gebroeders René en Richard 
Cromheecke, Adelin De Metsenaere, Aloïs Dobbelaere, Prosper Van Loo en Henri 
Timmerman, hadden het spektakel hoog in de lucht gevolgd. Zij zaten tot even voordien 
op een bank voor de woning van Maurits De Coussemaker, genietend van een korte 
middagpauze. Zij waren dan ook kroongetuigen van het hele gebeuren. Nadien 
verklaarden zij dat zij hadden gemerkt dat de pi loot nog had geprobeerd om de woningen 
en de bomen te ontwijken vooraleer de grond te raken, all icht met de bedoeling om de 
verwoesting te beperken en mensenlevens te sparen. Het is een nobele hypothese, 
waaraan zij zich hun leven lang hebben gehouden, doch waarover wij onze twijfels 
hebben . . .  het vliegtuig was immers razendsnel, in een minimum van tijd en quasi 
loodrecht neergekomen in een echte duikvlucht. 

d. De confrontatie met een akelig oorlogsfeit 

Ondertussen was de Donkse bevolking gealarmeerd en in groten getale toegestroomd. 
De ravage was verschrikkelijk. Het lichaam, of wat er nog van restte, van de ongelukkige 
pi loot 2de Lt. Leland L. Macfarlane was niet meer te herkennen. Resten van de man lagen 
verspreid over het hele terrein. Niet om aan te zien en nog veel moeilijker onder woorden 
te brengen . . .  Naast een laars van de piloot, die een afgerukt been verborg, herinneren 
wij ons nog heel goed de bru ine, aan flarden gescheurde met wol gevoerde pi lotenjekker. 

1 02 i die in een van de popul ieren was blijven haperen. 



Het toestel zelf was vol ledig ten prooi aan de vlammenzee, die sterk aangewakkerd werd 
door de nog aanwezige brandstof. De hitte trotserend, waagde een van de toeschouwers 
zich om de nog intact gebleven parachute van de pi loot letterl ijk aan de vlammen te 
onttrekken. Zijn experiment mislukte echter doordat de nog aan boord zijnde munitie door 
de h itte tot ontploffing kwam. 

e. Veiligheid en ordehandhaving 

De veiligheid van de aanwezigen kwam hierdoor danig in gevaar en iedereen besefte dat 
het bewaren van een zekere afstand noodzakelijk was. Vrij snel nadien verscheen een 
para-mil itaire eenheid in Duitse d ienst, die manu mi l itari het terrein waarop het vliegtuig 
was neergestort volledig ontru imde. Dat gebeurde echter n iet zonder slag of stoot. De 
famil ie De Coussemaker-Rijkborst, wiens huis zich in die zone bevond,  kan hiervan 
meespreken. Het echtpaar was immers 's morgens vroeg van huis weggegaan om op het 
veld te gaan werken bij Emiel Van Den Bossche. Al leen Antoon was met zijn jongste zus, 
Marie-Josée, die wegens ziekte in bed lag, thuisgebleven.  De andere kinderen,  Magriet, 
Arthur, Lea en Hubert waren naar school .  Toen het echtpaar vanop het land merkte dat er 
in de buurt van hun woning iets gaande was, keerden zij zo snel mogelijk naar hu is terug . 
Daar werd hun de toegang tot hun eigen woning ontzegd door de ordediensten.  

f. Een storm in een glas water 

Dergelijk optreden van de ordediensten tegen de burgerbevolking was uiteraard vragen 
om problemen. Het incident gaf aanleiding tot een hoogoplopende discussie. Door 
bemiddeling van de toenmalige veldwachter Arthur Roets uit Maldegem konden de 
gemoederen worden bedaard en werd de famil ie toestemming verleend hun woning te 
betreden. Daar konden zij met genoegen vaststel len dat zij geen schade hadden geleden 
door het ongeval, behalve het verlies van een drietal schapen .  

g. Het verdere verloop 

Volgens de verklaringen van de famil ie Prosper Van Loo werden de stoffelijke resten van 
de piloot, op last van de ondertussen aangekomen Duitse mi l itaire overheid, in een 
houten kistje verzameld en in een leegstaande schuur ondergebracht. Een soldaat van de 
Duitse Wehrmacht hield er de wacht tot de kist werd overgebracht naar Maldegem, waar 
de soldaat voorlopig ter aarde werd besteld. 

h. De ware oorzaak van de crash 

Wij gingen op zoek naar de ware oorzaak van de crash waarvan we die bewuste dag 
getuige waren. Op die manier kwamen we te weten dat de toestel len die we hoog in de 
lucht hadden gezien, eerder op de dag waren opgestegen in het Verenigd Kon inkrijk, met 
als opdracht een groep bommenwerpers die naar Wilhelmshaven en Emden in Duitland 
vlogen, te escorteren en te beschermen. De pi loten moesten, eenmaal ze boven de 
Thames (vlakbij Londen) vlogen, een strikt gesloten formatie vormen en zo het kanaal 
overvliegen. 



Nu is het zo dat die jachttoestel len daarbij een veel grotere snelheid ontwikkelen dan de 
zwaar beladen bommenwerpers. De eerste moesten daarom regelmatig rechtsomkeer 
maken,  zodat de bommenwerpers niet te ver achter zouden blijven.  Bij een van die 
bewegingen moet het toestel van 2de Lt.  Leland L.  Macfarlane in  botsi ng zijn gekomen 
met een ander, meerbepaald dat van zijn strijdmakker Lt. Gorden H .  Whitlow. Beide 
vliegtuigen liepen daarbij heel wat schade op en zijn al lebei jammerlijk neergestort. 

De Amerikaanse piloten 2de Lt. Leland L. Macfarlane (links) en 1 ste Lt. Gordon H. Whitlow. 

De onfortuin lijke pi loot die in de Heirweg neerstortte, was afkomstig uit Californië en 
behoorde tot de U .S .  Army Air Force 334th Squadron - 4th Fighter Group. Hij l igt 
begraven op het Epinal American Cemetry in Epinal (Frankrijk) .  Het andere toestel met 
fi rst Lt. Gorden H .  Whitlow aan de stuurknuppel is neergekomen in de wijk Sint-Rita in 
Moerkerke-Damme. Ook voor die pi loot l iep het ongeval fataal af. 

Naarmate de oorlog vorderde, kwam er steeds meer en meer activiteit in de lucht. Meer 
dan ooit tevoren zagen we dagelijks de geall ieerde toestellen overvl iegen op weg naar 
Duitsland .  Wij herinneren ons nog heel goed de B1 ?-bommenwerpers, de zogenaamde 
'Flying Fortresses', met hun typische motorgeluid. We zagen ze vaak heel vroeg in de 
ochtend heenvliegen en later op de dag, al dan niet geraakt door Du itse luchtdoelarti l lerie, 

1 04 1 van hun missie terugkeren. 



Epinal American Cemetery en memorial. (foto: American Battle Monuments Commission) 

De getuigenis van Wilfried Morre 

In het verlengde van onze eigen getuigenis geven wij u tevens het relaas van dezelfde 
feiten door de ogen van Wi lfried Morre. Onder de titel Herinneringen aan een 

Amerikaanse Adelaar deed hij zijn bijzonder gedetailleerd verhaal als spiegelbeeld van 
wat wij destijds gezien hebben. 

Wilfried Morre werd geboren in Brugge op 1 1  januari 1 942 en liep school in Moerkerke en 
Brugge. Hij woonde met zijn ouders, broers en zus op het ouderlijke erf in Platheule
Damme, dat vanaf 1 2  september 1 944 in  de meest vooruitgeschoven Du itse 
gevechtslinies lag . Nauwgezet volgde het gezin Morre alle oorlogsgebeurten issen in de 
streek zo goed mogelijk op. Dat laat ons dan ook toe om zijn versie van de 
gebeurtenissen van 2 1  mei 1 943 te vergelijken met de onze. 

"21 mei 1 943, een prachtige lentedag. Vanop 4 verschil lende vliegvelden in  het Veren igd 
Koninkrijk stijgen vóór de middag 1 23 B-1 7  Flying Fortresses van het aste Amerikaanse 
luchtleger op met bestemming Wilhelmshaven en Emden om er de duikbootinstal laties te 
bombarderen. Als onderdeel van een afleidingsmanoeuver om Duitse jachtvl iegtu igen 
aan te trekken en zo te voorkomen dat ze de bommenwerpers zouden onderscheppen, 
voerden een dozijn P-47 Thu nderbolt-jachtvliegtu igen van het 334ste Squadron - 4th 
Fighter Group met basis in Debden (Essex) ,  tussen Oostende en Gent een zogenaamde 
'Rodeo' uit. Dit is een aanvalsvlucht boven vijandel ijk gebied tegen 
gelegenheidsdoelwitten. Bij deze missie gaan drie toestel len verloren. Twee daarvan 
kwamen met elkaar in botsing , terwijl de derde piloot, Wil l iam Brewster Morgan , door een 
Messerschmitt BF 1 09 te grazen werd genomen voor de kust van Oostende en in zee 
terechtkwam. H ij belandde in krijgsgevangenschap en na verzorging in een Brussels 
hospitaal mocht hij tijdens de rest van de oorlog gen ieten van de Duitse gastvrijheid in 
Stal� Luft l i l  Sagan. Hij overleefde de oorlog evenwel ,  wat niet kan gezegd wdräen van j 1 05 



de twee andere pi loten first Lt. Gordon H .  Whitlow en Lt. Leland L. Macfarlane. 

Over hen vermeldt een officieel verslag van de Amerikaanse Luchtmacht (Missing Aircrew 
Report - MACR) :  'Beide vl iegtuigen werden voor het laatst opgemerkt terwij l ze boven 
land vijandelij ke toestellen achternazaten nabij Gent, ongeveer rond 1 3.50 u. Ze waren 
betrokken bij een botsing in de lucht. First Lt. Whitlow stortte neer nabij de Belgisch
Nederlandse grens in het gehucht Den Hoorn (Sint-Rlta) , ongeveer 7 mijl ten noordoosten 
van Brugge en werd begraven op het kerkhof van Moerkerke; Lt. Macfarlane crashte in  
Donk naast de Heirweg in  Maldegem '. 

Ooggetuigen op de grond zijn  evenwel steeds unaniem geweest, op het ogenblik van de 
botsing waren er geen Duitse jachttoestel len in de buurt. De Amerikaanse toestel len · 
voerden op grote hoogte samen een schijngevecht uit ('ze waren aan het spelen' zei 
men) .  Er mag worden verondersteld dat ze 'dog-fight' tactieken aan het inoefenen waren. 
Dit zijn wervelende l uchtgevechten op korte afstand tussen twee of meerdere vijandelijke 
jachttoestellen (zoals vechtende honden) waarbij het erop aankomt om zich zodanig 
achter de tegenstander te manoeuvreren dat hij ,  ook al is het maar even, in het vizier 
verschijnt en de boord kanonnen hun  dodel ijke werk kunnen doen. Snelheid,  
wendbaarheid en vliegervaring zijn hierbij van doorslaggevend belang. Hoe het ook zij, 
met een daverende klap die ki lometers ver in de omtrek de bevolking deed opschrikken, 
botsten de toestellen omstreeks 1 4.50 u. (één uur  tijdsverschi l  met het Vereningd 
Koninkrijk) tegen elkaar waarop ze beide neerstortten. Wie n iets had gemerkt van het 
drama in de lucht vroeg zich geschrokken af wat er gebeurde. 

First Lt. Whitlow's Thunderbolt stortte te pletter op Den Hoorn langs de Schoeperstraat op 
een perceel dat bekend staat als de Kromming ;  hijzelf werd levenloos aangetroffen nabij 
het toestel .  Leland Macfarlane's verhakkeld l ichaam bevond zich tussen de brokstukken 
van zijn  vl iegtuig dat was neergekomen in de Heirweg in Donk op een veld achter de 
woning van Prosper Van Loo". 

Volgens een andere getu igenis, die van Frank Raeman, werd onder leiding van majoor 
Blakeslee, tussen 1 3.09 u. en 1 4.45 u. een rodeo u itgevoerd boven het gebied Oostende
Gent. Verschi l lende vijandelijke groepen vl iegtuigen werden in de richting van Brugge 
gezien. Het 335th Fighter Squadron verzekerde de hoge dekking, terwijl het 334th samen 
met het 336th de vijand zou verhinderen terug naar Frankrijk te vliegen. Twee toestellen, 
namelijk die van eerste Lt. Gordon H .  Whitlow en van tweede Lt. Leland L. Macfarlane 
zetten de achtervolging in .  Ter hoogte van Maldegem-Donk kwamen ze in aanraking met 
elkaar. Het toestel van eerste Lt. Whitlow stortte neer in Moerkerke, terwijl dat van tweede 
Lt. Macfarlane in de Donkse Heirweg ju ist boven de grond uit elkaar spatte. 

Daaruit kunnen we beslu iten dat de bevindingen van W. Morre enigszins afwijken van de 

visie van F. Raeman, die ook reeds jaren bezig is met het in kaart brengen van de 

luchtmachtactiviteiten boven onze gewesten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook C. De 

Decker maakt in zijn heel recent verschenen boek Vleugels boven het Meetjesland gewag 

yan confrontaties met vijandelijke toestellen. Ontegensprekelijk zijn het alle, stuk voor 

stuk, reële getu igenissen, resulterend uit permanent opzoekingswerk en bovendien van 

1 06 1 onschatbare waarde voor onze regionale geschiedenis. 



3. DE LAATSTE VLIEGTUIGCRASH IN DONK GEDURENDE DE OORLOG 

Na de spectaculaire landing van de geal lieerde troepen, die plaatsvond in de vroege 
ochtend van 6 juni  1 944 op de Normandische kust tussen Cherbourg en Caen,  was het 
vanzelfsprekend de bedoeling om snel door de Duitse l in ies heen te breken. Een nooit 
geziene en bijzonder goed uitgeruste troepenmacht, met onder meer heel wat Canadese 
eenheden, had voet gekregen op het West-Europese vasteland . Toch betekende dat 
geenszins het einde van de oorlog . Al leen al op D-day vielen er bijna 1 0 .000 doden, 
waaronder 1 074 Canadezen.  

Ondertussen rukten de Canadese troepen verder op en bereikten op 12 september 1 -944 
met hun 'Bren Carriers' kort na de middag Donk. Het waren infanteristen van het South
Alberta Regiment, behorend tot de vierde Canadian Armoured Division .  Ze kwamen 
vanuit St.-Omer in Noord-Frankrijk. De herberg De Gouden Kroon bij Cyriel Dhoore (nu 
eigendom van André en Carine De M uer-Stokx) aan de Kronekalseide, vormde hun 
eerste halte op Donks grondgebied. Overal waar ze passeerden bracht een enthousiaste 
menigte hun een spontane ovatie. De operatie 'Overlord ' had stilaan een aanvang 
genomen. Helaas, de Canadezen slaagden er door de hevige Duitse weerstand n iet in 
door te stoten ten noorden van het Schipdonk- en Leopoldkanaal. De vrees voor 
permanent oorlogsgeweld groeide in Donk en ook elders in de streek. 

Pas toen op 1 4  oktober 1 944 de eerste tanks over de baileybruggen rolden,  vlakbij 
Strobrugge in de richting van Aardenburg ,  deinde die angst weg. Het zou nog duren tot 
3 november vooraleer de laatste weerstand in Knokke en Zeebrugge was gebroken. 
Meteen het officiële einde van de zuivering en bevrijding van de 'Schelde-pocket', de 
zogenaamde 'Switchbackoperatie'. 

In die periode van zes lange weken, waarin Donk zich tussen hamer en aambeeld 
bevond, werd het dorp voor de derde maal opgeschrikt. Een escadril le van 3 Britse 
jachttoestel len, hoogst waarschijn l ijk Typhoons, waagde zich boven de oorlogszone. 
Wellicht op verkenning, volgde de groep hoog in de lucht precies de strategische corridor 
tussen het Leopold- en het Schipdonkkanaal en de Belgisch-Nederlandse grens. Op zich 
was dat niet zo bijzonder; wij waren dan wel al bevrijd , maar de oorlog was nog lang niet 
gedaan. Daar zouden we weldra aan herinnerd worden. 

Hawker Typhoon Mk. IB - 1 94 1 .  
Een gevreesde duikbommenwerker van Engelse makelij 
voor het bestoken van gronddoelen • 



De rust en stilte, met op de achtergrond enkel het geluid van de hoog overvliegende 
geall ieerde toestel len, werd op een gegeven ogenblik doorbroken door het geluid van 
luchtafweergeschut. De ondertussen naderende vl iegtu igen werden onder vuur  genomen 
door het Du itse luchtafweergeschut dat in  de Nederlandse dorpen Aardenburg en Sluis 
was gestationeerd. Een van de jagers werd daarbij herhaaldelijk geraakt. Als gevolg 
daarvan moet de pi loot geoordeeld hebben dat het moment gekomen was om gebruik te 
maken van zijn parachute om zijn vliegtuig te verlaten .  Eens op de begane grond, op het 
nippertje ontsnapt aan de dood, slaagde de piloot erin om ondanks enkele verwondingen 
veroorzaakt door zijn val, toch op eigen kracht zijn neergestorte toestel te bereiken. Het 
jachtvl iegtuig vertoonde zware averij en was doorzeefd met kogelgaten door de Duitse 
arti l lerie. Aan boord van het toestel bevond zich evenwel nog een aanzienlijke 
hoeveelheid m unitie. Het was neergestort in  een weide van het Klein Hof van Sint-Jan, 

nabij het nog bestaande dennenbosje. Die gronden, eigendom van het Brugse OCMW, 
werden toen (en vandaag nog steeds) u itgebaat door de famil ie Verleye. 

De pi loot werd onmiddel l ijk bijgestaan door het haastig toegesnelde personeel van de 
nabije mi l itaire hu lppost. Zij brachten hem naar wat toen bekend stond als het 
'Sanatorium' ,  vandaag het El isabethziekenhuis in Sijsele. Tijdens de bevrijding werd het 
gebouw omgevormd tot Army Genera/ Hospita/ en operationeel gemaakt ten dienste van 
de geall ieerde troepen. 

Ook die vliegtuigcrash trok vanzelfsprekend heel wat nieuwsgierigen uit de omgeving 
aan. Toen men zich echter realiseerde dat het toestel nog een grote hoeveelheid munitie 
aan boord had, die dreigde te ontploffen,  trokken velen zich terug op een veilige afstand. 
Ook het feit dat de pi loot het ongeval had overleefd en onmiddel lijk werd afgevoerd, deed 
velen vrij snel huiswaarts keren. 



4. TOT SLOT . . .  

Vol ledigheidshalve hebben we gemeend, ondanks het gebrek aan informatie over die 
laatste crash, er toch vermelding van te moeten maken. De bewuste dag waarop die 
Britse jachtvliegtuigen overvlogen, waren wij niet thuis. Door het feit dat het ons nog 
steeds ontbreekt aan concrete bewijzen was het voor ons niet makkelijk om een compleet 
relaas te geven van de feiten .  Aan een hypothese, op het gevaar af naar improvisatie af 
te gl ijden en een vertekend beeld te geven van d it gebeuren,  durfden we ons evenmin 
wagen. De informatie die we hebben ,  is dus enkel gebaseerd op mondelinge overlevering 
van dorpsgenoten die er die dag wel bij waren. 
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De familie De Smidt en het eerste 
postkantoor in Adegem 

Eddy Fourez 

Een eerste belangrijke dienstverlening die aan de Adegemnaars ontnomen werd , was het 
verkeer per spoor. Op 1 jun i  1 957 stopte officieel de laatste trein in Adegem. Vele mensen 
liepen tot aan het stationnetje om het treinpersoneel in de bloemen te zetten .  De trein 
bleef nog wel enkele maanden langer rijden en stopte o.a .  nog in Maldegem en in  Sijsele. 
Uitzonderlijk hield de trein nog eens halt in Adegem op een winterse februaridag in 1 959: 
de wegen waren zo glad dat de vervangingsautobussen niet konden uitrijden.  
Met de fusie der gemeenten begin 1 977 verhuisden ook de diensten van het plaatselijk 
gemeentehuis naar Maldegem. 
Zonder massaal protest werd het dienstbetoon van een postkantoor aan de Adegemse 
bevolking ontzegd in 2004. Maar hoe en wanneer kreeg Adegem zijn eerste postkantoor? 
Even terugblikken.  

JULES DE SMIDT 

De familienaam De Smidt zien we in Adegem voor het eerst opdu iken in 1 786. Op 
28 november van dat jaar treden Jan De Smidt, afkomstig uit Oedelem en Anna-Maria 
Wouters u it Adegem in het huwelijk. Het echtpaar vestigt zich in Adegem, schuin 
tegenover het gemeentehuis, waar nu de woningen gelegen zijn met de huisnummers 25 
tot 33, die in grote trekken tot aan de Schoolstraat reiken.  Aanvankelijk bewoont de 
famil ie De Smidt een laag huisje (momenteel nr. 31 en 33) . 
Francis De Smidt, zoon van Jan en timmerman van beroep, huwt met Sophie-Caroline De 
Sutter. Zij krijgen zes kinderen, waaronder Jules. 

Aangezien de fami lie De Smidt over voldoende grond beschikt, wordt een stuk verkocht 
aan de fami lie Van De Velde (nu nr. 25 en 27, respectievel ijk bewoond door Maria Van 
Schoote en Nicole De Vlieger). 

In de 2de helft van de 1 9de eeuw staat de uitreiking van de brievenpost en de diensten 
van de post in het algemeen nog in de kinderschoenen. Eenmaal in de week komt een 
brievenbesteller met enkele brieven te voet van Eeklo naar Adegem langs Raverschoot. 
Let wel : van Eeklo en niet van Maldegem. Eigenaardig toch ! Tot 1 950 en later treft men 
nog altijd brieven aan met als bestemming Adegem en tussen haakjes de vermeld ing:  'bij 
Eeklo'! 

Foto links: Ooit een vertrouwd beeld in Adegem: de 'facteur' per fiets Denis Van De Velde in de Kerkstraat. 
Hij ve(ongelukte jammerlijk op nieuwjaarsdag 1 955. 



------------- ----------------------------

Jules De Smid! (rechts) met zijn twee broers en twee zusters. 
Hippolyte was gehuwd in Frankrijk en stierf in St.-Malo in 1908. Hij had geen kinderen. 

Hilaire stierf in Adegem in 1 920. Jules, eerste postmeester in Adegem, overleed in 19 17. 
Rosalie was gehuwd en woonde in Eeklo. Pauline stierf in Adegem in 1928. 

Tot 1 883 geeft de postbode uit Eeklo zijn pakje brieven af aan de verantwoordelijke 
beambte en die plaatst de brieven voor het raam van zijn woning. Voorbijgangers in 
' t  dorp kunnen op die manier z ien wanneer er briefwisseling is voor hen en gaan die dan 
meteen afhalen. In  1 883 kan men nog niet spreken van een postkantoor, evenmin van 
een postmeester. Officieel heette hij toen agent de dépöt, zoiets als bewaarder van de 
brievenpost. 

1 1 2 1 Vanaf 1 880 vinden de hogere instanties in Brussel dat er dringend iets moet gebeuren 



met de organisatie van het postwezen .  De eerste resu ltaten zijn vooral te merken in de 
grote steden, maar er wordt ook aan het platteland gedacht. Een zoon van de timmerman 
Francis De Smidt voelt zich geroepen om als eerste zijn kandidatuur  te stel len voor de 
functie van postbeambte in Adegem. Wij hebben het over Ju les De Smidt. 

Postmeester Jules De Smidt, geboren in 1 848, huwt met ldalie Van Rie, afkomstig uit 
Maldegem-Strobrugge, in het jaar 1 889. 
ldalie Van Rie komt uit een landbouwersgezin met elf kinderen.  Niet te verwonderen dat 
die fami l ienaam veel voorkomt in de streek. Van de vader van ldalie Van Rie werd gezegd 
dat hij de stoomtram van Breskens niet g raag zag komen. Om naar zijn akkers te gaan, 
volgde hij de bedding waarop later de tramsporen werden aangelegd. Toen de lijn 
Breskens-Maldegem in gebruik kwam, weigerde hij halsstarrig u it de weg te gaan voor het 
naderend gevaarte. Hij stapte gewoon voor de locomotief tot hij zijn akker bereikt had en 
moest afslaan. Pas daarna kon de tram doorrijden . 

Eenmaal getrouwd laat Jules De Smidt een woning bouwen ,  die er nu nog staat met als 
huisnummer 29, momenteel bewoond door zijn achterkleindochter, Estel le Fourez. Voor 
de woning af is, neemt Jules met zijn echtgenote gedurende enkele maanden zijn i ntrek 
in de Kerkstraat nr. 20, in de toenmalige woning van een zekere De Bruyckere. Tussen 
1 890 en 1 90 1  worden in het gezin zeven kinderen geboren :  Gaston ,  Marie, Robert, 
Estelle, Yvonne, Rachel en Jeanne. 

Vermoedelijk wordt Ju les De Smidt door de postmeester van Eeklo als kandidaat
postbeambte en later als postmeester voorgedragen bij de hogere instanties. In 1 880 is 
h ij verantwoordelijk voor de brievenpost (agent de dépót) en daarna mag hij op proef naar 
Eeklo. Een paar jaar later wordt hij tijdelijk aangesteld en ten slotte in  1 883 definitief 
benoemd als postmeester in Adegem. 

Vooraleer aanvaard te worden als postbeambte en later als postmeester, moet de 
kandidaat een borgsom betalen die overeenkomt met een jaarwedde. I n  1 880 verdient 
Jules De Smidt 200 frank per jaar, als postmeester verdient hij later 1 000 frank. Naarmate 
de wedde vermeerdert, wordt ook de waarborg verhoogd .  En om zeker te weten dat 
betrokkene altijd pl ichtsgetrouw zijn d ienst zal verrichten,  moet hij ook de eed afleggen. 
De posttarieven bedragen 1 ,  2 of 5 centimes volgens de stukken .  Sommige brieven 
worden ook op zondag besteld . Er geldt hiervoor een speciaal tarief, enigszins te 
vergelijken met de huidige priortoeslag. 

De elektriciteit arriveert uiteindelijk ook in Adegem. De petroleumlamp belandt op zolder. 
Jules De Smidt is geboeid door de nieuwe uitvinding en prutst zelf aan de bedrading om 
zijn woning van licht te voorzien, hierbij ongetwijfeld geholpen door zijn oudste zoon 
Gaston,  die lessen heeft gevolgd aan de Nijverheidsschool in Gent. Hij installeert ook 
twee elektrische bel len : een voor binnen en een voor buiten .  Om een eventuele 
nachtelijke indringer af te schrikken, heeft hij aan de achterkant van zijn woning een 
systeem van draden verborgen onder het gras, verbonden met de twee bellen. Maar er 
is dikwijls vals alarm, veroorzaakt door een kat. I n  zijn vrije tijd maakt en ontwikkelt Jules 
zelf foto's. Daarenboven is hij ook verzekeringsmakelaar. De posterijen achten dit 
onverenigbaar met zijn beroep en zo staat hij zijn bijberoep af aan zijn broer Hi laire .  
Robert De Smidt, tweede zoon van Ju les, zal later de tak verzekeringen van zijn oom 
overnemen. 
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CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE. 
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Bewijs van betaling van de borgsom van 200 frank (1 O januari 1 883). 
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Ce dont Je nom précédci d'un nstcirisque (*) dovr 

/, complciter cautionnement dans Ie plus bref ucilai. 

Officiële bevestiging vanuit Brussel van de aanstelling van Jules De Smidt als 'postonderontvanger' op 2 juni 1 883. 

Tussen 1 9 1 4  en 1 91 8  zijn de activiteiten in het postkantoor beperkt. Op 20 augustus 
1 91 4  wordt de dienst der postcheq ues geschorst. Die toestand bl ijft zo tot 2 januari 1 91 9. 

In tegenstel l ing tot de periode 1 940-1 945 belet de bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog 
nagenoeg elk verkeer van de ene zone naar de andere. Vergeten we hierbij niet dat de 
bevolking over weinig of geen verkeersmiddelen beschikte. 

De eerste postmeester van Adegem overlijdt plotseling na een hartaanval op 28 februari 
1 91 7. ldalie Van Rie, de weduwe van Jules De Smidt, tracht het gezin overeind te houden 
met hun drukkerijtje. Aankondigingen van feestelijkheden, rouwbrieven en doodsprentjes 
staan nu op haar naam. De dru kkerij houdt op te bestaan in 1°937. De moderne drukkerij 

1 1 6 \ van meester De Baets aan de Staatsbaan zal die taak overnemen. 



Persoonlijke administratieve fiche van Jules De Smidt, opgemaakt op 26 januari 1 889 en daarna aangevuld tot 1 907. 
Ondertussen bedraagt zijn wedde op jaarbasis 1 000 fr., alsook de borgsom. 
Hier zijn ook de talen vermeld die Jules De Smid! kan spreken en schrijven: Flamand et Français. Ook de geboortes van 
zijn eerste kinderen staan erop vermeld, nl. Gasten, Marie-Louise, Robert en Estelle. Helemaal onderaan de vermelding 
van de eerste medailles die hij heeft ontvangen. l 1 1 7 .-,;; -



ESTELLE DE SMIDT 

Estelle De Smidt, de tweede dochter van Ju les en ldalie Van Rie, raakt later beter gekend 
onder de naam van madame van de post. Zodra zij het pensionaat der Zusters Maricolen 
in Maldegem verlaten had ,  is zij altijd bereid geweest om haar vader in het postkantoor te 
helpen .  Op die manier heeft zij zeer vroeg de praktische kennis opgedaan voor wat later 
haar beroep zou worden.  Na de dood van haar vader kan zij aanvankelijk, samen met 
haar jongere zuster Jeanne, inspringen voor de meest courante verrichtingen. Meteen 
d ient zij een aanvraag in voor de betrekking van postmeesteres. Een inspecteur  van de 
posterijen komt ter plaatse een examen afnemen. Kort daarna wordt zij eerst op proef 
aanvaard en ten slotte definitief benoemd . Gedurende enkele jaren neemt haar zuster 
Jeanne hetzelfde ambt waar in Sint-Laureins als tijdelijke. 

Na 1 1  november 1 9 1 8  kunnen de postverrichtingen geleidelijk hervat worden. Madame 

van de post blijft haar ambt uitoefenen tot op het einde van de jaren vijftig. Twee moderne 
uitvindingen bl ijft zij tijdens haar ambtsperiode halsstarrig weigeren:  de telegraaf en de 
telefoon .  Weliswaar is er in Maldegem een telegraaf- en telefoonkantoor van waaruit 
telegrams ook in Adegem worden bezorgd aan de bestemmeling. Maar het is nu moeilijk 
te begrijpen dat er voor zo'n functie geen telefoon voorhanden was. Eenmaal op 
pensioen heeft zij wel een telefoon voor privéaangelegenheden.  Maar dan zijn we in de 
jaren zestig beland. 

1 1 8 j Klas van de toenmalige meisjesschool in Adegem-Dorp. Estelle De Smidt staat in het midden van de 2de rij. 



Adegem-Dorp omstreeks 1 905. Voor zijn woning (postkantoor) staat Jules De Smidt met zijn echtgenote ldalie Van Rie en 
hun zeven kinderen: de twee zonen Gaston en Robert en de vijf dochters: Marie, Yvonne, Jeanne, Estelle en Rachel. 
V.l.n.r. de woningen van H. Van De Velde, 'estaminet', het postkantoor (nu Adegem-Dorp 29) en de woning, later tijdelijk 
bewoond door Robert De Smid! (de latere 'Welvaart'). In de verte links de woning van dokter Ducaju. Rechts de 
woningen van de families De Laere, Boels en De Kesel. 

De periode 1 920-1 930 kent woelingen, geldontwaarding.  sociale el lende en emigratie. 
Vele mensen komen hun geld afhalen van hun spaarboekjes van de ASLK (Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas) om uit te wijken. De Veren igde Staten oefenen een geweldige 
aantrekkingskracht uit op jonge ondernemende fami l ies. I n  de stad Moline (staat l l l i nois) 
en in Detroit worden vele emigranten geregistreerd afkomstig uit onze streken.  In  Detroit 
wordt zelfs door de uitgeweken fami lies een tijdschrift u itgegeven :  De Gazette van Detroit! 

Ook trekken veel Vlamingen naar Noord-Frankrijk en de streek rond Parijs .  Na het grote 
bloedverg ieten van 1 9 1 4- 1 9 1 8  zij n zij er welkom.  Zij beginnen een n ieuw 
landbouwersleven op een boerderij met tiental len hectaren grond. Een tak van de famil ie 
Van Rie uit Maldegem gaat zich vestigen in de streek van Pontoise. De uitgewekenen zijn 
zo talrijk dat het bisdom het nodig vindt priesters uit te sturen om deze mensen regelmatig 
op te zoeken en te steunen . Die famil ies ontvangen ook een tijdschrift dat uitgegeven 
wordt door het Werk der Vlamingen in Parijs. 

Het Werk kan rekenen op de opbrengst van omhalingen in onze kerken.  Ondertussen zet 
op dit ogenblik de derde generatie het werk van hun grootouders voort, alhoewel niet 
meer uitsluitend in de sector van de landbouw. Deze jongeren zijn vol ledig geïntegreerd 
met de Franse bevolking, maar meestal bl ijft de band bestaan met het geboortedorp en 
de familie. 



Zeldzame opname van Adegem-Dorp tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
De personen v.l.n .r. zijn: twee Duitse soldaten, Maurits (?) en Hector De Laere, twee kinderen en een onbekende. 
Aan de overzijde het huis Boels, café De Laere, het gemeentehuis, de vroegere meisjesschool en huis De Label. 

Even een anekdote. Elk jaar opnieuw is er een nijpend tekort aan personeel in de homes 
voor ouden van dagen bij onze zu iderburen. Een Antwerps instituut nam het initiatief om 
tijdens de vakantie vrijwil l igers te sturen naar het departement van de Aisne. Men koos 
hiervoor een dorp uit waar de nood het hoogst is. I n  1 985 viel de keuze op Neuil ly-Saint
Front. Het moet dan toch lukken dat de kleindochter van madame van de post, die deel 
uitmaakte van de groep vrijwil l igers, in het home van het dorp onthaald werd met een 
'goedendag '. Een bejaard vrouwtje, afkomstig uit Adegem, vertelde dat zij na de Eerste 
Wereldoorlog al haar spaargeld was komen afhalen in het postkantoor om met haar gezin 
u it te wijken naar de Aisne. 

In tegenstel l ing tot de periode 1 91 4- 1 9 1 8 , kunnen de meest courante verrichtingen 
normaal doorgaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld van Adegem
Maldegem veronderstelt de aanwezigheid van talrijke Duitse mil itairen, waaronder 
leerl ing-pi loten van de Luftwaffe. In het postkantoor kunnen Duitse soldaten met 
Deutsche Mark betalen voor hun verrichtingen. Het is niet echt een wisselkantoor, maar 
het personeel moet er te allen tijde een dubbele boekhouding op na houden : een in 
Belgische frank, verreweg de omvangrijkste natuurlijk, en een in Deutsche Mark. I n  
Brussel verschijnt in d ie  periode onder controle van de bezetter een Duitstalig dagblad Die 

120 1 Brüsseler Zeitung, waarvan er slechts een paar abonnees werden genoteerd in Adegem. 



Familiefoto, genomen omstreeks 1 920. 
Zittend v.l.n.r.: Aline De Sutter, echtgenote van Robert De Smid!, met zoontje Willy op de arm; ldalie Van Rie, weduwe 
van Jules De Smid!; Gaston De Smidt, Pauline De Smid!, de zus van Jules, met Armand De Smid! op haar schoot. 
Staand: v.l.n.r. Estelle, Robert en Jeanne De Smid!. 

Kort na de bevrijding van Adegem op 1 2  september 1 944, brachten de geal l ieerden 
briefjes van 5 en 1 0  frank in omloop om aan de soldaten toe te laten uit te gaan in de 
omgeving; een pintje kostte toen minder dan 5 frank. Het was een soort van zakgeld of 
soldij voor hen. De briefjes waren op voorhand in Engeland gedrukt. 

Die bankbriefjes mogen wij echter niet verwarren met de geldstroom van nieuwe briefjes 
- in het grootste geheim in Engeland gedrukt - die de oude Belgische vooroorlogse 
briefjes moeten vervangen. Wij bedoelen de operatie Gutt . Min ister Gutt maakt deel uit 
van de regering-Pierlot. Samen met een handvol andere ministers (waaronder Spaak) is 
eerste minister Pierlot in 1 940 naar Engeland gevlucht. Als minister van Financiën kan 
Gutt tijdens de oorlog zijn plan voorbereiden en na de bevrijding van het land laten 
uitvoeren.  Dat alles begon op 5 oktober 1 944. 

leder gezinshoofd ontvangt een formul ier (te vergelijken met een aangifte voor de 
belastingen) waarop het bezit van de famil ie moet genoteerd worden en aangegeven :  alle 
briefjes van 1 00, 500, 1 000 frank en meer worden samen met het formulier in het 
postkantoor binnengebracht. Pasmunt en briefjes van 50 frank en minder ontsnappen 
aan deze regel. Tijdens de overgangsperiode worden bij de winkeliers geen biljetten 
aanvaard van 1 00, 500, 1 000 frank en meer. In rui l voor de oude briefjes krijgt men 2000 
frank per persoon onder de vorm van nieuwe briefjes om tijdelijk verder te kunnen leven.  
Om minder op te val len bij de plaatselijke bevolking vragen de meeste mensen met grote 
bedragen of zij kunnen bediend worden op afspraak, voor of na de diensturen.  i 1 21 



In de tuin van hun woning, Adegem-Dorp 29: de weduwe van 
Jules De Smidt met haar vijf dochters, Rachel, Yvonne, 
Marie, Estelle en Jeanne. 

Het teveel wordt tijdelijk  geblokkeerd. Ook 
de gelden van de spaarboekjes van de ASLK 
werden tijdelijk geblokkeerd. De toenmalige 
regering vreest voor een kolossale 
geldontwaarding .  Aangezien de meeste 
voedingswaren tijdens de oorlog zijn 
gerantsoeneerd , is er voor vele 
landbouwproducten en nog meer voor de 
ingevoerde producten van voor 1 940 een 

zwarte markt ontstaan.  Tijdens de oorlog betaalt men 1 0  frank voor 1 ei, 400 frank voor 
1 kg boter, 40 frank voor 1 kg graan. Koffie werd zeer schaars en kostte 1 000 à 1 200 

frank per kg , n iet-gebrand en n iet-gemalen. De meeste mensen trachtten de oorlog te 
overleven met een bescheiden inkomen.  Enkele boeren, die zich dankzij de zwarte markt 
hadden kunnen verrijken,  zagen zich nu genoodzaakt hun bezit in te leveren en ontvingen 
voorlopig weinig in de plaats. 

Zoals Gutt in oktober 1 944 poogt de inflatie zoveel mogelijk in te dijken, onderneemt 
eerste m inister Achi l les Van Acker een paar jaar later met hetzelfde doel de actie -1 O %. 
De beslissing daarvoor valt tijdens een weekend.  De volgende maandag is alles 1 O % 
goedkoper. leder postkantoor ontvangt stempeltjes om de postzegels af te stempelen 
met -1 0 %. Briefport bedroeg toen 1 ,50 frank. Dezelfde postzegel werd voortaan 
verkocht tegen 1 ,35 fr. De herdenkingszegels van de overvaart Oostende-Dover konden 
nog tijdig gedrukt worden tegen het nieuwe tarief. 

Na de overwinn ing der geall ieerden werden door de posterijen twee reeksen postzegels 
u itgegeven met V. Dokter Ducaju ,  waarschijn l ijk de grootste postzegelverzamelaar van 
de gemeente, reserveerde een gans blad van elke zegel ! 

Geleidelijk herneemt het vertrouwen van de bevolking in de spaarboekjes van de ASLK. 
Ook de scholen werken hieraan mee. Wekelijks kunnen de leerlingen aan hun 
onderwijzers en onderwijzeressen hun spaarcenten afgeven. Voor het einde van iedere 
maand stort de hoofdonderwijzer in het postkantoor de gespaarde sommen op de 
spaarboekjes van de leerl ingen. Het is een stichtend voorbeeld om vroeg te leren sparen 
op een ogenblik dat er in Adegem nagenoeg geen banken bestaan met faciliteiten zoals 

1 22 1 we die nu kennen. 



De zussen Yvonne (links) en Estelle De Smidt. Yvonne week in 1 9 1 4  uit naar de USA. Ze huwde met John Busheck; ze 
hadden geen kinderen. Estelle De Smid! huwde in 1 932 met Marc Fourez; ze hadden één zoon, Eddy. 

KOERIERDIENST MET DE FIETS VAN SINT-LAUREINS VIA ADEGEM NAAR H ET 

POSTKANTOOR VAN MALDEGEM 

Op het einde van de oorlog is het openbaar vervoer zeer beperkt, dikwij ls onderbroken of 
onbestaande. I n  die woelige periode heeft de directie der posterijen een systeem 
uitgedacht om geldtransporten dagelijks toe te vertrouwen aan twee postbodes van Sint
Laureins, namelijk een verantwoordelijke en een helper, die ingeschakeld wordt tegen 
een eventuele overval . Na de middag vertrekken zij per fiets met een postzak vanu it Sint
Laureins. In Adegem wordt halt gehouden . Daar wordt hun een tweede postzak 
toevertrouwd. Daarna rijden zij met de waardevolle zending naar het hoofdpostkantoor in 
Maldegem, waar de dienst van de twee postbodes een einde neemt. Zodra de 
spoorwegbrug in Balgerhoeke hersteld is, na de bevrijding in  1 944, komt het treinverkeer 
stilaan op gang en wordt de omslachtige koerierdienst afgeschaft. 

I n  grotere centra zoals in Gent begint een kandidaat-postbode als spoedbestel ler. Op het 
platteland is er geen spoedbesteller voorzien. De spoedbestel l ingen die 's morgens vroeg 
arriveren,  worden met de gewone post uitgereikt. Alleen in het dorp is er een tweede 
ronde kort na de middag, enkel voor brieven en eventueel voor spoedbestel l ingen. Zoals 
gezegd worden telegrams vanuit Maldegem ook in Adegem bezorgd. 

Het gebeurde wel eens dat madame van de post tijdens de vakantie, maar ook vóór en 
na schooltijd aan mij - voor de Adegemnaren Eddy van de post - vroeg om de 
expresbrieven te bezorgen. Voor de expresdrager bracht het klusje 2 à 1 O fr. op aan 
zakgeld. De mensen waren tevreden het bericht of het pakje zo vroeg mogelijk te 
ontvangen. De tarieven van de expresbrief waren toentertijd niet zeer hoog . De ! 1 23 



Marc Fourez en Estelle De Smidt in 1931 , voor hun huwelijk. 

bestemmeling was een tarief verschu ldigd afhankelijk van de afstand tussen het 
postkantoor en zijn  woning . Hiervoor bestond een officiële tarievenl ijst. Iemand uit 
Veldekens, verreweg de grootste afstand,  betaalde vijfmaal meer dan een bewoner van 
het dorp. 

Na de oorlog 1 940-1 945 meldt de eerste postbode zich 's morgens aan om vijf uur. Dat is 
de taak van Hippoliet De Laere. Vei l igheidshalve is kwart voor vijf voor Estelle De Smidt 
het uur  om op te staan en dan nog wel zonder wekker! Zeer uitzonderlijk staat Hippoliet 
voor een gesloten deur, zodat hij verplicht is te bellen aan nog altijd dezelfde bel die een 
halve eeuw voordien door Ju les De Smidt is geplaatst. Een eerste lichting van de 
brievenbus gebeurt rond vijf uur. Enkel de brieven worden afgestempeld en verzonden 
met de eerste trein naar Gent. Een postzak is n iet nodig : een grote bruine omslag 
volstaat. Die wordt dichtgekleefd en voorzien van een wit etiket met daarop de 
bestemming:  G ENT X. 

Omstreeks zes uur komt dezelfde postbode terug met zijn fiets, zwaarbeladen met 
postzakken :  één van Maldegem,  één van Brugge, één van Gent, één van Eeklo en één 
van de trein Brussel-Oostende. De laatste postzak is de zwaarste: de meeste dagbladen, 
postcheques en een groot deel van de briefwisseling steken daarin .  De postzak Brussel
Oostende wordt samengesteld in een posttrein die 's nachts de verbinding verzekert 
tussen Brussel en Oostende en onderweg de meeste stations aandoet. Het sorteren van 
de briefwissel ing gebeurt op de trein .  

O p  dat ogenbl ik, tussen zes uur  e n  halfzeven, zijn alle postbodes aanwezig i n  het 
bureautje van het postkantoor. De ruimte is er wel beperkt om met vier à vijf man te 
sorteren. De postzakken worden geledigd op één grote tafel ,  de bundels worden 
opengesneden en de briefwissel ing verdeeld onder de postbodes volgens hun ronde. De 
postnummers worden pas veel later ingevoerd. Moeilijk leesbare adressen komen dikwijls 
terecht in Adegem. De naam wordt soms verward met Ouwegem, Avelgem, Aaigem, 

1 24 J Oudergem, Edegem, Oelegem enz. 



De ronde zit erop. 'Facteur' Hippoliet De Laere op de terugweg naar 
zijn woning in de Kerkstraat. En waarom zou hij zijn petekend Maria 
De Laere geen lift geven? 

Emile Fevery nam de verantwoordelijkheid op zich om dagbladen en tijdschriften volgens 
de ronde te verdelen . Eenmaal alle zendingen zijn gerangschikt volgens de wijk, de straat 
en het huisnummer, kan iedere besteller aan zijn ronde beginnen. Zoals nu nog 
gedeeltelijk het geval is, gebeuren de verplaatsingen met de fiets van Adegem-Dorp naar 
Kruipuit en Veldekens, naar Onderdijke en Blakkeveld, naar Balgerhoeke enz. 

Denis Van De Velde woonde naast het postkantoor (momenteel nr. 27) . Zijn echtgenote, 
Madeleine Bonne, hielp haar man thuis zoveel mogelijk bij het sorteren.  Denis kon altijd 
met een gerust gemoed naar Balgerhoeke vertrekken,  zonder dat er één brief n iet op 
nummer volgde. Bij het oversteken van de Staatsbaan verongelukt Denis op 
nieuwjaarsdag 1 955. Na dit droevig voorval bl ijft Madeleine alleen achter. 

Het uitreikingsgebied van de brievenbestel lers was en is nu nog zeer groot. Zestig jaar 
geleden zijn er drie grote rondes, maar al vlug blijkt een vierde en zelfs een vijfde 
postbode nodig te zijn .  Emile Fevery, gehuwd met Majella Sierens, verzekert de eerste 
ronde. Hij huurt eerst een woning in het Dorp tegenover burgemeester De Kesel en 
verhuist daarna naar zijn nieuwgebouwde woning aan het station van Adegem. H ij bestelt 
de wijken Kruipuit en Veldekens. Denis Van De Velde neemt de Oude Staatsbaan en 
Balgerhoeke voor zijn rekening. De ronde van Hippoliet De Laere strekt zich uit tot 1 1 25 



'Facteur' René De Pré ( 1877 - 1 956) was muzikaal en 
zeer populair als spelend lid van de plaatselijke 
fanfare De Verenigde Vrienden. 

Onderdijke en Blakkeveld. Hippol iet woont in de Kerkstraat en is gehuwd met Zulma 
Hoens. Zijn broer Maurits woont aan de Staatsbaan, naast de herberg Sint-Christoffel van 
de famil ie De Vl iegere. Maurits is eigen lijk hu lpbestel ler 
en kan op een van de drie rondes ingezet worden. 
Tijdelijk worden ook Rafaël De Pau, Paul De Vliegere 
en Albert D'havé aangeworven . Opvolgers in vaste 
dienst zijn Wil ly Thijs en Louis Van Landschoot. 

Op het einde van de jaren vijftig gaat Estelle De Smidt 
met pensioen.  Vanaf dat ogenblik wordt zowel het 
i nzamelen als de u itreik ing van de brievenpost 
gecentraliseerd in Maldegem.  De post verlaat het 
vertrouwde kantoor en verhuist naar een door de 
posterijen gehuurde kamer in het huis van Marie Van 
Loo, weduwe van Jozef De Pau , gelegen op de hoek 
van het Schoolstraatje en Adegem-Dorp. Daarna komt 
het kantoor terecht in de woning van de famil ie Aesaert 
aan de Staatsbaan nr. 96·, waar de activiteiten blijven 
tot eind 2004. 

De 'post' is in Adegem nog enkel aanwezig door enkele 
opvallend rode brievenbussen;  voor alle verrichtingen 
is de bevolking op het postkantoor van Maldegem 

1 26 1 aangewezen.  Estelle De  Smid! op  latere leeftijd. 



Opname in 1 974 ter gelegenheid van de plechtige communie van twee kleinkinderen van Estelle De Smid! in de tuin van 
Dorp nr. 29. 
Zittend v.l .n.r.: Yvonne De Smid!, de zus van Estelle; de echtgenote van Paul Nieus; Anne en Estelle, kinderen van Eddy 
Fourez en van Jacqueline Nieus; Estelle De Smid!. 
Staand v.l.n.r. Paula De Smid!, Robert De Smid!, Marc Fourez junior, Paul Nieus, Eddy Fourez, Gasten Van den Berghe, 
echtgenoot Paula De Smidt, Robert Van Voeren en zijn echtgenote Yvonne De Smid!. 

De twee grootmoeders met de plechtige communicanten Anne en Estelle Fourez en hun 
moeder Jacqueline Fourez-Nieus. 
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De huidige oostzijde van Adegem-Dorp: v. l .n .r. de vroegere woning van de familie Van De Velde (nu bewoond door Maria 
Van Schoote), de woning van Nicole De Vlieger (zaak De Bree), het vroegere postkantoor (Estelle Fourez junior), de 
vroegere woning van Paul De Smid! (+2005), het huis van Jan Van Vooren en de inrit naar de gemeentelijke parking. 

Bronnen: 

CHATELET RUDY, De geschiedenis der Gentse Posterijen, VZW De solidaire postman, juni 1 983. 
Documenten van Jules De Smid!, door hemzelf in een schrift genoteerd. 
Mondelinge overlevering van Estelle De Smidt, echtgenote van Marc Fourez, aan haar zoon Eddy. 
Fotomateriaal van Jules De Smid! en van zijn zoon Gaston, later van Marc Fourez üaren 1 930) en ten slotte 
van onszelf üaren 1 950-1 970). 
Wij ontvingen vele nuttige in lichtingen betreffende de familie De Smid! van Robert Van Vooren uit Adegem. 
Wij danken hem hiervoor van harte. 



BIJLAGE 
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Statlstiek van de briefwisseling in Adegem tussen 1 3  en 1 9  maart 1 889. 
Bemerk: 
1. Op de toen gebruikte datumstempel: ADEGHEM; vanaf 1 890 wordt het definitief ADEGEM 
2. Het duidelijk onderscheid tussen BALGERHOEKE en ADEGEM. Aangezien het postkantoor van Adegem toen afhing 
van EEKLO, is het te begrijpen dat de uitreiking door de post van Adegem gebeurde, i.p.v. door Eeklo dat verderaf lag. 
Deze toe,stand bleef aanhouden, ook wanneer Adegem overgeheveld werd naar Maldegem. j 1 29 3. Twee lichtingen en twee uitreikingen. 





A. DE BREDEWEG 

1 .  Over de naam 

Over 'den Breeden Wegh' 
in Adegem 

Hugo Notteboom 

De Gentsesteenweg in Maldegem en de Staatsbaan en Oude Staatsbaan in Adegem 
worden al van circa 1 300 de Bredeweg genoemd : toten Breden Weghe lezen we in een 
terrier of landboek van het Brugse Sint-Janshospitaal 1 ;  in 1 409 over den Breeden Wech 

die tEecloo waert gaet2; in  1 41 3  over den Breeden Wech die van Adeghem loopt te 

MaldegherrP. Nog in 1 9 1 2  heeft men het in Adegem over de Breeweg . De weg heeft zijn 
naam niet gestolen : op sommige plaatsen is hij wel 20-25 meter breed en op stroken 
grond l inks en rechts van de weg plant men bomen.  Hier en daar worden op dat 
gewonnen land cijnshuisjes opgetrokken .  

O p  d e  kaart van Pourbus u i t  d e  1 6de eeuw is d e  Bredeweg tussen Maldegem e n  Adegem e n  d e  Gentweg 
(min of meer) goed te volgen.(KIK,  Brussel) l 1 31 
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Op deze kaart u it het Adegemse landboek van 1 765 is vanaf de paalsteen op de heerwegh van 
Ma/deghem naer Balgerhoucke brugge het gescheed tusschen de Prochie van Maldeghem ende 
adeghem duidelijk aangeduid, de grens komt tot in het midden van den waelen wegh bij het Broekelken. 

In het landboek van 1 640 en dat van 1 765 wordt minder gesproken over den breeden 
wegh en meer over de heerwegh van maldeghem naer Balgherhoucke brugge. De grens 
met Maldegem is aangeduid met een paalsteen: west het gescheet jeghens maldeghem 
dat schiet vanden steenen pae/ die staet op den herwech deur het landt tot by de 

broeckelstraete4. Over de Begijnewatergang die daar in de omgeving stroomt, ligt een 
brugstoc. Een brugstok is een smal bruggetje voor voetgangers over een gracht5• De 
Hoge Brugstok wordt reeds in 1 456 genoemd.  In andere bronnen wordt de weg soms 
aangeduid als Antwerpse heerweg, eeuwenlang een veelgebruikte verbinding tussen 
Brugge en Antwerpen .  Pas later reist men via die weg ook naar Gent. Ook de heerweg 
van Maldegem over het Kruisken en Raverschoot naar Eeklo wordt aangeduid als 
Antwerpse heerweg. Er is nog een tweede weg om naar Gent te reizen, in Adegem wordt 
een stukje van die weg de Oude Gentweg of Genneweg genoemd. 

2. De notabelen tegen verharding 

Alhoewel vanaf Brugge grote delen van de heerweg al in 1 773 zijn bestraat, l igt de weg 
tussen Maldegem en Gent er meestal belabberd bij . Tot aan Eeklo is het een gewone 
zandweg en zijn enkel de dorpskommen van Eeklo en Waarschoot geplaveid. Bij zijn 
doortocht in juni  1 785 verwondert keizer Jozef Il er zich over dat hij over een zandweg 
moet reizen met alle ongemakken van dien en hij raadt de magistraat van het Brugse Vrije 
dan ook aan de weg te verharden. De wet van Maldegem belegt reeds op 3 jul i  1 783 een 
bijeenkomst waarop Gerard Pots en Bernard De Rycke, notàbelen van Adegem, worden 

1 32 1  geïnviteerd om het College te adviseren omtrent den voortganck van den ca/sydewech 



c .  

e al&YOOTen 

Bij het verlaten van het Maldegemse 
dorp zien we den breeden wegh en 
den caets wegh. We zien ook nog de 
aanzet van den Ghendt wegh. ( Kaart 
OCMW-Brugge) 

van maldeghem lancxt adeghem naer eecloo. Ook de Maldegemse notabelen - Jan De 
Wandele, Noë! De Zutter en Pieter Roels - wonen die vergadering bij .  Notabelen zijn 
verkozen 'wijze' mannen die bestuurservaring hebben en die door de schepenen worden 
uitgenodigd als er belangrijke beslissingen worden genomen, een soort adviesraad avant 
la lettre om besl issingen van de schepenen te corrigeren of bij te sturen.  

Iedereen zou denken dat de notabelen het voorstel om de Bredeweg te bestraten ,  
unaniem goedkeuren . Merkwaardig genoeg i s  dat n iet het geval e n  d e  Maldegemse 
schepenen krijgen als antwoord dat de prochie van adeghem daer uyt geen voordeel en 

can hebben mits zij hebben de boven en de nederlieve om alles naer brugghe en naer 

ghent te vertransporteren ende vervolghens dat sij segghen niet te connen instrueren om 
den voortganck van dense/fden calsydewegh te versoucken. De heren vergeten er wel bij 
te vermelden dat de Lieve meer niet dan wel bevaarbaar is. Vooral in de zomer is het 
kanaaltje door de lage waterstand bijna doorlopend onbevaarbaar6. 

Het Maldegemse college is zo verstandig het advies van de notabelen deze keer naar de 
prullenmand te verwijzen. Men kan moeilijk anders, want reeds op 1 7  juni  1 78 1  is een 
verzoekschrift naar raad-fiscaal Diericx van de Raad van Vlaanderen vertrokken met de 
vraag .de weg te mogen verharden . 1 1 33 



3. De opmeting van landmeter Vermeersch 

Landmeter Vermeersch krijgt de opdracht op te meten welke de kortste verbinding is 
tussen Maldegem en Eeklo, ten eynde van te leggen een Calsyde ten besten en ten 

voordeligsten van het gemeene publiek: over Balgerhoeke of over Raverschoot. Raad
fiscaal Diericx heeft baron Triest, voorzitter van het hooft collegie 's lands vanden vrijen 

uit Brugge gevraagd te meten en te carteren de actuele ghelegentheyd vande twee 

principaele weghen leedende van het Dorp van Maldeghem naer Eecloo te weten langs 

Balgerhoucke en raverschoot ende van Eecloo tot de jurisdictie vanden audenburgschen 

van Gendt, waarmee de grens tussen het Vrije en de Gentse Oudburg aan de Dam bij 
Waarschoot wordt bedoeld. 

Vermeersch komt tot het volgende resultaat: 
1 . Van het dorp van Maldegem tot aan de paalsteen bij de Hoge Brugstok tussen Adegem 

en Maldegem:  505 roeden 
2.  Van de paalsteen tot het dorp van Adegem : 201 roeden 

De weg loopt niet tot het eigenlijke dorp, bedoeld wordt het kruispunt van den 

kerkcke pat met de Bredeweg . 
3. Van het dorp van Adegem tot aan de paalsteen over Balgerhoekebrug, tusschen de 

jurisdictie van Eecloo en het Ambacht van Maldeghem: 809 roeden.  Net over de Lieve, 
bij de molen die daar staat, du idt een paalsteen de grens aan tussen Eeklo en 
Maldegem. 

4. Van de paalsteen van Balgerhoeke langs de zuydstraete tot aan de kasseistraat van 
Eeklo: 1 056 roeden. 
De Zuidstraat of WestStraat, de huid ige Balgerhoekestraat en de Brugsesteenweg, is 
de weg van Balgerhoeke naar Eeklo. 
Via Balgerhoeke is de te bestraten weg 2301 roeden lang . 

Vervolgens meet Vermeersch de weg over Raverschoot op : 
1 . Van het dorp van Maldegem naar Raverschootbrug tot aan de paalsteen tussen Eeklo 

en Adegem : 1 639 roeden. 
Tot voor enkele jaren was die paalsteen nog steeds in situ ,  nu is hi j  helaas verdwenen. 

2.  Van die paalsteen tot aan de kasseistraat in Eeklo: 684 roeden. 
I n  totaal 2323 roeden, wat 1 2  roeden langer is dan de verbinding over Balgerhoeke. 

Volgens het hoofdcollege moet dus de weg via Balgerhoeke worden bestraat7. 

4. De weg wordt gekasseid 

Op 4 november 1 782 nemen de werken een aanvang bij Balgerhoekebrug . Er wordt 25 
man aan het werk gezet en vanaf 8 november voorwaerts viftich mannen. Een lijst met de 
namen van die pion iers wordt in de drie parochies van het Ambacht gepubl iceerd en op 
elke parochie moet de officier de mannen vermaenen om aan het werk te gaan. In 
Adegem is Jacobus Teirlynck officier en het is voor hem een ondankbaar karwei de 
pion iers op te vorderen. Bovendien moeten boeren met paard en kar de kasseistenen ter 
plekke brengen. Het is november, er staat voldoende water in de Lieve om de stenen met 
kleine platbodems, eerder vlotten, aan te voeren. Op elke kar moeten minstens 1 25 
stenen worden geladen en er dient vier keer daags te warde� gereden. Sommige boeren 
laden minder stenen dan wordt geëist, vandaar dat de officier elke lading streng 

1 34 J controleert. 
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De kaart van 
landmeter 
Vermeersch met 
het resultaat van 
zijn opmetingen 
tussen Maldegem 
en Balgerhoeke. 
( RAB) / 1 35 



Voor die karweidienst wordt slechts een kleine vergoeding uitbetaald , daar het werk 
aangezien wordt als nuttig voor de maatschappij. 

In 1 784 is de weg af, alles is betaald door het Brugse Vrije. Een verzoek bij het Ambacht 
Maldegem om tegemoet te komen in de kosten ,  wordt door de schepenen, notabelen en 
de afgevaardigden van de grote gelanden afgewezen. Die afgevaardigden verdedigen de 
belangen van de grootgrondbezitters bij het bestuur van het Ambacht. Om toch een deel 
van het geld te recupereren worden langs de weg barrelen opgericht, een soort tolhekken: 
een bij de Hoge Brugstok, een aan de brug van Balgerhoeke en een aan de Dam bij 
Waarschoot, op de grens van de Oudburg met het Brugse Vrije. iedereen die er passeert, 
betaalt een bepaald bedrag8• 

Het spreekt voor zich dat de bestrate weg een hele verbetering betekent voor het 
transport van goederen, maar ook voor het postverkeer. Wie de postkoets naar Gent of 
Brugge neemt, reist nu heel wat comfortabeler. Op de Kroon in Donk, in Eeklo en 
Waarschoot is een station waar de paarden worden gewisseld. Onder koning Wil lem 1 
( 1 8 1 5- 1 830) wordt veel aandacht besteed aan goede verkeerswegen. Steenweg nummer 
1 0  van Brussel naar Oostende wordt bij de eerste classe wegen gerekend. H ij wordt dan 
ook goed onderhouden, tenminste : dat is de bedoel ing.  Burgemeester Vermeersch 
inspecteert om de maand de toestand van het wegdek en rapporteert daarover aan de 
Oost-Vlaamse gouverneur, bijvoorbeeld in 1 82 1 : 
-mei : den Calsydenweg in behoorlyken sta et tenzy op de zandhoogten alwaer hy begint 

tot oneffen leeghden te komen 

-jun i :  gheen dringende verbeteringhen 

-ju l i :  tusschen het dorp· 
en Balgherhoucke komen oneffenheden, kleyne reparaties te 

doen tydens den zomer . . . 9• 

In 1 867 is het lamentabel gesteld met de koninklijke baan naar Oostende. De weg is 
geplaveid met kleine, ongelijke kasseien die zouden vervangen moeten worden door 
grotere en gel ijkvormige. Bl ijkbaar wordt hier en daar wat gerepareerd, want het 
gemeentebestuur mag het gris de rebut gebru iken om er het dorp mee te verharden. Over 
de toestand van de weg wordt door graaf t'Kint de Roodenbeke in de senaat een vraag 
gesteld. Er worden nieuwe kasseiwerken beloofd en burgemeester De Weert vraagt 
onmiddel lijk het rebut om de weg naar Oostwinkel te herstel len. 

De Staatsbaan wordt verlicht door twee lantaarns: een aan de brug van Balgerhoeke en 
een op het Adegemse kru ispunt'0• Rond het midden van de 1 9de eeuw wordt er aan het 
kruispunt een eerste wegwijzer geplaatst. Deze poteau indicateur is in 1 870 helemaal 
on leesbaar. Hij zal vervangen worden tegen 1 O september, want dan is het kermis in 
Adegem". IJkpunten voor herstel l ingen en bouwaanvragen zijn de kilometerpalen. Er 
staat er een bij de grens met Maldegem, aan de Waleweg, het kruispunt met het dorp enz. 
Een bouwaanvraag in de 1 9de eeuw bestaat meestal uit één enkele brief met een 
bijgevoegde schets van de woning of schuur en met aanduiding van de dichtstbijzijnde 
kilometerpaal . Als men de conducteur wat geld toestopt, kan men praktisch onmiddel l ijk 
beg innen te bouwen. In 1 884 dient Karel Borgonjon een bouwaanvraag in voor een 
woonhuis waarbij h ij 5 fr. betaalt aen den conducteur voor onmiddellijk onderzoek'2• 

Niet alleen het wegdek wordt geïnspecteerd. Ook wordt goed
.
in de gaten gehouden welke 

1 36 \ eigenaars 'sti l letjesaan' een gedeelte van de Steenweg inpalmen, die in die tijd nog 



steeds vrij breed is. Koster Bernard Den Dauw is eigenaar van een kleine hofstede aen 

de Calsyde en heeft een haag en voordere plantaigie te d icht tegen de Steenweg geplant. 
Bij de schouwing van de weg komt dit aan het licht en Den Dauw moet den grond van de 
straete g 'usurpeert restitueren en die brengen in den vorigen staet en verder moet hij 
samen met buur Jan Potvliege de straatleegden ophogen13• 

In december 1 893 vraagt de Oost-Vlaamse gouverneur aan het gemeentebestuur of het 
niet nuttig zou zijn eene politie verordening te stemmen om een der zijkanten van de 

Staatsbaan voor de snelvoetwielrijders voor te behouden. Het schepencol lege vindt het 
onnodig zo'n reg lement te stemmen daar langs deze baan in den doortocht derzelve 

woonhuizen opgericht zijn en geene delen in volle veld gelegen zijn. Als de gouverneur 
echter een model van het reg lement opstuurt ,  zal men het toch goedkeu ren . 
Snelvoetwielrijders worden in die tijd een echte rage . Toch blijkt er ook in  de doortocht 
van Adegem een fietspad te zijn aangelegd ,  want in ju l i  1 898 stemt de gemeenteraad een 
verordening goed op het inrichten van loopstrijden langs de wielrijdersbanen'5• 

In de plaats van Bredeweg heeft men het in de volksmond in de 1 9de eeuw over de 
kassei, in  officiële documenten over den grooten Calsydeweg zig bestreckende van het 

gescheed jeghens Maldeghem tot Balgherhoucke jeghens het territoir van Eecloo16• Nu 
nog wordt het gedeelte van de Oude Staatsbaan over de  spooroverweg de Kassei 
genoemd. Ook wordt de weg nog de Grote Steenweg, Staatssteenweg en soms 
koninklijke baan genoemd.  Pas met het rechttrekken van de N9 vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog is men beginnen spreken over de Staatsbaan en de Oude Staatsbaan .  
Beide namen zijn nooit officieel aangenomen .  

B. ADEGEMSE STRATEN AAN DE BREDEWEG 

Aan de Bredeweg liggen enkele interessante Adegemse straten :  

1 .  De Waleweg 

De merkwaardige 
motte op de hoek 
van de Waleweg met 
het Broekelken. 

l 1 37 



De Waleweg wordt in 1 464 Wallenwech11 genoemd, wat meteen de naam verklaart: de 
straat die naar de 'wallen' loopt. Met wal wordt vroeger ook een kunstmatige opgeworpen 
ophoging aangeduid.  Aan het eind van de Waleweg, op de hoek met het Broekelken 
l iggen van onheuglijke tijden twee moten, sijnde ommewalt, in 1 640 eigendom van 
Jacques Ochier18• Deze twee motten - meestal is er maar één - wijzen erop dat hier all icht 
een versterkte hoeve heeft gestaan met een opperhof en een neerhof. In Adegem heeft 
enkel  het Goed ter Heiden ook een dubbele omwal l ing met twee motten. Een motte wordt 
algemeen beschouwd als de versterkte site van een feodale heer. Bij het schrijven van 
het landboek in 1 640 is de functie van de motte reeds lang verloren gegaan en wordt er 
de wal zelf mee bedoeld . Verdere gegevens over d it historisch relict zijn helaas niet te 
vinden . In 1 640 zijn het versterkte opperhof en neerhof al lang verdwenen. 

In het landboek van 1 640 wordt de motte aan de Waleweg als volgt beschreven : De selve nu den se/ven 
heeft noort daeraen twee moten sijnde ommewalt ende aen alle sijden is naest ghelandt de selve 
weduwe is groot volle landt iijC"/xx r. 

2. De Stationsstraat 

De volgende straat is de Stationsstraat (nu Canadezenlaan) .  In 1 640 is dat een kleine 
wegel ,  kercke weg of weghel genaamd of ook nog kerckpad, die nabij Celie eindigt en 
waarlangs men 's zondags naar de kerk komt. Op de beide hoeken van die wegel met de 
Bredeweg l igt priesteraigie/andt, dat gebruikt wordt door de pastoor of door hem wordt 
verpacht. 

3. De Moerwege 

Vervolgens komen we aan de Moerwege, een van de oudste straten van Adegem, in 1 279 

wordt in het Sint-Jansarchief van Brugge een Johanni de Morweghe genoemd19, in 1 300 
spreekt men over bi zud half den Moerweghe up de HiPo· Het is de weg naar het moer, 
een moerassig gebied waar turf wordt ontgonnen. Andere toponiemen in de buurt 
bevestigen het moerassig karakter: Broekelken en Broek. Een eindje in de Moerwege, net 
over de spooroverweg l inks, staat de vroegere pastorie of priesteraigie van Adegem, 
gebouwd op een omwalde motte. In 1 572 schrijft men over een hofstede wesende 

Priesteraige binnen walle . . .  oost de Moerweeghstrate2' . 

De motte van de pastorie is vermoedel ijk meer een statussymbool dan een 
verdedigingsmiddel alhoewel er veel zorg wordt besteed aan de ophaalbrug, de poort en 

138 \ de wal len zelf. Tegenover de pastorie, aan de westkant van de Moerwege, bevindt zich in 



Het Tardoes of de vroegere Adegemse priesteraigie (pastorie) wordt aan het eind van de 1 8de eeuw door 
de pastoor verlaten wegens niet meer bewoonbaar. Twee eeuwen later staat het gebouw er nog steeds. 
Langs een dreef naar de Bredeweg en via de Kerkstraat is de pastoor in een mum van tijd in zijn kerk. 

het midden van de 1 7de eeuw een klein aarden fort om de inwoners te beschermen tegen 
invallende vrijbuiters uit het noorden. Het land waarop die aarden versterking staat, wordt 
soms het Fort genoemd. 
Om op het dorp te geraken, heeft de pastoor de Moerwege niet nodig , hij gaat langs een 
dreef die van zijn pastorie op de Bredeweg uitkomt. 

5. De Hi l lestraat 

Op de zuidkant van de Bredeweg is er rechtover de Moerwege de Hi l lestraat, die vroeger 
gewoon Hi l le wordt genoemd, in 1 409: andie oostzide vander Calewerstraten also men 

gaet ten Hil/if2. In 1 577 wordt voor het eerst de strate ghenaempt de Hille vermeld23. Een 
hil of hil le wijst op een heuvel of een l ichte verhevenheid, wat in de Hi l lestraat zeker niet 
het geval is. Het toponiem wijst waarschijn l ijk op een vroeger bestaande toestand toen de 
straat er niet zo vlak bij lag .  Er is bij de bevolking niet veel nodig om van een hi l le te 
spreken, de kleinste verhevenheid is er al een .  Bij de Camphil of Kampel is dat duidel ijker 
dan bij de Hil le. Een ietwat grotere verhevenheid wordt algauw 'berg ' genoemd, 
bijvoorbeeld den Adegemschen Berg. In  1 9de-eeuwse notarisakten wordt dikwijls het 
straatje ten Hil/e vernoemd. 

6. De Kerkstraat en den Hogen Pad 

Het volgende straatje op de zuidkant is de Kerkstraat en wat verder de kercke weg, die 
het dorp verbindt met de Bredeweg . In de 1 9de eeuw wordt dit eindje straat 
Moordenaarsstraatje genoemd. Of er ooit iemand is vermoord , hebben we niet kunnen 
achterhalen .  Ook is er nog een voetwegel achter de kerk waarlangs men naar de 
Bredeweg kan en er loopt nog een tweede kerkwegel naar Maldegem,  den Hooghen Pad, 
tevens de naam voor het Maldegemse cultureel centrum.  i 1 39 



C. AVENUE VERS LE CHEMIN DE FER 

Door de aanleg van de spoorweg is een goede verbinding met het dorp noodzakelijk, niet 
alleen voor de reizigers, maar meer nog voor het laden en lossen van goederen. In 
Adegem worden vooral mijnhout en landbouwproducten geladen en meststoffen (guano) 
en bouwmaterialen gelost. Karren, wagens en camions moeten gemakkelijk bij het station 
kunnen. 

1 .  Onderhandel ingen 

Het Projet de conversion 
d'un sentier en chemin 
carossable wordt op 1 8  
juli 1 865 door de 
gemeenteraad 
goedgekeurd. (RAG) 

Tot aan de Franse tijd loopt vanuit het dorp een kerkwegel naar Celie en aan het kruispunt 
zijn de partijen land l inks en rechts van d ie kerkwegel eigendom van de priesteraigie of 
pastorie. De pastoor speelt tijdens het ancien régime ook voor boer en vanuit zijn pastorie 
kan hij makkelijk bij deze stukken larid. Tijdens de Franse revolutie worden ze 
aangeslagen en als nationaal goed verkocht. Ondanks het schandaal en de banbliksems 
van de Kerk is stoker Jean Potvliege er als de kippen bij om ze tegen een zacht prijsje 
aan te kopen, ze mogen dan ook nog betaald worden in assignaties. 

Het spreekt vanzelf dat zowel Neelemans, vertegenwoordiger van de Société des 
Chemins de Fer d'Eecloo à Bruges, als burgemeester De Weert niets liever zouden zien 
dan dat die kerkwegel ,  van het kruispunt tot aan het station zo'n 1 50 meter lang, 
gemeenteweg zou worden. In  1 863 wordt daarover door het gemeentebestuur van 
Adegem en de spoorwegmaatschappij met Phi l ip Potvliege onderhandeld. De te 
verbreden weg ligt in het prolongement de l'axe du chemin qui longe la propriété du 
distillateur Potvliege en het zou zeer voordelig zijn voor iedereen mocht dat stukje weg 
verbreed kunnen worden. Potvliege staat er niet negatief tegenover, De Weert zal erover 
spreken in de gemeenteraad en Neelemans zal het probieem voorleggen aan zijn 

1 40 1 société2•. 



2. Een onverwachte tegenslag 

Niemand verwacht moei lijkheden, maar dan gebeurt er iets geheel onverwachts dat de 
onderhandelingen in de war stuu rt. Eind april 1 865, op een zaterdagavond rond zeven 
uur, steekt Charles Potvl iege, zoon van stoker Phi l ip ,  met Petrus De Vent en Frederik 
Houtekeete, twee knechten,  en met dry koppel peerden en landbouwershalm de yzere 

baen over en dit nabij bareel 1 45.  Niets bijzonders, ware het niet dat een trein was 

aangekondigt door de Baanwachter en dat Charles met zijn kompanen toch overstak op 

den geringen afstand van 125 à 150 meters van den Locomotive, den trein heeft moeten 

vertragen om geene ongelukken te veroorzaeken. Nadat de trein Adegem-station voorbij 
is, lopen tijdelijk stationschef Serafien D'Havé en bediende Jan Martens de drie mannen 
achterna om ze een strenge berisping te geven.  Charles lacht beide heren hautain uit en 
zegt dat hij hun daer niets konde voor doen en hij er zich weinig om bekommerde. Waarop 
D'Havé de procureur des Konings in Eeklo én vader Potvliege van de feiten op de hoogte 
brengt. Er wordt een proces-verbaal opgesteld.  Douanier Hubert Schi ltz en Jan Martens 
worden als getuigen ondervraagd. 

Het wordt een zaak voor de rechtbank van eerste aan leg, maar dat laat vader Potv.l iege 
niet zomaar gebeuren .  H ij wendt al zijn invloed aan en schrijft op 25 april een brieJ aan 
het parket waarin hij verklaart dat de procureur na eene onderhandeling de klaeht wil 
intrekken. Ook speelt Potvl iege onder één hoedje met burgemeester De Weert. Zijn 
demarches blijven niet zonder resultaat. Conducteur Overdulen schrijft begin mei 'dat hij 
van oordeel is dat het bedreven feit te gewigtig is om niet te laeten .�onder gevolg maar 
hij zal toch de procureur  verwittigen dat het proces-verbaal nog niet is opgezonden ,  

; 

ADE&Ell Statie 

Het Adegemse station vóór de Eerste Wereldoorlog met de statige Herpelinck- of Statiemolen, die na de 
oorlog wordt afgebroken. Theodoor Herpelinck houdt in het molenaarshuis ook herberg. l 1 41 - -



hetgeen ik nogtans niet gaarne zoude doen, maar mijne functie vergt zulks voor mijne 
verantwoordelijkheden te beperken. De conducteur wentelt met andere woorden alle 
verantwoordelijkheid af. Het is de procureur die de zaak maar moet oplossen. 

3. Een goede afloop . . .  

Burgemeester D e  Weert schrijft o p  1 8  mei over deze affaire une lettre officieuse et 
particulière aan Overdu len.  De Weert onderzoekt het geval en zoon Charles beweert bij 
hoog en laag dat hij noch zijn  knechten het signaal van de baanwachter hoorden. Dat is 
goed mogelijk, aldus de burgemeester, want aan bareel 1 45 - chose importante dans 
/'affaire - is er geen baanwachter en maakt de spoorweg een bocht waardoor men een 
aankomende trein, au qu'il remonte au qu 'il descend, niet kan zien. De burgemeester 
heeft het onderzocht : zowel aan de overweg aan de Waleweg als aan het Adegemse 
station ziet men door de bocht geen trein aankomen. Wat meer is: een van de knechten 
sloot de spoorboom nadat ze de spoorweg waren overgestoken, dat hadden ze zeker niet 
gedaan si Ie train ait sur leurs talons. Dat laatste wordt bevestigd door een zekere 
Schietse, een door Potvliege opgeroepen getu ige. De Weert meent dan ook que Ie 
bénéfice de la bonne foi kan worden ingeroepen tegenover zoon Potvliege. Natuurlijk 
geeft het geen pas D'Havé en Martens op zo'n onbetamelijke manier te antwoorden, 
chose que je désapprouve formellement. Maar dat Potvliege en beide knechten worden 
achternagezeten dans la rue tout en / 'apostrophant comme ils l'ont fait is ook niet je van 
het. D'Havé en Martens moesten zich tot vader Potvliege hebben gewend, hij alleen 
immers is responsable des faits et gestes de ses inférieurs. De Weert meent dat het hele 
geval kan herleid worden tot een onvoorzichtigheid waaraan niet al te zwaar moet getild 
worden. En hij besluit :  Je viens en conséquence comme protecteur naturel de man 
administré Mr. Potvliege, pour vous prier cordialement de ne pas faire poursuivre /'affaire. 
Mr. Potvliege est très faché de /'évènement et certainement il enjoindra à ses inférieurs 
d'être dorénavant plus attentifs à la traversée des passages à niveau. De Weert rekent op 
des sentimens conciliants et équitab/es, et vous prie d'agréer dans l'entretemps 
/'assurance de mes sentimens distinguées25• 

Het gevolg van deze bijna publ ieke omkoping is dat zoon Potvliege ontsnapt aan elke 
vervolging. In de 1 9de eeuw valt met geld, aanzien en invloed al les te regelen. Een 
gewone Adegem naar zou er niet zo goedkoop zijn vanaf gekomen . . .  

4. Eind goed, al goed 

Door die zaak staat jeneverstoker Potvliege niet meer te trappelen om zijn grond af te 
staan voor de verbreding van de Statiestraat. Neelemans schrijft klaar en duidelijk dat 
gezien des contestations qui se sant é/evés entre monsieur Potvliege, propriétaire du 
terrain à céder à la société de verbreding wel eens op de lange baan zou kunnen worden 
geschoven. 

Maar op 1 augustus 1 866 wordt tussen burgemeester De Weert en Phi l ip Potvliege toch 
een definitief contract afgesloten. Potvliege staat 2 à 1 O ca grond af, zijnde eene streep 
die zich uitstrekt langs de gehele lengte van den weg naer het station, op 2 meters 
westwaerts van de palen die tegenwoordig op de zuid- en noordeinden de scheidingslijn 
aanduiden van den weg weskwestie en den eigendom van mijnheer Potvliege, in ruil voor 

1 42 1  een oostelijk gelegen streep grond. Het gemeentebestuur moet een levende haag planten 



Het station in 1 950. 

aan weerszijden van de weg die een breedte krijgt van 1 O meter. Potvl iege mag voor 
eeuwig uitweg nemen, zoo wel langs de eene als den anderen kant, ook krijgt hij nog wat 
grond aan de spoorweg. De grond wordt verkocht tegen de niet-onaardige prijs van 4 fr. 
1 0  et. plus nog eens 1 fr. de strekkende meter voor het planeren en aanvoer van aarde. 
Het is duidelijk dat Potvliege hier meer dan een goede zaak doet2°. 

Een kwalijk gevolg van de aanleg van de spoorweg is dat de afwatering van de 
Staatsbaan ontregeld is. In 1 872 lopen alle landerijen en zelfs hu izen ten zuiden van de 
spoorweg onder water. Het gebeurt geregeld dat bij hevige regens heel de Staatsbaan 
onder water staat. Het water kan immers niet meer weg, omdat er veel te weinig en veel 
te kleine duikers onder de spoorweg zijn en er veel grachten gedempt zijn .  De 
maatschappij belooft eraan te verhelpen,  maar het probleem bl ijft aanslepen . 1 1 43 



Op dit detail van de kaart van het achtste 
begin of beloop uit het landboek van 1 765 zien 
we dat er op de noordkant van de heerwegh naer Maldeghem 
precies vier bebouwde percelen zijn. Op de zuidkant van de heerweg 
staat geen enkele woning. De ·straat die rechts naar het noorden loopt is de Moerwege. Bemerk het 
omwalde Tardoes. 

1 .  Bewoning rond 1 640 

Over de bewoning in de Bredeweg in de eerste helft van de 1 7de eeuw zijn we rap 
uitgepraat, want van de grens met Maldegem tot aan de Moerwege staan in 1 640 slechts 
twee woningen :  
1 .  Een huisje op cijnsgrond ,  suyt den herwech, west den wae/enwech waar Jan Van 

Hevele woont; 
2.  De hofstede van Jan Grisperre, oost dé priesteraigie, suyt den herwech. 

2. Bewoning rond 1 765 

1 .  Het huijsseken op cijnsgrond aan de Waleweg wordt nu bewoond door de 
weduwe van Laurens Van Hevele en is eigendom van Joannes Van Ki l leghem. 

2. Het volgend hu isje, ook al op cijns gebouwd, wordt nu bewoond door Gerard 
Blomme en is eigendom van Cipriaan Cru l .  

3.  Door het land van de priesteraigie loopt de Kerkwegel .  
4. Ongeveer tegenover de Kerkstraat staat een derde huisje op cijns. Het is  eigendom van 

Pieter De Backere, die er ook woont. 
5.  Op de hoek van de Bredeweg met de Moerwege woont sieur Gerard Pots. Rechts van 

zijn eigendom l igt een dreef naar de pastorie. 
• 

144 i 6. De omwalde priesteraigie met de dreef naar de Bredeweg. 



De Staatsbaan Brussel-Oostende in de richting van Gent, kort na 1 945. 

Dat er tot aan het eind van de 1 8de eeuw zo weinig bewoning is in de Bredeweg is te 
wijten aan het feit dat het een heerweg is en dus eigendom van de majesteit, vandaar dat 
er enkel huisjes op cijns worden gebouwd . Het is pas in de 1 9de en vooral in de 20ste 
eeuw dat de bewoning explosief toeneemt. 

3. Bewoning in de 1 9de en 20ste eeuw 

a. Van Maldegem tot aan de Duinen 

Na het rechttrekken van de N9 in 1 938-39 wordt op de splitsing van de Staatsbaan en de 
Gentsesteenweg rond 1 950 een tankstation van BP gebouwd, dat omwi l le van de 
verkeersveil igheid enkele jaren terug werd gesloopt en vervangen door een nieuw station 
aan de overkant van de straat. 

De familie Stockman 

In 1 9 1 9  zoekt Aimé Stockman, gewezen onderwijzer en burgemeester van Dikkelvenne, 
in Adegem een grote eigendom waar zijn beide zonen,  Leopold en Bernard een zaak 
kunnen opbouwen. Aan de Staatssteenweg ligt een verlaten bloemisterij/groentekwekerij 
(van de famil ie De Prest?) en dat stuk grond wordt aangekocht. 

Aimé start op zijn eigendom een keurbroederij annex kippenkwekerij. Rond 1 927 bouwt 
zoon Leopold,  die aanvankelijk als hoenderkweker werkzaam is in het bedrijf van zijn 
vader, een woonhuis in Normandische stijl naast het eigendom van zijn vader. Er wordt 
een kippenkwekerij, een zwingelarij en een vlasopslagplaats gebouwd. Leopold huwt in 1 1 45 



Op de hoek van de Staatsbaan met de Gentsesteenweg wordt rond 1 950 het door iedereen gekende BP
tankstation gebouwd. Het wordt in de jaren tachtig gesloopt. Op de voorgrond de Gentsesteenweg, 
vroeger Bredeweg. 

1 928 met Maria Coppens in Dendermonde. In 1 930 breekt een grote vlascrisis uit en er 
wordt overgeschakeld op bouwmaterialen .  In 1 941  verhuist Leopold met zijn gezin naar 
Eeklo, waar hij zijn zaak in bouwmaterialen verderzet. 

In Adegem laat Leopold wel zijn sporen na. H ij is een van de stichters van de Adegemse 
Middenstandsbond en erg actief in de Adegemse dorpspolitiek; hij richt zelfs een eigen 
politieke partij op die bij de verkiezingen van 1 6  oktober 1 938 ei zo na de meerderheid 
behaalt en vijf van de elf zetels in de wacht sleept. 

Luc Stockman, een zoon van Leopold en bekend geschied- en heemkundige, vertelde 
graag de volgende anekdote : 'Tijdens de Tweede Wereldoorlog presenteert zich een 
Duits officier ten huize Stockman om te woning op te eisen voor officieren, maar met de 
onderliggende bedoel ing er een soldatenbordeel in onder te brengen. 

Leopold Stockman, stichter-voorzitter van de Adegemse 
Middenstandsbond, oprichter van een politieke partij en 

gemeenteraadslid. 



Dat is echter zonder moeder Stockman gerekend die zich in al le toonaarden, lu idkeels en 
met de nodige gesticulatie tegen het p lan verzet en zodanig veel indruk op de officier 
maakt, dat die het plan laat varen en op zoek gaat naar een ander pand'. 

Net voorbij Leopold Stockman bouwde bloemist H i laire De Prest (van de vi l la St. -Jozef) 
rond de Eerste Wereldoorlog een woning. Ondertussen is Aimé Stockman wat verder 
gaan wonen en in 1 933 baat Bernard Stockman er de kippenkwekerij uit .  Bernard 
Stockman is jarenlang voorzitter van de Adegemse kerkfabriek. De woning waar zoon Jan 
nu nog steeds woont, is in  1 942 opgetrokken.  De kippenkwekerij wordt gevoel ig 
u itgebreid en in  1 946 wordt nog maar eens bijgebouwd . Na het huwelijk van Bernard 
vestigt vader Aimé Stockman zich met zijn dochter Marie in  de woning met het in  die tijd 
opkomende 'platform'. Dat pand wordt in  1 934 gebouwd en staat op naam van professor 
Jozef Stockman u it Dendermonde. De oude woning wordt betrokken door André 
Depickere, aannemer van al lerlei betonwerken en bekend Adegems volksfiguur. 

Na het plotselinge overlijden van Aimé Stockman in 1 945, trekt dochter Marie in bij haar 
broer Jozef, pastoor-deken in Oudenaarde. De woning wordt verhuurd aan onderpastoor 
U rbain Haes, die er samen met zijn huishoudster juffer Lucie tot in 1 958 woont. In dat jaar 
komt Marie Stockman er opnieuw wonen wegens het overlijden van haar broer. 
Vermelden we ten slotte nog dat Jozef Tuypens, enkele percelen verder, in 1 935 een 
bouwvergunning krijgt voor een sigarenfabriek28• 

Woning van Leopold Stockman, later bewoond door handelaar en schepen 
Cyriel Coens en zijn echtgenote Nelly De Baets. 

b. Een proces tegen Hi/aire De Prest 

Rond 1 900 baat Serafien De Prest met zoon Camiel een bloeiende fruithandel u it aan de 
Staatsbaan. Vanuit heel het Meetjesland worden in die tijd jaarlijks enkele du izenden 
tonnen fruit naar Engeland verscheept. Alleen al aan de Staatsbaan tellen we in  die tijd 
vier fruithandelaren29• Als die handel voor de Eerste Wereldoorlog begint te slabakken,  
schakelt H i laire De Prest, d ie in  de v i l la  Sint-Jozef woont, gedeeltelijk over op de 1 1 47 



<=:> Adegem - Staatsteem�eg 

Villa St. -Jozef van de familie De Prest: vóór de Eerste Wereldoorlog een bloeiende bloemisterij waar ook 
aan fruitkweek wordt gedaan. Wat verder in de richting van Gent zien we de herberg van de familie De Pré. 

bloemisterij . Bloemen, p lanten en fruit worden naar alle windstreken vervoerd. Tijdens de 
oorlog wordt door Hi laire dan weer overgeschakeld op de meer lucratieve groentekweek. 
Die groenten ,  en ook frû it, worden af en toe verkocht aan een zekere Jozef Union uit 
Hansbeke, die veel doorverkoopt aan de Duitse bezetter. Eerst weigert Union aan de 
Duitsers te verkopen, maar nadat hem is toegezegd dat de helft van het gekochte fruit en 
de groenten aan burgers mag worden geleverd , gaat hij akkoord . Niet alleen Hi laire, maar 
ook zijn broer Ju les, vader van dokter Jozef De Prest, levert af en toe wel eens een partij 
appelen aan Union. Beide broers handelen te goeder trouw en verkeren in de mening dat 
fruit en groenten door Union aan de voedingskomiteiten worden geleverd, maar de 
appelen en ander fruit worden gedroogd in drogerij Hol landia in Eeklo en Pomona in 
Hansbeke en dan aan de Duitsers verkocht. Seraphien Longueville u it Adegem staat in 
voor het transport. 

Na de oorlog worden Jozef Union, Hi laire en Ju les De Prest en Seraphien Longuevil le 
beschu ldigd van het leveren van groenten en fruit aan de vijand en ze moeten daarvoor 
op 28, 29 en 30 jun i  1 920 voor het assisenhof van Oost-Vlaanderen verschijnen00• 

De getuigen beschuld igen de beklaagden van al les en nog wat. Hun getuigenissen 
hangen een interessant beeld op van het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Callewaert, de ontvanger van de accijnzen in Eeklo, weet te vertellen dat de gebroeders 
De Prest eens in Holland eene partij sigaren hadden gekocht die door de Duitschers in 

beslag genomen werden en volgens zijn onderzoek zou Hi laire tijdens de oorlog wel voor 
60.000 frank zaken gedaan hebben. En Longuevi l le zou door de Duitsers als officieel 
eierenopkoper zijn aangesteld. Op dinsdag 29 juni ,  tweede dag van het proces is zowat 
heel Adegem in Gent aanwezig : veldwachter Octaaf Cauwels, Marcella De Laere, Marie 
De Lodder, stationschef Jan Rakker, Hendrik De Schepper, schepen De Wispelaere, 

1 48 1  onderpastoor Osselaere, die zich in de streek de beste Vaderlander toonde, zijn tachtig-



/\degem-blj-Eekloo - Bloemlsf P.rlj De Prest. 

Vooraanzicht van villa St.-Jozef met een mooi aangelegde tuin en serres achteraan. 

jarige vader en nog vele anderen. Een drietal getu igen (onderpastoor Osselaere, Frans 
Ginneberge, Hendrik De Schepper) heeft gezien dat er bij het station af en toe wagons 

werden ge/aad voor de Presten, wat aan anders niemand was vergund. De appelen 
worden naar Hollandia gebracht, waar er jam van werd gemaakt. Andere getuigen, zoals 
mijnheerken Van Hove, verklaren dat ze eveneens goederen hebben vervoerd voor de 
Duitsers. Alle andere Adegemse getuigen kwamen van Kanegem, wisten van niets. 

Voerman Longueville wordt Fientje Leenaerts genoemd : Fientje Leenaerts, dat is 

Longueville, is de zoon van Jan, maar men zegt: Jan van Fientje. Als hij moet getuigen 
over het verboden verkeer tusschen 

Maldeghem en Adeghem is ook h ij a l les 
vergeten. Jules De Prest zegt hem dan maar 
zelf voor wie hij voerman speelde: 'Voor den 

dien en den dien ' en Jan zegt telkens 'ia '. Als 
'Crême de glace ' wordt genoemd, zegt Jan: 
'Dien naam ken ik niet!' 

Villa van dokter De Prest. Op deze plaats vinden we nu 
het warenhuis l ntermarché. 



Dokter Jozef De Prest, Adegems laatste burgemeester en zijn echtgenote Madeleine Van den Doorn uit 
Nederbrakel. 

Een ander hi larisch moment is als de weduwe Versluys de eed moet nazeggen : 'Ik 

zweer . . .  ik zweer . . .  de waarheid te zeggen . . .  de waarheid te zeggen '. 'Dat gaat 

gemakkelijk', zei het weeuwke in zijn eigen en toen de voorzitter vroeg : 'Zijt gij geen 

familie van Prestens'? antwoordde het vrouwtje:  'Zij gij geen familie van Prestens?' 

Het proces tegen de gebroeders De Prest en voerman Longuevi l le loopt af met een 
sisser. Advocaat De Weèrt (famil ie van de Adegemse burgemeester) pleit tot 1 1  uur 
's avonds en reeds na een uur  velt de jury het verdict: de drie Adegemnaren zijn geheel 
onschuldig.  Jozef Union uit Hansbeke blijkt de echte profiteur  te zijn en wordt veroordeeld 
tot één jaar gevangenis en de kosten van het proces31 • 



De dokterswoning van Guido en Jules Herrebaut. 

c. Dokter Jules Herrebaut 

Van 1 845 tot 1 847 heerst in de streek een cholera-epidemie. Onder anderen dokter 
Francies Pots, gehuwd met Joanna Vré uit Sint-Denijs-Westrem ,  zou aan de gevolgen 
van de ziekte overleden zijn32• Ook zijn schoonvader, Judocus Vré, sterft in Nevele aan de 
cholera. Gezondheidsofficier Pots is tijdens de Hol landse en  Belgische tijd 
gemeenteraadslid en hulpchirurgijn-majoor bij de burgerwacht. Begin 1 846 woont de 
dokter aan de Staatssteenweg. Na hem wordt de dokterswoning nog bewoond door 
Guido en Jules Herrebaut en later door dokter Walter Supply. Nu is de woning verbouwd 
tot appartementen33• 

Guido Herrebaut, doctoor in de genees- en vroedkunde, koopt op 20 ju l i  1 856 één derde 
van het huis waar hij dan al woont. Verkoper is August Pots, onderwijzer in Assenede. De 
overige twee derde worden verkocht door de broers en zussen van August Pots. Daarvoor 
was het pand eigendom van gezondheidsbeampte Francies Pots. De dokter betaalt 1 220 
francs en de akte wordt verleden ten huize van joffrouw de weduwe van Pieter Joannes 

De Weert, getuigen zijn bakker Felix Van de Velde en gemeentesecretaris Desiré De 
Weert34• 

Jules Herrebaut is een bijzonder geliefd dokter. Na het overlijden van zijn vader Guido 
neemt hij op 1 augustus 1 884 diens artsenpraktijk over en wordt binnen de kortste keren 
een zeer graag gezien en bewonderd arts bij de Adegemse bevolking .  De goedheid en 
behulpzaamheid van deze barmhartige Samaritaan en a/ombekenden menschenvriend 
zijn legendarisch. Hij zorgt niet alleen voor genezing, maar poogt ook te verhelpen aan de 
oorzaak van vele ziekten: de meestal onhygiënische huisvesting . Hoeveel patiënten 
verzorgt h ij niet gratis? Aan hoevelen leent hij geld?35 

Foto links: In 1 893 dient Machaar Van de Genachte een bouwaanvraag in om zijn woning staande naast 
des geneesherens Herrebaut te mogen vergroten en optrekken en veranderen deuren en vensters. Het 
kleine huisje is in de eerste helft van de 1 9de eeuw gebouwd. In de jaren zestig wordt het gesloopt, een 
van de faatste bewoners is Gerard Van de Geuchte. l 1s 1 



Han?�ekeningen onder de verkoopakte van 20 jul i 1 856 van het huis Pots: August Pots, Guido Herrebaut, 
Des1re De Weert, Felix Van de Velde, notaris Wallyn. 

Dokter Jules Herrebaut. 

In Adegem wordt de dokter op handen 
gedragen.  Op d insdag 1 7  oktober 1 934 
mondt dat u it in een feestelijke viering bij 
zijn vijftigjarig dokterschap. Er wordt hem 
een mooie buste van het H. Hart 
geschonken,  de dokter is immers een zeer 
gelovig man, die elke dag de mis bijwoont. 

Tien jaar later - in 1 944 - wordt de dokter 
een tweede keer in de bloemetjes gezet. 
Helemaal alleen zit hij in het koor van de 
kerk, terwij l  de pastoor de dankmis 
opdraagt. Naderhand verklaart hi j  dat hij de 
repetitie van zij n  eigen u itvaart heeft 
bijgewoond. En inderdaad : een jaar later 
overlijdt hij. De dag van zijn begrafenis is 
een zeer gure winterdag, de muzikanten 
kunnen maar met moeite een treurmars 
voor hun voorzitter spelen. De weinige 
mensen die de ijzige wind en de kou 
trotseren ,  kunnen hun tranen n iet 
bedwingen. 

Dokter Ju les wordt niet vergeten.  Een van de mensen die hem zijn ganse leven in het hart 
d roeg, was aannemer Herman Van de Kerckhove. Als er op Malecote een nieuwe 
verkaveling komt, is hij het die ervoor zorgt dat de laan Dokter Herrebautlaan wordt 
genoemd. 

Een tweede zoon van Guido Herrebaut, en dus een broer van dokter Ju les, is pater 
Eduard Herrebaut, die in het toenmalige Belgisch-Congo begin 1 902 het leven laat. Een 
gedenksteen links van de ingang van de Adegemse kerk vereeuwigt deze missionaris. 
Florent, een andere broer, treedt binnen in het Gentse seminarie, maar overlijdt na een 
korte ziekte op 27 november 1 889, nauwelijks 24 jaar oud . Een derde broer, Honoré, 

1 52 j overlijdt in 1 87836• 



d. Het kruispunt 'de Duinen' 

Een van de belangrijkste kruispunten in Adegem is dat van de N9 met de Canadezenlaan 
(de vroegere Statiestraat) en Adegem-Dorp. Die Statiestraat is, zoals we hierboven 
schreven, een kerkwegel die naar Celie loopt. Onder andere de Deisterwalwegel maakt 
er deel van uit, maar die kerkwegel is nu jammer genoeg geheel 'verduisterd ' .  Op het 
kruispunt loopt de wegel l inks en rechts door land van de pastoor, dat achtereenvolgens 
gebruikt wordt door: 
Gi l l is Dhaenens 1 723 
Jan De Meyer 
Heer en meester Jacques Blomme 
Cornelis Bourgonjon 
Oen heer pastoor van adeghem 

Engelbertus Naessens 

af/cfie /./ 

• Distillateur Potvliege 

1 729 
1 7  48 (pastoor) 
1 750 
1 774 
1 776 

De toestand van het 
kruispunt in 1 888. Charles 
Potvliege dient in dat jaar 
een aanvraag in om een 
stoommachine te mogen 
plaatsen in zijn stokerij . 
Behalve het huis Potvliege 
staat op de drie overige 
hoeken geen woning. We 
zien dat de weg naar het 
station ondertussen al is 
aangelegd. 

Lange tijd bl ijft het kruispunt de Duinen onbewoond tot in 1 791  disti l lateur Jean Potvl iege 
een aanvraag indient om een herberg te mogen oprichten op een stuk land aan de 
Bredeweg, op de hoek van het kruispunt. Als reden voor het bouwen van de herberg geeft 1 1 53 
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Potvliege op dat het van Maldegem naar Balgerhoeke wel een uur  ver is en dat er 
onderweg geen enkele afspanning staat. Sinds de Bredeweg gekasseid is, bl ijft het aantal 
reizigers almaar stijgen. In de herberg kunnen reizigers ook overnachten, de paarden 
worden er verzorgd en er worden ook kleine herstel l ingen aan koetsen of wagens 
uitgevoerd. De afspanning wordt Het Hof van Sint-Sebastiaan genoemd, wat erop wijst 
dat ook het lokaal van de schuttersgilde daar gevestigd is. Jacques Pecsteen, handelend 
in  naam van de hertog van Croy, geeft zijn toestemming, waarna de Maldegemse 
mag istraat eveneens zijn fiat geeft. In de loop van de 1 9de eeuw blijft het aantal 
herbergen aan de Staatsbaan almaar stijgen, in 1 900 tellen we er tussen Maldegem en 
Balgerhoeke niet m inder dan 33: de kantonnier, de bareelwachter, de timmerman, de 
klompenmaker . . .  bijna elke ambachtsman baat een herberg uit .  

Jean Potvl iege is de al lereerste maire van Adegem en hij bl ijft dat tot h ij in 1 808 wordt 
opgevolgd door Charles Domers.  Hij bl ijft echter een vinger in de politieke pap hebben als 
adjoint au maire de la commune. 

Burgemeester Potvliege, gehuwd met Catharina Glorieux, is een van de rijkste inwoners 
van Adegem. De Potvlieges zijn gedurende de hele 1 9de eeuw een van de invloedrijkste 
Adegemse famil ies. Ook de Maldegemse tak is zeer vermogend. In Adegem wordt 
Ferdinand Potvl iege in 1 81 9  gemeenteraadslid ; hij wordt in 1 823 door kon ing Willem 
aangesteld als burgemeester en blijft dit tot 1 830. Waarschijn l ijk omwil le van zijn 
orangistische sympathieën laat hij de politiek voor wat hij is en bij de verkiezingen van 27 
oktober 1 830 wordt Johannes De Weert de nieuwe burgemeester. Later wordt Phil ip 
Potvliege als gemeenteraadslid verkozen en in 1 879 is het de beurt aan Charles-Louis 
Potvliege, die in 1 896 schépen wordt en tot in 1 92 1  in de gemeenteraad zetelt. De famil ie 
bezit al leen al in  Adegem tientallen hectaren grond en ook in Nederland, Maldegem en 
andere oml iggende gemeenten, l igt veel eigendom. 

Maria Catharina Potvliege, dochter van de burgemeester, huwt op 1 7  apri l 1 81 3  met Felix 
Reychler u it Eeklo. Kort na haar huwelijk  wordt Maria zwaar ziek en op 20 september, vijf 
maanden na haar huwelij k, laat ze notaris Bernard Vermeersch haar testament opmaken: 
al haar goederen schenkt ze aan haar echtgenoot. Op 1 9  april 1 81 4, een jaar na haar 
huwelijk ,  overlijdt Marie kinderloos te Maldegem .  Vader Jean Potvliege is het helemaal 
niet eens met de wi lsbeschikking van zijn dochter. Hij meent dat hij als seul et unique 
héritier comme ascendant de la défunte op grond van artikel 9 1 5 van de Code Civil recht 
heeft op een vierde van de nalatenschap van zijn dochter. Er komt een minnelijke 
schikking pour éviter tous frais d'inventaires, comptes et tous autres auxquels la surdité 

mortuaire pourraient donner lieu . . .  en in  rui l voor een rente ziet Potvliege af van alle 
eisen. 

In de herberg Sint-Sebastiaan van Jozef Boels op de Kalsijde, vindt op 7 en 21  januari 

1 86 1  de openbare verkoop plaats van de goederen van Ferdinand Potvliege en zijn 

echtgenote Bernardina De Bruyckere, gehuwd in Adegen in 1 81 3. Ferdinand overlijdt op 

8 maart 1 858, Bernardina op 1 7  november 1 860. Het echtpaar laat geen kinderen na. 

De erfgenamen zijn :  
1 .  Phi l ip Potvliege, jeneverstoker in Adegem; 
2. Pieter Potvliege, heel- en vroedmeester in Beernem; 

. • 

3. Leonard Potvliege, heel- en vroedmeester in Oedelem; 
4. Felix Potvl iege, brouwer in Maldegem ;  



5. Sabina Potvliege, gehuwd met Louis Van Waesberghe uit Eeklo, particul ieren ;  
(die met de naam Potvl iege zijn allen broers en zusters van halven bedde van 
Ferdinand Potvl iege en erfgenamen voor elk één zesde) 

6. Charlotte De Muynck, gehuwd met Louis De Ruyter, landbouwer en stoker u it 
Lovendegem; 

7. Jul ie De Muynck, begijntje uit Gent; 
8. Honoré De Muynck, koopman, ol ieslager en mulder uit Ursel ; 
9. Charles Louis De Muynck, idem ; 

(die met de naam De Muynck zijn kinderen van wij len Petrus De Muynck en 
Anna Francisca Potvliege, erfgenamen voor één zesde) 

1 0. Joannes Baptiste Den Dauw, bakker u it Adegem ;  
1 1 .  Seraphina Den Dauw, zonder beroep, u it Adegem ; 
1 2. Phi l ip Jacobus Den Dauw, koster u it Adegem. 

(enige erfgenamen van Bernardina De Bruyckere, hun halfzuster, weduwe van 
Ferdinand Potvl iege). 

. 
Rond 1 900, het herenhuis van Charles-Louis Potvliege, kort daarop bewoond door de kinderen 

Ginneberghe. Wat eens een der mooiste woningen van Adegem was, is in  1 975 vervallen tot een ruïne. j 1 55 
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Adeghem -- De groote baan.  

De oudst bekende opname van het kruispunt aan de groote baan rond 1 900. Van enige bewoning aan de 
linkerzijde is niets te bemerken, toch bevindt zich tussen de bomen de woning van Bernard Tuypens. We 
zien ook een van de weinige lahtaarnpalen - tegelijk verkeerspaal - die Adegem rijk is en die voor 
openbare verlichting zorgt. Daarvoor boomstammen voor de klompenmakerij. Rechts een voor die tijd 
typische bakkerskar en daarachter een hondenkar, een veelgebruikt transportmiddel 

De volgende opname van het kruispunt aan de Staatssteenweg met rechts·het huis Potvliege en de 
herberg In Sint-Eligius. Links bevindt zich achter de bomen de klompenmakerij Savat. Fotograferen is in 
die tijd zo ongewoon dat de mensen ervoor op straat komen. 



� Adegem - De Duinen 

Op deze zichtkaart wordt voor het eerst over De Duinen gesproken. Rechts is er niet veel veranderd, 
l inks is er een hoekhuis bijgebouwd in dezelfde stijl als In St.-Eligius; Henri De Schepper woont er. We 
zien ook de eerste telefoonpaal, maar nog geen elektriciteitsleidingen. 

e Adegem I f.·t /." ' I l !  1 l t 

Het kruispunt tijdens het interbellum. In het pand rechts van de woning Potvliege is een f i l iaal van een 
bank gevestigd. Eén auto tuft rustig naar de kust, een hond wacht op zijn baasje. De fietser rechts komt 
terug van een schieting, want hij en zijn twee kinderen houden enkele trofeeën vast. Ondertussen is 
elektriciteit in Adegem al ingeburgerd. l 1 57 



gelegen tussen de Deisterwalhoeve en het Langestraatje. Die boerderij en de omliggende 
landerijen worden gekocht door de Den Dauws en later geërfd door de famil ie De Keyser. 
Verder worden veel partijen verkocht aan de Staatsbaan, aan de Waleweg, op 
Heulendonk en bij de Oude Molen. Ook de Schoolakker achter de kerk, waar vroeger een 
school stond (nu de begraafplaats) gaat onder de hameria. Na de verkoop van de 
inboedel ,  die 231 0 frank opbrengt, en het goud-en zi lverwerk volgt op 8 mei 1 860 wat 
door notaris Lodewijk Wallyn genoemd wordt de likwidatie Potvliege. De nalatenschap 
bedraagt in totaal 79.793 frank waarvan, na aftrek van de kosten ,  nog een goede 69.000 
frank te verdelen valt . Bij die kosten noteren we het medicale honorarium van Guido 
Herrebaut en Leonard Potvliege, de l ijkdienst, de honderd gelezen missen en tien 
jaargetijden, het brood aan de armen ( 1 000 fr over tien jaar) , de rouwtafel bij herbergier 
Felix Boels enz.39 

Rond 1 900 woont Charles-Louis Potvliege in het herenhuis. Hij is landbouwer, handelaar 
in sterke dranken en schepen van de gemeente Adegem. Op het bedrijf zijn vijf knechten 
werkzaam. Zijn echtgenote Louise D'Huyvetters schenkt hem een dochter, Marie Clara 
Louise. De woning en de stokerij worden naderhand gebru ikt door de familie Ginneberge, 
die ook de herberg In Sint-Eligius uitbaat. In de woning van Potvl iege houden de 
Ginneberges winkel, er is een bakkerij en ook een kolenhandel. Hun gebakjes zijn de 
beste die in Adegem te krijgen zijn ,  's zondags is het altijd aanschuiven. 

De eens zo mooie woning van Potvl iege raakt hoe langer hoe meer vervallen, tot op een 
morgen in ju l i  1 976, na hevige regenval, het dak instort. "Daar stond eens mijn bed", zegt 
een geschrokken Marcel Ginneberge. De Ginneberges waren gelukkig al een tijdlang 
verhu isd naar hun bakkerij�herberg op de hoek van de Kerkstraat. Het pand wordt met de 
grond gel ij kgemaakt, enkel de boom die op de binnenplaats staat, bl ijft gespaard. Enige 
tijd later verrijst er het imposante 'Witte Hu is' van zakenman Adriaan Van Landschoot, dat 
nu verbouwd wordt tot luxeappartementen.  

• I n  Sint-Eligius 

De herberg In  Sint-Eligius op den hoek des voormelden steenweg en der Dorpstraatwordt 
in 1 889 gebouwd door gemeenteontvanger Hi laire De Smidt en verpacht aan smid 
Ginneberge. Albert D'Havé baat er jarenlang een slagerij uit; na zijn overlijden wordt ook 
die woning gesloopfl0• 

• 't Hoekske 

Aan de overkant van de straat staat herberg 't Hoekske. Die woning wordt in 1 9 1 2  
gebouwd door Marie Potvliege. Jarenlang woont er d e  famil ie Henri De Schepper, daarna 
wordt er herberg gehouden door André Notteboom41 • Op de andere hoek worden tijdens 
het interbel lum het huis van pelzenhandelaar Prosper Ginneberge en de huizen ernaast 
gebouwd. 

. . 



Adegem. - Grote Steenweg 

Het kruispunt kort na de Tweede Wereldoorlog. Rechts is niets gewijzigd, l inks zijn er heel wat woningen 
bijgekomen:  Omer Van Landschoot (nu zonne-energiewinkel), de pelzenzaak van Prosper Ginneberge op 
de hoek en voorbij de woning van Henri De Schepper de eerste winkel van Aloïs De Cock, gebouwd in  
1 938. 

Het kruispunt in de jaren zestig: De Arend, café 't Hoekske, pelzen Ginneberge, bakkerij De Fauw en de 
woning van meester Boute. Let op de hoge tv-antennes. l 1sg _ 
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E. VAN DE DUINEN NAAR DE MOERWEGE 

· De Arend 

In 1 938 bouwt fruithandelaar Aloïs De Cock een nieuwe kruidenierswinkel .  Aloïs is een 
van de steunpi laren van de Adegemse Middenstandsbond en is erg vooruitstrevend, 
stilstaan is voor hem achteruitgaan. Een bewijs daarvan is de u ltramoderne zaak die hij 
in 1 956 laat optrekken tussen café 't Hoekske en zijn eerste winke l .  De Arend oogt zeer 
modern en is u itgerust met de nieuwste snufjes, zoals een koeltoog . Op de muren bij de 
ingang worden landelijke taferelen geschi lderd door Cyriel De Pickere of Pickerken, die 
ook zorgt voor het beeld van de arend. 

• Secretarishuis 

In het midden van de 1 9de eeuw is de Eeklose notaris Engel Aernout in Adegem, aan de 
Staatsbaan, eigenaar van een perceel grond dat h ij laat verkavelen en waarop onder 
anderen kloefkapper Francies De Prest en een drietal werklui (Petrus Buysse, Jan 
Lievens en Bernard Loete) een cijnshuisje bouwen. Op 28 april 1 899 dient Bernard 
Tuypens-Vidts, handelaar in scheikundige landvetten en verzekeringen, bij het 
gemeentebestuur een verzoekschrift in om een huis te mogen bouwen: 

De opening van De Arend in 1 956 leverde deze historische foto op .  We zien van links naar rechts, naast 
drie onbekende heren (vertegenwoordigers van de Middenstand) het gezin van Aloïs De Cock: 
echtgenote Maria Savat en de kinderen Lieve en vader Aloïs, Robert, Christiaan, Thérèse, Gerard en 
Hubert; verder pastoor Van Damme, schepen Arnold Welvaart, Aloïs Goethqls, gemeentesecretaris Jozef 
Goethals, onderpastoor Urbain Haes, Prosper Ginneberge; achter hem René De Cock en de aannemer 
van de nieuwe winkel en ten slotte veldwachter Albert Notteboom. 



Dochter Lieve en zoon Hubert met hun moeder in de 
nieuwe, zeer moderne winkel. 

"Achtbare Heeren, 

Gezicht op de fraaie overdekte inkomhal van 
De Arend. 

De ondergeteekende smeekt U E  van hem de noodige machtiging te doen bekomen om 
te mogen bouwen, in uwe gemeente, een woonhuis met een aanhangend magazijn met 
eene poort van eene opening van 1 m 70, oostwaarts langs de groote kassijbaan van 
Brugge op Gent, op minstens 1 m afstand van den boord des grachts dier baan; en wanof 
de twee gelijke enkele deuren dier poort van 1 .40/2 = 0 m 85 breedte ieder, e lke op zijnen 
grond langs buiten nog zouden kunnen opendraaien en nog tot 0 m 1 5  van de boord des 
grachts dier baan zouden blijven. Hij verlangt ook de machtiging om zijn huis te mogen 
maken met eenen ingangstrap van 0 m 1 5  hoogte. 
Gunstig gevolg afwachtende zoo haast mogelijk, M ijnheeren, heeft hij de Eer met 
oprechte achting te zijn ,  
Ued. O.W. Bestuurde 
B. Tuypens,-Vidts"42• 

De grond waarop Bernard Tuypens de woning laat bouwen,  koopt hij op 1 8  mei 1 899 van 
Emiel Tytgadt uit Maldegem. Merkwaardig dat Bernard al op 28 apri l een bouwaanvraag 
indient, nog voor hij het perceel officieel in bezit heeft. Precies op 25 april 1 900 gaat 
Tuypens met zijn gezin wonen in /a maison nouvellement construite43• Marie Vidts, 
weduwe van Bernard, verkoopt de woning in 1 9 1 9  voor 1 0 .000 frank aan juffrouw Leonie
Marie Blomme, landbouwster uit Sijsele, die later huwt met onderwijzer Ju les Lievens, die 
in 1 932 overlijdt. De famil ie Tuypens woont in 1 9 1 9  al op het dorp, waar de meisjesschool 
werd aangekocht (nu apotheek Van den Abeele) . In 1 960 wordt de woning door Leonie
Marie Blomme verkocht aan gemeentesecretaris René Pallet voor 400.000 fr. Ten slotte 
wordt het pand in 2006 door de kinderen van René Pollet verkocht aan Pol Mul ier u it 
Wingene44• Kinderen van Bernard en Marie zijn :  Raymond (01 866) , koster-organist in 
Adegem, Maria (01 869), Eulal ie (01 873), Ju les (01 875), dokter, en Ernest 
(01 881 ), in 1 900 student in de wijsbegeerte en later missionaris in China. Naar hem is de 
Pate� Tuypenslaan in Adegem genoemd45• ! 1 61 



De woning van Bernard Tuypens, oordeelkundig 
gerestaureerd door Pol Mulier . .  

Bij het verwijderen van het behang wordt deze 
muurtekening van de Brugse Halletoren ontdekt. 

Ook de woning er vlak naast wordt door Bernard Tuypens gebouwd en wel in 1 908. In dit 
huis wonen vanaf 1 923-1 924 de zussen Ginneberge. De bekendste is wel juffrouw Elza, 
onderwijzeres aan de Adegemse jongensschool. Ze leert een hele generatie Adegemse 
bengels lezen, rekenen en schrijven in het eerste leerjaar. Wie zich niet gedroeg mocht, 
gewikkeld in de ijzeren decameter, een poosje vooraan op de trede gaan staan. Die 
woning is onlangs aangekocht door orthopedist Fi l ip Dewaele uit Sint-Andries bij Brugge, 
die ze deskundig laat restaureren. 

Aan de overkant van de Staatsbaan is reeds sedert meer dan een halve eeuw garage 
Citroën gevestigd. Eerste uitbater van die garage was Karel De Baets, steeds geholpen 
door Adrien De Laere. Enkele jaren terug werd er een u ltramoderne garage opgetrokken 
door de uitbaters, de gebroeders De Laere. 

Het plein voor de garage wordt in de volksmond het Sint-Bernardus- of Sint-Bernardplein 
genoemd. Het heeft niets te zien met de heil ige, maar al les met Bernard Bonne, gehuwd 
met Octavie Borgonjon, die. er een kruidenierswinkel, schrijnwerkerij en herberg bezit: de 
Luchtreizigers. In deze herberg is een duivenmaatschappij gevestigd, vandaar de naam 
van de herberg. Bernard is een specialist in het maken en herstel len van houten pompen, 
vroeger te zien op elk erf. August Bonne, famil ielid van Bernard, baat wat verder aan de 
Staatssteenweg eveneens een herberg uit. August is koopman in vlas en fruit. Hij is 
gehuwd met Louise Verlé die hem zeven dochters schenkt, vahdaar dat de herberg ook 

1 62 1 wel eens ondeugend In de veertien Bil lekens wordt genoemd46• 



Goed en Goedkoop 

Maakt van de 
gelegenheid gebruik ! 

Alle andere mest.stotkn op vraag 
- o -

AOE!tl TOOr Eekloo, .ldecem 
Malde1em. SlJseele en omtrek : 
R. T�YPE.NS - DE BRABANDEF.. 

KOSlCR, ADEGEM 

Reclame uit 1 939 van Raymond 
Tuypens, koster-organist, voor 

meststoffen De Zon. 

Bernard Tuypens bouwt ook dit tweede huis. Het wordt 
jarenlang bewoond door de juffrouwen Ginneberge. 

Enkele woningen voorbij De Luchtreizigers is de brouwerij van Alfons Grootaert 
gevestigd. Die laat in 1 900 een nieuwe stoomketel plaatsen en daarvoor moet de 
toestemming worden gevraagd aan het provinciebestuur. De aanwezigheid van kleine 
brouwerijen in de vorige eeuwen - in Adegem zijn er minstens vier - heeft zijn redenen. 
Het gebrouwen bier is namelijk  de enige drank die steriel en kiemvrij is. Veel water- en 
pompputten zijn vervuild en veroorzaken al lerlei ziektes, vandaar het verbruik van grote 
hoeveelheden bier. Voor het dagelijks gebru ik wordt een soort tafelbier of klein bier 
gebrouwen met een laag alcoholgehalte, zelfs kinderen drinken het. De meeste 
brouwerijen en stokerijen zijn merkwaardig genoeg ontstaan naar aanleiding van de 
cholera- en tyfusepidemieën die Vlaanderen vanaf 1 833 teisteren.  Die epidemieën zijn de 
oorzaak van een spectaculaire toename van het alcoholgebru ik. Vooral jenever wordt als 
heilzaam tegen ziektes aangezien : de werklieden zijn ervan overtuigd dat het gebruik van 
alcohol ze beschermt tegen cholera, en men zag nooit meer dronkelappen als ten tijde 
van de vreselijke epidemieën . . .  47 Tijdens het interbel lum verdwijnen al die brouwerijtjes. 
Sommige houden het nog een tijdlang uit als bottelarij of verkopen bier dat in een grotere 
brouwerij wordt gebrouwen. Uiteindelijk bl ijft in het Meetjesland al leen de brouwerij Krüger 
in  Eeklo ever. 

Het Sint-Bernardusplein in 1 951 . Jaarlijks staat hier tijdens de kermis de autoscooter. Op 
de achtergrond de woning van wagenmaker Maurits De Bruyckere en rechts de woning 

van Sylveer Bonne, nu de moderne garage Citroën van 
de gebroeders De Laere. 



Bijeenkomst van (waarschijnlijk) duivenmelkers voor de herberg De Luchtreizigers. Zittend 
(kleermakerszit): tweede van l inks: Leon Van de Velde. 1 ste rij zittend, v. l .n .r. :  1 ste: Adolf D'havé; 5de: 
'bakker' Kamiel Van Landschoot. 2de rij staand, v. l .n . r. :  2de August Crul; 3de: Camiel Van de Geuchte; 
6de: Camiel Termont; 8ste: Marcel Ginneberge; 9de: Richard Bonne; 1 0de: Lionel Verstraete; 1 3de: 
Michel Van de Velde; 1 5de: Achiel Swanckaert. 3de rij, v. l .n .r. :  3de: Richard Van de Velde; 6de: Paul Foré; 
9de: Leon Van de Geuchte; 1 5de: Louis Van de Geuchte. 

Afbraak van het café De Luchtreizigers in 1 938, een der grootste herbergen van Adegem. Zoals het de 
gewoonte is in die tijd, wordt alle afbraakmateriaal gerecupereerd. 



F. ROND HET HUIS NOTTEBOOM 

We eindigen onze historische uitstap in de Bredeweg op de hoek van de heerweg met de 
Moerwege. I n  de 1 7de eeuw ligt er een uitgestrekte partij land die tot aan het Tardoes 
komt en in de heerweg tot aan de vroegere woning van dokter Matthys. Alles is eigendom 
van Adriaan Heyne. In de loop van de daaropvolgende decennia wordt die partij land 
verkaveld. Op de hoek wordt een hoeve gebouwd waarvan achtereenvolgens chiru rg ijn 
Pieter Van Ki l leghem, Cornelis Matthijs, Jan Dhooge, Ryckaert Hoste en rond 1 750 
chirurg ijn  Gerard Pots eigenaar is. Een zoon, Servatius, woont in deze woning tot aan het 
eind van de 1 8de eeuw. Hij huwt met Johanna Crispijn en krijgt 5 kinderen:  Carel ,  die op 
vierjarige leeftijd overlijdt, Johannes Francies, Carel en Leonard. 

In de 1 9de eeuw wordt Ferdinand Potvl iege eigenaar van huis en grond en in 1 900 wordt 
het gekocht door Leonard Notteboom, die de eeuwenoude woning laat afbreken en een 
nieuw huis bouwt. Het gemeentebestuur stuurt zijn bouwaanvraag op 1 6  ju l i  1 900 door 
naar de bestuurder van Bruggen en Wegen: Zending voor inlichtingen en advies eene 

vraag van Leonard Notteboom, konijnenkoopman alhier, tot bouwen van een woonhuis 

langs den Staats-Steenweg dezer gemeente, nrs 737, sectie H van 't Kadastrale plan48. 

Leonards aanvraag wordt goedgekeurd en de woning moet gebouwd worden volgens een 

rechte lijn langs den kant van Gent op 8.35 en langs dien van Brugge op 8.80 m van de 

as, hij zal aan de staat een strook grond afstaan van 36 m2 49• Elders wordt Leonard 
aangeduid als veekoopman. H ij is gehuwd met Ph i lomena Andries en heeft twee 
kinderen : August, geboren in 1 870 en Louise, geboren in 1 875. In 1 906 wordt l inks van 
de herberg een kleinere woning gebouwd. Zoon August ,  in 1 90 1  gehuwd met Emi l ie De 
Vuldere uit Sint-Laureins, gaat in dat jaar in de herberg wonen. 

Op de voorgevel prijkt in grote zwarte letters: 'BIJ A. NOTTEBOOM KOOPMAN 
ESTAMINET'. Tijdens het bouwen van het huis doet men een eerder akelige ontdekking:  
Dinsdagmorgen tijdens het graven voor 't metselwerk nevens de woning van Noteboom 

langsch den steenweg werd een menschengeraamte ontdekt. Men meent dat het uit het 

vroegere huizeken kwam en men is van mening dat het in dit huizeken is weggestopt. Het 

geraamte zat in een mand. Is het een soldaat van de slag van Waterloo? Of betreft het 

een geheimstoker, vermoord in de tijd van Napoleon '.16° Het geraamte wordt enkele dagen 
tentoongesteld in de herberg tot de politie er lucht van krijgt en ingrijpt. 

Net geen eeuw later, in 2005, wordt het oude erf van August Notteboom, waar jarenlang 
zijn zoon Clement woont, gesloopt om plaats te maken voor een flatgebouw en drie 
woonhuizen. Een herdenkingssteen in de voorgevel herinnert eraan dat hier ooit de wieg 
stond van de Adegemse Nottebooms . 

Ongeveer tegenover de herberg van August Notteboom staat het café Het Huis van 
Koophandel en op de andere hoek de brouwerij Sint-Antonius van de famil ie Dumoleyn. 
Al die woningen worden in 1 937- 1 938 gesloopt voor het rechttrekken van de N9. 

De woningen op de noordzijde van de Steenweg blijven staan : het spekkenwinkeltje van 
Julie Van Vlaanderen en het riante woonhuis van mijnheer en madame Van Hove
Willems, zoals ze zich graag laten noemen. Het echtpaar zit er warmpjes in en Charles 
Van Hove, afkomstig uit Amougies, doet goede zaken en wordt een notabel burger. 
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� Adegem - Gtooten Steenweg 

Rechts de herberg Bij A. Notteboom koopman estaminet, de vroegere woning van chirurgijn Pots. Voorbij 
de herberg het winkeltje van Jul ie Van Vlaanderen en daarnaast de schuur van Charles Van Hove. 
Achteraan de herberg De Luchtreizigers en l inks In het Huis van Koophandel. Alle woningen links worden 
in 1 937-1 938 afgebroken voor de aanleg van de N9. 

Gloednieuw appartementsgebouw op de 
plaats van de herberg van August 

Notteboom. 

August Notteboom en Emilie De 
Vuldere, stamouders van de 
Adegemse Nottebooms. 



Gezicht op de Staatsbaan begin 1 900: l inks In het Huis van Koophandel met een bolbaan en witgekalkte 
fruitbomen. Op de achtergrond het St.-Bernardplein met de herberg De Luchtreizigers. Rechts de 
boerderij Van Hove-Willems. 

De heer en mevrouw Charles 
Van Hove-Willems 

Dit is het beeld van de Oude Staatsbaan dat de reiziger ziet die vóór de Eerste wereldoorlog naar 
Balgerhoeke rijdt. Links het huisje van Leonard Notteboom en daarnaast de herberg van zijn zoon August 
Notteboom. Voorbij de herberg begint de Moerwege. Rechts, brouwerij Dumoleyn. Na de aanleg van de 
N9 bouwde Dumoleyn een villa op de hoek van de Hi llestraat. 
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Bij toeval ontdekte schepen Boudewijn De Schepper dit unieke restant van de brouwerij Dumoleyn: de 
sluiting van een beugelfles met als opschrift: Brouwery St Antonius A. Dumoleyn Adegem. Op de zijkant 
van de sluiting lezen we 'Denys Brugge', waarschijnlijk de fabrikant van de sluitingen. De sluiting is 
gevonden op het erf van de brouwerij Tytgadt in Maldegem waar het bier van Dumoleyn werd gebotteld. 

In 1 9 1 2  wordt h ij lid van de kerkfabriek en bl ijft dat tot in 1 920. Dan ontstaat er in de raad 
een discussie over de grootere verdeling der kerkgoederen en over de persoon die de 
verpachting mag leiden. Charles Van Hove steunt de kandidatuur van August De Kesel ,  
de andere leden zijn meer te vinden voor notaris Verstrynghe u i t  Sint-Laureins. Na een 
heftige discussie verlaat Van Hove de pastorie en geeft zijn ontslag52• Het jaar daarop stelt 
hij zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en wordt prompt verkozen .  Veel 
potten breekt hij niet, misschien door zijn gebrekkige kennis van het Nederlands. 

De woning van het echtpaar 
Charles Van Hove-Wi llems, die 
voor de zoveelste keer wordt 
verbouwd. 



De Brede Weg, Kerkstraat en Dorp op het plan Popp, het midden van de 1 9de eeuw. 

De bewoning volgens het plan Popp, midden 1 9de eeuw. 

1 .  Petrus De Busschere, werkman. 
2. Christina Sekeet. 
3 .  Johannes Dauwels, werkman. 
4. Engel Boxtael ,  koopman . 
5 .  Phi l ip Potvliege, stoker. 
6. Barabara De Rycke, weduwe van Felix De Smet, bijzondere. 
7. Felix Potvl iege, stoker. 
8. Ferdinand Cuelenaere, molenaar uit Eede, koren- en oliemolen.  

Die molen hoort oorspronkelijk toe aan Servaas Pots en na hem aan 
Carel Bernard Pots. In 1 850 wordt de molen verkocht aan Ferdinand 
Cuelenaere. In 1 878 is Theodoor Herpelinck de nieuwe eigenaar. I n  
1 905 wordt een stoommachine geplaatst en  in 1 91 8  wordt de molen 
gesloopt en de molenberg afgevoerd . 

9 .  Servaas Pots en na hem August, Mathi lde en Ju les Pots. 
1 0. Door het pastoriegoed loopt de Wegelbi lk .  Jean Potvliege koopt het als 

zwart goed. Later is Phi l ip Potvliege er de eigenaar van. 
1 1 .  De grond is eigendom van Engel-Antonius u it Eeklo. De huisjes die er 

gebouwd worden zijn eigendom van: Joannes Baptist Lievens, Bernard 
Loete, Petus Bernard Wille en Franciscus De Prest, kloefkapper. 

1 2 . Eerst eigendom van Gi l l is Dhaenens en daarna van Phi l ip Ferdinand 
Willems. Een dochter van Phil ip huwt met Charles Van Hove. 

1 3 . Gerard Pots, daarna Ferdidand Potvliege. Leonard Notteboom bouwt 
hier in 1 901  een herberg. 

1 4 . De oude pastorie is eigendom van Bernard Danckaert: tuin, water, 
boomgaard en uitweg . l 1 69 
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1 5. Phi l ip Potvliege. 
1 6. De armen van Adegem. 
1 7. Phi l ip Potvliege. 
1 8 . De kerk en de armen van Adegem. 
1 9. Phi l ip Potvliege. 
20. De gemeente Adegem (school en schoolakker) . 
2 1 . Phi l ip Potvliege. 
22. Jacob Francies Stoens, onderwijzer. 
23 . Petrus Poupée, later herberg In  Sint-El igius. 
24. Johannes, Seraphine en Maria Theresia De Prest. 
25. Carel Bernard Pots, mu lder. 
26. Phi l ip Ferdinand Wil lems. 
27. Joannes Baptiste De Baets. 
28. Seraphin,  Charlotte en Lou isa De Wever. 

E. TOT SLOT 

In de komende jaren zal de Bredeweg, Staatssteenweg en/of Staatsbaan opnieuw 
grondig worden gewijzigd. Er komen twee rijbanen voor het doorgaand verkeer met l inks 
en rechts een strook voor plaatselijk verkeer en voor fietsers. Het Ontwerp Streefbeeld N9 

vak Brugge Gent oogt bijzonder aantrekkelijk en verkeersvei l ig. De N9 wordt in de plaats 
van een gevaarlijke en lawaaierige driebaansweg een rustige, aangename verkeersweg. 
Uit het rapport: 
"Tegen Eeklo, langs de kant van Maldegem is het landschap open. Langs één kant van 
de weg is bebouwing en klein�andel aanwezig. Een asymmetrisch profiel past binnen het 
landschap en vormt de overgang tussen de bedrijvigheid en het centrum van Eeklo. De 
hoofdrijbaan bestaat u it twee keer een rijvak van 3 meter, van elkaar gescheiden door een 
middenberm van 2 meter. Langs beide kanten van de weg ligt een vetweg. Een met 
bomen beplante tussenberm scheidt het doorgaand verkeer van het plaatselijk verkeer. 
Langs de kant van de woningen en de kleinhandel wordt een parkeerstrook voorzien en 
een voetpad. De verlichting wordt aangepast aan het landschap: woonzone ten opzichte 
van bu itengebied"53• 

Hopelijk worden deze plannen vlug gerealiseerd, het zal de leefbaarheid van Adegem 
zeker ten goede komen54• 

Noten: 
1 .  SJHB, 0 1 ,  f. 1 6v. 
2. SJHB, 05, f. 8v. 
3. SJHB, 81 7, f. 2v. 
4. RAG, Adegem, 3, f. 1 35r. 
5. DE BO L.L. ,  Westvlaamsch Idioticon, p. 1 68. 
6.  RAG, Ambacht Maldegem, 604, resolutieboek 1 779-1 794. 
7. RAB, Kaarten en plans, nr. 1 .  
8 .  VERSTRAETE D.,  De steenweg van Gent naar Brugge in de XVI/Ie eeuw. I n :  Appeltjes van het 

Meetjesland, nr. 2, 1 950, p .8- 1 2. 
9.  RAG, Adegem, 216 .  Schouwing van wegen. In totaal telt Adegem in 1 821 79 straten en landwegen 
1 0. RAG, Adegem, 21/1 0. 
1 1 .  RAG, Adegem, 220. 
1 2. RAG, Adegem, 220. Bouwaanvraag Karel Borgonjon, sec. B, 4 1 3b. 
1 3. RAG, Adegem, 21 7/2. 
1 4. RAG, 21 /12.  Uitgaande briefwisseling, 1 3  december 1 893. 
1 5. RAG, 21 /12.  Uitgaande briefwisseling, 29 juli 1 898. 



1 6. RAG, Adegem, 2 1 6. 
1 7. SJHB, Noordbroekwatering, f. 4r. 
1 8. RAG, Landboek 1 640-1 641 . 
1 9. SJHB, rek. 4. 
20. SJHB, D 1 ,  f. 5v. 
21 . ARA, Rekenkamer 451 98, f. 61 r. 
22. SJHB, D 5, f. 35v. 
23. RAG, Ambacht Maldegem, 626, f. 1 26v. 
24. RAG, Adegem, 2 1 7. 
25. RAG, Adegem, 75. 
26. RAG, Adegem, 2 1 7. 
27. RAG, Adegem, 21 /1 0. 
28. Gent, Kadasterarchief, reeks 223. 
29. RAG, Adegem, 1 668. 
30. 't Getrouwe Maldeghem, 27 juni 1 920. 
31 . 't Getrouwe Maldeghem, 4 jul i  1 920. 
32. Wetenschappelijke Tijdingen, 1 974. 
33. DOBBELAERE J., De Chirurgijnfamilie Pots te Adegem. In :  Adegem, fragmenten uit het verleden, 

Adegem, 1 984, p . 1 76- 1 78. 
34. RAG, Notariaat Vermast, 54. Herrebaut koopt sectie A, nrs. 789, 790, 791 ,  792 en 793, palend noord en oost 

aan Ferdinand Cuelenaere, west aan Philippe Potvliege en zuid aan de steenweg van Gent naar Brugge. 
35. De Vrijheid, 1 3  november 1 944. 
36. NOTTEBOOM H., Van Balgerhoeke naar Maldegem. In :  Ons Meetjesland, jrg. 1 6. , 1 983, nr.3, p.1 09-1 1 5. 
37. Het is niet duidelijk of hiermee het huis Potvliege wordt bedoeld, maar het is wel waarschijnlijk 

aangezien de schuttersmaatschappij er gevestigd was. 
38. RAG, Notariaat Vermast, 64. 
39. RAG, Notariaat Vermast, 64. 
40. RAG, Adegem, 220. 
41 . Gent, Kadasterarchief, reeks 223. 
42. RAG, Adegem, 220. 
43. RAG, Adegem 1 09. Ingekomen briefwisseling 1 900. 
44. Met dank aan Pol Mulier voor nuttige informatie. 
45. Akte van verkoop van notaris Dauwe, 1 1  juli 1 9 1 9  en akte van verkoop van notaris Alfons Dhavé, 

7 april 1 960. 
46. RAG, Adegem, 1 66B. Volkstelling 1 900. De dochters zijn: Augusta, Helena, Leona, Elvira, Clara, 

Margereta en Celestina 
47. DESEIJN G., La misère publique résume foute /'origine de l'épidemie. De belangrijke rol van de 

Gentse Société de Médicine voor de arbeidersklasse. In :  Tijdschrift voor industriële Cultuur, deel 77, 
Cahier 21 . 

48. RAG, Adegem 2 1 /1 2. Uitgaande briefwisseling. 
49. RAG, Adegem, 220. Bouwaanvraag van Leonard Notteboom. 
50. 't Getrouwe Maldeghem, 1 5  april 1 906. 
5 1 . NOTTEBOOM W, Stamboom van de familie Notteboom, Adegem, 1 976, p. 28. 
52. Parochiearchief Adegem, 1 25 en 1 31 .  
53. Streefbeeld N9 vak Brugge-Gent, opdrachtgever: AXV Oost-Vlaanderen, opdrachthouder: Iris 

consulting; 2004, p. 36. 
54. Met dank aan Robert Van Vooren en Jozef Dobbelaere voor nuttige tips en aanvul l ingen. 
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Ade�ni. - Kerk. 
Uitga e, Bockhirndel, De Baels . 

De Sint-Adrianuskerk in Adegem begin 1 900. 



Pastoor A. D'hoedt en vijf juffrouwen 
uit Adegem stichtten begin 19de eeuw 

de Zusters van de H. Kindsheid in Ardooie 

Jozef Dobbelaere 

Begin 1 9de eeuw verhuisden vijf godsvruchtige juffrouwen uit Adegem naar Ardooie om 
in het onderwijs te helpen. Drie vrouwen vertrokken in  1 805 en twee in 1 806. Ze deden 
dat op vraag van hun vroegere pastoor Alexander Joseph D'hoedt, die in 1 804 in Ardooie 
pastoor was geworden. De vrouwen vormden een kleine godsvruchtige gemeenschap en 
uit die kern groeide de kloosterorde de Zusters van de H. Kindsheid . Deze 
kloostergemeenschap breidde zich geleidelijk  uit tot een heel sterke congregatie met 
vestigingen in vele parochies in West-Vlaanderen. 

Het gegeven van deze stichting kwam ik op het spoor in het boek van Jozef De Ridder 
genaamd 't Zijn al geen heiligen die grote paternosters dragen. Kleding van vrouwelijke 

religieuzen in de 19de en 20ste eeuw (uitgave 2002). 

Daarin stond geschreven dat de Zusters van de Kindsheid van Jezus een diocesane 

congregatie was, gesticht op 29 augustus 1842 te Ardooie door 5 juffrouwen uit Adegem. 

Hierbij sloten zich de Dienstmaagden van Maria van Ruddervoorde aan op 4 juni 1955. 
De zusters hebben gemeenschapshuizen in Ardooie, Brugge, De Haan, Jabbeke, 

Meulebeke en Oostkamp. Vroeger waren ze ook nog in Assebroek, Hoeke, Klemskerke, 

Lapscheure, Lissewege, Stalhille en Vlissegem. 

Hun kleding was als volgt. Een zwart laken kleed, fijner op zondag. Een lang zwart 

scapulier (korter in de week), een voorschot, een singel van camelot met stalen gespen 

en een lederen riempje om de sleutels aan te hangen. Een gouden ring, een fijn wit 

lijnwaden hoofd- en kinbandeken en een guimpe. Een zwart camelotten wiel, een 
camelotten taille en een paternoster links in M-vorm. 

De zusters met moeder 
Justine ca. 1 900. 



De vijf juffrouwen waren : 
1 .  Anne Marie Lutsebaut 

0 Adegem 1 0.08. 1 767, dochter van Leonardus en Petronella De Baets 
2. Marie Joanna Theresia De Bruyckere 

0 Maldegem 1 0.05 . 1 759, dochter van Cornelis en Marie Joanna De Clerck 
3.  Anna Catharina Vervenne 

0 Sint-Laureins 20. 1 0. 1 763, dochter van Carel en Marie Joanna De Vliegere 
4. Bernardine D'haenens 

0 Adegem 06.07. 1 773, dochter van Egidius en Petronella De Rycke 
5. Coleta Van de Velde 

0 Adegem 08.04. 1 776, dochter van Petrus en Marie Theresia Cru l .  

POLITIEKE EN KERKELIJKE SITUATIE IN VLAANDEREN : EEN TIJDSBEELD 

I n  dit artikel wordt vooral aandacht besteed aan de figuur van pastoor-stichter Alexander 
Joseph D'hoedt en de voornoemde vijf Adegemse juffrouwen. Maar om alles beter te 
begrijpen is toch ook wat informatie nodig over de politieke en godsdienstige situatie 
einde 1 8de eeuw, begin 1 9de eeuw. Die periode was een kantelmoment in de 
geschiedenis en het was toen dat het overwicht van de Kerk op het dagelijkse leven sterk 
verminderde en de Staat zich meer en meer begon te bemoeien met kerkelijke zaken, met 
grote spanningen tot gevolg . 

1 .  De pol itieke situatie eind 1 8de eeuw, begin 1 9de eeuw 

Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk regeerde van 1 7  40 tot 1 780 over de Zuidelijke 
Nederlanden en in die periode was er vrede en welvaart. Er was een sterke 
bevolkingstoename en de aardappelteelt raakte wijdverbreid om de vele monden te 
voeden . Door de sterke belastingdruk verarmde de gewone bevolking, wat een zekere 
sociale onvrede met zich meebracht. Verpaupering en analfabetisme was het gevolg. 
Op het einde van haar bewind begon Maria Theresia zich nog meer dan vroeger te 
mengen in kerkelijke aangelegenheden . Zo liet zij de Brusselse regering toe met wetten 
in 1 77 1  en 1 772 elke vorm van dotatie aan kloosters te verbieden en werd de 
min imumleeftijd voor professie op 25 jaar gebracht, zodat het aantal kloosterl ingen 
daalde. Er was een steeds terugkerend conflict over de vastentijd met vleesderving. De 
regering wou dat de Kerk daar minder stringent in was, maar de bisschoppen waren 
weinig toegeeflijk en door dergel ijke conflicten groeiden Kerk en Staat steeds verder uit 
elkaar. 

Toen Alexander D'hoedt in 1 782 pastoor werd in Adegem stonden onze gewesten reeds 
twee jaar onder het bewind van keizer Jozef I l  van Oostenrijk in opvolging van zijn moeder 
Maria Theresia. Jozef was een verlicht despoot, die grondige kerkelijke en burgerlijke 
hervormingen doorvoerde, wat hem zijn bijnaam 'keizer-koster '  opleverde. Op 1 7  maart 
1 783 verscheen het 'Edict van den Keyser raekende de vernietinge van verscheyde 
onnoodige Kloosters in de Nederlanden'. Minstens 1 68 kloosters waar men al leen een 
contemplatief leven leidde, werden opgeheven. Vele kloosterl ingen gingen terug naar hun 
parochie en zetten zich daar in voor het onderwijs. I n  oktober 1 786 verving keizer Jozef 
I l  alle seminaries en vormingshuizen van regulieren door één 'seminarie-generaal' in 

1 74 \ Leuven en schafte hij alle broederschappen in de Oostenrijkse Nederlanden af, daar ze 



als nutteloos werden beschouwd . Eveneens in 1 786 l iet Jozef I l  al le parochiekermissen 
op dezelfde dag doorgaan. Dat was een zeer impopulaire maatregel ,  die de bevolking 
zeer ontstemde, daar het haar voornaamste bron van ontspanning ontnam. Er kwam veel 
verzet van de bevolking en dat leidde 1 787 tot intrekking in van de meeste hervormingen. 

De intrekkingen waren echter toegevingen van de landvoogden zonder toestemming van 
de keizer. Het was dan ook niet te verwonderen dat met zoveel onrust in 1 789 de 
Brabantse Omwenteling uitbrak, wat leidde tot de oprichting in januari 1 790 van de 
Verenigde Belgische Staten.  De Brabantse Omwenteling maakte al le hervormingen van 
Jozef I l meteen ongedaan. 
I n  1 792 vielen de Franse legers ons land binnen om later definitief terug te keren en onze 
gewesten aan te hechten bij Frankrijk op 1 oktober 1 795. In Frankrijk was er al enkele 
jaren een conflict tussen Kerk en Staat, wat leidde tot godsdienstvervolging. De 
bemoeienissen van de Staat met kerkelijke aangelegenheden kregen ook in  ons land hun 
impact. Ingelicht door de vele Franse priesters die vóór 1 795 naar ons land gevlucht 
waren, wist de bevolking dat er slechte tijden op komst waren. Slechts in 1 80 1  na het 
concordaat tussen de paus en Napoleon keerde de rust op kerkelijk gebied enigszins 
terug. Maar de macht van de Franse Kerk was ingedijkt en een zekere controle van de 
Staat op de Kerk werd noodgedwongen aanvaard. 

2. Het oude bisdom Brugge en de dekenij Aardenburg 

Op het eerste gezicht is het verwonderlijk enerzijds dat een West-Vlaamse priester 
geboren in Stalhi l le pastoor werd in Adegem en anderzijds dat vijf Adegemse juffrouwen 
een klooster konden stichten in West-Vlaanderen. Om dat te begrijpen is een stukje 
geschiedenis van het oude bisdom Brugge nodig. 
Het bisdom Brugge werd voor de eerste maal opgericht in  1 559 onder druk van Fil ips I l  
van Spanje (zoon van keizer Karel) ,  die vier jaar na  zijn aantreden een nieuwe indeling 
van de bisdommen l iet tot stand komen. De invloed van deze vorst was dusdanig groot, 
dat hij ook het benoemingsrecht van de bisschoppen in zijn bisdommen verkreeg. 
De parochies Eeklo, Maldegem, Middelburg en Adegem werden ingedeeld bij het 
decanaat Aardenburg ,  zelf deel van het bisdom Brugge. Dat verklaart waarom een 
priester uit Stalhi l le hier pastoor kon worden . Het oude bisdom Brugge bleef bestaan tot 
1 802, toen het werd opgeheven en bij Gent gevoegd. De parochie Adegem behoorde dus 
van 1 559 tot 1 802 bij het bisdom Brugge en vanaf 1 802 tot heden bij Gent. 

Het decanaat Aardenburg 
behoorde van 1 559 tot 1 802 tot 
het bisdom Brugge. 
Adegem, Maldegem, Middelburg, 
Eeklo, Helle, Eede enz. 
behoorden tot dat decanaat . 



Na vele jaren van vervolging van de katholieke godsdienst door de Franse overheid sloot 
de paus d.d .  1 5  ju l i  1 80 1  (ondertekening 1 5  augustus) een concordaat met Napoleon, die 
toen als consul aan het hoofd stond van de Franse Republiek. Paus Pius V I I  erkende de 
Franse republ iek en het katholicisme werd voortaan 'godsdienst van de meerderheid van 
de Franse burgers', maar geen staatsgodsdienst. 

De vrijheid van eredienst werd hersteld en de katholieke geestelijkheid werd voortaan 
door de Staat bezoldigd in ru i l  voor de geleden schade, namelijk de vele verkochte 
kerkelijke goederen. Een nieuwe indeling van de bisdommen kwam tot stand in 1 802 met 
als aartsbisdom Mechelen en de afhangende bisdommen Gent, Doornik, Namen en 
Henegouwen. Het bisdom Brugge werd dus in  1 802 opgeheven en voor het grootste deel 
bij het bisdom Gent gevoegd. Dat bleef zo tot 1 834, toen het bisdom Brugge opnieuw 
werd opgericht. Maar de parochies Adegem, Maldegem, M iddelburg en Eeklo keerden 
n iet meer terug naar het bisdom Brugge, maar bleven bij het bisdom Gent en 
ressorteerden toen onder de dekenij Eeklo. 

3. Ardooie in de Oostenrijkse tijd ( 1 71 3-1 795) 

Uit een artikel van Lucien Van Acker in Biekorf Kwezels en dibben in Ardooie in de 

Oostenrijkse tijd (1 720- 1 795') bleek dat er in deze parochie in de 1 8de eeuw een 
bloeiende gemeenschap van 'fi l ia devota' bestond. Zo werden ze genoemd in hun 
overlijdensakte, maar in officiële akten durfde men wel eens spreken van kwezels. Het 
waren meestal ongetrouwde vrouwen ,  die thuis een kloosterlijk leven leidden, tijdelijke 
geloften aflegden en geduid werden als Derde Ordelingen. Voor alle duidelijkheid : 
mannelij ke kloosterl ingen behoorden tot de Eerste Orde en vrouwelijke kloosterlingen tot 
de Tweede Orde. Sommige kloosterorden hadden een Derde Orde en in de streek aldaar 
was dat de Derde Orde van de Franciscanen . De verklaring voor de bloei van de Derde 
Orde in Ardooie moet well icht gezocht worden in de goede betrekkingen tussen de 
pastoors van Ardooie en de Minderbroeders van Tielt. De leden van de Derde Orde 
dienden een godsvruchtig leven te leiden met gebed en hulp aan de medemens. De 
Derde Ordelingen waren mild voor de armen en bij hun begrafenis werden eetwaren 
uitgedeeld. Velen van hen waren spinsters, maar sommigen hielden een school open, 
vooral te lande. Dat bleek uit de visitatieverslagen van de deken in 1 749. Er waren 
aanwijzingen dat ze een eigen klederdracht hadden, namelijk een hoofddoek met op het 
voorhoofd een tip. De Derde Orde in Ardooie .stierf vermoedelijk uit rond 1 795, omdat er 
geen vermeldingen meer waren in de begrafenisakten na 1 795 en de geestelijke dochters 
die toen stierven op hoge leeftijd waren. Wel l icht voelden de jongere vrouwen zich niet 
meer aangetrokken tot de Derde Orde. Het totaal aantal 'fi l ia devota' in Ardooie werd 
geschat op een tweehonderdtal voor de gehele 1 8de eeuw. 
Men mag aannemen dat men pastoor D'hoedt bij zijn aantreden in 1 804 zal verteld 
hebben over het fenomeen 'fil ia devota'. Bij gebrek aan voldoende eigen devote 
juffrouwen wendde hij zich dan maar tot enkele Adegemse juffrouwen om de Armenschool 
van 'meesteressen' te voorzien.  

4. Het godsdienstig leven in  het bisdom Gent (1 782-1801)  

Een belangrijke figuur in het parochiale leven was uiteraard de pastoor, die een leider en 
voorbeeld moest zijn. Het was dan ook logisch dat men bepaalde eisen aan zo'n persoon 

1 76 1  mocht stel len. Om pastoor te worden moest men deelnemen aan een 'concursus' 



bestaande uit een theoretisch en een praktisch examen, waarin de kandidaat getest werd 
op zijn kennis van de theologie en zijn geschiktheid tot prediken en het zingen van 
gregoriaanse gezangen. Verder moest hij een gezagsgetrouw persoon zijn ,  een man van 
arbeid en gebed, die ervoor zorgde dat er een weldoend godsdienstig kl imaat heerste in 
zijn parochie. Maar pastoor zijn was ook een eenzaam beroep en de vrije tijd moest zinvol 
ingevuld worden. H ij las boeken, maar voor verboden boeken moest hij toestemming 
vragen aan de bisschop. De pastoor werd aangemoedigd om een mooie tuin te 
onderhouden en zo vinden we te lande nog vele mooie pastorietuinen. Herbergbezoek 
was zeker uit den boze en de pastoors die zich tot zoiets l ieten verleiden, werden streng 
vermaand. Als hu ishoudster adviseerde men hem geen jong meisje te nemen, omdat dat 
aan leiding gaf tot roddels. De betaling van de pastoor gebeurde door tienden en 
vergoedingen wegens geleverde diensten ,  zoals voltrekking van huwelijken en begraven 
van parochianen. De pastoor was gehouden het godsdienstig leven van zijn parochianen 
intens te volgen en na te gaan of elke parochiaan zijn paasplicht vervulde, dus te biecht 
en te communie ging. 

De eerste communie werd indertijd gedaan toen men 1 2  à 1 4  jaar was. De pastoor diende 
er ook voor te zorgen dat de paroch ianen zich zinvol bezighielden in hun schamele vrije 
tijd en daarom waren er op zondag vespers en lof. De clerus was vooral bang voor 
gemengde samenkomsten zoals kermissen,  want die werden niet gezien als ontspanning, 
maar als een gelegenheid tot zonde. Op de kermisdagen waarschuwde de pastoor vanop 
de preekstoel voor de gevaren van het dansen en herbergbezoek. En als er een onheil 
kwam zoals de rundveepest in  1 769- 1 785, werd dat door de clerus gezien als een straf 
van God voor het zondig gedrag van de mensen . Ouders werden nadrukkelijk 
verantwoordelijk gesteld voor de godsdienstige en zedelijke opvoeding van hun kinderen.  
De pastoor werd aangemaand broederschappen op te richten om zo het godsdienstig 
leven te ondersteunen. Niettegenstaande al deze maatregelen kwam er op het einde van 
de 1 8de eeuw een geleidelijke ontkerstening op gang, eerst in de steden en daarna in de 
landelijke gebieden. 

Hoe was de toestand einde 1 8de eeuw op kerkelijk gebied ? 

I n  Frankrijk was er een conflict u itgebroken tussen Kerk en Staat, daar de Franse Kerk 
zich niet wou onderwerpen aan de bemoeienissen van de Staat met als gevolg 
godsdienstvervolging . Begin september 1 792 waren er in Parijs al vele gevangen 
priesters vermoord, in  november 1 793 was de eredienst van de Rede ingesteld en 
kerkelijke plechtigheden waren afgeschaft. Vele Franse priesters vluchtten naar de 
Zuidelijke Nederlanden en sommige priesters zochten hun toevlucht tot onze parochies. 
In juni 1 792 werd de Franse priester Felix de For in Adegem aangesteld als coadjutor en 
in 1 794 kregen de Franse priesters Couil l iard en Berquin toelating om in Adegem biecht 
te horen. Daar waren ze maar tijdelijk vei l ig, want toen de Zuidelijke Nederlanden officieel 
bij Frankrijk werden ingelijfd eind 1 795, moesten ze verder vluchten.  In 1 796 werd het 
dragen van kerkelijke gewaden buiten de kerk verboden en in 1 797 werden de kerkelijke 
processies en het klokkengelui afgeschaft. 

Vanaf 5 mei 1 797 moest de clerus een verklaring afleggen van onderwerping en 
gehoorzaamheid aan de wetten van de republiek. Vooral het zweren van 'haat aan het 
koningdom' (= de koning van Frankrijk) was een obstakel. Sommigen legden de eed af, 
anderen weer niet en zij die de eed niet aflegden, werden vervolgd . 1 1 77 



Het concordaat van 1 5  ju l i  1 80 1  legde de nieuwe verhoudingen vast tussen Kerk en Staat 
en de toestand van de pastoors verbeterde, alhoewel er spanningen bleven tussen Kerk 
en Staat. 
Toen de conscriptie werd uitgevaardigd in 1 798, dus verplichte mi litaire dienst in het 
Franse leger, was het niet te verwonderen dat er een opstand uitbrak. De bevolking was 
voorheen al zodanig uitgedaagd door de ingrepen op kerkelijk gebied, dat ze op sommige 
plaatsen tot actie overging.  Maar de Boerenkrijg werd bloedig neergeslagen. 

Conscrits in het leger van Napoleon. Ook 
enkele Adegemnarer.i namen dienst. 

Napoleon, die in 1 801 een 
concordaat sloot met paus Pius VI I .  

Na de Oostenrijkse soldaten werden onze gewesten geconfronteerd met Franse 
soldaten begin 1 9de eeuw. 

5. Het nieuwe bisdom Gent ( 1 802-1 834) 

Vanaf 1 802 omvatte het nieuwe bisdom Gent niet al leen de voormalige bisdommen 
Brugge en leper, maar ook de parochies gelegen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Wat 
Vlaanderen betreft maakten Oost- en West-Vlaanderen volledig deel u it van het bisdom 
Gent. Adegem behoorde nu tot de dekenij Eeklo en definitief tot hat bisdom Gent. Ardooie 

178 1 behoorde tot de dekenij Tielt en tot 1 834 tot het bisdom Gent. 



Bovenop het concordaat van 1 5  ju l i  1 80 1  werden er nog eens 77 organieke artikelen 
goedgekeurd op 8 apri l 1 802, die vooral tot doel hadden een deel van de macht van de 
paus over te hevelen naar de Franse kerk. Daarin werd onder andere verpl icht dat het 
burgerlijk huwelijk het kerkelijk zou voorafgaan en dat er een zelfde catechismus voor 
gans Frankrijk moest komen. 

De organieke artikelen schreven ook voor dat een pastoor bu iten de kerkmuren een 
burgerpak of een 'habit noir' moest dragen. Later bepaalde een keizerlijk decreet van 
1 809 dat de gemeente voor een woning voor de pastoor moest instaan. De gemeentelijke 
overheid kocht dan meestal een herenwoning in de nabijheid van de kerk of l iet een 
nieuwe woning bouwen. 

Door de wet van 1 8  germinal X (8 april 1 802) waren de pastoors verplicht een nieuwe eed 
af te leggen, waarin men trouw beloofde aan de Constitutie van de Franse Republiek, 
maar er was geen sprake meer van haat aan het koningdom. De eed werd door 
Dubuisson, pastoor in  Ardooie, afgelegd in de kerk van Sint-Donaas in Brugge en door 
pastoor D'hoedt, toen pastoor in Knesselare, in de kathedraal van Gent in aanwezigheid 
van hoogwaard igheidsbekleders van hun  departement. Een exemplaar van de 
eedaflegging werd aan de pastoor overhandigd. 

C AT E CHISMUS 
T O T  G l!: B l\ U Y K  V A N 

.A L L E  D E  K E R K E N  
V A !'i  H E T 

FRAN SCH KEYZERR YK. 
UouJ Domiow , u n a  Fidct , umun BaplÎsmo. 

S. PAUL. Epill" a� E.phesio1 , tap. lV. t. ó. 

Prys 4 st11yvers. 

M E C H E TJ E N , 
By P. J, HAW ICQ ,  Boek -drukker van zyue Hoog", 

dtn Aerubiuchop v2n Mechelen. 

1 8 0 7· 

V.  Vv elke :yn de pligten der. dristene tot de 
princen die ilun }"stieren , ·en welke ;yn in !tet 
b.ezonder . onze pligten ten opzlgtc van Napoléo 
pen eerstm , on:en· ke:;z•r î 

· A. De christene zyn sch u l J i g  aen de princei1 
·clie hun bestieren , e n  wy in het hezonder aeu 
Napoléo den eersten , onzen keyzer , liefd e , 
eerbied , gehoorzaemheyd, getrouwigheyd, k rygs

dienst , schat tin gen rot b"ehoudenis en bescher
ming van het  keyzerryk en van zynen throon ; 
en bovendien zyn wy hem nog schuldig vue
rige gebeden voor zyne zaligheyd en vbor den 
geestelyken en rydelyken voorspoed van den staet. 

V. \Vaerom :yn wy ge!touden aen alle de:e 
pligten wegens onzen /cey:er l 

A. Ten eersten , om dat God , die de koning
ryke11 heeft ingesteld en de zelve uytdeylt naer 
zyn w.elbehaegen , onzen keyzer met zyne gua
Men zoo i n  den vrede als in den oorlog vcr
rykende , hem het opper - gezag over ons ge
geven heeft , en hem gemaekt den bedienaer van 
zyne magt en zyn beeld op de aerde. Onzen key
zer eerbieden eu dienen is dan God zelfs eeren 
en dienen. Ten tweeden , om dar onzen Heer Jesus - C hri�tus zel f ,  ZOIJ door zyne leeri11g als 
door zyne voorbeelden , ons geleert heeft wat wy 
:ten onzen souvereyn schuldig zyn : hy is ge
boren g�hoorzaeme11de aen het bevel van C resar
Angusms ; by heeft den tol betaclt die voorge
schreven was , en gelykerwys hy bev1Jle11 heeft dat 
men aen God moet geven 'r gene nen God toe
komt , zoo heeft hy ook bevolen dat men aen. 
den keyzer moet geven 'r gene toekomt �en den 
kevzer. 

De Franse eenheidscatechismus anno 1 807 voorgeschreven door de bisschop van Gent. 

De eerste bisschop van het bisdom Gent, E. Fallot de Beaumont, beijverde zich in het 
begin vooral om de twisten tussen beëdigde en niet-beëdigde priesters te beëindigen en 
overplaatsing naar een andere parochie was een geschikt middel . De bisschop was een 
felle aanhanger van Napoleon en keurde zonder verweer de keizer l ijke 
eenheidscatechismus goed. 1 1 79 



1 80 1 

DE FAMILIE D ' HOEDT 

I 
IV  THOMAS D' HOEDT 

0 Houtave 24. 1 1 . 1 679 
x Stalhi l le 1 6.03. 1 706 met 
Catharina V anden Berghe 

xx ca. 1 728 met Maria Muuls 
landbouwer 

1 
V MEDARD D' HOEDT 
fs Thomas en M. Muuls 
0 Stalhi lle 24. 1 2. 1 742 

x ca. 1 767 met 
Josepha Theuninck 

burgemeester in Stalhi l le 
landbouwer 

I 
Vl0  JAN B APTIST 

D' HOEDT 
0 Stalhi l le 09. 1 1 . 1 772 
x Rosalie Vermeersch 

burgemeester in 
Klemskerke 
landbouwer 

1 
VIl0 MICHIEL 

D' HOEDT 
0 Klemskerke 1 8 1 4 
x Catharina Majeu 

brouwer 

1 JAN D' HOEDT 
x Cornelia Quinten 

1 
II JACOBUS D'HOEDT 

x Stalhi l le 1 0.06. 1 646 met 
Maria Steenkiste ( 1 6 1 9- 1 660) 

xx Cathelijne Van der Haeghen 

1 
ill PETRUS D'HOEDT 

fs Jacobus en Maria Steenkiste 
0 Stalhi l le 20.04. 1 653 

x Klemskerke 08.02. 1 694 
met Anna Verlee ( 1 659- ) 

1 
ALEXANDER D'HOEDT 

fs Thomas en M. Muuls 
0 Stalhil le 23. 1 2. 1 746 
+ Ardooie 25.06. 1 8 1 3  

pastoor in Adegem, 
Knesselare en Ardooie 

I 
VI0° FRANCISCUS 

D' HOEDT 
0 Stalhil le 1 1 .08. 1 784 

x Oudenburg 1 6.05 . 1 809 
met Apollonia Janssens 

burgemeester in Stalhi lle 
landbouwer 

I 
IV*  M ICHAEL D' HOEDT 

0 Houtave 1 5 . 1 0. 1 686 
x ca. 1 7 1 4 met Theresia Haeck 
xx Klemskerke 1 2.09. 1 7 1 9  met 

Anna Maria Slinckaert 

I 
V*  PETRUS D'HOEDT 

fs M ichael en Ther. Haeck 
0 Stalhi l le 1 5 .08. 1 7 1 7  

x Leffinge 1 6.08. 1 750 met 
Anne Marie Vermande) 

VI*  HE RJCUS 
ROBERTUS D' HOEDT 

0 Leffinge 23.04. 1 752 
x Ramskapelle ca. 1 780 
met Monica Vermeer ch 
landmeter en landbouwer 

in Klem kerke 

I 
V I I *  PETRUS D' HOEDT 

0 Klem kerke 1 7  9 
x Bredene 0 1 .05. 1 2 1  met 
Joanna Van den Bro k 

landbouwer (*) 

* Eind de jaren zestig kwam in Adegem veearts Wi lfried D'hoedt ( Monique erm ire) uit 

Varsenare wonen, afstammeling van Petru D' hoedt. 



6. Het godsdienstig leven in  het nieuwe bisdom Brugge vanaf 1 834 

De grondwet van 1 83 1  had de scheiding van Kerk en Staat aanvaard en de katholieke 
Kerk verwierf enkele belangrijke voordelen. Zo waren seminaristen ontslagen van mi litaire 
dienst ( 1 836) en was godsdienstonderricht een verplicht leervak in het lager onderwijs 
( 1 842). De weg was nu vrij voor een heropleving van het godsdienstig leven. 
Broederschappen werden gesticht of opnieuw opgericht, processies gingen uit, kortom de 
volksvroomheid bloeide. In Ardooie stichtte men de broederschappen van het H .  Hart, van 
de Heil ige Maagd Maria, van de H.  Rozenkrans en van de Goede Dood. 
Een voorlopig priestertekort in het bisdom werd al snel weggewerkt door de inrichting van 
een Brugs grootseminarie in de voormalige Duinenabdij in Brugge. 
Vele geestelijken zagen zich geroepen om een congregatie van godsvruchtige jonge 
dochters te stichten, zo ook in Ardooie. De eerste bisschop F. R. Boussen keurde tussen 
1 834 en 1 848 niet m inder dan 25 kloosterorden goed, waaronder de Zusters 
Dienstmaagden van Maria van Ruddervoorde in 1 837. De vraag voor kloosterstichtingen 
was zo groot dat bisschop Malou, opvolger van de F. R. Boussen, vanaf 1 851  een regel 
u itvaardigde waardoor het moeil ijker werd om een klooster te stichten. 
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7. Alexander Joseph D'hoedt en zijn familie 

Het decanaat Tielt  in 1 839 als deel van het 
bisdom Brugge. 
Ardooie was een parochie van eerste 
klasse. 

Alexander D'hoedt werd in Stalhi l le geboren op 23 december 1 7  46 als jongste kind van 
landbouwer Thomas D'hoedt en Marie Jeanne Muuls. Zijn vader stierf al in 1 747, toen 
Alexander pas één jaar oud was. Volgens de tell ing van 1 7  48 voor het Brugse Vrije was 
zijn moeder weduwe en woonde ze in Stalhi l le samen met haar kinderen Thomas ( 1 8j ) ,  
Michiel ( 1 6j) ,  Anna (7j ) ,  Medardus (5j) en Alexander (1 j ) .  Marie Jeanne Muuls bebouwde 
een boerderij van 1 22 gemeten land en werd bijgestaan door een paardeknecht, een 
hofknecht, een dasscher (dorser) en een meid. De boerderij was in oppervlakte de vijfde 
gr�otste van Stalhi l le en wellicht was de familie welgesteld. j 181 



Zowel Medardus als zijn zoon Franciscus werden burgemeester in Stalhil le. Jan Baptist, 
een andere zoon van Medardus, werd burgemeester in Klemskerke en M ichiel, de jongste 
zoon van Medardus, werd priester. M ichiel stond vermeld als vicaris in Gent (kerk St.
Sauveur) in 1 822 en als kanunnik in Gent in 1 848 toen hij stierf. Medardus D'hoedt was 
in 1 779 hoofdman. M ichiel D'hoedt, een kleinzoon van Medard, werd brouwer en 
stamvader van een bekend brouwersgeslacht in Varsenare. 

Hoeve in Stalhi l le bewoond door Thomas D'hoedt, vader van de pastoor. 
Wellicht het geboortehuis van pastoor Alexander D'hoedt. 

8. Alexander D'hoedt als pastoor van Adegem (1 782-1 802) 

Alexander D'hoedt werd priester gewijd op 1 4  maart 1 772 en was eerst onderpastoor in 
Lichtervelde tot 1 782. Voor de vacante betrekking van pastoor in Adegem werd een 
'concursus' gehouden met als uitslag : eerste Gerardus Samyn (onderpastoor in Ardooie), 
tweede Joannes Verbrugge (onderpastoor in Rumbeke) en derde Alexander D'hoedt. Het 
was uiteindelijk Alexander D'hoedt, die in Adegem pastoor werd vanaf 6 juni 1 782. Toen 
h ij in Adegem aankwam, installeerde hij zich in de oude pastorie in de Moerwege, die nog 
altijd bestaat. Well icht was het op zijn in itiatief dat er in 1 783 een nieuwe pastorie werd 
gebouwd naast de kerk. Uit de archieven van de bisdommen weten we dat pastoor 
D'hoedt regelmatig toelating bekwam om verboden boeken te lezen, maar ook om vanaf 
1 789 een pruik te dragen. Eveneens in 1 789 werd er toestemming verleend aan 
onderpastoor Lippens van Maldegem om biecht te horen van de gewezen kloosterlinge 
Catharina Dhoet, die in Adegem verbleef. In 1 792 kreeg onderpastoor De Vliegher uit 
Maldegem toestemming om biecht te horen van juffrouw Dhoet. Ze was een zuster van 
een opgeheven klooster van de Annunciaten en wellicht een famil iel id van de pastoor. De 
Annunciaten hadden in die tijd 45 kloosters, die vooral beschouwend waren en daarom 

1 82 1 werden opgeheven. 



Adres van een brief gericht aan 
pastoor D'hoedt. 

De inlijving van onze gewesten in 1 795 had voor de parochies grote gevolgen, zoals de 
invoering van de burgerlijke stand en de verplichte overdracht vanaf 1 7  juni  1 796 van de 
parochieregisters aan de burgerl ij ke overheden. Op 7 augustus 1 796 overhandigde 
pastoor D 'hoedt de reg isters van dopen, huwelijken en begrafen issen aan de 
gemeentelijke overheid van Adegem. 

' 
De toren van de kerk van Adegem, getel<end 
door Armand Heins ( 1 856-1 938}. De romaanse 
toren is geklasseerd en dateert van de 1 2de 
eeuw. 

Zo sloot pastoor D'hoedt op 31 juli 1 796 het boek met doopakten af, vooraleer het 
te .overhandigen aan de burgerlijke overheid van Adegem. l 1 a3 



Tardoes, de voormalige 'priesteragie', vermoedelijk nog bewoond door pastoor D'hoedt in 1 782. 

Huidige pastorie, vermoedelijk betrokken door pastoor D'hoedt vanaf 1 783 of iets later. 

Vanaf 5 mei 1 797 moest de clerus een verklaring afleggen van onderwerping en 
gehoorzaamheid aan de wetten van de Franse Republiek. Later werd de verklaring 
strenger en de pastoors werden verzocht het volgende te zweren : Ik zweere haet aen het 

Koningdom en aen de regeeringsloosheyd, aangekleeftheyd ende Getrouwigheyd aen de 

Republiek ende aen de Constitutie van het Jaer Dry. Over de geoorloofdheid dergelijke 

184 \ eed af te leggen, bestond er heel wat verwarring. Een deel legde de eed af, een ander 



deel weigerde. Zij die weigerden, werden opgepakt en verbannen naar Guyana of de 
eilanden Ré of Oléron. Pastoor D'hoedt legde de eed af op 5 september 1 797, wat 
meebracht dat hij de eredienst in zijn kerk mocht verderzetten en blijven genieten van het 
vruchtgebruik van de pastorale goederen. H ij was niet de enige die de eed aflegde. In de 
dekenij Aardenburg legden 1 0  op de 1 8  pastoors de eed af. I n  de dekenij Roeselare, 
waartoe Ardooie toen behoorde, legde geen enkele pastoor de eed af, dus ook pastoor 
Dubuisson van Ardooie niet. 
Ook bij de parochianen was er verdeeldheid over het feit of een pastoor al dan niet de eed 
mocht afleggen. Daarom werden de meeste beëdigde pastoors na het concordaat 
verplaatst naar een andere parochie, zo ook pastoor D'hoedt, die op 1 9  oktober 1 802 
naar Knesselare ging. Daar bleef hij slechts 1 8  maanden, waarna hij pastoor werd in 
Ardooie en dat tot zijn dood op 25 juni 1 81 3. Of zijn vroeger afgelegde eed een rol speelde 
in zijn aanvaarding als pastoor van Ardooie, is niet bekend. 

L O I  D U  1 8  G 1'.:i R M I N  .AI, .A N X.0 

E X T R A  I T  du Regism aux Procès-vubau:r: , constatant la prestatiorz 

de Sument par les Ministres du Culu du Dt!parurnent de L'EsCAUT , 
oii se trouve ce qui sttit : 

L· A N "" i'� de In Hépubliquc Française , Ie {,,,- < c , J r ''''· �"- <) 
en 1'.Égüse Cathédr:tle du Diocèsc de Gnud , sont comparus les Citoyens ei - après 
nomm.:.S , .  le.squels p�uclaat la et%bratiu'.i de la Mes.e et nprès l'Évnngile ont prêt.; , 
sar les Samts Évangiles et entre les mams du Préfet du D�partemeut de L'E s e "  0 T ,  
Ie Sermeut dont la formule suit:  

N O M S  E 'î  P R É N O M S  F O N C T I O N S  COMMUNES .,. PAROISSES 1 
D E S  ltt l N I I T R. E S  ouxqoelles ou SUCCUil.SALES 

D U  C U L T  E C A T  H 0 L l Q U E. ILS SONT NO>l'IMÉS. pour lciquelli:S ils .sonL nomrné5. 

F 0 R M U L E D U S E R M E N T. 
" Je [�re et pronuu à Dieu , sur les Saints Évangiles , do garder obéissnnce 

" et !<lélité au Gouveme
.
m.ent établi par üt co",/ilution. do la Republique Fran

" çat1e .
. 

Je prom.ell aUHll de n 'avair aucune intelligenco , de n'a&sister à aucun. 
" coiuei�, d� n'cntreUn.i.� :'ucune ligue , .roil au--dcrlans , soit au.de/tors qui soit 
" C<Jnlraire "

. 
la. lranqutlftté publique ; et si dnna Ie Diocèso ou ailleurs , j'np

" pren<U qu•,[ IC tram.e que/que clwso au priiudico de l• État , ;e Ie jèrai savoir 
" au Gouvernenient. " 

Fait à Gand , lea jour et nn ei- dcssus. 
L E  P a. � F E T  D U  D i P A R T IHt E N T ,  

Sigué F A I P 0 U L T. 
Pour e:rtrnit conjórme , délivré au c.( / )  /,{�,. ,) /, · ) 
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De nieuwe eed, afgelegd 
door Alexander Joseph 
D'Hoedt, toen pastoor in  
Knesselare, in Gent op 
'treize nivose an XI' 
(maandag 3 januari 1 803). 



9. Alexander D'hoedt als pastoor van Ardooie (1 804-1 81 3) 

Door het overlijden in 1 804 van pastoor Pierre Dubuisson in Ardooie op 22 ventose an X I I  
( 1 3  maart 1 804) kwam er een plaats vrij van herder. D e  plaats was gegeerd, want de 
parochie behoorde tot de eerste klasse, wat een hogere wedde meebracht voor de 
pastoor. Er werd een 'concursus'gehouden voor de vacante plaats en de uitslag was als 
volgt: 
1 .  Alexander Joseph D'hoedt, pastoor in  Knesselare 
2. Carolus Baelens, coadjutor in Oostkamp 
3. Joannes Leonardus Torsin,  pastoor van de succursale kerk van Ottergem 

De bisschop legde de voordracht van Alexander Joseph D'hoedt ter goedkeuring voor aan 
het gouvernement en na akkoord werd aan de pastoor zijn benoemingsbrief overhandigd. 
H ij werd aldus in  ju l i  1 804 tot pastoor benoemd in  Ardooie, een parochie die tot het 
decanaat Tielt behoorde, waar er veel armoede en analfabetisme heerste. De pastoors 
werden daarom aangezet om onderwijs te organiseren, waar niet alleen lezen, schrijven 
en rekenen op het programma stond, maar ook spinnen, weven, naaien, kantklossen enz. 

In Ardooie bestond er reeds een Armenschool zeker sinds 1 790 en wel l icht ervoor, geleid 
door een leek en na 1 799 door een Fransgezinde schoolmeester. De school werd 
financieel gesteund door de toenmalige Ardooise baron Theodoor de Jonghe, voorvader 
van het huidige geslacht de Jonghe d 'Ardoye. De baron bezat eigendommen in het 
centrum van het dorp (Brugstraat), een ideale plaats voor een school .  

Goedkeuring oprichting 
Armenschool in Ardooie in 1 790 
door het bisdom Brugge. 
Inschrijving in de samenvatting van 
de bisschopsakten. 

Toen pastoor D'hoedt in zijn parochie aankwam, stelde hij vast dat er een tekort was aan 
onderwijzend personeel om les te geven aan de Armenschool. Slechts enkele oudere 
juffrouwen hielden de school open en de pastoor besloot een beroep te doen op vijf 
juffrouwen uit Adegem, u it famil ies die hij daar goed gekend had. Niettegenstaande zijn 
eedaflegging had hij bl ijkbaar goede contacten behouden met zijn parochianen en vond 
hij vijf juffrouwen bereid om naar zijn nieuwe parochie in Ardooie te komen. De vijf werden 
'zusters' genoemd en men neemt aan dat zij als religieuzen in gemeenschap leefden. Ze 
leefden in elk geval samen in  hun school, waar het werk onder hen verdeeld werd. Uit de 
latere overlijdensakten van de juffrouwen van de school kan men besluiten dat de 'Groote 
School' reeds vroeg als klooster fungeerde. 
Volgens de volkstel l ing van 1 8 1 4  in Ardooie stonden de bewoners van de Armenschool 
opgetekend in de 'rue dit Weeze' met nummer 2 1 . Als bewoners vermeldde men : Anne
Marie Anssebout (= Lutsebaut) , Coleta Vandevelde, Bernardine D'haenens, Anna 
Catharina Vervinne (= Vervenne) en Theresia De Vriese (particu liere). Vermoedelijk was 
juffrouw De Vriese de in 1 8 1 3  overleden zuster Marie Joanna De Bruyckere komen 
vervangen en gaat het over dezelfde 'Therèse Vriese', die dienstmeid was bij pastoor 

1 86 1 D'hoedt in Adegem (tel l ing van het jaar IV, 1 796). 



I n  Het bisdom Brugge(1559- 1984) wordt pastoor D'hoedt genoemd als pastoor-stichter 
van de congregatie van vrouwelijke religieuzen genaamd Zusters van de H .  Kindsheid in 
1 804. Ook de latere pastoor in Ardooie, Johannes Goddyn, staat als stichter vermeld met 
het jaartal 1 804. Bij hem staat ook het jaartal 1 842 vermeld, jaar waarop de kloosterorde 
officieel erkend werd door bisschop F. R. Boussen van Brugge. 
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Brochure ter verdediging van de priesters die de 
eed van 'haat aan het koningdom' hadden afgelegd. 

Gedachtenisprentje van pastoor 
Alexander Joseph D'hoedt. 

Overlijdensakte van pastoor 
Alexander D'hoedt in Ardooie 
1 8 1 3. 
Aangifte gebeurde door zijn neef 
Michel Francois D'hoedt, 25 jaar 
en seminarist. 

Pastoor D'hoedt stierf in Ardooie op 25 juni 1 8 1 3  in de leeftijd van 67 jaar. Bij zijn 
overlijden werd er een gedenksteen geplaatst in de muur van de kerk te zijner 
nagedachtenis. De kerk van Ardooie werd in de Tweede Wereldoorlog vol ledig vernield bij 
een bombardement en de gedenksteen werd niet teruggeplaatst bij de restauratie. 
Aangever bij het overlijden was seminarist Michel Francois D'Hoedt, neef van de pastoor 
en zoon van zijn broer Medard. Michel Francois werd in Stalh i l le geboren op 20 maart 
1 788 en werd eveneens priester. H ij stierf in 1 848 als kanunnik in Gent. . 1 187 ��.�� 
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1 0. Vijf j uffrouwen uit Adegem vormden een religieuze gemeenschap in Ardooie 

Op vraag van pastoor D'hoedt trokken dus vijf juffrouwen vanaf 1 805 à 1 806 uit Adegem 
naar Ardooie om er les te geven in de Armenschool .  Of dat in overleg was met zijn 
opvolger pastoor Laurentius De Smet in Adegem, weten we niet. 
Volgens de tell ing van het jaar IV ( 1 796) van Adegem woonden samen op het Dorp niet 
zover van pastoor D'hoedt, de juffrouwen Joanne De Bruyckere, Joanne D'hoet, Caroline 
Vermeire, Caroline Tierentyn en Anne Lutsebaut. De juffrouwen De Bruyckere en D'hoet 
kwamen in Adegem wonen in 1 787 en hadden als beroep 'schoolmeesteres', de anderen 
waren spinster. Nog in de omgeving van pastoor D'hoedt, dus op het Dorp, woonden 
Coleta Van de Velde, dochter van een brouwer en Bernarde D'haenens, dochter van een 
timmerman. 
Zou het kunnen dat er een tekort aan 'schoolmeesteressen' kwam in Adegem door het 
vertrek van de vijf juffrouwen ? Feit is in elk geval dat Rosa Dezutter, religieuze van het 
gesupprimeerde klooster van Izegem, van 1 805 tot 1 826 in Adegem een zondagsschool 
h ield en les gaf aan arme kinderen en eerste communicanten .  Zij leerde aan de kinderen 
de christelijke lering zoals 'het Onze Vader, het Weesgegroet, de Tien Geboden, de Vijf 
Geboden van de Heil ige Kerk, de Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw' en al le 
geloofszaken die noodzakelijk waren om zalig te worden. 

De vijf juffrouwen die naar Ardooie gingen waren:  Anne Marie Lutsebaut, Bernardine 
D 'haenens, Marie Joanna Theresia De Bruycker, Anna Catharina Vervenne en Coleta 
Vandevelde. 

Anne Marie Lutsebaut 
0 Adegem 1 O augustus 1 767 als dochter van Leonard en Petronella De Baets. 
Zij trad in het klooster der Groote School in Ardooie op 1 januari 1 805 en stierf er op 1 5  
september 1 830 als 'schoolmeesteresse'. Zij was de overste van de groep. 

Bernardine D'haenens 
0 Adegem 6 juli 1 773 als dochter van Egidius en Petronella De Rycke. 
Ze trad toe tot de Groote School in 1 806 en stierf er op 5 maart 1 853. 
Zij was de enige die de officiële stichting van de kloosterorde nog zou meemaken. 

Marie Joanna Theresia De Bruyckere 
0 Maldegem 1 o mei 1 759 als dochter van Cornelis en Maria Joanna De Clercq. 
Zij trad in het klooster van de Groote School op 1 januari 1 805 en stierf er op 3 april 1 81 3  
als ' institutrice de profession' .  

Anna Catharina Vervenne 
0 Sint-Laureins 20 oktober 1 763 als dochter van Carel en Marie Joanna De Vliegere. 
Ze trad in het klooster der Groote School op 5 januari 1 805 en overleed op 3 december 
1 830 als 'schoolmeesteresse'. 

Coleta Van de Velde 
0 Adegem 08 april 1 776 als dochter van Petrus en Maria Theresia Crul 
Ze trad in het klooster op 1 4  augustus 1 806 en stierf er op 31 juli 1 820 als 'naaister van 

style'. 



Deze juffrouwen vestigden zich in de Brugstraat in Ardooie, waar zich nu nog de 
gebouwen van de kloosterorde en bijbehorende schoolgebouwen bevinden. 
Uit oude documenten blijkt dat de juffrouwen zusters genoemd werden en er zijn 
aanwijzingen dat ze reeds vanaf de beginperiode als een rel igieuze gemeenschap 
leefden. 
Hun taakverdeling was in het begin als volgt: 
* Zuster Bernardine D'haenens: les in  de spinschool voor meisjes; 
* Zuster Joanna De Bruyckere en Coleta Vandevelde: les aan de jongens; 
* Zuster Anna Catherina Vervenne: dienst in de keuken;  
* Zuster Anne-Marie Lutsebaut: handwerk. 

Hun school bestond gel ijkvloers u it een keuken, een hoogkamer met twee klassen, een 
spinschool en ernaast een lokaal voor onderricht aan jongens en meisjes van 
welstel lende burgers. Op de verdieping bevonden zich vier kamers voor de 
'meesteressen' en twee klassen ,  de eerste voor de spinschool voor jongens en een 
tweede klas waar meester Van Aelst les gaf in vakken zoals 'spraakkunst, cijferen ,  
aardrijkskunde en Frans'. In al le klassen werd godsdienst en lezen onderwezen. 

1 1 .  Overlijden van Maria Joanna De Bruyckere (eerste zuster) in  1 81 3  

Maria Joanna De Bruyckere stierf als eerste van de vijf juffrouwen op 3 april 1 81 3 . 
Volgens de overlijdensakte was ze 52 jaar oud, geboortig van Maldegem en 'institutrice 
de profession' in Ardooie. Nog geen twee maanden na haar stierf pastoor Alexander 
D'hoedt. Op haar gedachtenisprentje noemde men haar Deruycker, wel licht omdat de 
naam De Bruyckere daar niet zo goed bekend was. 

Overlijdensakte van 
Maria Joanna De 
Bruyckere in 1 81 3. 

J rng 



Gedachtenisprentje van Joanna De Bruyckere en Coleta Van de Velde. 

1 2. Overl ijden van Coleta Van de Velde (tweede zuster) in 1 820 

Coleta Van de Velde was de° 
tweede juffrouw uit Adegem die in Ardooie stierf en dat op 

3 1  ju l i  1 820. Volgens de overlijdensakte was ze 42 jaar, geboren in 'Ayghem ' en 'nayster 
van style'. 

1 90 1 Overlijdensakte van zuster Coleta Van de Velde in 1 820. 



1 3. Poging tot erkenning van het klooster vóór 1 842 

Er was nood aan nieuwe zusters. De eerste die er bijkwam was Rozalie Beek uit 
Poperinge (zuster Marie-Hyacinthe}, die in het klooster trad in 1 820 als 'religieuze van de 
Groote School '  en de tweede was Barbara Kesteloot u it Poperinge (zuster Marie-Ursu la} 
ook in 1 820 als schoolzuster. In 1 83 1  volgde Anna Maria De Clercq uit Lapscheure (zuster 
Maria-Anna), die volgens haar doodsprentje in het klooster trad op 26 oktober 1 83 1  en 
geprofest werd op 1 3  december 1 835. Daaruit mag men besluiten dat reeds vóór de 
officiële erkenning als kloosterorde in 1 842, de zusters als een relig ieuze gemeenschap 
georganiseerd waren. De u itbouw tot een klooster werd verder gezet door de pastoors 
Pieter Heene {0Eeklo) en Christophorus Welvaart {0 Zomergem}, die in Ardooie 
resideerden respectievelijk van 1 81 3  tot 1 823 en van 1 823 tot 1 835. 

I n  het archief van het bisdom Brugge zou er een brief van pastoor Welvaart bestaan op 
datum van 1 5  oktober 1 834 gericht aan bisschop Boussen, waarin hij vroeg waar de 
kloosterregel bleef. De brief kon echter niet gevonden worden. Opzoekingen in het 
bisdom Gent om na te gaan of er geen aanvragen voor erkenning waren vóór 1 834, 
leverden ook geen resultaat op. De officiële erkenning bleef in elk geval nog enkele jaren 
uit. Nochtans verleende de toenmalige bisschop Mgr. Boussen veel erkenningen voor 
kloosterorden. Het aantal was zo groot dat zijn opvolger Mgr. Malou zich genoodzaakt 
voelde veel strenger op te treden . 

1 4. Overlijden van Anne Marie Lutsebaut (derde zuster) 

en Anna Catharina Vervenne (vierde zuster), beiden in 1 830 

Anne Marie Lutsebaut stierf in Ardooie op 1 5  september 1 830. In haar overlijdensakte 
staat vermeld dat ze 64 jaar was, geboortig van 'Haeighem' en 'schoolmeesteresse' was. 
Ze was tevens de overste geweest van de vijf Adegemse juffrouwen. 
Anna Catharina Vervenne stierf in Ardooie op 3 december 1 830 en was 67 jaar, geboortig 
van Sint-Laureins en 'schoolmeesteresse'. 

Gedachtenisprentjes van Anne Marie Lutsebaut en Catharina Vervenne. 



Overlijdensakte van zuster Anne Marie Lutsebaut anno 1 830. 
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Overlijdensakte van zuster Anna Catharina Vervenne anno 1 830. 

1 5. De stichting in 1 842 van de zusters van Jezus in zijn Kindsheid 

Onder inv loed van onderpastoor Charles-Louis Carton stichtte de fami l ie Vital 
Verschaeve-Duvivier in 1 840 in Ardooie de congregatie van 0.-L.-Vrouw. De oudste 
dochter Ju l iana Verschaeve werd de eerste prefecte van die congregatie en later de 
eerste overste van de nieuwe kloosterorde. Ju l iana was verwant aan priester Cyriel 
Verschaeve, wiens grootvader een neef van haar was. De grond waarop de school en 
aanhorigheden was gevestigd, was eigendom van de adellijke famil ie de Jonghe 
d 'Ardoye. Op 4 ju l i  1 842 schonk deze famil ie de grond aan de toenmalige 'Zusters van de 
School' ,  dus aan de zusters Bernardine D'haenens, Barbara Kesteloot, Rosalie Beek en 
Anna Maria Declercq. In de overeenkomst stond : 'De Dogters zullen onder hun een 
gemeente of saemenleving uytmaeken en ten dien eynde belooft Zijne Hoogweerdigheyd 
aen die eenen regel voor te schrijven aen welken gheel het gemeente zal gehouden zij'n 
te gehoorzamen en bijgevolg onderworpen in zijn geheel gedrag.aan de waekzaemheid 

1 92 1 van den tegenwoordige Opperherder en zijn wettelijke opvolgers '. 
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Deel van de schenkingsakte van 4 jul i  1 842. 
Rechts bovenaan de handtekening van Bernardine D'haenens. 

Mgr. Boussen, bisschop van Brugge, verhief in 1 842 de bestaande gemeenschap van 
godvruchtige vrouwen tot kloostergemeenschap met als naam 'Zusters van Jesus in zijn 
Kindsheid onder de bescherming van Maria en Joseph' .  De eerste die nu officieel intrad 
was de voornoemde Jul iana Verschaeve. Ze trad in op 29 augustus 1 842 en ontving 
dezelfde dag het kloosterkleed in de kerk van Ardooie. Op 21 november werden de 
andere zusters ingekleed en die datum wordt als officiële stichtingsdatum van de 
kloosterorde beschouwd. 
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Eerste bladzijde uit Handboeksken inhoudende het Eynde, voorwerp, 
manier en geest der schoolzusters van Ardoye - 1 842. 

Moeder-overste Juliana legde haar kloostergeloften af op 1 4  september 1 843. Later 
volgden de kloostergeloften van de zusters Bernardine D'haenens, Rosalie Beek, Ursula 
Kesteloot en Anna Maria Declercq op 1 5  januari 1 844. 
Bernardine D'haenens was dus de enige zuster u it Adegem die nog tot de 'officieel 
erkende' kloostergemeenschap behoorde. 1 1 93 
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Titelbladzijde van de eerste H. Regel anno 1 842 
van de kloosterorde de H. Kindsheid Jesus. 
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Gedachtenisprentje van Maria-Aloysia Verschaeve. 

Kloosterzuster met leerlingen einde 1 9de eeuw. 

Kleed zoals in da. beginperiode gedragen. 



Kloostergeloften van Bernardine D'haenens afgelegd op 1 5  januari 1 844. 

Kloostergeloften van Bernardine D'haenens afgelegd op 1 5  januari 1 844. 

"Ik onderschrevene op den 1 5  january, agtien hondert vier en veertig 
heb Mijne Beloften uytgesproken als volgt: 
Almachtigen Eeuwigen god : ik Maria Joseph in  uwe heylige 
tegenwoordigheyd, in de tegenwoordigheyd van de alderheyl igste Maagd 
Maria, van den heyl igen Joseph : van alle gods lieve Engelen en heyl igen, 
en geheel dit gemeente, belove aan zijne hoogweerdigheyd aan u 
Eerweerden vader, aan de Eerweerde Moeder van 't gemeente en aan 
alle wettige opvolgers der zelve, gewil l ige armoede, zuyverheyd en 
gehoorzaamheyd, als ook van met l iefde in neerstigheyd de kinders 
te helpen onderwijzen volgens het oogwil van deze stigting en den 
Regel daar toe ons voorgeschreven. 
Marie Joseph D'Haenens 
Op den 1 5  Jan. 1 844 Ik Carolus Joannes de Wilde pastor van 
Pitthem en deken van Thielt hebbe, als gecommitteerden van zijne 
Hoogweerdigheyd Franciscus Renatus Boussen Bisschop van Brugge, gepro
fest volgens den Regel en Statuten van het gemeente onder den tytel 
van zusters van Jesus in zijne Kindsheyd onder de bescherming van 
Maria en Joseph, Bernardine D'Haenens in de wereld, en in het gemeente 
Maria Joseph, de welke heeft benevens mij onderteekent. 

C.J. De Wilde, past. et Dec". 1 1 95 



I n  1 843 werden in de school 300 meisjes onderwezen in het lezen en schrijven, maar 
eveneens in handvaardigheden zoals naaien,  spinnen en kantklossen .  Ook de 
zondagsschool had veel succes en werd door 500 meisjes bijgewoond. Tussen 1 843 en 
1 849 was er een tyfusepidemie en in  die periode maakten de zusters zich zeer 
verdienstelijk .  Moeder-overste Ju liana Verschaeve (Maria-Aloysia) werd zelf slachtoffer 
van de tyfus in 1 845. Ze werd als overste opgevolgd door Barbara Kesteloot, die ook 
slachtoffer werd van tyfus en stierf in 1 848, samen met nog een zuster. Het bestuur kwam 
nu in handen van moeder Rosal ie Beek, die de kloostergemeenschap zou leiden tot haar 
dood in 1 856. In 1 850 telde het klooster negen geprofeste zusters, waaronder de 
Adegemse Bernardine D'haenens, en een novice. 

1 6. Overlijden van Bernardine D'Haenens (vijfde zuster) in 1 853 

Bernard ine stierf in Ardooie op 5 maart 1 853 als laatste van de vijf Adegemse juffrouwen. 
Ze was 79 jaar oud, geboortig van Adegem en 'zuster in de school ' .  
Het is verwonderlijk dat zij geen moeder-overste werd, daar zij toch de oudste was in 
anciënniteit en de ganse beginperiode had meegemaakt. Bernardine diende onder de 
oversten Jul iana Verschaeve, Barbara Kesteloot en Rosalie Beek, vrouwen die na haar in 
de gemeenschap intraden. 
Met het overlijden van Bernardine D'haenens kwam er een einde aan de Adegemse 
bijdrage aan d it klooster. Ondertussen was het bisdom Brugge in 1 834 opnieuw opgericht 
en behoorde Adegem tot het bisdom Gent. Misschien waren er anders later nog 
juffrouwen u it Adegem toegetreden tot dit klooster? 

Overlijdensakte van Bernardine D'haenens anno 1 853. 
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Gedachtenisprentje van Bernardina D'haenens. 

1 7. Verdere uitbouw van de kloostergemeenschap 

Het klooster nam geleidelijk aan uitbreiding en de zusters werden gevraagd in 
verschil lende parochies in West-Vlaanderen voor armenzorg of onderwijs. Er kwamen 
vele vestigingen in het bisdom Brugge. 

Kantklossen in de Tasscheschool, gelegen tussen Ardooie en Roeselare. 
Dé Tasscheschool met klooster kwam er in 1 863. 
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Op zondag 26 mei 1 940 werd er in Ardooie veel schade toegebracht door Duitse 
bommenwerpers. De kerk werd zwaar beschadigd, klooster en school hadden wat minder 
schade. Daar de kerk van Ardooie onbruikbaar was geworden, werd de mis voor de 
parochianen voorlopig opgedragen in de kapel van het klooster. 

De brandende kerk van Ardooie in mei 1 940. 

In de kerk van Ardooie bevond zich de gedenksteen van pastoor Alexander D'hoedt. 
Bij de heropbouw van de kerk werd de zerk niet meer teruggeplaatst. 

De Brugstraat met links het klooster en de school. 



Het klooster van de H. Kindsheid in Ardooie. 

Kloosterkapel .  



HEJUGE KINDSHEID 

RUDDERVOORDE 1837 

ONDERWIJS BEJAARDENZORG MISSIONERING ZIEKENZQRG ZAIRE - PERU 

200 1 Binnenplaats van de school in Ardooie. 

Op 4 juni 1 955 sloten de Dienstmaagden 
van Maria van Ruddervoorde zich aan bij 
de zusters van de H. Kindsheid van 
Ardooie. Het werkterrein werd dan 
enigszins groter, maar door de afname van 
het aantal roepingen moest de 
kloostergemeenschap geleidelijk aan 
bijhuizen sluiten. 



De laatste twee zusters van 
het klooster van de H. 
Kindsheid verlaten in 1 990 
Stalh i l le, de geboorteplaats 
van pastoor D'hoedt. In het 
midden bisschop Vangheluwe 
en links van hem zuster
overste Vera 

Foto genomen bij het 1 50-jarig bestaan in 1 992 van de Zusters van de H. Kindsheid. 

Op het ogenblik heeft het klooster bu iten het hoofdklooster in Ardooie al leen nog bijhuizen 
in Ruddervoorde en Varsenare. In Varsenare bestuurt het klooster het rust- en 
verzorg ingshuis Avondrust. Van de vele scholen die in hun handen waren, werden de 
meeste doorgegeven aan een andere inrichtende macht of maakt het klooster al leen nog 
deel uit van de inrichtende macht. Het klooster wordt sinds 1 983 geleid door zuster Vera 
(Vera Delarue uit Ruddervoorde) . In Ardooie waren er in 2005 nog 26 zusters. 

Voor de samenstel l ing van dit artikel werd geput uit de archieven van het bisdom Brugge 
en Gent, het parochiaal archief van Adegem, het archief van de gemeenten Adegem en 
Ardooie en het rijksarchief van Brugge. Er werd gebru ikgemaakt van twee boeken over 
het klooster en de school, waarvoor mijn dank. Het zijn :  

* De Gesubsidieerde Vrije Basisschool 1 790- 1990 Ardooie, Blekerijstraat 5. 

Deel 1 (pag. 7-40) is geschreven door Lucien Van Acker en deel I l  (pag . 41 - 1 09) door 
zuster Thérèse-Marie. 
" 150 jaar Zusters van de H. Kindsheid te Ardooie 1842- 1992, geschreven door zuster 
Aleydis. j 201 
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Enkele genealogische gegevens 
over de Adegemse juffrouwen 

Zusters van Ardooie 

De vijf juffrouwen die naar Ardooie trokken in 1 805 tot 1 806, behoorden tot de famil ies 
Lutsebaut, De Bruyckere, Vervenne, D'haenens en Van de Velde. De juffrouwen 
Lutsebaut, D'haenens en Van de Velde waren in Adegem geboren. De Bruyckere was 
geboren in Maldegem, maar kwam iri 1 787 in Adegem wonen. Vervenne was geboren in 
Sint-Laureins, maar haar oudste broer en zus waren in Adegem geboren en haar vader 
was ook afkomstig uit Adegem. 
Uit welk gezin kwamen zij , wat weten we van deze famil ies en zijn er nog verre verwanten 
van deze juffrouwen in Adegem ?  Dat is het opzet van dit stukje genealogie. 

DE FAMILIE DE BRUYCKERE 

Zuster in  Ardooie was Marie Joanna Theresia De Bruyckere 
0 Maldegem 1 0.05 . 1 759 als dochter van Cornelis en Marie Joanna De Clercq 
+ Ardooie 03.04. 1 81 3  (0 Maldegem, 52 jaar, institutrice de profession) 

Haar ouders waren:  
Corneel De Bruyckere 
fs Corneel en . . .  
0 Middelburg 1 722 
x Adegem 07.01 . 1 756 
+ Maldegem 26. 1 0. 1 765 

x Maria Cornelia De Clerck 
fa . . .  
0 Adegem ca. 1 725 
+ Maldegem 28.09 . 1 777 (52j) 

Kinderen van Corneel De Bruyckere en Maria Cornelia De Clerck: 

1 .  Joanna Maria De Bruyckere 
0 Maldegem 2 1 . 1 0 . 1 757 
+ Maldegem 25. 1 2 . 1 757 

2. Joanna Theresia De Bruyckere 
0 Maldegem 1 0.05. 1 759 
+ Ardooie 03.04 . 1 81 3  

3 .  Benedikt De Bruyckere 
0 Maldegem 20.03 . 1 763 
+ Maldegem 05.03 . 1 765 

zuster in Ardooie 

Toen Joanna Theresia 6 jaar was, stierf haar vader en toen ze 1 8  jaar was haar moeder. 
Indertijd moest men 25 jaar zijn om meerderjarig te zijn, dus kreeg !-e voogden. Een broer 
en een zus van Joanna Theresia De Bruyckere stierven jong, zodat er geen 
afstammelingen waren via haar broer of zus. 



DE FAMI LIE  VAN DE VELDE 

Zuster in Ardooie was Coleta Van de Velde 
0 Adegem 08.04 . 1 776 als dochter van Petrus en Marie Theresia Cru l 
+ Ardooie 3 1 .07. 1 820 (42 jaar, 'nayster van style') 

Haar ouders waren: 
Peter Jacob Van de Velde 
fs Jan Baptist en Joanna Beij 
0 Adegem 23. 1 2. 1 741  
+ Adegem 3 1 .03. 1 81 0  
x Adegem 27.06 . 1 770 
brouwer, Dorp Adegem 

x Maria Theresia Crul 
fa Peter Jacob en Teresia Timmerman 
0 Adegem 1 8.05. 1 7  4 1  
+ Adegem 30.09. 1 79 1  

Kinderen van Peter Jacob Van d e  Velde e n  Maria Theresia Cru l :  

1 .  August Jan Van de  Velde 
0 Adegem 28.08 . 1 771 
x Adegem 1 8.08 . 1 800 met 
+ Adegem 7. 1 1 . 1 829 
brouwer, geen kinderen 

2. Jan Baptist Van de Velde 
0 Adegem 1 3 . 1 2 . 1 772 
+ Adegem 2 1 .06 . 1 773 

3. Maria Theresia Van de Velde 
0 Adegem 1 7. 1 2. 1 773 

4. Joanna Blondina Van de Velde 
0 Adegem 1 6.04 . 1 775 

5. Coleta Van de Velde 
0 Adegem 08.04 . 1 776 
+ Ardooie 3 1 .07. 1 820 

6. Carolina Van de Velde 
0 Adegem 02.05. 1 777 
+ Adegem 1 3.05 . 1 777 

7 Peter Judocus Van de Velde 
0 Adegem 07. 1 1 . 1 778 
+ Adegem 1 6. 1 1 . 1 778 

8. Bernardina Van de Velde 
0 Adegem 1 2. 1 2. 1 779 
+ Adegem 1 3. 1 2. 1 783 

Joanna Cornelia Danckaert 
0 Adegem 25.03 . 1 774 
+ Adegem 20.06 . 1 829 

zuster in Ardooie 

De meeste broers en zussen stierven jong, want kindersterfte was indertijd groot. In de 
telling van 1 796 staan de zussen Maria Theresia, Joanna Blondina en Coleta Van de 
Velde vermeld. 
Geen afstammelingen bekend via een zus van Coleta, wel nog afstammelingen in 
Adegem van haar grootouders Jan Baptist Van de Velde (x Joanna Bey) zoals onder 
an9eren Gerard (+) en Maurits (+) Van de Velde (Weide, Adegem). J_203��-� 
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DE FAMILIE LUTSEBAUT 

Zuster in Ardooie was Anne Marie Lutsebaut 

0 Adegem 1 0 .08. 1 767 als dochter van Leonardus en Petronella De Baets 
+ Ardooie 1 5.09 . 1 830 (64 jaar, 'schoolmeesteresse',overste van de groep) 

Haar ouders waren :  
Leonard Lutsebaut (Lutsebout) 
fs Joannes en Joanna Deroo 
° Knokke 07.02 . 1 7 1 7  
+ Adegem 1 3. 1 1 . 1 78 1  (65j) 

x Petronella De Baets 
0 Bellem ca. 1 726 
+ Adegem 1 2.04 . 1 805 (79j) 

Kinderen van Leonard Lutsebaut en Petronella De Baets: 

1 . Joanna Coleta Lutsebaut 
0 Adegem 1 3.09 . 1 762 
+ Adegem 1 7. 1 2. 1 762 

2 .  Maria Catharina Lutsebaut 
0 Adegem 02. 1 0. 1 763 
x " . met 
+ Adegem 01 . 1 2. 1 833 

3. Frans Lutsebaut 
0 Adegem 1 8.05 . 1 765 
+ Adegem 20.05 . 1 765 

4 .  Anna Maria Lutsebaut 
0 Adegem 1 0.08. 1 767 
+ Ardooie 1 5 .09. 1 830 

Judocus De Neve 
0 Ursel 1 76 1  - + Adegem 26.05 . 1 833 

zuster in Ardooie 

Leonard Lutsebaut had uit een eerste huwelijk met Maria Catharina Roete 
(0 Adegem ca. 1 71 6  + Adegem 31 .05 . 1 758) reeds een zoon, Jan Bernard 
0 Adegem 1 3.01 . 1 756 
x Adegem 28.04. 1 789 met Joanna Catharina Boute 
+ Adegem 1 5.08. 1 820. 

Kinderen van Judocus De Neve en Maria Catharina Lutsebaut in Adegem geboren: 
Carol ina (01 784), Joanna Maria (01 785), Jan Frans (01 787), Peter Jan (01 788), Joanna 
Blondina (01 79 1 ) , Ferdinand (01 792), Carolina (01 793), Bernard (01 796 x Maria Van 
Kerkvoorde), Carel Frans (01 798 x Marie Catharina Buysse), Sophia (01 800), Isabella 
Theresia (01 804) en Pierre Jacques De Neve {01 806) . 

· Kinderen van Bernard De Neve en Maria Van Kerkvoorde in Adegem geboren: 
Seraphina (01 823), Petrus (01 825), Carolus (01 826), Karel (01 830), Eduard 
(01 833), Leonard (01 835), Amel ia (01 838) en August De Neve (01 841 ) .  

· Kind van Carel Frans De Neve en Marie Cath. Buysse in Maldegem geboren: 
Vital De Neve (01 833 x Barbara Theresia Matthys) .  



DE FAMILIE VERVENNE 

Zuster in  Ardooie was Anna Catharina Vervenne 
0 Sint-Laureins 20. 1 0. 1 763 als dochter van Carel en Marie Joanne De Vlieg here 
+ Ardooie 03. 1 2. 1 830 (0 Sint-Laureins, 67 jaar, schoolmeesteresse) 

Haar ouders waren: 
Carel Vervenne 
fs Peter en Joanna de Mol 
0Adegem 29.08. 1 71 5  
+ Sint-Laureins 1 2.02 . 1 784 

x Joanna Maria De Vliegere 
fa . . .  
0 Eeklo ca. 1 723/1 725 
+ Sint-Laureins 1 9. 1 1 . 1 783 (59j) 

Kinderen van Carel Vervenne en Joanna Maria De Vliegere: 

1 . Jan Baptist Vervenne 
0 Adegem 1 8.02. 1 7  49 

2. Maria Anna Vervenne 
0 Adegem 26.03 . 1 750 

3. Peter Jacob Vervenne 
0 Sint-Laureins 1 6.02 . 1 752 
x Evergem . . .  met 

4. Jan Frans Vervenne 
0 Sint-Laureins 27.04. 1 753 
+ Sint-Laureins 28.04 . 1 757 

5. Livina Vervenne 
0 Sint-Laureins 04.03 . 1 755 
+ Sint-Laureins 1 2.09 . 1 773 

6. Joanna Maria Vervenne 
0 Sint-Laureins 1 0. 1 2. 1 756 

7. Coleta Magdalena Vervenne 
0 Sint-Laureins 1 6. 1 2. 1 758 
x Sint-Laureins 1 5. 1 0. 1 782 met 
+ Adegem 1 4.04 . 1 832 

8. Jacob Vervenne 
0 Sint-Laureins 25.04. 1 761  
+ Sint-Laureins 25.08 . 1 764 

9. Anna Catharina Vervenne 
0 Sint-Laureins 20. 1 0. 1 763 
+ Ardooie 03. 1 2. 1 830 

1 0. Joanna Carola Vervenne 
0 Sint-Laureins 1 0.06 . 1 766 

1 1  . Jan Baptist Vervenne 
0 Sint-Laureins 25. 1 2. 1 769 

Judoca Van Coi l l ie 
0 Evergem ca. 1 766 

Pieter Vercraeye 
0 Middelburg 1 755 
+ Sint-Laureins 20 .05. 1 802 

zuster in Ardooie 

Begin 1 9de eeuw waren er geen afstammelingen van een broer of zus in Adegem. 



DE FAMIL IE D'HAENENS 

Zuster in Ardooie was Bernardine D'haenens 

0 Adegem 06.07. 1 773 als dochter van Gi l l is en Petronella De Rycke 
+ Ardooie 05.03. 1 853 (zuster in de school) 
Ze was de enige Adegemse zuster die geprofest werd in de erkende kloosterorde. 

Haar ouders waren:  
Egidius Dhaenens x 
fs Martin en Maria de Bruijckere 
0 Adegem 04.03 . 1 736 
+ Adegem 26.01  . 1 800 
x Adegem 0 1 .05 . 1 767 
t immerman, Dorp Adegem x 

Petronella De Rijcke 
fa Frans en Petronella Peers 
0 Adegem 25. 1 0. 1 739 
+ Adegem na 1 81 5  

Kinderen van Egidius Dhaenens en Petronella De Rijcke geboren in Adegem: 

1 . Anna Maria Dhaenens 
0 Adegem 20.02. 1 768 
+ Adegem 08. 1 2. 1 81 2  

2 .  Jacob Frans Dhaenens 
0 Adegem 28. 1 0 . 1 769 
x Adegem 1 7.09 . 1 800 met 
+ Adegem 05.05 . 1 833 
t immerman 

3 .  Joanna Carlina Dhaenens 
0 Adegem 05.02. 1 77 1  

4. Bernardina Dhaenens 
0 Adegem 06.07. 1 773 
+ Ardooie 05.03 . 1 853 

5. Jan Corneel Dhaenens 
0 Adegem 23.02 . 1 775 
+ Adegem 1 8 .03 . 1 775 

6.  Coleta Emi liana Dhaenens 
0 Adegem 20.09. 1 776 
x Adegem 24.01 . 1 81 0  met 

xx Adegem 05.09. 1 8 1 5  met 

+ Adegem 03.02 . 1 857 
7. Emi liana Dhaenens 

0 Adegem 27. 1 2 . 1 778 
x Adegem 22.06. 1 807 met 
+ Adegem 1 2. 1 2 . 1 835 

kleermaakster 

Emi liana Verloock 
0 Adegem 1 0.03 . 1 771  

zuster in Ardooie 

Jan Frans Verloock (smid) 
0 Adegem 22.05 . 1 778 
+ Adegem 25.02. 1 81 4  
Pierre Van Brabant (paardensmid) 
0 Meulebeke 1 78 1  
+ Adegem 20. 1 0. 1 856 (85j) 

Judocus Crul (koopman) 
0 Adegem 08.05 . 1 768 
+ Adegem 02.05 . 1 836 



Eerste generatie van verwanten in Adegem 
• Kinderen van Jacob Frans Dhaenens en Emil iana Verloock: 
Jan Frans (01 801 ) ,  Phi l ip (01 803 x Joanna De Clerck), Francisca (01 805 x 
Hippoliet Gil l is), Marie Theresia (01 807 x Cornelis Vyncke) , Seraphina (01 809 x Jan 
Baptist De Neve) en Ferdinand Dhaenens (01 81 1 ). 

· Kinderen van Jan Frans Verloock en Coleta Dhaenens in Adegem geboren:  
Francisca (01 81 O x Cornelis Matthys) en Ferdinand Verloock (01 81 4) .  
Kind van Pierre Van Brabant en Coleta Dhaenens in Adegem geboren:  
Joannes Van Brabant (01 8 1 9  x Ludovica Verstrynge). 

· Kinderen van Judocus Crul en Emil iana Dhaenens in Adegem geboren:  
Francoise (01 808) , Seraphina (01 81 0),  Charles Louis (01 81 2), Seraphina 
(01 81 4) ,  Ferdinand (01 81 6 x Beatrix Bonne) en Natalia Crul (01 8 1 8  - begijn) .  

Tweede generatie van verwanten in Adegem 
• Kinderen van Phi l ip Dhaenens (01 803) en Joanna De Clerck in Adegem 

geboren: Amelia (01 835 x Jan De Boever), Clemence (01 837 x August De Pré) 
• Kinderen van Cornelis Vyncke (01 81 1 )  en Maria Theresia Dhaenens (01 807) in 
Adegem geboren: 

* Natalia Vyncke (1 835- 1 921 ) x Carel Louis Van Landschoot (01 834) 
* Eduard Vyncke (01 836) 
* Leonard Vyncke (01 838) 
* Pelagia Vyncke (01 842) x Leonard De Vos (01 849) 
* Desiré Vyncke (01 843) 
* Amelia Vyncke (01 845-1 932) x Petrus Matthys (01 848) 
* Prudentia Vyncke (01 846) 
* Melanie Vyncke (01 850-1 930)) 
* Jul ia Vyncke (01 852) 
• Kind van Jan Baptist De Neve en Seraphina Dhaenens (0 Adegem 23.09 . 1 809) ,  

gehuwd in Adegem op 04.04. 1 839 : Sophia De Neve (01 830) . 

Derde generatie van verwanten in Adegem 
• Kinderen van August De Pré (01 826) en Clemence Dhaenens (01 837) in Adegem 

geboren: 
* Louis De Pré 0 Adegem 1 7. 1 2. 1 857 
* Camiel De Pré 0 Adegem 07. 1 1 . 1 859 
* Jules De Pré 0 Adegem 26. 1 1 . 1 861 
* Marie Louise De Pré 0 Adegem 22. 1 2 . 1 863 
* Leonie De Pré 0 Adegem 05.01 . 1 868 
* Natalia De Pré 0 Adegem 1 4.04 . 1 870 
August De Pré hertrouwde met Marie De Bruyckere te Adegem op 1 3. 1 1  . 1 872 en uit dit 
huwelijk ontsproten Emma (01 873) , Edmond (01 875) ,  Renatus (01 877) en Arthur  De Pré 
(01 878). 
· Kleinkinderen van Cornelis Vyncke en Maria Theresia Dhaenens: onder anderen Camiel 
Van Landschoot (01 869 x Urbanie Vereecke) , Camiel De Vos (01 880 x Emma Cornelis) , 
Henri De Vos (01 884 x Maria Bral ) ,  August De Vos (01 879 x Emma De Caluwé) .  
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"D C . ks" Verre verwanten van e on1nc 
in Maldegem 

Paul De Coninck 

INLEIDING 

EEN OUDE NAMENLIJST MET VEEL VRAAGTEKENS 

I n  het Maldegemse gemeentelijk archief vonden we de eerste schriftelijke vermeldingen 
van personen met de naam "Leroy", die wat later veranderde in "De Coninck". Bedoeld 
geschrift bestaat uit een lijst van een 1 30-tal namen van personen, zonder enige 
aanduiding waartoe die lijst diende, noch vermelding van data. Opvallend veel Franstalige 
namen komen erin voor, namen die we voordien niet aantreffen in oude Maldegemse 
documenten. Soms staat er na de naam een letter "n", soms een kruisje en af en toe 
"ostendit". Het spreekt voor zich dat genealogen die de lijst hebben uitgeplozen, hun 
mening gaven over het doel ervan. 

I n  zijn inleiding tot de familiegeschiedenis van Jan Leroy1 beschouwt Luc De Coninck de 
l ijst als namen van 1 39 vluchtel i ngen afkomstig uit Noord-Frankrijk ,  Artesië of 
Henegouwen, die zich omstreeks 1 61 1  in Maldegem l ieten dopen. Waarschijn l ijk  steunt 
hij zich op artikelen die de heemkundige Daniël Verstraete destijds publ iceerde over 
inwijkelingen met Franse namen in Maldegem2• 

Gi lbert De Lil le, l id van het bestuur  van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, 
die talrijke parochieregisters vertaalde en in boekvorm u itgaf, is de mening toegedaan dat 
de lijst verband houdt met een zondagsgebed . 

Volgens ons kan het een l ijst betreffen van inwijkel ingen in Maldegem, die zich l ieten 
iinschrijven in de parochiegemeenschap. Het is een feit dat na de godsdiensttroebelen in 
de tweede helft van de 1 6de eeuw, vreemden of u it  andere parochies afkomstige rooms
katholieken, zich bij de pastoor kenbaar moesten maken om tot de parochiegemeenschap 
toe te treden en om hun godsdienstplichten te kunnen vervul len. Vermoedelijk  waren het 
mensen zonder enig schriftelijk bewijs van hun naam of herkomst, die ingeschreven 
werden op een mondelinge verklaring, wat tot gevolg had dat veel namen onjuist zijn 
geschreven. Het gebeurde trouwens later ook nog dat bij aang ifte van geboorte, 
overlijden of zelfs huwelijk, de namen door de pastoor werden ingeschreven volgens 
hetgeen de aangevers mondeling verklaarden . Vandaar de talrijke variaties in de 
schrijfwijze van de namen. 

J 2o_g_ 



Kopie van een fragment uit de oude lijst. 

Een dergelijke onvolledige en onduidel ijke lijst laat niet toe zomaar de conclusie te trekken 
dat die personen uit deze of gene streek kwamen : het zijn louter gissingen. Er komen 
fami l ienamen in voor die we een twintigtal jaren later frequent terugvinden in allerhande 
documenten, met name Blanpain,  Bastin, Boudin, Bruus, Le Cock, Derdé, Di laers, 
Franchoy (François) , Huys, Lambert, Leroy, Mathijs, Pauwels, Petit, Spelaer (Spiegelare), 
Staes, Stock, Tielman (Tieleman) ,  Vande Wyle (Van De Wiele), Wil laert e.a. 
Wat de "Leroys" betreft, noteerden we uit bedoelde l ijst de volgende voornamen : Barbe 
(Barbara), Bastiaen, Catheline, Jan, Jaspar, Jehenne (Johanne), M ichiel, Simon. Enkele 
van die voornamen zouden we in de stamboom van "De Conincks" kunnen inpassen, 
doch aangezien er geen enkele datum,  noch andere verdu idelijking vermeld wordt, 
hebben we geen enkel houvast. We kunnen er wel u it afleiden dat leden van onze famil ie 
zich tussen 1 600 en 1 61 6  in Maldegem kwamen vestigen, doch duidelijkheid over hun 
herkomst hebben we tot nu toe niet. Exactere gegevens vonden we vanaf 1 640. 
Eén feit is zeker, onze stamvader en zijn verwanten waren inwijkelingen. In een register 
"Wettelijke Passeringen" staat bijvoorbeeld bij de inschrijving van Phil ips De Coninck, fs 
M ichiel, als /aet van Ma/deghem genoteerd : vremde, geen andere civi/iteifl, maar spijtig 
genoeg geen aanduiding van de plaats van herkomst. Het was voldoende dat men van 
bu iten het Ambacht Maldegem kwam of van buiten het Brugse Vrije om beschouwd te 
worden als een vreemde. I ndien men niet kon aantonen dat men in een andere plaats 

21 0 1 poorter, vrijlaet of laet was, bezat men geen andere burgerlijke staat. 



Vreemden moesten een bewijs leveren van goed gedrag en zeden, opgemaakt door de 
magistraat en de pastoor van de plaats van herkomst: dat zij hun ghelick goede christene 

mensschen ghedregen hebben ende dat zij voor zulcx aldaar gehouden zijn geweest. Het 
is zoals Daniël Verstraete destijds schreef: Het ware interessant moesten die bewijzen 

kunnen gevonden worden, zo zouden wij ook weten van waar die mensen afkomstig zijrf. 

De betiteling laet van Maldeghem, waardoor men onderhorige van het Ambacht 
Maldeghem was, houdt verband met het feodaal recht en het poorterschap . Op sommige 
plaatsen ook wel keurbroeder of keurzuster genoemd, steunend op een keu re . Het was 
een privilege waardoor men bepaalde juridische voorrechten verkreeg, die o .a .  een rol 
speelden bij erfenissen, verdelingen en aankopen van een eigendom. Zo moest iemand 
die geen laet was en die erfde van zijn overleden echtgenote issuerecht betalen: " . Pieter 

de coninck heeft t'accordt over t'recht van issuen van de goedijnghen van sijn overleden 

huysvrauwe ende datte voor de somme van thien ponden grooten Vlaams . . .  Kinderen 
van een laet of laetesse verwierven dit privilege bij hun geboorte. Ook door het huwelijk 
kon men laetesse worden. Vreemden of personen van een andere heerlijkheid of stad 
konden aangenomen worden, tegen betaling van een recht of belasting (Issue). 

Aangezien bewoners van het Brugse Vrije bepaalde privileges bezaten ,  was het 
aangewezen bij hun vestiging beschouwd te worden als een onderhorige van dit 
g rondgebied. Zij kregen dan ook de betitel ing van vrijlaet en dat had bepaalde voordelen . 
Een voorbeeld:  buiten het Brugse Vrije had de heer van een heerlijkheid, bij het overlijden 
van één van zijn onderhorigen, het recht op het beste hoofd of beste catheijl. Hij kon 
beslag leggen op het beste stuk  van de nalatenschap. Dat kon een koe zijn ,  zelfs het 
enige paard, een juweel of een kledingstuk, wat meestal zeer hard aankwam voor het 
overgebleven gezin.  In ruil kon men ook een geldsom betalen. Het was ook zo dat een 
laet niet gestraft kon worden door een heer van een andere heerlijkheid, daarom ook dat 
men geen laet of poorter kon zijn van twee of meer verschi l lende heerlijkheden of steden. 

ONDERLINGE FAMILIEBANDEN 

Het inschrijven en bijhouden van de registers door de pastoors was een verplichting 
opgelegd door het conci l ie van Trente ( 1 563) ,  maar vooraleer de stipte uitvoering tot bij 
de pastoors doorgedrongen was, verliepen wel enkele jaren. Ook is het zo dat 
verschil lende registers in de loop der jaren verloren zijn gegaan of in de troebel der tijden 
niet bijgehouden konden worden , waardoor interessante gegevens voor onze stamboom 
ontbreken. 
De eerste inschrijvingen in het doopregister van de parochie Maldegem dateren vanaf 
1 609, met slechts twee noteringen. Daarna zijn verschi l lende registers onvol ledig, met 
name de jaartallen 1 621 , 1 629, 1 634, 1 635, 1 636, 1 637, 1 639, 1 671  en 1 796. De 
registers van 1 622 tot 1 628 ontbreken, alsook 1 638. 
De noteringen van de huwelijken beginnen in november 1 61 6  en ook hier ontbreken 
inschrijvingen : van 06.06. 1 627 tot 22.04 . 1 629, van 24. 1 1 . 1 634 tot - .4. 1 635, van 
1 4. 1 1 . 1 635 tot 1 9. 1 1 . 1 639, van 01 .05 . 1 640 tot 30. 1 1 . 1 640 en van 07.0 1 . 1 789 tot 
1 3.09 . 1 796. 
In de overlijdensregisters ontbreken de jaartallen 1 636, 1 637 en 1 638. De registers van 
de jaren 1 629, 1 635, 1 672, 1 675 en 1 796 zijn onvol ledig.  

Als we de verwantschap van de eerste Leroys die zich in Kleit kwamen vestigen, nader 
bekijken, komen we tot de conclusie dat die tot één en dezelfde fami l ie behoorden. Die 



eerste stamvaders zij n :  N icolaeys, Phi l ips, Alard, Frans en Jan. We vermelden ook Maria, 
zuster van Phi l ips, die gehuwd was met Simon Trenson. Hierna volgt een opsomming van 
hun onderlinge relaties, die we konden noteren uit de parochieregisters van Maldegem en 
u it andere documenten. 

1 .  Nicolaeys Leroy (De Coninck), (vóór 1 600) , x Ludovica Lesto, xx Johanna lïelman. 
Getuigen bij zijn huwelijk: bij zijn eerste huwelijk  niet bekend ; bij zijn tweede :  Peter 
Trenson en Maria Le Roy (x met Simon Trenson) .  
Peters en meters van zijn kinderen: geen fami l ieverbanden . 
Andere relaties of gegevens uit documenten: 

1 640: zijn echtgenote, Johanna lïelman, is meter van het eerste kind van Phi l ips 
1 653 : zijn  zoon Roeland is peter van het vierde kind van Jan x Christine Lefevere 
(Lefebure) 

1 660: zijn dochter Margareta is meter van een kind van Jan x Christine Lefevere 
1 668: zijn zoon Roeland staat borg voor de wezen van Alard . 

2. Phi l ips Leroy (De Coninck) (rond 1 61 5) ,  x Jenne Franchoys. 
Getuigen bij zijn huwelijk: niet bekend. 
Peters en meters van zijn kinderen: 

1 640 : Johanna lïelman, vrouw van Nicolaeys, was meter van zijn eerste kind 
1 648 : Maria Leroy was meter van zijn derde kind . 
Andere relaties of gegevens uit documenten: 

1 642: hij was getuige bij het huwelijk van Alard 
1 647: hij was getuige bij het huwelijk van Anthonette Leroy x Martin Arnoult (Aernout) 
1 647: zijn echtgenote Joanna François was meter van een kind van Maria Leroy 
1 652: hij was samen met Alard getu ige bij het huwelijk  van Catharina Terré 
1 659: hij werd "geaccepteert als laet van Maldeghem" met zijn vier kinderen. 

( I n  hetzelfde document is ook vermeld dat hij de zoon is van ene Michiel) 
1 662: hij was voogd van een kind van Maria Leroy (oom van moederszijde) 
1 665: hij was getuige bij het huwelijk  van Joanna De Coninck met Balthazar Terrré. 

3. Frans Leroy (De Coninck) (rond 1 6 1 5) ,  x Maria de la Noys. 
Peters en meters van zijn kinderen: 

1 643 : Jan Leroy (zoon van M ichiel) 
1 669: Michael (zoon van Alard) 
1 653 : Roeland (zoon van Nicolaeys).  
Andere relaties of gegevens uit documenten: 

1 642: hij was getuige bij het huwelijk van Alard 
1 643: hij was peter van het eerste kind van Alard 
1 671  : hij was voogd van de wezen van Alard . 

4. Alard (Ael laert) Leroy (De Coninck) (rond 1 620), x Apolonia Rooselaar 
Getuigen bij zijn huwelijken: 

1 642: Frans en Phi l ips Leroy (De Coninck) 
1 650: Frans en Simon Trenson (x Maria Leroy). 
Peters en meters van zijn kinderen: 
1 643: Frans Leroy (De Coninck) van zijn eerste kind Michaël 
1 655: Phi l ips Leroy (De Coninck) • 
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1 663: Joanna Franchois (x Phi l ips Leroy) . 
Andere relaties of gegevens uit documenten: 
1 667 en 1 671 : Frans is oom en voogd van de wezen van Alard 
1 668 : Roeland, zoon van Nicolaeys, staat borg voor de wezen van Alard . 

5. Jan Leroy (De Coninck) (rond 1 624), x Christine Lefebure. 
Getuigen bij zijn huwelijk: Alard en Simon Trenson (x Maria Leroy ). 
Peters en meters van zijn kinderen: 

1 651 : Phi l ips De Coninck 
1 653: Roeland (zoon van N icolaeys) 
1 653: Maria De Coninck 
1 660: Margareta (dochter van N icolaeys). 
Andere relaties of gegevens uit documenten: 

1 643: hij was peter van het derde kind van Frans 
1 644: hij was peter van een kind van Maria 
1 645: zijn echtgenote was meter van het eerste kind van Alard . 

6. Maria (Mayken) Leroy (De Coninck) (rond 1 61 0) ,  x Simon Trenson. 
Getuigen bij haar huwelijk: Peter en Alard Trenson.  
Peters en meters van haar kinderen: 

1 644: Jan Le Roy 
1 647: Joanna Franchois (echtgenote van Phi l ips) 
1 651 : Livina van Eeckhoutte (echtgenote van Alard) .  
Andere relaties of gegevens uit documenten: 

1 629 : zij was meter van een kind van Barbara Leroy (x Martin Coussy) 
1 648: zij was meter van het kind van Phi l ips 
1 650: haar man was getuige bij het tweede huwelijk  van Alard 
1 662: Phi l ips was voogd van haar oudste zoon (oom van moederszijde).  

Andere Le Roys, De la Roys of De Conincks die in die tijdsperiode famil iebanden met 
onze stam hadden : 
Johanna (fia Henri) , die in 1 665 huwde met Balthasar Terré 
Elisabeth, die getuige was bij het huwelijk  van Roeland, zoon van N icolaeys 
Barbara (fia David) ,  die huwde met Martin Coussy (+M 30.09 . 1 648) 
Anthonette, die in 1 647 huwde met Martin Aernout en op 30 maart 1 648 overleed 
Antoon, die in 1 642 op 30-jarige leeftijd overleed te Adegem . 

Er is ook nog ene Pieter De Coninck of De Ceuninck, die we niet konden thuiswijzen. Hij 
was gehuwd met Margriet Haedelyn of Adelien, die in Maldegem overleed op 6 juni  1 656. 
Pieter was op 1 3. 1 0 . 1 654 geaccepteerd als laet van Maldegem .  Hij zou twee kinderen 
gehad hebben: Janneken, later gehuwd met Martin Goossens, overleden in Adegem in 
maart 1 664 en een tweede kind François, van wie we over we geen gegevens 
beschikken. 

Bij het noteren van de peters en de meters van de kinderen komen we eveneens veel 
Franstalige namen tegen: Maria Grengaer, Peter Canon, Simon Petit, Joanna Franchois, 
Maria Coussy, Martin Aernout, Johanna Bulton, Magdalena Bal l iuw of Bail ly, Peter 
Lannoy, Longuevil le, Trenson en nog andere. Dat zijn trouwens namen die we ook bij 
andere familieleden terugvinden, hetzij als huwelijksgetuige of als peter of meter. Dat J 213 



getuigt dat zij met zijn al len in de eerste helft van de 1 7de eeuw een soort kolonie 
vormden, die zich in hoofdzaak gevestigd had in het oosten van Kleit. 

Na raadpleging van het oud landboek of "Ommeloper van de prochie Maldeghem" uit 
1 650, weten we dat de voormelde stamvaders na hun huwelijk in elkanders nabijheid 
gingen wonen, in de omgeving van de Jonge Jansdreef, Urselweg, Lindestraat en 
Baaikensedestraat. Dat is trouwens ook het geval met Barbara Leroy, gehuwd met Martin 
Coussy en later ook met Roeland, zoon van Nicolaeys. 

Bovenvermelde gegevens in aanmerking genomen kunnen we stel len dat Phi l ips, Alard, 
Frans, Jan, Maria broer en zuster waren van elkaar, en aangezien Phi l ips en Frans 
vermeld zijn als de zonen van ene Michiel , mogen we aannemen dat de anderen ook 
afstammen van die M ichiel . Van M ichiel hebben we geen andere notitie dan dat die naam 
voorkomt op de hierboven geciteerde lijst van de parochie uit 1 609-1 61 6. N icolaeys past 
niet in de reeks kinderen van Michiel ;  hij was merkbaar ouder. Toch moet hij ook een 
nauw fami l ie l id geweest zijn ,  gezien zijn relaties met voornoemde kinderen. Kortom,  we 
mogen beslu iten dat de Leroys aanvankelijk deel u itmaakten van één famil iestam . 

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR DE VESTIGING VAN DE LEROYS IN KLEIT 

Van 1 598 tot 1 71 3  maakten onze gewesten deel uit van de Spaanse Nederlanden. De 
godsdienstberoerten die in de tweede helft van de 1 6de eeuw uitbraken en het Spaans 
schrikbewind dat erop volgde, hadden een massale emigratie van aanhangers van het 
protestants geloof u it Frankrijk ,  Wallonië en Vlaanderen naar het noorden tot gevolg. Men 
spreekt van een ware volksverhuizing . Over de demografische evolutie citeren we uit een 
geschiedkundig werk van Dr. Deprez5: Van 1580 tot 1590 viel de plattelandsbevolking, 

binnen een tijdsruimte van één decennium, tot op minder dan de helft terug. In vele 
plaatsen was, toen rond 1590 de crisis voorbij was, slechts één vijfde van de 

oorspronkelijke bevolking overgebleven. De rest was of naar veiliger oorden uitgeweken 

(Nederland, Duitsland, Engeland) of als slachtoffer gevallen van de oorlog. 

Geschiedschrijvers schatten dat er ongeveer 1 50.000 personen uit Antwerpen, Brabant, 
Vlaanderen, Wallonië en het noorden van Frankrijk emigreerden en zich hoofdzakelijk in 
Noord-Nederland (het latere Staats-Vlaanderen) vestigden. De Antwerpse en Brabantse 
handelaars die met hun kapitaal en hun erva.ring naar Nederland trokken, kwamen zeker 
de "Verenigde Oost- Indische Compagnie" ten goede. N iet voor niets werd de 1 7de eeuw 
in Nederland de gouden eeuw genoemd. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ( 1 568-1 648) tussen de Noordelijke Nederlanden en de 
Spanjaarden kwam het in 1 609 tot een 1 2-jarig bestand en het zou in die rustperiode 
kunnen geweest zijn dat onze voorouders in onze sreek aanbelandden. 
Na al die oorlogen en strubbel ingen lag de streek tussen Gent, Zomergem en Brugge er 
desolaat en verlaten bij . De plattelandsbewoners die er nog waren, leefden in armoede 
als gevolg van de opeisingen, plunderingen en brandstichtingen gepleegd door vreemde 
legers, vrijbuiters en muitende soldaten. In die tijd bestond een leger uitsluitend uit 
beroepssoldaten, die her en der gerekruteerd werden. Een leger van toen dat zich 
verplaatste, kan men niet vergelijken met een huidig modern leger; het werd begeleid en 
vergezeld door een aantal niet-strijders (dienaren, onderhoudslieden, leveranciers, 
soldatenvrouwen enz.) met hun wagens en karren en het al dan niet geroofde vee en 
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I n  het boek Van de tocht in Vlaanderen6 wordt de krijgstocht beschreven die Prins Maurits 
van de Republiek Nederland ondernam in juni  1 600, om de Spanjaarden uit Nieuwpoort 
te verjagen. Hij was ontscheept in Phi l ippine en trok via Eeklo, Maldegem en Brugge naar 
Oostende. We lichten een fragment uit dat boek :  
Onderweg kreeg men een indruk van de gevolgen van de massale emigratie en het 

Spaanse bewind dat Vlaanderen had ondergaan: wij hebben de dorpen en de ghehuchten 

langhs onse passagie bevonden verwoeste en desolate plaetsen ende vele ruynen van 

schoone huysen, sonder dat ergens eenighen bour aft yemant anders te huys was dan 

alleenlich een coster tot Eeckeloo met sijn huysvrou, wesende twee bedaechde 

persoonen tot loopen qualick ghedisponeert. Er viel dan ook niets te halen; teleurstelling 

dat het vette land van Vlaenderen zo weinig opleverde sloeg om in wrevel tegen een 

bevolking die hen niet als bevrijders inhaalde. En toen daarbij het gerucht kwam dat 

boeren uit Eeklo afgedwaalde plunderaars gevat en gehangen hadden en dat een der 

vrouwen verminkt en gedood was werden overal langs de route huizen in de asch gelegd 

zonder dat daar veel tegen te doen was. Verder lezen we nog : . . . Male. Zondagmorgen 

voor het aanbreken van de dag werd graaf Lodewijk met ruim 800 ruiters door de Prins 

uitgestuurd op gewapende verkenning en buit naar het 25 km westelijk gelegen Brugge 

waar ze tegen zessen arriveerden en wel 1200 stuks vee buitmaakten, alsmede een 40-

tal gevangenen, meest arme luyden. 

Uit dit alles blijkt dat ook de streek van Kleit er min of meer verlaten bij lag toen onze 
voorouders hier terechtkwamen. De vraag stelt zich : wat was de reden of de oorzaak van 
hun vertrek uit hun geboorteplaats? Waren ook zij gevlucht voor hun geloofsovertuiging? 
Vermoedelijk niet : ze leken geen belijders te zijn van het calvinisme, gezien zij vrij vlug de 
rooms-katholieke godsdienst praktiseerden. Ofwel zagen zij bij hun vestiging geen andere 
uitweg dan aan te sluiten bij de katholieke gemeenschap van onze streek en hun kinderen 
in die geloofsovertuiging op te voeden . 
Of waren zij uit  hun  geboortestreek weggetrokken wegens bepaalde 
oorlogsomstandigheden? Er werden nogal wat oorlogen gevoerd tussen Frankrijk, Spanje 
en Nederland. Waren ze meegetrokken met een of ander Frans of zelfs Spaans 
legeronderdeel en op die manier hier verzeild geraakt? In het Spaanse leger trof men ook 
Waalse regimenten aan met vrijwi l l igers aangeworven in Henegouwen en ook in Artesië 
(Fr) . 
De meest voor de hand l iggende oorzaak zou kunnen zijn dat zij uit economische of 
sociale noodzaak vertrokken waren. In die tijd heerste er in Noord-Frankrijk grote 
armoede wegens de teloorgang van de textielnijverheid . Nochtans, armoezaaiers konden 
zij niet geweest zijn ,  aangezien ze vrij vlug een klein bezit konden verwerven .  

Door hun oorspronkelijke Franstal ige naam kunnen we veronderstel len dat zij uit Wallonië 
of Noord-Frankrijk kwamen. We hebben er tot nu toe geen aanwijzing voor gevonden. En 
waar konden ze beter terecht dan in een gebied waar er ruimte was en waar nog 
vestigingsplaatsen voorhanden waren. Het kwam vroeger meer voor dat men een stuk 
blote grond kocht en er daarna een hu isje op bouwde met de materialen die men ter 
plaatse aantrof: hout, leem, stro, brem enz. De reden waarom zij de oostelijke kant van 
Kleit kozen en meer bepaald in de richting Ursel, was omdat zich daar de meeste 
bewoning van Kleit bevond:  de zuidelijke en de westelijke kant was abdijgoed , hetzij van 
Drongen (Drongengoed), Sint-Baafs (Paping lo) of Ter Duinen (Burkel) en daar konden ze 
zich geen vestigingsplaats verwerven. 
H�t was zo dat kloosters en abdijen geen afstand deden van hun bezittingen ; ze l 21 5 



aanvaardden enkel pachters. Maar noch in het Drongengoed, Paping lo, of in Burkel 
waren er kleine pachthoeven .  In de omgeving van het "Plein" vormde zich stilaan een 
Kleitse woonkern. Met een paar herbergen was het een pleisterplaats op de weg naar 
Maldegem en de zandwegh naar Ursel ; vanuit dit kruispunt vertrokken ook twee 
belangrijke lokale wegen: de weg richting Knesselare, toen nog de dreve naer Papinglo, 

en in westelijke richting de Nieuwhofdreve. 

Ten noordoosten van Papinglo en het Drongengoed lagen nog grote delen van het 
Maldeghem Veld. Dat bood de mogelijkheid aan de plaatselijke bewoners er hun vee te 
laten grazen en wat stukjes heide te ontginnen. Bovendien kon men aldaar turfsteken of 
teurf slaen7 zoals dat toen heette. 

Terloops nog dit: het Maldeghem Veld of een deel ervan, zou in zijn oorspronkelijke staat 
heden ten dage een prachtig natuurdomein zijn ,  met wat stukjes heide, g rassen, 
moerassen en visvijvers. Maar een mens ziet het verleden altijd schoner dan het was, 

schreef Achi l les Mussche. We mogen ook niet u it het oog verliezen, dat door het in cultuur 
brengen van die eeuwenoude onaangeroerde heidevelden, heel wat mensen een 
bestaan konden verwerven .  Het veld tot goede landbouwgrond omvormen, met de 
middelen die men toen had, heeft jaren grote inspanningen gevergd. Veelal ging men ook 
over tot het bebossen van de grond, waardoor men na enkele jaren een vruchtbare 
bovenlaag kreeg. De meeste akkers waren omzoomd met houtkanten. Men wist toen ook 
al dat bepaalde boomsoorten de structuur van de grond verbeteren ,  zoals de elzen, 
waarvan de wortels het stikstofgehalte opdrijven en micro-organismen in de grond 
brengen. Houtaanplantingen rendeerden goed, want hout werd voor al les en nog wat 
aangewend. Onze voorouders hadden toen ook al de kundigheid om jong plantgoed aan 
te kweken, door het zaaien of door het planten van stekken van bepaalde boomsoorten, 
vooral van inheemse soorten zoals berk, e ls ,  eik, es,  wi lg .  Het zaaien en aanplanten van 
dennen gebeurde maar vanaf eind 1 8de eeuw. 
Opmerkelijk is dat er geen sprake is van het laten grazen van schapen, en in de staten 
van goed gebeurt het zelden dat een schaap of zelfs een geit wordt vermeld. Dat is 
grotendeels te verklaren door het feit dat de wolnijverheid die destijds in het Meetjesland 
(Eeklo, Kaprijke) van grote betekenis was voor de thuisweverij en -spinnerij, in de 1 6de 
eeuw gestagneerd was. Door het in cultuur brengen van de woeste gronden werd vlas 
gezaaid en ter plaatse verwerkt, waardoor de thuisspinners en -wevers overschakelden 
naar het produceren van garen en l innengoed. Het kon ook zijn dat een schaap of een 
geit, de koe van de armen, niet het vermelde.n waard was, en ook niet in groten getale vrij 
kon loslopen. 

DE NAAM DE CONINCK 

De Franstalige naam Leroy verdween nogal vlug. We zien dan dat diezelfde personen de 

naam De Coninck of De Ceunink kregen of iets wat daar op leek: we vinden verschillende 

schrijfwijzen terug. Bij het doopsel in Maldegem van Margareta Leroy op 12 mei 164 1  is 

vader Nicolaeys nog vermeld als Leroy en bij het doopsel van zijn zoon Jan op 25 oktober 

1643 is het Nicolaeys De Coninck geworden. Een dergelijke naamwijziging zien we bijna 

niet bij de andere inwijkelingen met een Franstalige naam. Eenzelfde naamsverandering, 

maar dan andersom, deed zich ook voor in het Franstalige landsgedeelte: De Coninck 

dit Leroy of Peter De Coninck ou Pierre Le Roy. 8 

Het is een feit dat "De Coninck" een naam is die van oudsher in diverse streken voorkwam 
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landbouwers, ambachtslui ,  tot personen die een bepaalde functie of ambt bekleedden in 
de maatschappij. 

Over de oorsprong en betekenis van die naam bestaan vele theorieën :  hij kan afkomstig 
zijn van een schutterskoning, van een gi ldenkoning, van iemand die gezag u itoefende 
over een gemeenschap, tot van iemand die zich het aanschijn gaf van een koning of een 
koning had uitgebeeld bij wagenspelen en die naam bleef behouden enz. De naamgeving 
bij de gewone mensen begon in feite maar rond 1 500, voord ien gebeurde het enkel bij de 
adel .  De mensen werden genoemd naar hun doopnaam. Bijvoorbeeld de zoon van Jan 
kreeg de naam Janszoon, later omgevormd tot Janssens. Toen in de middeleeuwen de 
bevolking in de steden met eenzelfde naam talrijker werd , kregen de inwoners nogal 
dikwijls de naam van hun beroep (De Bakker, Timmerman . . .  ) of van de streek of parochie 
vanwaar ze afkomstig waren (Van Brabant, Van Gavere . . .  ) of van een of andere 
lichamelijke of geestelijke eigenschap (De Kleine, De Corte . . .  ) 

Door de eeuwen heen kreeg onze naam diverse schrijfwijzen:  De Coninck, De Koninck, 
De Koning, De Ceuninck, Cuninck en nog andere. Die verschi llende schrijfwijzen kwamen 
niet alleen in het ancien régime voor, maar ook in recentere tijden en zelfs bij 
inschrijvingen in de burgerlijke stand. Een paar voorbeelden:  
Charles Louis (0M 03.06 . 1 837) , één van de kinderen van Bernard De Coninck, werd bij 
zijn geboorte ingeschreven met de familienaam De Ceuninck, en al zijn nazaten gingen 
verder door het leven als De Ceuninck. Zijn boers en zusters zijn al len als De Coninck 
ingeschreven. 
Edmond (0M 1 7. 1 0. 1 867) , zoon van Petrus De Coninck, kreeg bij zijn geboorte de 
familienaam "De Koninck". Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Evergem en werd aldaar 
onder die naam ingeschreven, met het gevolg dat al de afstammelingen van die 
Evergemse tak de naam "De Koninck" dragen. 
I n  een bepaalde periode, rond 1 830, was er een ambtenaar die de geboortenamen steeds 
als "De Koning" inschreef, zonder rekening te houden met de schrijfwijze van de naam 
van de vader. 

In een boek over de geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden9 lezen 
we dat in een Brugse kroniek u it de vijftiende eeuw de kampioen van een 
schuttersvereniging "ceuninck" heet, (ook zo uitgesproken),  maar als er een echte koning, 
een vorst, ter sprake kwam, dan blijkt de spelling "coninck" te overheersen. Verder citeert 
de auteur dat later in het Brugse, in de 1 6de eeuw, de verhouding in de schrijfwijze voor 
60 procent "ceuninck" was, tegenover 40 procent "coninck". Nochtans vindt men in 
officiële geschriften nadien meestal de naam "coninck" terug . 

Hoe is de verhouding nu? In  de kiezerslijst van groot Maldegem uit het jaar 1 984 (de 
fusiegemeenten Adegem en Middelburg inbegrepen) komen we tot de volgende tel l ing:  
met de naam De Coninck 1 03 kiesgerechtigden ( 1 8  jaar) , tegenover slechts 1 7  met de 
naam De Ceuninck. De schrijfwijzen De Koninck en De Koning komen er niet meer in 
voor. 
Zoals nu nog het geval is, verschilt de schrijftaal met de spreektaal en de gewone mens 
zegt nu nog, weliswaar in  zijn dialect, "ceuninck" in stede van "coninck". 

Voor alle duidelijkheid en om de diverse schrijfwijzen uit de weg te gaan, hebben wij tot 
aan de invoering van de burgerlijke stand ( 1 796) meestal de naam De Coninck als j 21 7 
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famil ienaam gebruikt en nadien de schrijfwijze zoals die genoteerd is in de officiële 
geboorteregisters van de burgerlijke stand . 

BESCHRIJVING VAN DE FAMILIESTAMMEN 

We behandelen één voor één de opeenvolgende generaties van de vijf stamvaders die 
we in  het begin hebben vermeld (N icolaeys, Phi l ips, Alard, Frans en Jan), met onder meer 
de interessantste gegevens uit de staten van goed. 
I n  het ancien rég ime was het de regel dat wanneer één van de ouders overleed en er 
waren minderjarigen (onder de 25 jaar), dan moest de rechthebbende (houder of bezitter 
van het sterfhuis) een boedelbeschrijving of "staat van goed" laten opmaken van de 
onroerende en roerende bezittingen, alsook van de schu lden en baten ,  bijgevolg het 
actief en het passief. De aangestelde voogden moesten dan waken over het part van de 
minderjarigen,  opdat die niet zouden benadeeld worden. De aangestelde voogden 
moesten verantwoord ing afleggen over het beheer van de goederen van de 
minderjarigen. Dat al les gebeurde onder controle van de oppervoogden, met name de 
burgemeester en schepenen van het ambacht. 

Eerst komt de stam van Nicolaeys De Coninck aan de beurt, nadien de afstammelingen 
van ene Michiel ,  namelijk Phi l ips, Alard , Frans en Jan. Wat hun zuster Maria (Maeyken) 

betreft, beperken wij ons tot de volgende vermeldingen : zij huwde in Maldegem op 20 
september 1 633 met Simon Trenson (Trencheau). Ze had elf kinderen en was woonachtig 
in Kleit, in het Lindestraatje. Maeyken overleed in Maldegem op 1 9  september 1 662. Bij 
haar overlijden is een staat van goed opgesteld10, waarin haar broer Phil ips optrad als 
voogd. Later zien we dat beide fami l ies De Coninck en Trenson vaak met elkaar verweven 
zijn .  

Een overzicht van niet-aanverwante famil ies met de naam De Coninck d ie  zich in  
Maldegem kwamen vestigen, zal later in afzonderlijke artikels gegeven worden. Het 
betreft afstammelingen van ene Jacobus De Coninck x Livine Rijfrank, aangekomen in de 
1 7de eeuw, Franciscus De Ceuninck uit Gits in 1 805, Francies De Coninck uit Eeklo in 
1 850 en afstammelingen van Emiel De Coninck uit Vinderhoute in 1 930. 



DEEL I 
AFSTAMMELINGEN VAN NICOLAEYS DE CONINCK (LEROY) 

Eerste generatie 

Nicolaeys {Nicolaas) De Coninck { ? - 1 667), fs ? 

Nicolaeys is in feite de oudste stamvader van die famil ie die we tot dusver konden 
traceren. In de eerder zeldzame geschriften waarin hij vermeld is, zien we dat zijn 
roepnaam Clays was. H ij is de stam-betovergrootvader van Lander De Coninck (02006) , 
zoon van Kristof en Birgit Reusch, die behoort tot de 1 3de generatie .  
Jammer genoeg hebben wij weinig informatie gevonden over N icolaeys. Zijn eerste 
echtgenote Ludovica Lesto overleed in Maldegem op 25 november 1 632 op 36-jarige 
leeftijd. Van haar herkomst weten we niets af. We vonden evenmin personen met de 
naam Lesto. 
Op 2 augustus 1 633 hertrouwde Nicolaeys in Maldegem met Johanna Tielman 

(Ti l leman),  fia Thomas. Als getuigen traden op: Peter Trenson, Thoscanus Gobeyn en 
Maria Le Roy (gehuwd met Simon Trenson). 
I n  de nog bestaande geboorteregisters van Maldegem staan slechts twee kinderen 
vermeld : Margareta, geboren in  Maldegem op 1 2 .05. 1 641 , die op 1 9-jarige leeftijd huwde 
met Jan Mil lecamp. Getuigen bij dit huwelijk :  Gui l l ie lmus Van Eeckhoute en Ludovicus 
Mil lecamp. Haar huwelijk was zeer kortstondig, want in ju l i  van datzelfde jaar overleed ze . 
Het tweede kind dat we terugvinden in de geboorteregisters is Jan (0M 25 . 1 0. 1 643) . Hij 
overleed, 25 jaar oud, op 1 5 . 1 1 . 1 668. 
Van Nicolaeys' zoon Roeland, de volgende stamouder, vinden we geen inschrijving.  
Nicolaeys overleed in Maldegem op 1 9 . 1 2. 1 667. 

Tweede generatie 

Roeland (Roland) De Coninck (1 633-1 673), fs Nicolaeys 

Roeland zou geboren zijn rond 1 633 en dit kan gebeurd zijn tijdens het eerste huwelijk  
van Nicolaeys (dus vóór 25 november 1 632) of  tijdens het tweede (dus na 2 augustus 
1 633) . Dat leiden we af u it de vermelding in het overlijdensregister van Roeland , waarin 
staat dat hij 40 jaar was toen hij overleed . U it ervaring weten we dat we die bijkomende 
toelichting steeds met een korreltje zout moeten nemen. Mogelijk stond hij genoteerd in 
de verdwenen parochieregisters. Dat hij wel degelijk de zoon was van Nicolaeys 
bevestigen de volgende documenten: 
- Staat van goed van 30 januari 1 67 4,  opgemaakt bij het overlijden van Roeland, met 
daarin de volgende notitie: Item aende weese van Nicolays de Conijnck over de wese 

pennijnghen van zijn grootvader ende rustende sijn onder de voornoemde sterfhuyse de 

somme van iii ponden groot. Dus ten overstaan van de kinderen van Roeland, was 
Nicolaeys hun grootvader. 
- In een ontvangstboek van belastingen van de Vorstelijke Domeinen10 lezen we de 
volgende vermelding:  . . .  de drij kinderen van Roeland De Coninck, fs Nicolaeys" . 
- In een wettelijke passering van 21 .03 . 1 67211 i .v.m.  aankoop grond : " .  ten profytte van 

Roelandt de Coninck fs Clays " . j 21 9 
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- I n  een notitie over landpacht aan de kerk van Maldegem : Roeland, fs Nicolaeys . . . 

Toen Roelands vader overleed, werd Roeland aangesteld als voogd van een van de 
weeskinderen. 
Op 8 april 1 668 stond Roeland borg voor Christoffel van Eeckhoutte, medevoogd en oom 
van de drie wezen van Alard Le Roy en Vijntken Van Eeckhoutte. Daaruit blijkt dat 
Roeland over de nodige gelden beschikte en het toont nogmaals aan dat er nauwe 
banden bestonden tussen de diverse famil ies Leroy of De Coninck. 

Roeland huwde op 24 augustus 1 655 met Johanna Piersfroye, met als getuigen haar 
zuster Catharina, El isabeth De Coninck en Judocus Coussy. De fami lienaam van 
Johanna vinden we terug op diverse schrijfwijzen, tot uiteindelijk  de naam Pieffroen 

algemeen gebruikt wordt. 

Uit de gegevens van de staat van goed van Roeland weten we dat Johanna, met als 
roepnaam Janneken, de dochter was van Laurens en van Maria De Vosch. In de 
doopregisters zijn slechts drie kinderen uit dit huwelijk vermeld : Peter (0M 1 0. 1 2. 1 636) , 
Jacob (0M 05.01 . 1 642) en Jan (0M 05.01 . 1 645) .  In de staat van goed opgemaakt in 1 650, 
vijf jaar na het overlijden van Laurens, zijn de namen van de minderjarige wezen niet 
ingevuld12• Dus hier evenmin een spoor van Johanna. Nochtans weten we uit andere 
documenten dat er twee meisjes waren, namelijk Johanna en Catherijne en dat zij de 
dochters waren van Laurens. Catherijne huwde in 1 673 met Pieter Vernaet. 

Het echtpaar Roeland en Janneken kreeg de volgende kinderen: 
1 .  Petra (Petronel la) (0M 1 5.05 . 1 656, +M 1 8.06. 1 676) (zie hierna) 
2.Gui l l ielmus (0M 07.03 . 1 658) (zie hierna) 
3 .Laurent (0M 0 1 . 1 0. 1 662, .f.M 09.03 . 1 668) 
4. Egidius (0M 04.04 . 1 667, +M 2 1 .01 . 1 669) 
5 .  Peter (0M 02.04. 1 67 1 , +M 1 5 .03 . 1 693) bleef ongehuwd. 

Petronella huwde op 24 april 1 676 met Petrus De Coninck (0M 1 3.09.1 648), fs François 
en Maria Lannoy (stam Frans De Coninck). Die Petrus was weduwnaar van Laurentia De 
Pauw (0M 1 7.05. 1 643, +M 27.08 . 1 675), fia Henri .  Getuigen bij het huwelijk waren haar 
moeder Janneken, haar broer Gui l l ielmus en Jacob Trenson. Amper twee maanden na 
haar huwelijk  overleed Petronella. Alhoewel er nog geen kinderen waren, werd toch een 
staat van goed opgesteld13• Ze had immers nog twee minderjarige broers, die wees 
waren. De erfenis (bezittingen die ze geërfd had bij de dood van haar vader) werd in acht 
delen verdeeld : de helft (4 delen) ging naar haar man, haar twee broers kregen elk 1 /8, 
haar moeder en haar halfzuster Marie Vervaet, elk 1 /8. 

Roeland stierf in Maldegem op 29 oktober 1 673, hij werd slechts 40 jaar. Zijn weduwe 
Janneken hertrouwde op 4 februari 1 674 met Jacobus Vernaet en kreeg nog één kind : 
Marie Vernaet (0M 1 6. 1 2. 1 674). Jacobus was de broer van Pieter Vernaet, die weduwnaar 
was van haar zuster Catharina. 

Na het overlijden van Roeland werd een staat van goed opgemaakt14, waarvan hierna, ter 
i l lustratie, een kopie van de eerste bladzijde, gevolgd door de omzetting. 



Staet ende inventaris van alle de goederen soo meuble als inmeuble midtsghaeders van commeren ende 
lasten alser ghebleven ende bevonden sijn naerde de doodt ende overlyden van Roeland! de Connynck laet 
van desen ambachte overleden upden x0 octobere 1 673 Saliger Memorie ende up de prochie van 
Maldeghem welcken staet heeft doen macken ende stellen int gheschrifte Janneken pijfferoen . . .  

Omdat de schijver van d e  kopies betaald werd per blad, gebruikte hij zelden d e  volledige 
breedte van het blad maar soms maar de helft en schreef hij zijn teksten tamelijk groot. 
Het bracht voor hem meer op. Gewoonl ijk bracht men op het eerste blad nadien nog 
enkele aantekeningen aan, wat de zaak nog onduidelijker maakte. Het gebeurde ook 
vaak dat namen en data n iet ingevuld waren of in tegenstrijd waren met andere 
documenten . 

Pieter Vernaet, gehuwd met de zuster van Janneken, en Jacques Pyffroen,broer van 
Janneken, waren aangesteld als voogden van Petra (Pieterne/le 16j), Gui l l ie lmus 
(Gul/iaeme, 14j) en Peter (Pieterken, 2j). 

Uit deze staat noteren we dat Roeland geen onroerende bezittingen bezat toen hij huwde. 
Zijn vrouw Janneken had een derde part geërfd van een half gemet land, gelegen op 
Eelvelde. Dat stuk land had zij verkocht aan haar broer Jacques en haar schoonbroer 
Pieter Vernaet, voor drie pond. Ze had ook van haar ouders geërfd : een derde part van 
een verval len hofstede met vier gemeten land, eveneens gelegen in Eelvelde, met de 
zuidkant naast het bos van de erfgenamen van Jacques Goethals en de westkant palend 
aan de eigendom van Jan vande Wiele, aan het begin van de Bekewatergang (omgeving 
van de Kampel). i 221 



Tijdens hun huwelijk hadden Roeland en Janneken de volgende bezittingen gekocht: 
-Op 5 november 1 663, aan vader N icolaeys: 257 roeden land, gelegen in de 
Nieuwhofdreve, tegen de Biestwateringe. 
-Op 1 1  jun i  1 667, aan Gi l l is van Beneden en Mattheus Keghels: zes gemeten en half land 
en bos, gelegen in Kleit, in het 87e begin,  met de voorkant aan de oostkant van de weg 
naar Ursel , aan het Bal l iestraatje. Dit straatje lag tussen de Lindestraat en de 
Baikensedestraat en was eveneens een zijweg van de Urselweg. In dit straatje stond een 
balie (hek of afsluitboom) aan een brugje over de Ede, vandaar die naam. Op die grond 
hebben sij ghemaeckt ende ghetimmert een nieuw woonhuys ende scheure. 

-Op 22 januari 1 672, aan Gui l laume van Eeckhoute, fs Pieter, en Lysbeth van Eeckhoute: 
300 roeden land palend met de noordzijde aan het Ball iestraatje en met de westkant aan 
de Ede. 
-Op 21 maart 1 672, aan dezelfde Gui l laume van Eeckhoute en zijn kinderen Mayken en 
Janneken : 3 gemeten land , gelegen in het ghenote ghenaempt de Balliebosschen, 

tusschen Martijn Arnout aen de noortseyde, aen de suytseyde het Balliestraetken en 

westseyde aen de Eede, commende mette oosteynde aen tlandt van d'hoirs van François 

Derde. 

Het huis dat zij gebouwd hadden, omvatte een woonkamer en twee slaapkamers, een 
zolder en een kelder. Het was voor die tijd een ruime woning, waarvan vermoedelijk enkel 
de kelder en de schouw in steen was. De rest zal wel een constructie van hout geweest 
zijn ,  met gevlochten twijgen, bestreken met klei en gedekt met stro, want stenen huizen 
op het platteland waren toen zeldzaam. Veel waarde hadden die bouwsels niet, 
aangezien in de vroegste staten van goed er zelfs geen schattingsprijs van vermeld wordt; 
ze werden lange tijd als omoerend goed beschouwd. 

Toen het tijdens het bewind van Maria Theresia ( 1 71 3- 1 792) betrekkelijk rustig werd in 
Vlaanderen en de levensomstandigheden verbeterden, verschenen hier en daar stenen 
huisjes op het platteland. Dat getuigt ook een gegeven in een staat van goed uit 1 794 van 
Pieter Trenson, waarin Joanna De Coninck, als weduwe en erfgename, verklaarde: De 

besitster verclaerst dat sij het huys en de schuere heeft helpen nieuwe bouwen, ende 
also het huys van steen heeft doen maecken, tgonne tevooren ghevlochten ende 

ghesmeirt was 15 • 

Uit de staat van goed van Roeland De Coninck lichten we nog de hierna volgende 
gegevens: 
I n  de woonkamer, eerst zoals gewoonlijk, de ijzeren voorwerpen aan de haard : hanghel 

thange, rooster, hangiser, de lantern en de oliecanne. Als meubilair: een tafel met drij 
stoelen, een bruine schapray (potten- en pannenkast) en een coufer (koffer die dienst 
deed als kleerkast, vandaar het gezegde zijn coeferkleeren aandoen). Dat zal het 
meubilair geweest zijn dat het prijzen waard was. Verder twee spinnewielen en wat 
gehekeld vlas. Op de gotte (gootsteen, h ier vermoedelijk een aanbouwsel met afvoer naar 
buiten) : drij haeckers (emmers), een sije (zeef), een ketel, iseren pot, gheleyede teele 
(bord), een heerden kan (aarden kan) en ander heerdewerck ende wat rommelijnghe. 

In de caemer: het bedde met toebehoorten, een posset ( l innenkast) en een waffeliser (dat 
voorwerp merkten we ook op in andere staten van goed : veel meer versnaperingen dan 
een wafel of een boekweitpannenkoek kwam er al l icht niet op tafêl) . In de andere caemer: 

222 J een querne (handgraanmolen), een troch (trog), een wan (graanzeef), een cuype, een 



deel stroot, caf, wat wortelen en een stande (ku ip) met verckens vleesch. 

Totaal geprezen voor 1 1  pond, 1 O schell ijnghen. Men mag aannemen dat het de inboedel 
was van een doorsnee boerengezin ; veel meer comfort bezaten de mensen toen niet. 
Men had ook nog voor 20 pond gherede pennijnghen (contant geld) in huis,  wat veel was, 
als men de vergelijking maakt met de 1 1  pond die men prees voor drie koeien en twee 
runderen. Er is niet vermeld u it wel ke muntstukken die penningen bestonden. Het pond 
(vlaams groot) en de schel l ijng waren rekeneenheden, geen cou rant geld.  (20 
schellijnghen = 1 pond vlaams groot) .  
In de kelder: twee melckstanden (melkkuipen), twee melckteelen, smautpot ende wat 

gheheeckelt vlas en ander herdewerck en een heynsel (einsel : weegapparaat) . 
Geprezen 15 schellijnghen. Op de zolder: drij sacken cooren (rogge), twee sacken haever 

en acht sacken bouckuyt (boekweit) . Geprezen 7 pond. In de stal : drij coeyen ende twee 

rendekens. Geprezen 1 1 pond 10 schellijnghen. Idem: vijf hinnen ofte hoenders, tsaemen 

de somme van 4 schellijnghen. In de scheure: duyst (du izend) onghedorsen cooren 

schooven, een deel stroot, wat onghebroten (ongehekeld) vlas, een deel hoy, diltepersen 

(rondhout voor de dilt of zoldering) en teurf. 

Geprezen 12 pond. De bal/ie (hekken) aen thof, stocken ende persen, blocken ende al het 

mesch ende hasschen. Geprezen 3 pond. 

Gewassen op het land, bemesting enz " .  (de schatting had plaats in de winter) : 
Thaillie van hautte van ses jaeren, op het stuck landt achter de scheure: 7 pond, 10  sch. 

Schotten van hautte van één ende twee jaeren op de partije "de baillie bosschen": 1 p, 3 

sch. Tseul ende tsaet op partije met cooren besayt ende met alve en volle vette: 5 p, 5 

sch. De baillie ofte draaiboom aen tvoornomde landt over dhelft met de heule over d' 

eede: 10  sch. Tseul ende tsaet op stuck landt, oost aen het hof , met cooren besayt, met 

wat labeur ende alve ende volle vette: 6 p, 19 sch. 

Schotten van hautte van twee jaeren op tvoornomde landt: 1 p, 3 sch. 

Schotten van hautte van twee jaeren int bosken oost aen het voornomde landt: 2 p. 

Vette en vervoethede inden lochtynck met wat coolen: 8 sch. 

Tseul ende saet op stuck landt in pachte gebruijkt van Mattheus Wauters, met wat 
ghedolven herde: 1 p, 16 sch. 

Thaillie van hautte op tvoornomde landt: 1 O sch. 

Op tlandt aen de nieuwhofdreve, met cooren bezayt, met alve en volle vette: 2 p, 1 1  sch. 
Thaillie van hautte op dat landt van ses à seven jaeren: 1 p. 

Thaillie = slaghout of hakhout. 
Tseul ende tsaet = bezaaid land, het werk en het zaad. (Tseu l ,  van zeulen of zwoegen) .  
Halve vette = minderwaardige mest, assen, soms ook teelaarde of gedolven aarde. 
Vol le vette = stalmest. 

Dan komt nog een bedrag van 22 pond, 5 sch van inschulden of geld dat men nog te goed 
had van verschil lende personen . Zodat de totale som aan baten 1 21 p, 3 sch en 4 gr 
bedroeg. 

De lasten en de schulden van het sterfhuis beliepen 1 8  p, 9 sch, daarin geleend geld : 3p 
aan Jaques Pyfferoen en 3 p aan Pieter Vernaet. Aan Pieter Foeke moest nog 1 p betaald 
worden voor taccort van teurf slaen en coygars (grazen van koeien) van de voorleden 
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jaere, verschenen baefmisse 1673. Aan François De Lil le 1 0  sch voor landpacht 1 673. 
Aan de weese van Niclaeys De Conninck over de weese pennynghen van sijn grootvader 

ende rustende sijn onder de voornoemde sterfhuys, de somme van 3 pond. Aan Pieter 
Spieghelaere voor landtswerck en labeur 1 8  sch. Aan Jooris Bogaert pachter vande 

malderije van de prochie van Maldeghem, van de saysoen inghegaan 1 sept 1 673, over 

dhelft van taccort 6 sch, dus nog 3 sch . Aan Pieter Foeke en Gui liame Vervaet over het 

prijssen ende extimeren de goederen van desen sterfhuyse 1 p, 1 3  sch .  Aan dezelfde 
Gui l iame Vervaet over tstellen ende presenteren de requeste tot vercrijghen eenen 

wettelycke voocht van desen sterfhuyse. Aan dezelfde over het stellen ende componeren 

van desen staet ende tmaecken twee ghelijcke doubels ende andere diensten 1 6  sch. 
Aan burghmeester ende schepenen mette greffier int licquideren desen, tsaem 6 sch. En 
verder nog wat administratieve pl ichten .  
Na aftrek van de lasten, beliepen de totale baten 1 02 pond, 14  schel lijnghen en  4 groeten. 
Een tamelijk groot bedrag voor de erfgenamen en daarbij nog de 1 0  gemeten en 250 
roeden land of bos als onroerend bezit. De mutaties van de onroerende bezittingen staan 
vermeld in het oud landboek van Maldegem van rond 1 650, dat zich bevindt in het 
Rijksarchief Gent, onder nr. 582 . 

Roeland kon n iet schrijven. H ij ondertekende steeds met hetzelfde merkteken: een kruis 
met op de eindpunten telkens een klein cirkeltje. Die geen handtekening kon plaatsen, 
zette gewoonlijk een kruisje. Velen hadden een eigen merkteken, meestal een variatie op 
een kruisje. Later gebeurde het ook wel dat de pastoor of de ambtenaar de naam 
voorschreef op een stukje papier en de persoon in kwestie schreef die naam dan na op 
het desbetreffende document. 

Een opmerkelijk gegeven 

In de staat van goed opgemaakt op 1 7  november 1 650 (zie verwijzing naar de noot nr. 12), 

na het overlijden van Laureins Pyffroen, vader van Janneken, was het sterfhuis nog 26 
schel l ingen en 8 groeten huurgeld schuldig aan een zekere Christiaan in Brugge 
(fami l ienaam was niet ingevuld) over het staen ofte salder huere van een coffer voor acht 

jaeren, aen 3 sch 4 gr 't jaers. 

De huur van een koffer in  Brugge is als volgt te verklaren: na de godsdiensttroebelen bleef 
het nog lange tijd onveil ig in onze streek vanwege roversbenden, plunderende soldaten 
op doortocht en invallen van Franse troepen, waartegen buitenmensen geen verweer 
hadden. Daarom brachten ze kostbare bezittingen of enkele noodzakelijk voorwerpen 
over naar een veil iger plaats of zochten desnoods een tijdelijk onderkomen binnen de 
stadsmuren. 

Derde generatie 

Guil l ielmus De Coninck (1 658-1 720), fs Roeland 

Met Gui l l ie lmus belanden we in de Oostenrijkse tijd. De Vrede van Münster (30.01 . 1 648) 
maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en Spanje.Voor Vlaanderen waren de bepalingen zeer nefast: definitief 
verlies van grote delen van het grondgebied, onder meer in Zeeuws-Vlaanderen 
Cadzand, IJzendijke, Hu lst en Axel en vooral het feit dat de Schelde afgesloten bleef. I n  
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bewind van Lodewijk X IV bleven oorlog voeren tegen de Spanjaarden en de 
Nederlanders. Een strijd die vaak op Vlaams grondgebied werd uitvochten en waarbij het 
kanaal van Gent naar Brugge meestal diende als verdedigingslijn en uitvalbasis. Onze 
bevolking had af te rekenen met passages en bezettingen van vreemde troepen, niet 
al leen van Franse, maar ook van Nederlandse, Du itse, Engelse en andere 
huurl ingenlegers. Dat ging gepaard met opeisingen en afpersingen van levensmiddelen 
en foerage, plunderingen en brandstichtingen. 

Na de Spaanse Successieoorlog ( 1 702- 1 7 1 3) kwam ons land onder het Oostenrijks 
gezag (Verdrag van Utrecht 1 71 3) .  Tijdens het Oostenrijks bewind ( 1 71 3- 1 792) heerste er 
een betrekkelijke rust, onderbroken door de Oostenrijkse Successieoorlog in 1 7  40, met 
het gevolg schermutselingen tussen de Nederlanders (gesteund door de Engelsen) en de 
Fransen, die zich verschansten achter de Brugse vaart en vandaar onze contreien 
onveilig maakten. Onder het gezag van Maria Theresia ( 1 740- 1 780) kwam er een lange 
periode van vrede en rust, d ie zou aanhouden tot de Franse Revolutie. 

Eerste huwelijk 
Gui l l ielmus werd in Maldegem geboren op 7 maart 1 658. Als roepnaam zal hij wel een 
andere naam gehad hebben. Was het Gi l l is, Gi l l ion of Wi l lem, we weten het niet. Als enige 
mannelijke erfgenaam bleef hij op de hofstede van zijn vader wonen, gelegen aan de 
Urselweg, tussen het Lindestraatje en Baaikensede. Naast hem, aan de noordkant, 
woonde de familie Coussij. 
Op 9 januari 1 678 huwde hij met Anna Arnault (Arnout), (0M 20.08. 1 650), dochter van 
Martin en Margareta Becu. Als getuigen zijn vermeld: Phi l ip en Petronella Arnout. Op 1 9  
ju l i  1 686, na acht jaar huwelijk, overleed Anna. 
Zij kregen slechts één kind, Elisabeth (0M 22.06. 1 68 1  ). Zij huwde op 1 mei 1 702 met haar 
buurjongen Marijn Coussij (0M 09. 1 2. 1 680), zoon van Peter en Joanna Roelants. 
Getuigen bij het huwelijk: Jan Arnout en Jacoba Roels. Haar man overleed op 48-jarige 
leeftijd en Elisabeth hertrouwde op 1 8  januari 1 729 met Pieter De Busschere . Ze had zes 
kinderen met haar eerste man . Haar dochter Agnes huwde in 1 727 met Matthijs De 
Coninck, van de stam Jan De Coninck-Christine De Fevere. 

Tweede huwelijk 

Twee maanden na de dood van zijn vrouw Anna, hertrouwde Gui l l ielmus op 25 september 
1 686 met Anna (Tanneken) Longueville (0M 07.09 . 1 659) ,  dochter van Phi l ips en 
Margareta De Fevere. Getuigen : Jan Aernout en Jan Longuevil le. 

Ze kregen de volgende kinderen: 
1 .Jan (0M 26.07. 1 687, + ?) 
2.Michaël (0M 30.04 . 1 689, +M 09.02 . 1 733) (zie hierna) 
3.Johanna (0M 23. 1 2. 1 69 1 , +M 1 1 . 1 2 . 1 692) 
4.Johanna (0M 01 .08 . 1 693, +M 1 0.01 . 1 695) 
5.Adriana (Andrea of Andrissijne) (0M 30. 1 1 . 1 695) huwde op 1 6  november 1 71 5  met 

Frans Caboor, fs Jan. Getuigen: Michaël en Elisabeth De Coninck. Zij kregen negen 
kinderen: Anna Marie, Peter, Maria Magdalena, Petronella, Livina, Johanna, Jozef, 
Constant en Frans. Adriana overleed op 24.03 . 1 754 en Frans op 23.04 . 1 776 

6.Josefa {0M 1 3. 1 1 . 1 698, +M 02. 1 0. 1 699) 
7.Anna Maria (0M 23.03 . 1 700, +M 06.07. 1 700) 
8.Cornelia (0M 09.04. 1 701 , +M 23.06. 1 70 1 )  1 225 



9. Maria Magdalena (0M 09.04. 1 70 1 , +M 04.0 1 . 1 726) huwde op 1 2  mei 1 722 met 
Johannes Verleye (0M 21 . 1 0 . 1 664). Getuigen : Jan Verleye, Michaël De Coninck, Paul 
Verleye en Francisca Caboor. Ze kregen drie kinderen:  Cornel ia, Johanna en Peter, die 
al le drie in hun kinderjaren stierven .  

Tanneken Longuevi l le overleed op 25 september 1 71 2. Aangezien er nog drie 
minderjarige kinderen waren, stelde men na haar overlijden een staat van goed op. ' 5  

Hieruit noteren we het volgende wat de onroerende bezittingen betreft: van de zijde van 
de overledene waren geen onroerende bezittingen in het huwelijk ingebracht. Wel had 
Anna 1 /5 deel geërfd van een huisje met een half gemet grond . Dat had ze tijdens haar 
huwelijk verkocht voor 5 pond aan haar schoonbroer Jan Grammens, gehuwd met haar 
zuster Marie. De andere erfgenamen waren haar broers Nicolaas en Remi en haar zuster 
Janneke, gehuwd met Pieter Van Hecke. 
Tijdens hun huwelijk hadden zij in 1 694 twee stukken meers gekocht, één in de Bogaerde 
en één op Eelvelde. In navolging van het gewoonterecht in het Land van het Vrije, 
kwamen de onroerende bezittingen die Gui l l iaume in het huwelijk gebracht had, niet in 
aanmerking als baten. 
Uit de inventaris van de roerende goederen zijn de volgende gegevens het vermelden 
waard : het bezit van een paard , een wagen en een slee. Een slee werd tot kort na de 
Tweede Wereldoorlog nog door veel Kleitse landbouwers gebruikt om in de natte 
perioden de vruchten van het veld te halen. 
Turfsteken was nog steeds in zwang . I n  de schuur bevond er zich voor één pond en acht 
schel l ingen turf. Het sterfhuis had nog schuld aan de pachter van Papinglo voor t'slaen 

van teurf en 't accoort van t'gaen van coeybeesten, van de jaeren 1 710, 1 71 1  en 1 712, 
aen 18 schellijnghen groot<;n tJaers. 

Onder het hu israad bevonden zich ook nog twee spinnewielen, een aspe met het 
swijnghelbart, een querren (graanmolentje) en een karn. 

Opmerkelijk dat Gui l l iaume toen reeds een planterij van houtgewas bezat, namelij k  twee 

partijkes met schooten van drie jaer en plantsoenen. Of ze gekweekt waren uit zaad of 
door stekken konden we n iet u itmaken. 

Derde huwelijk 

Vijf maanden na het overlijden van Tanneken trad Gui l l iaume, op 28 februari 1 71 3, voor 
een derde maal in het huwelijk met de 58-jarige Joanna (Janneken) Roelant. Toen 
waren er nog drie ongehuwde kinderen thuis: M ichaël (23j) ,  Adriana ( 1 6j)  en Maria 
Magdalena ( 1 1 j) .  Gui l l iaume stierf op 1 6  maart 1 720 (62j) .  Zijn weduwe Janneken 
volgde hem een maand later op 1 1  april 1 720. 

Negen dagen na zijn overlijden had op de hofstede van Gui l l iaume een openbare 
verkoping plaats ( vendutie of vendu) van het landbouwmaterieel .  Het was een algemeen 
gebruik dat bij de stopzetting van een bedrijf hetzij door sterfgeval of vertrek, een vendu 
gehouden werd. Zo'n verkoping was een gebeurtenis die heel wat volk lokte uit de wijde 
omgeving en verl iep in een ware kermisdrukte. 

De opbrengst van de verkoping (34 pond) werd opgenomen in de latere staat van goed'5• 
In die boedelbeschrijving wordt eerst een opsomming gegeven van de onroerende 
bezittingen, beg innende met de hofstede: de nombre van twee ghemeten hondert ende 
veertich roeden lants met den huyse schuere ende vaarder- alle edificien daeroppe 
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wijck van cleyt, scheedende dezen hof daer de voornoemde edificien op staen met een 

eenen grooten gracht jeghens eenen bosch abouterende met den westeynde aen den 

urselschen wech, oost ende suyt de naervolghende partije ende noort Marijn Couchy. 

Dan achtereenvolgens: drie gemeten land, met de zuidzijde aan de erfgenamen van 

Pieter van Exaerde, met het westeinde aan de Urselweg, met oosteijnde aan de Ede en 

de noortzijde aan de hofstede; 200 roeden land met de westzijde aan de Clytstraete 

lopende naer Papingloo en de oostzijde aan de Uselweg, tussen het eigendom van 

Ambrosius Cornelis (noord) en Pieter Matthijs (zuid), drie gemeten land ghenaempt den 

balliebosch, tussen Jan Trenson (noord), met de westkant aan de Eede, oost aan We 

Jacques De Cousemacker en zuid Florent De Zutter; 800 roeden land op Eelvelde, de 

oostsijde aan de straete commende van cleyt, met de noordkant aan Jacques van 

Pieperzeele, de zuidkant aan het bos van Gillis Dhaenens en de westkant aan Frans de 

Cockere; 450 roeden land aan de Nieuwhofdreef, met de westkant aan de beke, de 

oostkant aan Florent De Zutter en de erfgenamen van Remy Longueville, en dan nog 

1 gemet 150 roeden land, afkomstig van zijn tweede huisvrouw". Bijgevolg in totaal 14 

gemeten, 140 roeden. 

Uit de schatting van de inboedel noteren we: een hanghel tanghe (ijzer dat in de haard 
hing om de kookpotten aan op te hangen}, een spinnewiel, haspel, strijkijzer, koekenpan, 

bank, twee stoelen, een slechte kast, al het swijnevleesch, een pot met smeir, 21  vaten 

koren, een trog, twee vaten haver, 16  bonden vlas, 50 bonden stro, 301 hennen, een 

roode coebeeste (die op 2 p, 13 sch geschat werd). Een paard met zijn harnas 

(4 p, 1 1  sch), drie koeien, één rund en één kalf (15 pond). 

I n  hetzelfde verslag lezen we dat alle partijen land omzoomd waren met houtkanten of 
met opgaande bomen, die een totale houtwaarde hadden van 30 pond.  Dat komt 
ongeveer overeen met de waarde van 1 0  koeien, waaruit nogmaals blijkt dat het hout 
hoog geschat werd. Zo beliep de schattingsprijs van 1 00 mutsaerts (takkenbussels) of 
1 00 bussels fasseel 1 2  schel l ijngen + de kostprijs voor het maken van die 1 00 bussels die 
slechts 2 schell ijnghen bedroeg ! (Een groot brood kostte één schel l ijng. )  Een bussel 

fasseel bestond uit een viertal stokken van ongeveer één meter, gemengd rondhout en 
overlangs gekloven zwaarder hout, samengebonden met twee wissen. Bussels fasseel 
werden in hoofdzaak gebruikt om bakkersovens op te warmen. Een zekere Jan Mayens 
was toen een handelaar in brandhout. 

De bewerkte, bemeste en bezaaide partijen kregen een afzonderlijke schatting voor tsuel 
ende saet. Wat de veestapel betreft, bezat het sterfhuis drie koeien , een rund en een kalf. 
Van varkens is er geen sprake: ze waren well icht reeds geslacht, want er was wel een 
schatting van het swijnvleesch en een podt smeer. Er was een paard, wagen, ploeg, eg 
en een slede. 
Voor het onderhouden gedurende één jaar van een arm kind rekende het sterfhuis 4 pond 
aan het armenbestuur. Jacques Reynaert moest 7 schel l ingen betalen voor één jaar pacht 
van zijn erfve ende lochtijnck op Eelvelde. De begrafenisonkosten voor de middelste 
dienst (pastoor, onderpastoor, koster, kaarsen) beliepen 4 p, 2 sch. 
Het batig slot van deze staat van goed bedroeg 79 pond, 5 schellijngen en 7 grooten. Met 
een eigen hofstede, wat bos en land in de omgeving, toch geen armetierig boertje. 
Gedurende zijn huwelijksleven was Gui l l iaume niet gespaard gebleven van tegenslagen: 
verlies van zijn eerste echtgenote na acht jaar huwelijk, zijn tweede vrouw na 26 jaar j 227 



huwelijk en vooral de tegenspoed dat vijf van zijn tien kinderen stierven in hun kindertijd. 

Vierde generatie 

Michaël De Coninck (1 689-1 733), fs Gui l l ielmus 

Michaël , als enige mannel ijke afstammeling , kon de naam De Coninck verder zetten .  Hij 
huwde op 7 januari 1 71 6  in Maldegem met Maria Blondeel, geboren in Maldegem rond 
1 693, en volgens gegevens uit de staten van goed de dochter van Pauwel en Adriana De 
Zutter. 
Zij kregen zeven kinderen, waarvan er vijf overleden in hun kindertijd :  
1 .Anna Maria (0M 02. 1 1 . 1 71 6, +M 08. 1 1 . 1 71 6) 
2.Gui l l ielmus (0M 1 7. 1 1 . 1 71 7, +M 09.09 . 1 777) (zie hierna) 
3 .Agnes (0M 27. 1 2 . 1 71 9 , +M 02.0 1 . 1 720) 
4 .Maria Magdalena (0M 1 8. 1 2. 1 720, +M 0 1 . 1 0 . 1 72 1 ) 
5.Anne Marie (0M 1 4.07. 1 722, +M 24.07. 1 779) 
6 .M ichaël (0M 1 7. 1 0. 1 724, +M 1 6 .07. 1 726) 
7.Johannnes (0M 09.03 . 1 728, +M 06.04 . 1 731 ) .  

M ichaël overleed op  44-jarige leeftijd.  Zijn weduwe bleef achter met de  twee nog in leven 
zijnde kinderen :  Gu i l l ie lmus, 1 5j en Anne Marie, 1 1  j. Twee van haar schoonbroers traden 
op als voogd :  François Caboor, gehuwd met Michaëls zuster Andrea, en Frans Braet, 
gehuwd met haar zuster Johanna. 
Bij de verdeling van de onroerende bezittingen van zijn vader had M ichaël, als enige 
mannelijke afstammeling, de volgende goederen geërfd : de ouderlijke hofstede met twee 
gemeten en 240 roeden land, gelegen in Kleit in de Urselweg, tussen de Lindestraat en 
Baaikensedestraat, naast Marijn Coussij , die gehuwd was met zijn halfzuster Elisabeth. 
M ichaël had bovendien erfrecht op de helft van een meers van 400 roeden, gelegen in de 
Bogaerde Boombosch. 

Dochter Anne Marie huwde op 8 mei 1 756 met Petrus Terré (0M 1 4.07 . 1 722) , fs Petrus en 
Anne Marie Gamay. Hun huwelijk bleef kinderloos. Zij en haar broer Gui l l ielmus hadden 
elk de helft van het ouderlijk boerderijtje geërfd. Later verpachtte Anne Marie haar erfdeel 
aan Pieter Gamay. Zijzelf woonde met haar man op het hofstedeken van haar 
schoonvader, waarvoor het echtpaar een jaarlijkse pacht van één pond betaalde. Dat was 
gelegen ten westen van de dreef naar Papinglo (nu Kleitkalseide), aan de landweg naar 
de Cleytenaere vijver (nu Thijskensstraat) . Na 23 jaar huwelijk overleed haar man op 1 2  
april 1 779 en zij volgde hem drie maanden later, op 24 ju l i  1 779. 
Uit de staat van goed van 1 7  ju l i  1 779 van haar man Pieter Terré weten we dat hij 
geestesziek was (sedert eenige tijdt als onnoozel is geworden). Ook Anne Marie moet 
door een of andere ziekte gestorven zijn ,  aangezien Meester Claudon, licentiaet in de 

medecijnen, nog 5 pond, 1 sch en 3 gr te goed had van het sterfhuis bij het overlijden van 
haar man, voor leverijnghe van medicamenten ende ouvrage in de siekte van de 
besittighe als van de overledene. 

Voor het opmaken van een staat van goed na de dood van Michaël De Coninck had Pieter 
Logiest, een gezworen schatter, op 5 maart 1 733 een prijsschatting verricht van het 
huisraad en de andere roerende voorwerpen, het vee en de gswassen11• M ichaël bezat 
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bedroegen 44 p, 4 sch en 5 gr. Bijgevolg waren er meer lasten dan baten, tot een bedrag 
van 1 5  p, 1 O sch 3 gr. Michaël had een lening aangegaan van 25 pond die nog moest 
terugbetaald worden, alsook een belangrijke som intresten .  Door het feit dat het sterfhuis 
nog een rekening van medicijnen diende te betalen die verstrekt waren aan de 
overledene, kunnen we afleiden dat M ichaël reeds een tijdje ziek was. Zijn vroegtijdig 
overlijden was een zware klap voor zijn weduwe en haar gezin, zonder te spreken over 
het verlies van haar vijf kleine kinderen en de benarde financiële toestand waarin ze was 
terechtgekomen. Toch was het sterfhuis nog in het bezit van het hofstedeke van Michaëls 
vader en moeder, met twee gemeten en tweehonderd veertig roeden land en 
tweehonderd roeden meers in de Bogaerde. 

Drie maanden na de dood van Michaël ,  hertrouwde Maria Blondeel op 1 0  mei 1 733 met 
Peter Van Veerdegem, fs Peter. Maria overleed , ongeveer 56j oud, op 1 9 .02 . 1 749 en haar 
tweede echtgenoot, Peter van Veerdeghem, hertrouwde op 02.02 . 1 750 met Anna De 
Wandele. Peter overleed, 64j oud, op 1 1 .09 . 1 767 en Anna De Wandele op 1 7.02 . 1 776. 

We hebben kunnen achterhalen welke personen destijds de hofstede, aanvankelijk 
gebouwd door Roeland en Janneken Pieffroen aan het Ball iestraatje, tot op het einde van 
het ancien régime uitgebaat hebben:  

1 656: aankoop van 6 gemeten 290 roeden land en bouwen van de hofstede door 
Roeland ; 
1 674: Jacques Vemaet, gehuwd met Janneke Pieffroen, de weduwe van Roeland ; 
1 689 : Gi l l is De Coninck, zoon van Roeland ;  
1 722: Na  het overlijden van Gi l l is werd het eigendom in twee gelijke stukken verdeeld, 
voor zijn twee kinderen El isabeth en Michaël .  Vermoedelijk werd dan op één van de 
percelen een n ieuwe hofstede gebouwd . Het noordelijkste deel kwam ten goede aan 
M ichaël en het zuidelijkste, palend aan het vroegere Bal l iestraatje, aan El isabeth , die 
gehuwd was met Marijn Coussij. Op dat perceel woonde in 1 796 ene Pieter Trenson ;  
1 733: Peter Van Veerdeghem. Na het overlijden van Michaël was zijn weduwe Marie 
Blondeel hertrouwd met Peter Van Veerdegem ; 
1 750: Gil l is De Coninck, zoon van Michaël en Marie Blondeel .  Zijn moeder was in 1 749 
overleden. Gi l l is, die in 1 743 gehuwd was met Livina Walgraeve, verhuisde naar een 
hofstedeke iets verder gelegen in de Urselweg ; 
1 756: Pieter Terré, gehuwd met Anne Marie De Coninck en zuster van voornoemde Gi l l is; 
1 780: Pieter Gamay, die in 1 778 gehuwd was met Anne Marie, de weduwe van G il l is .  
Voornoemde Anne Marie had haar erfdeel verpacht aan Pieter Gamay; 
1 786: Ambrosius De Coninck, zoon van Gill is en Livina Walgraeve. Ambrosius, gehuwd 
met Emil iana Leloup, is tot 1 790 vermeld als bezitter. 

Toen Michaël op zijn hofstede woonde, stonden er in 1 722, aan de oostkant van de 
Urselweg, tussen de Lindestraat en Baaikensedestraat, slechts vier hofsteden:  
1 .  Wed. Nicolays Huyghe, op de hoek van de Lindestraat met de Urselweg (later een 

herberg) ;  
2. Michaël De Coninck; 
3. Marijn Coussij ; 
4. De erfgenamen van Joffr Petronella van Exaerde, palend aan de zuidkant van het 

vroegere Bal l iestraatje, met 4 gemeten en 250 roeden land. 



Op de kadasterkaart Popp 1 860 zien we in het midden de ligging van het verdwenen Balliestraatje, met links 
de Lindestraat en rechts de Baaikensedestraat. Het lag aan de noordzijde van het huis nr. 28 (huidig 
huisnummer) in de Urselweg en liep tot aan de kronkelende Ede. De eerste drie voornoemde hofstedekes 

stonden links van dat straatje in de Urselweg. 

Vijfde generatie 

Gui l l ielmus De Coninck (1 71 7-1 777), fs Michaël 

Gui l l ielmus, in  sommige documenten met zijn roepnaam Gil l is vermeld, huwde toen hij 
25 jaar was op 1 juni 1 743 met de 1 7-jarige Livina Walgrave (0M 1 1 .04. 1 726) , dochter en 
weeskind van Pieter Walgrave en Catharina Coene. Livina stierf in Maldegem op 1 7  
oktober 1 769, na negen kinderen ter wereld te hebben gebracht, waarvan er zeven in hun 
kinderjaren overleden, met name : 
1 . Livina (0M 23.07. 1 747, +M 06.03 . 1 748) 
2 .Petrus Johannes (0M 26 .03 . 1 749, +M 05.03. 1 751 ) 
3 .Martinus (0M 22. 1 2. 1 75 1 , +M 30. 1 1 . 1 754) 
4.Anna Marie (0M 1 9.02 . 1 755, +M 1 9.08 . 1 766) 
5.Petrus Jacob (0M 1 0.04 . 1 758, +M 1 6.09 . 1 827) (zie hierna) 
6.Barbara (0M 04. 1 2. 1 761 , +M 23.0 1 . 1 762) 
7.Ambrosius (0M 1 4.05 . 1 763, +M 1 9.02 . 1 833) (zie eerste zijtak) 
8 .Michaël (0M 1 9 . 1 2. 1 766, +M 08.06. 1 768) 

• 
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Na het overlijden van Livina Walgrave werd op 1 3  november 1 769 een staat van goed 
opgemaakt 18, waaruit we de hiernavolgende gegevens lichten. Tijdens haar huwelijk met 
Gillis hadden zij samen in  1 7  48 een hofstede met drie gemeten land gekocht, gelegen in 
Kleit, met de noortseyde aen het landt van de kercke van Maldegem, met de suytsijde aan 
d'hoors van Marcus Frayaert, nu Leopld Roels, met de westeynde aende weduwe ende 

hoors van Florent De Zuttere, nu Ambroius Vermeersch, en met de oosteynde aen de 
Urselschen wegh. In de ommeloper van Maldegem ( 1 725- 1 790) is dat hofstedeke 
geciteerd in het 67ste beghin te Cleytte. Het is op die hofstede dat zij gewoond hebben. 

Bij haar huwelijk had Livina 1 8  p, 3 sch gr ontvangen van wezenpennijngen, de rest van 
22 p die haar waren toegekend door het sterfhuis van haar ouders. Met haar man had zij 
een kapitaal uitstaan van 24 pond gr, dat jaarlijks 1 p 4 sch gr opbracht. Uit de meubilaire 

baeten noteren we dat ze een asje, een kalf en een varken bezaten .  Er is verder ook nog 
sprake van zes voeren turf en brandhout op het erf en opmerkelijk, we nemen voor het 
eerst kennis van de teelt van aardappelen, namelijk  twaelf sacken aertappels. 

De staat van goed werd afgesloten met een batig saldo van 232 ponden gr. 

Volgens dr. Chris Vandenbroucke, in zijn boek Vlaamse koopkracht gisteren, vandaag en 

morgen, gebeurden de eerste aanplantingen van aardappelen in 1 680 in West
Vlaanderen en kwam de aardappel laat in de 1 8de eeuw in het commerciële circuit. Het 
is een feit dat door mislukte graanoogsten in 1 7  40, 1 756, 1 770 en 1 77 1 , de aardappel op 
grotere schaal geteeld werd in Oost-Vlaanderen. 

Drie maanden na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Gi l l is op 7 januari 1 770 met de 
25-jarige Anne Marie Wouters, dochter van Jan Frans en Petronella Van Hecke, die in 
de Northem Straete woonden. Met haar kreeg Gi l l is nog vier kinderen:  
1 .Anne Marie (0M 1 2. 1 2. 1 770, +M 31 . 1 2 . 1 839) huwde op 1 mei  1 794 met Cosmas 

Damianus Willems (0M 06.08. 1 766, +M 1 5 .02. 1 861 ) 
2.Johanna (0M 1 0. 1 1 . 1 773, +M 30. 1 1 . 1 773) 
3.Gui l l ielmus (0M 08 . 1 1 . 1 774, +M 1 7. 1 2 . 1 848) huwde met Catharine Wil lems. Die tak 

wordt verder behandeld in een tweede zijtak. 
4.Aldegonde (0M 1 8.07. 1 777, +M 1 1 .07. 1 867) huwde op 8 juni  1 80 1  met Pieter Francoo, 

fs Pieter en Elisabeth Van Cazeele. 

Gi l l is overleed, 59 jaar oud, op 9 september 1 777. Toen waren er nog vijf van zijn dertien 
kinderen in leven, waaronder drie minderjarigen, het jongste was 2 maanden oud. Zijn 
weduwe Anne Marie hertrouwde acht maanden later, op 29 mei 1 778, met de 27-jarige 
Peter Gamay, met wie ze nog vijf kinderen kreeg. Het gezin ging wonen op de oude 
hofstede aan het Bai l l iestraatje, dat ze met haar kinderen voor de helft geërfd had van 
haar overleden man. De andere helft behoorde toe aan haar schoonzuster Anne Marie De 
Coninck. Zij overleed op 1 juni 1 81 1  en haar tweede echtgenoot op 31 januari 1 799. De 
oudste zoon van Gil l is en de volgende stamouder Pieter Jacob, gehuwd met Anna De 
Pré, betrok het ouderlijk hofstedeke in de Urselweg op den Doorn. 

Na het overlijden van Gil l is werd op 6 oktober 1 777 een staat van goed opgemaakt . 19 Als 
onroerende bezittingen was er nog het oude hofstedeken van de vader van Gi l l is, met 3 
gemeten 1 45 roeden land dat hij in gemeenschap bezat met zijn zuster Anne Marie , 
gehuwd met Pieter Terré en nog steeds door deze laatste bewoond. Toen paalde het 
hofstedeken ten noorden aan het land van presbyter (pastoor) Jacques De Smet,  ten j 231 



oosten en ten zuiden aan Joannes Van Landschoot en ten westen ,  zoals vroeger, aan de 
Urselweg. Met zijn zuster bezat hij in gemeenschap één gemet en 1 O roeden meers aan 
de Boombosch dreve (1 Ode begin van de Biestwatering) .  Na het overlijden van zijn eerste 
echtgenote had hij nog het recht op de helft van de hofstede waar hij op woonde en de 
helft van 1 25 roeden meers, gelegen in het 8ste begin van de Biestwatering . Er was nog 
één gemet land met een woonhuisje, gelegen in "den polder" in Kleit, in de Urselweg, 
naast het land van Joris De Caeyere en destijds gekocht van Pieter Van Landschoot. 
Voormelde bezittingen kwamen nu voor de helft aan de weduwe en de andere helft aan 
de kinderen. Het sterfhuis beschikte nog over bezette rente van een kapitaal van 22 
pond, die we reeds aanhaalden in de staat van goed van Livina Walgrave, en voorts nog 
onbezette renten van een kapitaal van 20 pond. 
De staat van goed werd afgesloten met een batig saldo van 1 45 pond en 1 6  schel l ing. 
Gi l l is had in ieder geval beter geboerd dan zijn vader Michaël ,  misschien had hij minder 
tegenslagen gehad ; hij was ook ouder mogen worden en al l icht in een betere conditie, 
want er is geen sprake van kosten van een chirurgien noch van medicijnen. Gi l l is had zijn 
twee echtgenoten jong gekozen en bovendien waren ze niet onbemiddeld. 

Wel had hij te kampen gehad met een grote kindersterfte, zoals we die ook gezien hebben 
in de vorige twee generaties. Het was een harde realiteit: minder dan de helft van de 
kinderen bereikte de volwassenheid. Veel tijd om te treuren was er niet, evenmin bij het 
verlies van een van de ouders. Vlug hertrouwen was een bittere noodzaak voor de oppas 
van de wezen ,  de bereddering van het huishouden, het werk op de hofstede enz. Dat wil 
daarom niet zeggen dat er geen droefheid of medeleven was. Dat uit zich trouwens ook 
in de officiële documenten. De vermelding van de overleden persoon waarop het 
document betrekking had, gebeurde steeds met een eerbiedsbetuiging. Zo zien we veelal 
zijn of haar naam gevolgd door Saliger memorie, of . . .  diens ziele godt almachtighe belieft 

ghenadigh te sijn. Zo lezen we in  een ander document van een familielid : " .  vrijlaet van 

de ambachte van Maldegem dies deses werelt is ghepasseert binnen de steede van 
Eecloo op de 6 aug 1677, saliger memorie. 

Een begrafenis was een harde financiële dobber, te meer omdat de kosten toen niet 
konden opgevangen worden door een verzekering of door een of andere sociale toelage. 
We hebben een optel l ing gemaakt van de afrekeningen in het sterfhuis van Elisabeth, 
dochter van Gui l l ielmus De Coninck, begraven in 1 756 met een middelbare dienst: voor 
de uitvaart, de pastoor, de onderpastoor, het lezen van vier zielemissen, de koster (die 
eveneens instond voor het lu iden van de klokken, het delven van het graf en het leveren 
van de kaarsen) ,  de organist ( voor spelen met de orgele!) ,  de doodskist en de 
rouwmaaltijd (brood, boter, kaas, bier en anijs) komen we in totaal op 8 p, 1 7  sch, 3 gr. 
Dan waren er nog de administratieve kosten, zoals het opstellen van een staat van goed 
met een kopie (een double), de zegels, de voorafgaande schatting, de rechten van 
burgemeester en schepenen, baljuw, griffier en het aanstellen van de voogden : 6 p, 1 7  
sch gr. Dus grosso modo een bedrag van 1 5  pond gr. Wat betekent die vijftien pond? 
Schattingsprijzen in staten van goed uit die periode in aanmerking genomen, kunnen we 
stel len dat de tegenwaarde ongeveer vijf koeien bedroeg en de gewone mensen op de 
boerderijtjes in Kleit bezaten er gewoonlijk maar twee of drie. 

We kunnen ons nu moei l ijk een beeld vormen van de triestige bedoening dat het toen 
moet geweest zijn ,  om met een lijkstoet van uit het verre Kleit naar de Maldegemse kerk 
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begrijpelijk  dat reeds in 1 784 de Kleitenaars vroegen een kapel op te richten in Papinglo 
en ze te laten bedienen door een Maldegemse onderpastoor. Maar de Maldegemse 
geestelijkheid en kerkfabriek verzetten zich daartegen, gezien de kosten en het verlies 
van inkomsten. Het bleef lange tijd bij geredetwist. Uiteindel ijk  wonnen de Kleitenaars het 
pleit en op 24 april 1 857 verscheen het KB houdende de oprichting van de parochie Kleit 
en in 1 865 kon de Kleitse parochiekerk in gebru ik worden genomen20• 

Zesde generatie 

Petrus Jacob (1 758-1 827), fs Gui l l ielmus 

Met Petrus Jacob, komen we in de zesde generatie van de rechtstreekse afstamming en 
belanden wij in de Franse tijd.  De Franse Revolutie bracht een grote ommekeer in de 
geschiedenis van ons volk. Het was het einde van het ancien rég ime en de nogal bruuske 
overgang naar de hedendaagse tijden. Na de inval van de Fransen in 1 794 kwam op 
1 oktober 1 795 de aanhechting van onze streek bij Frankrijk, met al le gevolgen van dien : 
verfransing van onze instel l ingen, vervolging van de clerus en tijdelijke slu iting van de 
kerken, confiscatie van kloosters en abdijen, toepassing van de Franse wetten en 
besluiten, oprichting van een nieuw politiebeleid (gendarmen en veldwachters) , invoering 
van een nieuwe rechtspraak en belastingsstelsel en nog zoveel andere regelgevingen. De 
plattelandsbevolking stond zeer onwennig tegenover die nieuwe bestuursregeling en 
administratieve plichten, waarvan zij meestal geen snars begrepen . Het ergste kwam nog 
toen de dienstplicht bij het Franse leger werd afgekondigd en de zware sancties bij een 
weigering. 

Petrus Jacob De Coninck werd gedurende het grootste deel van zijn actief leven 
geconfronteerd met dit twintig jaren durende Franse regime. Toen hij 22 jaar was, huwde 
hij op 2 mei 1 780 met Anna Deprée (0M 1 4.07. 1 760) .  Zij was de dochter van Jan en 
Pauline Longuevil le. Na zijn huwelijk bleef hij als oudste zoon op de ouderl ijke hofstede 
wonen op Den Doorn, in de Urselweg. 
In het gezin werden acht kinderen geboren: 
1 .Anna (0M 1 1 .03 . 1 782, +M 1 1 .04.1 837) huwde met Pieter Van Landschoot, 

(0M 04.03 . 1 882) , fs Jan. 
2.Joanna (0M 26.04. 1 785, +M 07. 1 0. 1 845) huwde met Jacob Trenson, (0M 20. 1 0. 1 787), 

fs Jan Frans en Anna Gobeyn. 
3.Petrus (0M 06.07 . 1 788, +M 1 6.02 . 1 872) (zie hierna) 
4.Josephus (0M 22.03. 1 792) (zie hierna) 
5.Maria Christina (0M 1 9 .02 . 1 795, +M 21 . 1 0 . 1 873) huwde met Judocus Van 

Landschoot,(0M 23.02 . 1 784) , fs Eduard .  
6.Barbara Theresia (0M 1 0. 1 1 . 1 798, +M 09. 1 2. 1 798) 
7.Cosmas Damianus (0M 23. 1 0. 1 799, +M 1 2 . 1 1 . 1 800) 
8.Barbara (0M 24. 1 1 . 1 801 , +M 23.04 . 1 823) huwde met Judocus Longuevi l le, 

(0M 03.02 . 1 796) , fs Jan en Coleta Roels. 

Peter Jacob overleed, 69 jaar oud, op 1 6  september 1 827; hij had zijn vrouw Anna reeds 
twee jaar eerder verloren op 20 maart 1 825. 
We zullen zien dat we nu een opeenvolgende reeks "Petrussen" als stamvaders krijgen. 
In de naamgeving was er destijds weinig variatie : vaak zijn het dezelfde namen die in 
diverse generaties weerkeren. Bij de jongens kreeg in veel fami lies de eerstgeborene de 1 233 - -



naam Jan en bij de meisjes ontbrak een Maria zeer zelden. Tijdens en na het bewind van 
keizerin Maria Theresia kwamen opvallend veel Maria Theresia's voor, ook soms 
gekoppeld met een andere voornaam : Barara Theresia enz. 

Josephus, de tweede zoon van Petrus Jacob, werd conscrit of dienstplichtige in het 
Franse leger van de klas 1 81 2. In de loting van 1 8  augustus 1 8 1 1  had hij een klein 
nummer getrokken :  30, met de beslissing: Pour l'activité of Goed voor de dienst. Uit zijn 
mi l itiegegevens weten we dat h ij 1 ,6 1  m groot was, blond haar had, bruine ogen, een 
kleine neus, ronde kin, ovaal aangezicht en bleke tint. Als beroep was genoteerd : 
werkman. 
Joseph was in 1 81 2  samen met zijn neef Ferdinand De Pré, zoon van Joannes De Pré 
en Regina Van de Bossche, vertrokken naar het Dépot van Venlo (NL) .  In een brief, die 
Ferdinand op 21 maart 1 81 2  uit die plaats aan zijn ouders stuurde, maakte Joseph van 
de gelegenheid gebruik om er ook een briefje aan toe te voegen of vermoedelijk te laten 
bijschrijven .  
Hieronder een uittreksel u it dat schrijven ,  voor zover het leesbaar is. 
Seer beminde vader moeder susters ende broeders 

Ik geve ui te kennen den staat van mijne gezondheyd en ik hebbe veel plesier, . . .  En ik 

en peys niet anders of gij ui ook in goede gezondheyd en ik versoeke decompelmenten 

te doen aen myne vrienden en aen goede kennesse en ik versoeke om een weinig geld 

en ik hebbe ook geschreven de 9 maart. Venlo is een sterke stadt maer zij en is niet groot 

en het is ol/ands ik ben myn huys houwe . . .  schrikkelijke marsjen . . .  te moeten vertrekken 

naer het regiment ik lig in sporen ? off in duydland . . .  en de compelmenten aen bernaerd 
de koning mijne cosuyn en wij souden gieren weten waer piter de kl. . .  en longevuyle, . . .  

En ons eerste vlees die wij -kregen van de fransschen die heeft de catte gepackt . . .  mijn 

adres is soldaat de la Bme regement 4 batellion 4 compagnie a dipoo venloo departement 

de la meuse. 

I n  zijn brief vroeg Ferdinand ook om geld te sturen, wat wel typisch is voor een soldaat! 
In een latere brief van Ferdinand vernemen we dat ze van Venlo gemarcheerd hebben 
naar hun regiment in Hamburg en dat ze vandaar zouden verdergaan naar Denemarken. 
Nadien hebben we van Joseph geen informatie meer gevonden, evenmin van zijn verdere 
levensloop of van zijn overlijden. Hij komt niet voor op de l ijst van de Maldegemse 
gesneuvelden van het leger van Napoleon. De u itvoering van de conscriptiewet in ons 
gewest en de daaruit voortvloeiende Boerenkrijg is beschreven in een artikel van het 
jaarboek 1 999 van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem. 

Petrus Jacob oefende het beroep uit van bezembinder. Kleit was gerenommeerd om zijn 
bezembinders, die het ganse gewest doorkruisten om hun bezems aan de man te 
brengen. Zelfs tot in Gent en in Nederland leurden ze met hun producten. De grondstof 
daartoe was alom in hun streek aanwezig, al dan niet tegen betaling of voor een of andere 
dienstverlening. Als ze ter plaatse, in de bossen van Kleit, geen voldoende berkenrijs en 
krakke konden vinden, gingen ze ver op zoek, meestal in het vroege voorjaar, in de 
bossen van Aalter, Ru iselede, Beernem en zelfs tot in Wingene. Voor de grove bezems 
trokken ze krakke (stru ikheide of Cal/una vulgaris) en voor de fijnere bezems sneden ze 
twijgen van de in de streek ten overvloede voorkomende inheemse berk (ruwe berk of 
Betula pendula) . 

De grove krakke werd ook veelal gebru ikt voor de constructie van schermen en 
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in Maldegem een groepje muzikanten die zich De Krakketrekkers noemden : op 28 
augustus 1 898 verscheen in  het Katholiek weekblad Maldegem en Zeeuws Vlaanderen 
een advertentie voor een optreden in de herberg Jan Breidel bij Pieter De Coninck. 

Het was zoals de Kleitse onderpastoor De Smet in 1 945 in zijn Geschiedenis van Kleit 

schreef: Met het bezembinden hebben de Kleitenaars nooit schatten verzameld " .  Spijtig 
echter dat die nijverheid, waarvan een volk honderden jaren heeft geleefd, voor altijd 

moest vervallen. 

De Maldegemse schrijfster Mevr. Courtmans-Berchmans ( 1 6 1 1 - 1 890) behandelde in 
twee van haar boeken : De Bloem van Kleit(1863) en Het Geschenk van de Jager(1864) 

het leven van de Kleitse bezembinders, zoals zij zich dat voorstelde. Ze schrijft dat de 
bezembinders het toch nog beter hadden dn de fabrieksarbeiders in  de stad ; ze leefden 
rustiger en gezonder, en waren veel spaarzamer, waardoor ze een spaarcentje opzij 
konden leggen voor hun kinderen en hun oude dag .  
Het bracht bijgevolg voor onze keuterboertjes toch wat geld in  de lade. 

Maar was dat wel zo? We zien toch dat de meeste Kleitse landelijke bewoners geleidelijk  
aan verarmden, hetgeen trouwens ook het geval was met de De Conincks. Benevens 
keuterboertjes werden ze land- en boswerkers voor een pover dagloon. De oorzaak lag 
grotendeels aan de onvei l ige toestand die ze de voorbije decennia hadden meegemaakt, 
met name de niet-aflatende oorlogen tussen Frankrijk, Spanje en de Nederlanden , die ze 
in onze streek kwamen uitvechten en die gepaard g ingen met plunderingen, opeisingen 
en afpersingen. Vooral de schrik voor de Franse troepen zat er goed in. Steek dat goed 

weg, want moesten de Fransen komen . . .  was later een gezegde van oude mensen in de 
streek. 
Daarbij kwamen nog de tegenslagen op landbouwgebied : misoogsten, enkele zeer 
strenge winters, ziekten en vroegtijdige sterfgevallen in het gezin, versn ipperingen van 
het onroerend goed door verdelingen enz. 
Nu de Fransen het vol ledig voor het zeggen hadden, was het er niet beter op geworden 
voor de gewone mens. Alhoewel hun leus Liberté - Egalité of Vryheyd - Gelykheid hoog 
in het vaandel stond, zag men vrij vlug dat er zich een nieuwe el ite had gevormd : nieuwe 
rijken, industriëlen, hoge ambtenaren. Zo kwamen de van oudsher verworven bezittingen 
in  handen van de betere burgerij , die brood zag in het verpachten van boerderijtjes en 
landbouwgronden en in de bosexploitatie. Dat had tot gevolg dat onze mensen 
pachtertjes werden die op de duur de steeds verhogende pachtgelden met moeite konden 
opbrengen, waardoor hun kinderen genoodzaakt werden naar de stad te trekken om een 
fatsoenlijke broodwinning te vinden. 

Die trend zou zich in de 1 9de eeuw doorzetten . In zijn boek Sociale Geschiedenis van het 

Vlaamse volk schreef Dr. Chr. Vandenbroecke : Het midden van de 19de eeuw werd als 
één van de meest tragische perioden uit onze geschiedenis beschouwd. De verarming 
greep zo snel om zich heen dat er spoedig van een Arm Vlaanderen moest gesproken 

worden. 70 tot 90 % van de Vlaamse landbouwgrond was pacht/and. In het noordwesten 
van Oost-Vlaanderen was nagenoeg geen landbouwgrond in het bezit van de plaatselijke 
boeren, waar het inkomen uit de landbouw niet maximaal werd weggezogen van het 
platteland naar de renteniers-grondbezitters. 

Eerste zijtak: Ambrosius 1 763-1 833 
Die eerste en belangrijke zijtak in de stam van Nicolaeys ontstond met Ambrosius, zoon 1 235 



van Gi l l is en Livina Walravens. Ambrosius huwde op 1 8  mei 1 784 met Emil iana Leloup 
(0M 0 1 .03 . 1 763) ,  dochter van Francies en Rosa De Bruyckere. De weergave van de 
zijtakken sluiten aan bij onderhavig artikel . 

Tweede zijtak:  Gui l l ielmus 1 n4-1 848 

De tweede zijtak krijgen we door Gui l l ie lmus, zoon van Gi l l is en zijn tweede echtgenote 
Anne Wouters. Hij trad op 1 9  november 1 89 1  in het huwelijk  met Catharina Willems 
(01 7.02 . 1 780), fia van Pieter en Johanna Verstringhe. 

Zevende generatie 

Petrus (1 788-1 872), fs Petrus 

Petrus werd geboren in Maldegem-Kleit op 6 ju l i  1 788, als zoon van Peter-Jacob en Anna 
Depré. Zijn peter was Jan De Pré, de vader van Anna en zijn meter Emeliana Leloup, 
echtgenote van Ambrosius De Coninck. Hij was de enige mannelijke afstammeling die in 
de zevende generatie de fami l ienaam kon voortzetten, aangezien we geen weet hebben 
van de verdere levensloop van zijn  broer Joseph. 
Petrus maakte tijdens zijn leven drie staatsbesturen mee: tot 1 8 1 5  het Frans bewind, van 
1 81 5  tot 1 830 de Verenigde Nederlanden en vanaf 1 830 het Koninkrijk België. Hij was 
bijgevolg achtereenvolgens Fransman, Nederlander en Belg. Of hij daarvan wakker lag, 
is zeer de vraag. Voor hem telde all icht maar één zaak: voldoende brood op de plank 
krijgen om zijn kroost fatsoenl ijk  te kunnen opvoeden. Na de val van Napoleon was de 
tragedie van het soldaatje spelen voor de Fransen voorbij , maar voor de rest veranderde 
er niet veel voor de kleine man. Tijdens de periode van de Verenigde Nederlanden bleven 
de meeste Franse wetgevingen en regelgevingen van toepassing. Men kreeg wel meer 
bewegingsvrijheid, inzonderheid naar Nederland, wat een goede zaak was voor 
Maldegem door het handelsverkeer met Zeeuws-Vlaanderen. In de beginperiode van het 
jonge Belgische Koninkrijk was de economische en sociale toestand verre van rooskleurig 
en het zou in Vlaanderen nog een hele tijd duren vooraleer er verbetering kwam. 

Had Petrus als roepnaam Pieter, Peter, Peet of een andere bijnaam, zoals dat nogal 
gebru ikelijk was in Kleit, dat weten we niet. Een feit is dat hij een typische Kleitenaar was: 
een bessemaker die daarbij een beetje boerde. Petrus huwde toen hij 22 jaar was, op 24 
april 1 8 1 1 ,  met Joanna Longuevil le (0M 4-3-1 788). Zij was de dochter van Petrus en 
Anna Van Landschoot. 

Het gezin kreeg de volgende kinderen: 
1 . Rosalia (Rose) (0M 1 8.01 . 1 8 1 2, +M 22. 1 2. 1 870) huwde op 1 2 oktober 1 842 in 

Maldegem met Judocus Van Landschoot (0M 02.09 . 1 809), natuurlijke zoon van 
Francisca Van Landschoot. 

2 .Angelina (0M 1 9.09. 1 8 1 5, +M 1 1 . 1 1 . 1 886) huwde op 5 oktober 1 844 in Maldegem met 
Joannes Gobeyn (0M 1 3.03. 1 8 1 2), zoon van Joannes en Maria Theresia Gobeyn. 

3. Robertus (0M 03. 1 0. 1 8 1 8, +M 26.07. 1 900). H ij maakt deel u it van een derde zijtak, in 
de achtste generatie. (zie hierna) 

4 .Sophia (0M 02.04. 1 821 ) huwde op 8 ju l i  1 853 met Charles Louis Van Nevel (0Aalter 
1 8 .03 . 1 823), zoon van Joannes en Regina De Muur. 

5. Barbara (0M 24.03. 1 824, +M 03.01 . 1 907) huwde op 26 apri l il354 met Gregorius Van 
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6. Petrus (0M 1 7.04 . 1 827, +M 26.06 . 1 897) (zie hierna) 
7.Josephus (0M 1 7.04 . 1 827, +M 06.08 . 1 828) tweelingbroer van Petrus. 
8.Josephus (0M 0 1 .03. 1 830) huwde in Maldegem op 1 4  oktober 1 857 met Sabine 

Grammens (0M 22.08 . 1 835), dochter van Ambrosius en Joanna Meire. Hij maakt deel 
uit van een vierde zijtak in de achtste generatie. (zie hierna) 

Dat Petrus steeds van de gezonde lucht had genoten, daarvan getu igt de hoge leeftijd die 
hij bereikte, althans voor die tijd : hij overleed in Maldegem op 1 6  februari 1 872 (83 jaar) ; 
Johanna was hem voorafgegaan op 20 februari 1 857. 

Bezembinder aan het werk. Uitgebeeld 
door Charles Van Poucke en verschenen 
in Geschiedenis van Kleit geschreven 
door onderpastoor De Smet in 1945 . 

Achtste generatie 

Petrus (1 827-1 897), fs Petrus 

We kunnen zijn episode terecht betitelen als "Van bezembinder tot boomkweker", want 
Pieter, zoals men hem noemde, brak met de traditie van de bezembinders. H ij werd 
geboren op 1 7  april 1 827, als tweede zoon van Petrus en Anna Van Landschoot. 
Toen hij 1 9  jaar was, werd hij ingeschreven in de mi litielijsten van de klas 1 846. We zien 
in dit register dat hij toen als dienstbode verbleef bij een famil ie Herpelinck, landbouwers 
in de Radestraat. Uit de militiegegevens weten we ook dat hij 1 ,52 m groot was, bruin haar 
had, een grote mond, grote ogen en een dikke neus en dat hij niet kon lezen of schrijven. 
Was dat laatste wel correct? Zijn latere activiteiten in acht genomen , twijfelen we daaraan. 
Misschien was het plantrekkerij . Persoonlijke geschriften van hem hebben we echter niet 
gevonden. Hij ondertekende nochtans al de geboorteakten van zijn kinderen. Zijn kleine 
gestalte had tot gevolg dat hij op de loting21 definitief vrijgesteld werd van legerdienst 
wegens "te klein". In de omgang was hij gekend als Veste Keuninck. Het zou best 
kunnen dat hij die naamgeving kreeg omdat hij met zijn kleine gestalte een te grote jas 
droeg. Destijds was er nog geen adequate regenkledij en men droeg een grote dikke jas 
als bescherming tegen de regen en de kou.  In het jaarboek 2002 verscheen een 
omstandige beschrijving hoe Pieter het tot een gerenommeerd boomkweker bracht22• \ 237 



Samenstel l ing gezin 

Pieter h uwde op 23 november 1 854 in  Knesselare met Blondina De Prest (°Kn 
07.03. 1 824) . Zij was de dochter van Joannes De Prest en Caroline Van Nieuwenburgh, 
een landbouwersgezin woonachtig aldaar op de Dries. Na een tijdje in  Knesselare 
gewoond te hebben, vestigde het gezin zich in april 1 856 in Maldegem,  in een herberg en 
winkeltje in het begin  van de Noordstraat, waar nadien de winkel kwam van Agnes 
Spiegelaere en waar een nieuw huis is gebouwd, thans het nummer 2. 

Maldeghem . - �oordst raat . 

Links de herberg en winkel van Pieter De Coninck en Blondina De Prest en bovendien het geboortehuis van 
Theophile en Honoré. 

Met zijn eerste vrouw kreeg Pieter de volgende kinderen, die h ierna behandeld worden: 

1 .Romanie (°Knesselare 27.02. 1 856, +Knesselare 1 2.08. 1 930) huwde in Aalter op 
0 1 .05 . 1 878 met Francies Van Vijnckt (0 Aalter 06.01 . 1 85 1  ), fs Ludovicus en Sophie Van 
Landschoot. Francies was een landbouwer en woonde in Aalter, Buntelaerestraat. Het 
gezin kreeg zestien kinderen: Maria (0Aalter 08.09 . 1 878), Hirma (°Knesselare 
31 .08. 1 879), Leontine (°Knesselare 24. 1 1 . 1 880), Octaaf (0 Aalter 1 9.04. 1 882), Hendrik 
(0Aalter 1 8. 1 0. 1 883), Alida (0Aalter 1 6. 1 1 . 1 884) , Emma (0Aalter 0 1 .05. 1 886) , Honoré 
{0Aalter 1 1 . 1 0. 1 887), Adolf (0Aalter 1 0.03. 1 889) , Marinus (0A.q lter 24.05 . 1 890 en er 6 
dagen later overleden), Margareta (0Aalter 1 9 .06. 1 891  ), Cyriel (0Aalter 23. 1 2. 1 894), 



Francies Van Vynckt Romanie De Coninck 

Magdalena (0Aalter 0 1 .06. 1 896), Urbain (0Aalter 06.04 . 1 898), Pieter (0Aalter 
23.05 . 1 899) en André (0Aalter 01 .08. 1 90 1 ) .  Op 2 juni 1 924 verhuisde Francies, met de 
nog thuiswonende kinderen, naar het gedeelte van de Buntelaerestraat dat gelegen was 
op het grondgebied Knesselare. 

2.Theophile, (0M 08.02 . 1 858, +M 03.06 . 1 926) (zie hierna) 
3.Charles Louis, tweelingbroer, leefde slechts één maand. 
4.Honoré (0M 1 2 .05. 1 860, +Sint-Denijs-Westrem 29.05 . 1 943) (zie hierna) 
5.Emma (0M 21 .05 . 1 862, +Eeklo 1 2 . 1 0. 1 866). 

Blondina overleed in Maldegem op 4 november 1 862. Het volgende jaar, op 24 juni 1 863, 
hertrouwde Pieter in Adegem met Victoria Van Eenaeme (0Adegem 1 7.03 . 1 833) . Zij was 
de dochter van Karel en van Caroline De Meyere. Met Victoria kreeg Pieter de volgende 
kinderen: 

1 .Polidor (0M 25.05 . 1 864, +M 28.08 . 1 869) 
2.Marie Louise (0M 24. 1 0 . 1 865, +M 26.09 . 1 865) bleef ongehuwd. 
3.Edmond (0M 1 7. 1 0. 1 867, +Evergem 24.03 . 1 940) (zie hierna) 
4.Camiel (0M 1 9.04 . 1 870, +M 09.04 . 1 925) (zie hierna) 
5.Petrus (0M 06. 1 0 . 1 874, +M 30. 1 0 . 1 941 ) (zie hierna) 
6.Leo (0M 1 0.04 . 1 878, +M 1 2 .03 . 1 953) (zie hierna) . 

Pieter (Veste) overleed in Maldegem, 70 jaar oud, op 26 juni 1 897 en zijn tweede 
echtgenote Victoria op 5 december 1 9 1 2. J 239 · � c: � 
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De opeenvolgende woonplaatsen van Pieter 

Zoals boven vermeld betrok hij eerst een winkel en herberg in de Noordstraat, eigendom 
van brouwer Van Mul lem. Om een of andere reden veranderde Pieter in 1 867 van 
brouwer en g ing met zijn gezin een herberg uitbaten van Lieven De Buck in de Edestraat 
of Het peurken. Die herberg stond waar later het huis Soenen en nadien het notariaat van 
mevr. De Rop kwam. Toen stond Pieter in de bevolkingsregister ingeschreven als 
herbergier en boomkweker. 
Een jaar later huwde de dochter van brouwer Lieven De Buck met Henri Vermast, een 
huidenvetter. De famil ie De Buck l iet op de plaats van de herberg en de aanpalende grond 
een woonhuis en een bedrijfsgebouw oprichten voor het jonge paar. Pieter De Coninck 
kreeg een herberg toegewezen van brouwer De Buck in de Marktstraat. Die stond waar 
later de kledingzaak van Albert Dumon-Yvonne Provost kwam en waar momenteel de 
Standaard Boekhandel hu ist. Daar zijn zijn jongste drie zonen, Camiel, Pieter en Leo 
geboren. 
I n  1 87 1  overleed Lieven De Buck. De kinderen eisten hun erfdeel op en door toedoen van 
een dochter moest Pieter de herberg ontru imen; zo kwam hij met zijn gezin terecht in een 
herberg in de Stationsstraat, toen nog Eelveldestraat genoemd. Hij gaf zijn herberg de 
toepasselijke naam Jan Breydel bij Pieter De Coninck. 

Zelfstandig boomkweker 

Op de diverse planterijen, parken en tuinen die grootgrondbezitters hadden aangelegd, 
had Pieter de kennis en de kundigheid opgedaan om ·allerlei soorten sierbomen en 
sierstruiken te zaaien en te kweken . Bovendien was hij commercieel aangelegd : hij was 
immers winkelier geweest en vanaf zijn huwelijk herbergier, zodat hij al vlug brood zag in 
het kopen en verkopen van al lerhande plantgoed. Toen hij zich gevestigd had in de 
Eelveldestraat, kon hij in de Leentjes, in  de onmiddel lijke omgeving, landbouwgrond 
pachten en het is daar dat h ij een zelfstandige boomkwekerij opgericht heeft, die hij met 
de hu lp van zijn zonen verder u itbreidde. Die zonen gingen echter al vlug hun eigen weg 
en zijn u iteindelijk elkaars concurrenten geworden. 
Van elk van hen geven we een levensschets ; Theophile behandelen we afzonderlijk als 
de volgende stamouder. 

Negende generatie 

Honoré (1 860-1 943), fs Petrus 

Honoré huwde op 2 mei 1 884 met Roman ie Crul (0M 26. 1 1 . 1 863). Zij was de dochter van 
Ferdinand Cru! en Sophia De Lil le. H ij had als beroep: snoeier en tuinier. Uit het 
bevolkingsregister noteren we dat Honoré en zijn vrouw daags na hun huwelijk uitweken 
naar Rijsel. In hetzelfde register lezen we nog een verbl ijfsverandering : Naar Sint-Niklaas 
op 29 september 1886. Uit informatie van de famil ie vernemen we dat hij zich in Rijsel 
ging bekwamen in de groente- en fruitteelt. In Sint-Niklaas zou hij gewerkt hebben bij een 
zekere Reichler, die al lerlei zeldzame en eigenaardige bloemen en sierplanten kweekte. 
In 1 896 is Honoré met zijn gezin - hij had toen al twee kinderen - verhuisd naar Sint
Denijs-Westrem, waar hij een bediening van hoofdhovenier aangeboden kreeg op het 
kasteel De Steppestede van de heer Joseph de Hemptine ( 1 859-1 942). Die edelman was 



Honoré De Coninck 

een liefhebber-orchideeënkweker en het is daar dat Honoré en vooral zijn zoon Aimé de 
finesses van het aankweken van die exotische bloemen onder de knie kreeg , om dan later 
zelfstandig een kwekerij u it te bouwen, die thans nog steeds door een van zijn 
afstammelingen uitgebaat wordt, namelijk "Dirk Petrens - Orchideeën". De firma is van in 
den beginne een vaste deelnemer aan de Gentse Floriade. 

Honoré met zijn dochter Bertha voor zijn hovenierswoning in het domein "De Steppestede" in Sint-Denijs
Westrem. 



Samenstel l ing van het gezin 

1 .  Aimé (0 R ijsel 22 . 1 1 . 1 884, + Sint-Denijs-Westrem 27.05. 1 959) ,  gehuwd met Augusta 
Vanderstraeten (0Gent 08.08. 1 888, + Sint-Denijs-Westrem 05.03. 1 962) .  Zij kregen de 
volgende kinderen:  José, gehuwd met Anna Geiregat, Ceci le gehuwd met Joseph 
Berckmoes, Denise gehuwd met Oscar Petrens (zijn zoon Dirk is de opvolger in de 
bloemisterij) 

2 .Bertha (0 Sint-Niklaas 1 0.04 . 1 888, + Hu ise 1 2.05 . 1 966) , gehuwd met Hector De Smedt 
3.Madeleine (0 Sint-Denijs-Westrem 1 2.06. 1 896, +Sint-Denis-Westrem 1 1 . 1 1 . 1 966) 

gehuwd met Gentiel Otten .  Zij kregen twee kinderen: Yvonne en Roger. 

Honoré overleed in Sin-Denijs-Westrem op 29 mei 1 943 en Romanie op 25 ju l i  1 928. 

Edward De Koninck Euphrasie Versluys 

Edmond De Koninck (1 867-1 940), fs Petrus 

In tegenstel l ing tot zijn broer Camiel is zijn familienaam De Koninck gebleven, zoals die 
foutief was ingeschreven in het geboorteregister van Maldegem op 1 8  oktober 1 867, met 
het gevolg dat zijn verdere afstammelingen allen de naam De Koninck dragen. 
Uit zijn mi l itiegegevens weten we dat hij tot de lichting 1 887 behoorde, dat hij 1 ,  74 groot 
was, blond haar en bruine ogen had. Bij de loting trok hij een groot lot, het nummer 200, 
en moest bijgevolg geen soldatendienst doen. 

Edmond huwde in Maldegem op 14 april 1 896 met Euphrasle Versluys (0M 1 8.08. 1 866). 
Zij was een naaister en de dochter van schoenmaker Joseph Versluys en Sophie Van 

242 j Braeckel ,  woonachtig in de Statiestraat. 



De dag na hun huwelijk  week het echtpaar uit naar Evergem, alwaar Edmond een 
boomkwekerij oprichtte. In een Maldegems weekblad verscheen er in 1 91 9  de volgende 
advertentie: Edmond De Koninck. Boomkwekerijen in Evergem en Wondelgem. Alle 

soorten fruitbomen. De zonen Omer en Robert baatten de kwekerij verder u it in Evergem, 
Achterstege. Na het overlijden van Omer in  1 944, werkte Robert nog een tijdje al leen 
voort, waarna het bedrijf opgedoekt werd en de gronden ,  gelegen in het centrum van 
Evergem, alras verkaveld werden voor woningbouw. 

Samenstell ing van het gezin 

1 .0mer (0 Evergem 25.03. 1 898, +Evergem 27. 1 1 . 1 944) gehuwd met Jeanne Martin 
(0Wondelgem 1 6. 1 0. 1 91 5) .  Kinderen:  Etienne, Gi lberte en Myriam. 

2.Maria (0Evergem ? + Evergem 25. 1 0. 1 967) 
3.Robert (0 Evergem 1 0 .02 . 1 899, +Aalter 0 1 .01 . 1 972) (ongehuwd) 
4.Bertrand (0 Evergem 02.05 . 1 90 1 , +Evergem 08.05 . 1 977) gehuwd met Al ice Van Parijs 

(0Evergem 25.04 . 1 904, +Wondelgem 08.05 . 1 977) .  Kinderen:  Lydia (gehuwd met de 
bekende heemkundige, wij len Achiel De Vos), Gi lbert en Hi lda. 

5.Elza (0Evergem 28.01 . 1 904, +Evergem 05.07. 1 962) 
6.Leon (0Evergem 1 4.04 . 1 907) gehuwd in Arendonk met Maria Vermeulen. Kinderen:  

Lucas, Marc, Mia en Eric. 

Edmond overleed in Evergem op 24 maart 1 940 en Euphrasie op 24 april 1 948. 

Camiel (1 870-1 925), fs Petrus 

In 1 889 was het de beurt aan Camiel om zich te laten inschrijven in het mil itieregister voor 
de lichting 1 890. Bij de loting trok hij het lot 1 64, waardoor hij ontsnapte aan de 
legerdienst. Bij de registratie van zijn mi l itiegegevens viel hem de foutieve inschrijving op 
van zijn fami lienaam , namelijk  De Koninck met de letter "K". Via de Maldegemse 
pleitbezorger Jerome Van Waesberghe liet hij daarvoor klacht indienen . Het resu ltaat was 
een vonnis op 23 december 1 899 van de rechtbank van Eerste Aanleg van Gent, waarbij 
de inschrijving van 1 9  apri l 1 870 in het geboorteregister moest verbeterd worden in De 
Coninck, zoals de echte naam van zijn vader, grootvader en overgrootvader. 

Samenstel l ing gezin 

Op 4 augustus 1 900 huwde Camiel in Wetteren met Leonie Dervaes (0Wetteren 
1 2.02 . 1 874), dochter van een Wetterse bloemist. 
Ze kregen twee kinderen:  Celesta (0M 1 6.05. 1 901 ) en Marguerite (0M 03.03 . 1 906) .  
Camiel overleed in  Maldegem op 9 apri l 1 925 en Leonie was hem voorgegaan op 23 ju l i  
1 922. 

Celesta huwde op 25.07. 1 925 met Adolphe Hendrickx (0Sint Amandsberg 27. 1 1 . 1 897) . Ze 
kregen zeven kinderen: lgnace (0M 1 1 .05 . 1 926), Jacques (0M 01 .08. 1 927), André 
{0M 1 9.04. 1 929) ,  Jean {0M 06. 1 1 . 1 930) , Marie-Ange (0M 22.04 . 1 932) , Christiane 
{0M 07.05 . 1 935) en Yves (0M 1 8 .01 . 1 943). 

Een anekdote : lgnace kreeg al vlug als roepnaam ' ienjas '. Op het geboortefeestje had 
een. fami l ielid in een gedichtje al lusie gemaakt op zijn naam: j 243 



« vroeger was het Veste Keuninck, maar nu klinkt Jas toch deftiger». 

Met zijn zeven kinderen was de fami l ie in de Bond van de kroostrijke gezinnen en Adolphe 
was plaatsel ijk  vertegenwoordiger van deze vereniging ; hij werd zelfs provinciaal raadslid 
van de Bond.  Door zijn huwelijk werd hij de opvolger van de firma "Garni/Ie De Coninck

Dervaes". 

Marguerite huwde op 1 5.07. 1 930 met apotheker Marie Bernard (Jos) Lenssens (0Elen, 
28.04. 1 904) . Kinderen : Louis (0M 1 1 .04. 1 93 1 ) en Paul (0M 02 .04 . 1 934) . 

Boomkwekerij De Coninck-Dervaes 

Na zijn huwelijk betrok Camiel een woning in het nummer 24 van de Statiestraat, nadien 
verhuisde hij naar het nummer 46 (tellingen 1900). Op 1 mei 1 906 ging het gezin wonen 
in het nummer 1 06 van dezelfde straat. Dat was een groot huis, eigendom van de famil ie 
Van Hoorebeke en gelegen naast de spoorweg, waar nu een appartementsgebouw staat: 
de residentie Sofie. Voor Camiel was het een ideale l igging; palend aan zijn boomkwekerij 
in De Leentjes, die h ij toen als cijnspachter gebruikte van de heer Frederik Dhont. Het was 
op die gronden dat hij in 1 900 een eigen planterij oprichtte. Op de afbeelding hieronder, 
val len de opschriften en de grote publ iciteitsletters op; de concurrentiestrijd met zijn 
broers, die in de nabijheid woonden, was al een feit. In de jaren twintig liet Adolf 
Hendrickx, intussen opvolger van de firma, een vil la bouwen, achter het vroegere huis van 
het bedrijf. De nieuwbouw kreeg eerst het nr. 1 02 en nadien het nr. 94 in de Stationsstraat. 
Later kwam daar nog een complex met bureaus en magazijnen bij . 

Maldegem. - Place de la Station . 

Dit huis had Pieter Van Hoorebeke in 1 857 laten bouwen. Het werd eerst bewoçind door Camiel De Coninck. 
In 1 923 kocht Leon De Coninck het gebouw. Het was vooraf volledig gerenoveerd door de toemallge 
eigenaar Van Hoorebeke. 



Camiel was een getalenteerd boomkweker en bezat de ondernemingszin van zijn vader, 
getuige daarvan de boomkwekerij die hij exploiteerde in Oostburg .  Voor zover we konden 
nagaan lag die waar later het tuincentrum van de famil ie De Rijck kwam, thans 
"Europatuin". 
Onder het beheer van Adolphe Hendrickx en zijn echtgenote Celesta groeide de boom
en rozenkwekerij uit tot een wereldfirma, met een dochterbedrijf in Frankrijk :  Les 

Grandes Roseraies du Val de Loire in Orléans en een rozenproefstation in Asse-ter
Heide. Na het overlijden van Adolphe ging het vlug bergaf, met in 1 975 de faling van de 
firma tot gevolg. De "derde generatie" was bl ijkbaar niet opgewassen om wat hun 
grootvader en vader opgebouwd hadden, in goede banen te leiden. Voor bloei en 
teloorgang van de firma De Coninck-Dervaes verwijzen we nogmaals naar het artikel van 
Hendrik Van de Rostyne in het jaarboek van de Heemkundige kring 2002 (zie ook noot nr. 

22). 

Petrus (1 87 4-1 941 ), fs Petrus 

Petrus, die zich Pierre liet noemen, huwde op 1 0  ju l i  1 907 in Maldegem met Helena 

Vermeulen (0M 26.06. 1 884), dochter van Bruno Vermeulen en Holtgrefe Joanna. 

Het gezin kreeg zes kinderen: 
1 . Flora (0M 09.04. 1 908, +M 1 1 .0 1 . 1 990) bleef ongehuwd. 
2 .Lydia (0M 08.07. 1 909, +Oostburg 03.03 . 1 999) , gehuwd met Pierre Blondeel (0Eede 

1 6. 1 2. 1 909, +? 08.06 . 1 973) .  Kinderen:  Myriam (008. 1 0 . 1 935) , Luc (029.07. 1 937) en 
Pierre (01 7. 1 2. 1 939) 

3.Pieter (0M 1 4.04 . 1 9 1 1 ,  +M 25.02 . 1 999) , gehuwd met Maria De Vleeschauwer (0M 
1 9 .01 . 1 9 1 3,  +M 06. 1 2 . 1 979). Kinderen : Anne Marie (023.06. 1 945), Pau lette 
(001 .03. 1 947) , Cathleen (008.01 . 1 948), Dirk (01 5.04 . 1 952) en Marie Pierre (0 
1 3. 1 0. 1 955) 

4.Paul (0M 24.05. 1 9 1 2, +M 1 9 .04 . 1 995) , gehuwd met Clara Van Hoorebeke (0Eede 
02.06. 1 91 1 ,  +M 23.0 1 . 1 906) . Kind: Pierre (006. 1 2. 1 948) 

5 .Cecilia (0M 02.05 . 1 9 1 4, +M 1 0.09. 1 9 1 4) 
6.Ceci l ia (0M 1 2.07. 1 9 1 6, +Brugge, 1 2. 1 1 . 1 995) , gehuwd met Georges Van Hoorebeke 

(0Eede, 1 9.07. 1 9 1 6) .  Kind : Johny (01 5 .01 . 1 948) .  

Pierre overleed in Maldegem op 30 oktober 1 941  en Helena op 28 augustus 1 957. 

Van "De Coninck Frères" naar "Flora" 

Na het overlijden van Pieter ( 1 827- 1 897) (Veste Keuninck) baatte zijn weduwe met haar 
zonen Camil le, Pierre en Leo de boomkwekerij verder u it. Zijzelf bleef wonen in de 
herberg Jan Breydel met haar dochter Marie Louise. Toen Camil le in 1 900 zijn eigen 
boomkwekerij opgericht had, bundelden de twee broers hun krachten en stichtten een 
eigen bedrijf onder de naam De Coninck-Frères. Om de publ iciteit voor hun kwekerij te 
optimaliseren pachtten zij een vleugel van de Duimpjesvilla van Victor De Lil le rechtover 
het spoorwegstation, zodat de treinreizigers het eerst met hun firma geconfronteerd 
werden ; hun broer en concurrent woonde wat verderop, in de Stationsstraat. Ze hadden 
er ook een herberg ingericht die de toepasselijke naam Flora kreeg. De drukkerij van 
Victor De Lil le was in 1 905 verhuisd naar de Noordstraat. 



ÉTAB LISSEMENT D' ARBOR IGUL TURE & O' HORTIGUL TURE 
F O N D Ë  EN 1 848 
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MALDEG E M  ( BELGIQUE) 

Briefhoofd van de firma "De Coninck Frèresn en hun respectievelijke handtekeningen. 

Franstalige opschriften waren in de 1 9de eeuw een teken des tijds. Bij de bourgeoisie was 
de voertaal Frans, Fransdol als zij was, en het was in hoofdzaak aan die bezittende 
klasse dat ze hun producten moesten kwijtraken. 
I n  het briefhoofd is vermeld: Fondé en 1848. Als we terugkijken in de tijd stellen we vast 
dat hun vader toen 21 jaar was, nog n iet gehuwd en dat hij zelfs nog geen eigen kwekerij 
bezat. Heeft men die stichtingsdatum genomen omdat hij toen meerderjarig was of was 
het enkel een commerciële bl ikvanger, om aan te tonen dat hun bedrijf reeds lang bestond 
en ze bijgevolg meer ervaring hadden dan bijvoorbeeld hun broer Camiel , die pas in 1 900 
zijn bedrijf had gestart? Het gebeurt wel meer dat firma's een loopje nemen met de 
stichtingsdatum van hun onderneming. Merkwaardig genoeg, meer dan 1 00 jaar later 
gebruikte de firma Flora nog steeds diezelfde stichtingsdatum in hun catalogi. 
De vestiging van de zetel van hun onderneming rechtover het spoorwegstation, i l lustreert 
eveneens de belangrijke rol die de Spoorwegen toen speelden in het handelsverkeer; het 
wegverkeer gebeurde nog grotendeels met paard en wagen. 

I n  1 9 1 8  ontstond onenigheid tussen de twee broers en elk ging zijn eigen weg. Pierre 
richtte de boomkwekerij Flora op, naar de naam van de vroegere herberg aan het station ;  
later kreeg zijn eerstgeboren dochter ook d ie  naam. Leo noemde zijn nieuw bedrijf 

Pomona. Pierre bleef in het ouderlijk huis wonen, tot hij een huis in de Stationsstraat kon 

huren van de familie Van Hoorebeke. In 1 9 1 3  had We. Louis Van Hoorebeke-Wallijn 

( l ikeurstokerij in de Marktstraat) hiertoe haar pand in de Stationsstraat laten verbouwen. 

De zetel van het bedrijf kwam in dat huis, later bewoond door de dochter Flora. Zij vormde 

met haar broers Paul en Pieter de pvba Flora, waarvan zij de administratie en het 

financieel beheer ter harte nam. 



Zetel en bureaul van het bedrijf Flora. Na de l iquidatie van de firma in 1 987 heeft ook dit gebouw het veld 
geruimd voor de urbanisatie van de omgeving. Hier bevindt zich momenteel de inrit naar het warenhuis 
Aldi (foto H. De Saer). 

De firma evolueerde niet met de tijd mee, investeerde weinig en werkte te lang op de 
ouderwetse manier. Ze kon de concurrentie met nieuwkomers niet aan ; boomkwekers die 
voordien enkel bosplanten en dergelijke kweekten ,  legden zich nu ook toe op de sierteelt. 
Bovendien ontstond een nieuwe trend in de tuinaanleg ; kostbare sierbomen, die een 
jarenlange opkweek vergden, vonden omzeggens geen afzetgebied meer en tuincentra 
met goedkopere planten veroverden de markt. Het gevolg was dat de De Conincks hun 
monopoliepositie verloren op gebied van zeldzame sierbomen en planten.  Uiteindelijk  
ging de firma in 1 987, na een uitverkoop, in vereffening. Met die uitverkoop viel het doek 
over de Pépinières De Coninck. De kwekerijen verdwenen, alsook de statige huizen van 
de drie broers. Geen omgeving in Maldegem is in de laatste 50 jaar zo veranderd als de 
vroegere planterijen. Op de parking van de "Aldi" staat nu nog een machtige 
Ubanonceder (Cedrus libani) als restant en sti l le getuige van het breed assortiment van 
coniferen dat daar destijds verhandeld werd . 

Leo {1 878 - 1 953), fs Petrus 

Leo, zijn roepnaam was Leon , is in het geboorteregister op 1 0 .04 . 1 878 ingeschreven als 
Leo De Koning en die foutieve inschrijving van zijn fami lienaam bleef ongewijzigd. Op 27 
mei 1 908 huwde hij met Leonie De Vos (0M 20- 1 2-1 877) , dochter van Petrus De Vos en 
Julie Blomme. Het paar bleef kinderloos. 
Na de ontbinding van het bedrijf De Coninck Fréres dat hij samen had met zijn broer 
uitbaatte, bleef hij nog een tijdje in de Duimpjesvil/a wonen. In 1 923 betrok hij een 
gerenoveerde woning in de Stationsstraat, die hij gekocht had van de famil ie Pieter Van 
Hoorebeke en die ooit bewoond was door zijn broer Cami l le ,  toen Statiestraat, 10423• Hij 
richtte een eigen firma op, waarin hij zich specialiseerde in de kweek van fruitbomen en 
bessenstruiken . Die kwekerij noemde hij Pomona, naar het woord pomologie of leer van 
vruchtbomen. 
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De voorgevel van de oorspronkelijke woning van Camille De Coninck-Dervaes was volledig herbouwd, met 
een loggia tussen de bovenste twee vensters, vooraleer het huis betrokken werd door Leon De Coninck 
(Pomona). 

Gezicht op het eens zeer bloeiende bedrijf Camil le De Coninck-Dervaes (nadien Hendrickx), met op de 
achtergrond 'de vi l la' en rechts het huis van Leon De Coninck, waarvan de gevel voor een tweede maal 
gerenoveerd werd. • 

Op de plaats van de inrit naar het bedrijf kwam de Koningin Fabiolalaan en waar de woning stond van 
Leon De Coninck rijst nu de residentie 'Sofie' op (Foto's Hubert De Saar). 



Korte tijd na het overlijden van Leo nam de firma De Coninck-Dervaes het bedrijf Pomona 
over. Over de vereffening van de successie van wij len Leonie De Vos is heel wat te doen 
geweest, ze kreeg slechts in 1 980 haar beslag . Oorzaak daarvan waren gerechtelijke 
tussenkomsten, onder meer voor vermeende rechten van voorkoop vanwege de 
pachteres, de pvba De Coninck-Dervaes, de verkoop van het onroerend bezit en de 
verdeling onder het grote aantal erfgenamen: er waren er u iteindelijk meer dan honderd . 

Theophile De Coninck (1 858-1 926), fs Petrus 

Zoals reeds vermeld was Theophile de oudste zoon van Pieter (Veste) en Blondina De 
Prest, geboren in het winkeltje in het begin van de Noordstraat op 8 februari 1 858. H ij 
groeide op rond de Maldegemse kerktoren. 

Soldaat 

Theophile behoorde tot de mi litielichting 1 878 en toen hij twintig jaar was, nam hij deel 
aan de loting in Eeklo. Hij trok het lot 47 en moest soldaat worden. Uit de mi litiegegevens 
weten we dat hij 1 ,72 m groot was en dat hij kon lezen, schrijven en cijferen. Blijkbaar 
beviel het soldatenleven hem, want hij bleef 1 0  jaar soldaat. Op 1 oktober 1 888 werd hij 
gecongedieerd (ontslagen) uit het 6de Regiment Art i l lerie. Zijn mi l itiegegevens zijn niet 
bewaard gebleven,  zodat we spijtig genoeg geen informatie hebben over zijn 
soldatendienst. 

Ver terug in de geschiedenis: 
Theopile als soldaat onder Leopold 1 1 ,  
een zeer zeldzame opname. 

Huwelijk en samenstell ing van het gezin Theophile en Florence 

Drie maanden na zijn ontslag uit het leger, huwde Theophile op 23 januari 1 889 met 
Florence Dumon, dochter van kleermaker Bernard Dumon en Amelie Verschore, die in 
de Stationsstraat woonden. 



Ze kregen twaalf kinderen:  
1 .Maria(Marie) Celina (0M 20. 1 1 . 1 889, +M 02. 1 1 . 1 962). Gehuwd in Maldegem op 

1 0.09. 1 9 1 3 , met de gemeentebediende Alfons Van Maldegem (0M 1 0 .06. 1 888, 

+M 23.02. 1 959) . Kinderen : Ivonne ( 1 9 1 6-1 993), Jozef ( 1 9 1 9- 1 971  ) ,  André ( 1 922-1 947). 

2.Ju les (0M 25. 1 2 . - 1 890). Overleden op 6 februari 1 91 5  in  het Belgisch mi l itair hospitaal 
van Calais (Hij wordt hierna afzonderlijk behandeld). 

3 .Martha Celesta (0M 1 8. 1 2. 1 892, +M 1 7.08 . 1 952). Gehuwd in Maldegem op 05. 1 1 . 1 91 9 , 

met Maurits De Graeve (00ostende 22. 1 0 . 1 892, +Brugge 30.01 . 1 959) . Kinderen: 
Robrecht (005. 1 1 . 1 920) en Guido (027.03 . 1 929) 

4.Clothi lde Helena (0M 1 5 .01 . 1 894) en er dezelfde dag overleden .  
5 .Clarisse Celina (°Knesselare 08. 1 0. 1 896, +Oostende 23.06 . 1 981 ) .  Gehuwd in  

Maldegem op 1 9 .05 . 1 921  met R ichard Geyssens ( 0M 22.09 . 1 894, +Oostende 
09.03 . 1 955) . Kinderen:  Suzanne ( 1 922) en Omer ( 1 924-1 941 ) 

Theophile met zijn gezin toen hij in Knesselare woonde, vermoedelijk gefotografeerd in 1 905, v. l .n.r. Marie 
(met op haar schoot André), Margarite, Theophile, Leon, Martha, Florence (m�t op haar schoot Gerard), 
Cesarine en Jules. 



6. Petrus Leo (Leon) (°Knesselare 1 8. 1 2. 1 897, +Oudegem 09. 1 0 . 1 968). Gehuwd in 
Knesselare op 27.04 . - 1 927, met Maria Lips (°Kn 07. 1 1 . 1 900, +Oudegem, 03 . 1 0 .969) . 
Kinderen:  Jeanine ( 1 928-1 982), Daniel ( 1 929) , Yolande ( 1 936-1 999) ,  Machteld ( 1 944) ,  
Magda ( 1 944-1 944). Daniel is rustend pastoor van Lotenhul le en Poecke. 

7. Leontine, (°Knesselare 1 8. 1 2 . 1 897, +Knesselare 1 3.03. 1 898) 
8.  Margarite Romania (°Knesselare 1 2. 1 0 . 1 899, +Maldegem 0 1 .03 . 1 960) . Gehuwd in 

Maldegem op 26.04 . 1 922 met Charles Lambert (0M 1 5.02 . 1 884, +M 1 2.01 . 1 962) . 
Kinderen: André ( 1 922- 1 988), Wil ly ( 1 925) , lnès ( 1 928), Marie ( 1 935) , Suzanne ( 1 938) 

9. Firmin (°Knesselare 09 .09 . 1 900, +Knesselare 30.08. 1 90 1 ) 
1 0.Cesarine Maria Amelie (°Knesselare 1 8.02 . 1 902, +M 25. 1 1 . 1 968) .  Gehuwd in 

Maldegem op 02.07. 1 927 met Edmond De Gersem (0Livry Garjan 28.07 . 1 902, +Knokke 
2 1 .04 . 1 987) . Kind: Jeanine ( 1 928) 

1 1 .André (°Knesselare 09.02 . 1 904, +M 1 7.04 . 1 979) . Gehuwd in Maldegem op 
28.09 . 1 927 met I rma Wil lems (0M 06.05 . 1 900, +M 1 9 . 1 0. 1 977) . Kinderen:  Godel ieve 
( 1 928), Paul ( 1 929) , Wil ly ( 1 93 1  ), Jeanine ( 1 934) ,  Anita ( 1 944) 

1 2.Gerard, Maurits (°Knesselare 28.05 . 1 905, +Brugge 1 9.04 . 1 978). Gehuwd in  
Knesselare op 3 1 .05 . 1 929 met Mariette Van Kerrebroeck (0Beernem 1 4.01 . 1 9 1 0 , + 
Brasschaat 24.0 1 . 1 998). Kinderen: Robert ( 1 930-1 963) , Albert ( 1 93 1 ) en Gi lberte 
( 1 936). Gerard werd hovenier op het domein L'Hermitage in de Sparrendreef , Knokke, 
Het Zoute. Dit domein is later verkaveld. 

Theophile overleed op 03.08. 1 926, zijn echtgenote Florence ontviel hem op 0 1  .08. 1 925. 

Theopile op gevorderde leeftijd. Nu verdwenen graf van Theopile en Florence 
op het Kleitse kerkhof. 



Woonplaatsen van Theophi le 

Na zijn huwelijk betrok Theophile een huisje in Kleit in  de Lindestraat, waar hij ook een 
planterij begon van al lerlei bomen en struiken. In mei 1 891  verhuisde hij met zijn twee 
kinderen (Maria en Ju les) naar een herberg op Eelvelde (Kalseide nr. 23) en het jaar 
daarop naar een andere herberg in Kleit (Cleytkalseide 102). Theophile was blijkbaar niet 
honkvast, want in mei 1 894 verhuisde hij naar Knesselare, Langedonckstraat 45. Daar 
beschikte hij over een stukje grond, waar hij zich opnieuw kon toeleggen op de 
boomkwekerij. 
Zes jaar later verhuisde h ij echter naar het dorp in Knesselare (Nieuwstraat nr. 2). Heel 
waarschijn lijk was hij toen aangesteld als opzichter van de bezittingen van de familie 
Charles de Kerckhove de Dentergem-Del imont, gelegen in  Maldegem (Burkel , 
Waarschootveldeken en Drongengoed) .24 H ij was wat dichter bij zijn werk komen wonen, 
maar toch nog een heel eind om dat dagelijks te voet te doen, maar hij had daar naar het 
schijnt geen moeite mee als oud-soldaat. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog , toen hij op 
Kleit woonde, trok h ij 's zondags te voet naar de Maldegemse kerk om er de mis bij te 
wonen, immers zijn roots lagen daar. 

I n  het dorp van Knesselare is Theophile nog tweemaal van woning veranderd : in 1 903 
naar de Veldstraat 26 en in 1 909 naar de Nieuwstraat 1 2. Het is vandaar dat hij op 1 mei 
1 9 1 4  met zijn gezin naar zijn n ieuwe woning trok, in Maldegem-Kleit, het nr. 263 op de 
Knesselarekalseide. 

Tiende generatie 

Jules De Coninck (1 890-1 91 5), fs Theophile 

Ju les had geen ambitie voor de tuinbouw; hij werd kleermaker zoals zijn schoonvader. Op 
24-jarige leeftijd meldde hij zich bij het leger en op 1 7  augustus 1 91 4  werd hij 
aangeworven als oorlogsvrijwi l l iger voor de duur van de oorlog. Reeds op 27 oktober 
werd hij ingedeeld bij het 1 ste Regiment Carabiniers, waar hij deelnam aan "la bataille de 

/'Yser 1 7-31 Octobre 1914". Op 26 november 1 9 1 4  werd hij van het IJzerfront 
overgebracht naar het hospitaal Notre Dame in Calais, alwaar hij op 6 februari 1 9 1 5  
overleed ingevolge een besmettelijke ziekte (ma/adie à caractère épidémique-cause non 

renseignée). Zijn soldatenavontuur  had nog geen zes maanden geduurd. I n  het 
Maldegems overlijdensregister staat hij ingeschreven op 24 maart 1 923 met de 
vermelding : Mort pour la Belgique. Postuum kreeg hij enkele mi litaire eretekens, o.a. 
/Jzerkruis met palmen, Médaille de /'Yser, Médaille de la Victoire et Commémoration de 

la guerre 1914- 18. Zijn vader ontving in december 1 920, vanwege het Strijdersfonds, een 
bedrag van 300 fr. Het droevige nieuws verscheen nog tijdens de oorlog in 't Getrouwe 

Maldegem van 1 2  oktober 1 9 1 5  (toen gedrukt in Nederland), met de publ icatie van een 
tweede l ijst van Belg ische soldaten gesneuveld op het veld van eer. 



Het immense mi l itaire kerkhof van Calais, waar Jules 
begraven ligt. Vergeten helden? 

Graf van Jules De Coninck. 



André De Coninck (1 904-1 979), fs Theophi le 

André volgde zijn vader op als opzichter en breidde de kwekerij van bosplanten verder uit. 
Na de oorlog was er nood aan bosplanten ;  veel bomen waren door de bezetter gerooid, 
enerzijds als schuthout voor de loopgraven aan het front en anderzijds voor de verwerking 
tot houtskool voor de munitie. Voor d it laatste was op de tramstatie in Ursel een 
opslagplaats opgericht. Bijgevolg werden er in de jaren twintig veel bossen opnieuw 
aangeplant. Dochters van pachters uit de omgeving vonden er een bijverdienste, zoals 
men kan zien op de hiernavolgende foto, met André als jonge opzichter van een groep 
arbeidsters. Wie ze zijn hebben we niet kunnen achterhalen, all icht zijn er geen meer van 
in leven. 
Hetzelfde scenario herhaalde zich na de Tweede Wereldoorlog ; toen waren de bomen 
gerooid voor de fameuze Rommel-asperges of obstakels aan de kust tegen 
zweefvliegtuigen. 

André De Coninck heeft het toezicht op een groep jonge vrouwen die sparren zullen ?anplanten op de 
gronden rond het Drongengoed. Twee meisjes dragen de medaille van de Congregatie van 0.-L.-Vrouw. 



EEN EERSTE ZIJTAK 
Zesde generatie 

Ambrosius (1 763-1 833), fs Gui l l ielmus 

In de famil ie Gui l l ielmus De Coninck en Livina Walgrave ontstond een eerste zijtak door 
het huwelijk op 1 8  mei 1 784 van hun zoon Ambrosius (0M 1 4.05 . 1 763) met Emil iana 

Leloup (0M 0 1 .03 . 1 763), dochter van Francies en Rosa De Bruyckere. 
Ze kregen negen kinderen :  
1 .Petrus ( 0M 1 5 .05. 1 785, +M 04. 1 1 . 1 836) (zie hierna) 
2 .Joanna (0M 23. 1 0. 1 787, +M 24.08 . 1 864), op 22 mei 1 81 9  gehuwd in Maldegem met 

Pieter Spelier (0M 09.09 . 1 787) , fs Constant en Maria De Muynck. 
3.Barbara (0M 06.03. 1 790, +M 1 2.09 . 1 844), op 20 juli 1 81 4  gehuwd in Maldegem met Jan 

Baptist Staedts (0Zomergem, 1 2. 1 2. 1 793), fs Jan Francies. 
4.Bernard (0M 09.0 1 . 1 793, +M 04. 1 0 . 1 854) (zie hierna) 
5.Maria Theresia (0M 28.08 . 1 795, +M 22.08. 1 839) , op 28 april 1 81 8  gehuwd met Joannes 

Van Deynze (0M 25.03 . 1 790), fs Ambroos en Isabelle Van De Wege. 
6.Carolina (0M 1 1 .03 . 1 798, +M 23. 1 2 . 1 87 1  ) ,  op 27 apri l  1 822 gehuwd met Ambrosius Van 

Deynze (0M 1 1 . 1 1 . 1 792), broer van Joannes. 
7.Cosmas Damianus (0M 1 4.04.1 800, +M 0 1 .08 . 1 872) (zie h ierna) 
8.Carolus (0M 26.02 . 1 802, +Brugge 1 1 . 1 0. 1 847) (zie hierna) 
9.Ferdinand (0M 21 .03 . 1 804) (zie hierna) . 

Ambrosius was landbouwer op Kleit, hij overleed in Maldegem op 1 9  februari 1 833, en zijn 
vrouw Emil iana op 6 augustus 1 834. 

Petrus De Coninck (1 785-1 836), fs Ambrosius 

Petrus huwde in  Maldegem op 2 mei 1 8 1 0  met Cecil ia Lannoy (0M 25.09 . 1 790) , f ia 
Martin en Marie Matthijs. In 1 81 1  woonde Petrus in Kleit in de Urselweg en was er 
bezembinder. Hij overleed in Maldegem op 4 november 1 836 en zijn vrouw op 1 3  juni  
1 844. Het echtpaar had één kind : Amelia (0M 25.04. 1 81 8) ,  die op 5 mei 1 838 huwde met 
Jean Van Landschoot (0M 0 1 . 1 1 . 1 81 8) fs Petrus en Maria De Buck. Amelia overleed in  
Maldegem op 8 maart 1 894 en Jean op 6 mei  1 903. 

Bernard De Coninck (1 793-1 854), fs Ambrosius 

Bernard huwde in Maldegem op 27.04 . 1 822 met Francisca Van Den Bossche 
(0M 1 6.07 . 1 800) ,  fia Gerard en Marie Grammens. Hij staat eveneens vermeld als 
bezembinder. Hij overleed in Maldegem op 4 oktober 1 854 en Marie op 26 augustus 
1 876. Zij kregen zeven kinderen :  
1 .Sophia (0M 05.08 . 1 823, +M 30. 1 0. 1 893), huwde in Maldegem op 1 1  januari 1 859 met 

bezembinder Frederic Van De Weghe (0Beernem 30.-08 . 1 821 ), fs Antoon en lsalla De 
Voldere. 

2.Amelia (0M 30.01 . 1 826, +M 23. 1 2 . 1 891 ), huwde in Maldegem op 1 juni 1 864 met haar 
neef Petrus De Coninck, fs Cosmas Damianus De Coninck en Angelina Dauwels. 
Amelia had vóór haar huwelijk, op 31  maart 1 864, reeds een kind gekregen dat op 
dezelfde dag overleed. Het heette ook Amel ia De Coninck. Voor de andere kinderen (zie 
hierna bij Petrus, fs Cosmas) 

3.Angelina (0M 1 0 .02 . 1 829, +M 1 6.03 . 1 905) , huwde in Maldegem op 20 april 1 860 met l 255 



Balthazar Compernolle (00edelem 05.01 . 1 81 9) ,  fs Albert en Ceci le Aquet. Hij was 
weduwnaar van Catharina Spanhove ( +M 24. 1 0. 1 859) 

4 .Barbara (0M 04.0 1 . 1 832) .  Op 9 mei 1 862 huwde zij in Adegem met Petrus Van Poucke 
(0Adegem 07.08. 1 833) ,  fs Eugenius. 

5.Melanie (0M 26.09 . 1 834, +M 02.08. 1 847) 
6.Charles Louis De Ceuninck (0M 03.06. 1 837, +M 23.05 . 1 923) (zie hierna) 
7.Rosalia (0M 1 2.05 . 1 840, +M 1 3. 1 2. 1 891  ) .  

Cosmas Damianus (1 800-1 872), fs Ambrosius 

Cosmas huwde op 27 april 1 822 met Angel ina Dauwels (0M 1 7. 1 2 . 1 799) , fia Fernand en 
Johanna Grammens. Ook Cosmas was een bezembinder. Hij overleed, 72 jaar oud, in 
Maldegem op 1 augustus 1 872 en Angelina op 6 oktober 1 876. Zij kregen de volgende 
kinderen:  
1 .Angelina De Koninck (0M 24.09 . 1 822, +M 1 4. 1 1 . 1 825) 
2 .Petrus De Koning (0M 06.03 . 1 824, +M 09. 1 2. 1 825) 
3 .Petrus De Coninck (0M 28.05 . 1 826, +M 28.05 . 1 899), huwde op 1 juni  1 864 met zijn 

nicht Amelia De Coninck (0M 30.0 1 . 1 826) , fia Bernard . Zie bij Bernard De Coninck, fs 
Ambrosius .  Met Amelia kreeg Petrus twee kinderen:  Emelie (0M 02 .04.1 869, +M 
07.06. 1 900) , huwde met Camil le Longuevi l le (0M 22.06 . 1 867), en Vital (0M 1 3.06 . 1 872, 
+M 22. 1 1  . 1 872) 

4 .Angelina De Koning (0M 03.02 . 1 828) huwde in Maldegem op 23. 1 0 . 1 857 met Petrus 
De Coster (0Ursel 04.03 . 1 828) 

5 .Barbara De Koning (0M 27.0 1 . 1 830) huwde in Maldegem op 1 4.06 . 1 854 met Joannes 
Borisée (00ostwinkel 07.09 . 1 821  }, fs Pieter en Maria Theresia Foret. Na haar huwelijk 
ging zij in Oostwinkel won�n. 

6 .Charles Louis De Koning (0M 25.03. 1 832, +M 05.08. 1 834) 
7. Rosalie Deconinck (0M 1 3.08. 1 834, +M 1 9.06. 1 903) huwde in Maldegem op 29 januari 

1 864 met Pieter Roegiers (0 Adegem 29.06 . 1 633, +M 24. 1 2. 1 875), fs Joannes Baptist 
en Coleta De Rijcke. 

8 . Nathalie De Koning (0M 20.08 . 1 836) huwde in Maldegem op 1 2.05 . 1 865 met Charles 
Louis Victor (0Ronsele 0 1 .03. 1 829. Dat gezin is vertrokken naar Sleidinge op 1 0  apri l 
1 883. 

9 .Ludovica De Ceuninck (0M 1 9 . 1 1 . 1 838) huwde in Maldegem op 1 8  mei 1 864 met 
Joannes Van Landschoot (0 Adegem 02.03. 1 831  ) ,  fs Petrus en Anna Mobilis. Na hun 
huwelijk ging het paar in Adegem wonen. 

10.Joannes De Koning (0M 05.08 . 1 840) huwde in Maldegem op 1 1  oktober 1 876 met 
Melanie Aercke (0M 1 8.04 . 1 839, +M 1 3.01 . 1 878) , fia Joannes Baptist en Joanna 
Verstringe. 

Zoals u kan zien treffen we hier vier verschil lende schrijfwijzen aan van de famil ienaam 
van de kinderen, u it één en hetzelfde gezin. 

Carolus (Charles) De Ceuninck (1 802-1 847), fs Ambrosius 
Charles huwde op 1 4  mei 1 835 in Aalter met Rosalie Van Eeghem (0Aalter 22.01 . 1 81 4) .  
Hij overleed in Brugge (Sint-Janshospitaal) op  1 1  oktober 1 847. Na zijn overlijden 
hertrouwde Rosalie op 31 mei 1 854 met Bernard Longuevil le (0M 09.01 . 1 81 0) fs Lucas. 
Uit de relatie tussen Charles en Rosalie werden de volgende kinderen geboren: 
1 . Barbara (0M 1 8.07. 1 836, +M 1 3.04. 1 900), gehuwd in Maldegem op 30 november 1 866 

met Leopold Spel ier, k/oefkapper, (0M 1 3. 1 2. 1 832) , fs Pieter en·Joanna De Coninck. 

256 1 Huwel ijk in de derde graad : Joanna, fia Ambrosius, was de zuster van Carolus. 



2.Amelie (0M 1 9.06 . 1 839, +Brugge 1 5.09 . 1 859) .  I n  het overlijdensregister van Maldegem 
is zij ingeschreven onder de naam Melanie. 

3.Angeline (0M 25.02 . 1 842, + na 1 880) huwde in Maldegem op 23 juli 1 880 met Serafien 
Crul (0 Adegem 03.06. 1 839). Serafien was in 1 860 zoeaaf van paus Pius IX en later 
jarenlang standaarddrager van de Xaverianen in S int-Laureins. 

Ferdinand (1 804- ? ), fs Ambrosius 
Ferdinand huwde op 30 april 1 828 in Maldegem met Maria Theresia Trenson 

(0M 01 .01 . 1 805), fia Jan Trenson en Anna Gobeyn. Zij was de zuster van Jacobus 
Trenson, die gehuwd was met Joanna De Koning (0M 26.04 . 1 785) ,  fia Petrus en Anna De 
Prée. Het echtpaar vertrok op 30 april 1 832 naar Sint-Joris-Ten-Distel. In Maldegem 
kregen ze de volgende kinderen: 
1 .Angeline (0M 1 0.02 . 1 829} 
2.Petrus (0M 01 . 1 0. 1 830) . 

Charles-Louis De Ceuninck (1 837-1 923), fs Bernard 
Eigenaardig genoeg is Charles Louis in het geboorteregister ingeschreven als De 
Ceuninck i .p.v. De Coninck (akte nr. 89 van 1 837) . De fout is n iet rechtgezet, met het 
gevolg dat al zijn afstammelingen de naam De Ceuninck dragen. In die akte is zelfs zijn 
vader vermeld als De Ceuninck. 
Charles Louis was landbouwer en veekoopman die in  1 92 1  in Kleit woonde (Urselweg 
46). In 1 88 1  huwde hij met Nathalie Bonte (0M 3 1 .07. 1 843, +M 1 0 . 1 2 . 1 883) , fia 
Josephus en Frederica Blondeel .  Op 7 jun i  1 88 1  is Nathalie in Moerkerke gaan wonen. 
Vermoedelijk is zij daar gehuwd met Charles Louis. 
Na haar overlijden hertrouwde Charles Louis in Sijsele op 1 0  november 1 886 met Juliana 

Staelens (0Sijsele 1 4. 1 2 . 1 854, +M 29.02. 1 944). 

Met Nathalie Bonte kreeg Charles Louis één kind , en met Ju liana Staelens vier: 
1 .Alphonse De Ceuninck (0M 21 . 1 1 . 1 883) . Hij huwde in Adegem op 1 8  april 1 9 1 7  met 

Clara Musschoot (0Adegem 27.09 . 1 896) . Ze kregen vier kinderen : Remi (0Adegem 
22.02. 1 9 1 8) ,  Ju l iana {0Adegem 03.02 . 1 922) , Adriana (0Adegem 23.08. 1 923) en Gerard 
(0 Adegem 1 2.08 . 1 927) 

2.Karel Lodewijk De Ceuninck (0M 1 0.08 . 1 887) . Hij huwde in Adegem op 1 6  april 1 9 1 3  
met Pharailde Landuyt (0M 1 2.06 . 1 889, +Adegem 09.07. 1 939) , fia Ferdinand en 
Rosalie Janssens. Zij kregen vier kinderen:  Bertha (0Adegem 05.02. 1 91 4, +Sijsele 
29.06.2000), gehuwd met Florent De Caluwé; Maria (0Adegem 2 1 .07. 1 9 1 5) ,  Remi 
(0Adegem 24. 1 1 . 1 920), gehuwd met Marie Louise Van Landschoot; en Richard 
(0Adegem 1 4.03 . 1 925), gehuwd met Agnes Trenson. 

3.Kamiel De Ceuninck (0M 1 7. 1 2 . 1 888, +Brugge 1 4.01 . 1 941  ) .  H ij was zoals zijn vader 
veehandelaar in Kleit (Urselweg) ,  huwde in Maldegem op 20.02 . 1 924 met Ida Landuyt 
(0M 07.03 . 1 895, +M 27. 1 2. 1 944) , fia Ferdinand en Rosalie Janssens. Zij kregen drie 
kinderen: Magdalena (0M 07.03. 1 929) ,  gehuwd met Hubert Rammelaere, Maria 
(0M 1 9.01 . 1 925), gehuwd met Remi Leers (0M 03.02. 1 92 1 , +Heultje-Westerlo 
07.09 1 961 ) en Remi (0M 09.04 . 1 927,+ Sijsele 02.04 . 1 970), gehuwd met Alina Schaars. 

4.Honoratius (Honoré) De Ceuninck (0M 1 1 .0 1 . 1 891  ). Op 20 maart 1 925 ging hij in 
Knesselare wonen en huwde daar met Al ice Botterman. Ze kregen kregen drie 
kinderen: Remi (°Knesselare 29.04 . 1 925), Jozef (°Knesselare 29.04 . 1 925) ,  en Suzanna 
(°Knesselare 1 2.06. 1 926) 

5.Remi De Ceuninck (0M 09.02 . 1 893, +M 1 6 . 1 1 . 1 957). 1 257 



258 1 

EEN TWEEDE ZIJTAK 
Zesde generatie 

Gui l l ielmus (1 774-1 848), fs Gi l l ielmus 

Zoals reeds eerder vermeld, ontstond in de famil ie Gi l l ie lmus De Coninck en zijn tweede 
echtgenote Anna Marie Wouters een tweede zijtak, door het huwelijk  op 1 9  november 
1 89 1  van zoon Gui l l ielmus met Catharina Wil lems (0M 1 7.02 . 1 780), fia Pieter en 
Johanna Verstringhe. 
Ze kregen e lf kinderen, waaronder acht zonen, waarvan er vijf stierven in  de bloei van hun 
leven. S lechts één van de zonen, Charles Louis, zette de fami l ienaam voort. 
1 .Jacques (0M 30.09 . 1 802, +M 25.04 . 1 836) (ongehuwd) 
2 .Ferdinand (0M 1 9 .03 . 1 804, +M 03. 1 0. 1 852) (ongehuwd) 
3.Anna Catharina (0M 05.04 . 1 806, +M 26.07 . 1 876) (ongehuwd) 
4.Barbara, Theresia (0M 1 2.04 . 1 808, +M 02.03. 1 85 1  ); zij huwde in Maldegem op 2 1  

februari 1 838 met Jean Baptist D e  Baets (0M 27.07. 1 806, + M  05. 1 0. 1 855) ,  fs Jean. 
5.Jean Baptist (0M 06. 1 1 . 1 81 0 , +M 1 5.09 . 1 839) (ongehuwd) 
6.Monique (0M 1 1 .04. 1 81 3, +M 28.04. 1 8 1 3) 
?.Charles Louis (0M 1 6 .03 . 1 8 1 4, +M 1 6.07. 1 873) (zie hierna) 
8.Bernard (0M 1 9.07. 1 81 6, +M 03. 1 1 . 1 835) (ongehuwd) 
9 .Petrus (0M 08.08. 1 81 8 , +M 09.06. 1 837) (ongehuwd) 
1 0. Dominicus (0 03.08. 1 820, +M 27.08. 1 841 ) (ongehuwd) 
1 1 .Josephus (0M 1 8 .09 . 1 822, +M 1 6. 1 1 . 1 874) (ongehuwd).  

Charles Louis (1 81 4-1 873), fs Gui l l ielmus 
Charles Louis huwde in  Maldegem op 1 6  jul i  1 842 met Blondina Asaert (0M 1 8.06. 1 81 4, 
+M 05.07. 1 879) ,  fia Pieter en Johanna De Vleeschauwer. Ze kregen de volgende 
kinderen:  
1 .  Pelagie (0M 24.02. 1 843) 
2.Charles Louis (0M 02.05 . 1 845, +M 05. 1 1 . 1 9 1 3) (zie hierna) 
3 .Maria Theresia (0M 26.04 . 1 848, +M 06.09 . 1 880) 
4.Bernard (0M 04.06. 1 852, +M 2 1 .05. 1 91 9) (zie hierna) 
5.Napoleon (0M 07.06. 1 850, +M 1 3 .09. 1 9 1 5) (zie hierna) . 

Charles Louis (1 845-1 91 3), fs Charles Louis 
Huwde in Maldegem op 27 augustus 1 878 met Barbara Maere (0M 02.07. 1 846), fia 
Francies en Barbara Vermeersch. Zij kregen zeven kinderen: 
1 .Emelie (0Adegem 1 7.02 . 1 883, +Ad 07.03. 1 883) 
2 . Emma (0Ad 1 7.02 . 1 883, + Ad 24.02. 1 883) 
3 .Camiel (0Ad 09. 1 2. 1 884, +? 1 3. 1 0. 1 946) . H ij week uit naar Frankrijk (Croix Nord) op 5 

januari 1 922. 
4.Seraphina (0Ad 1 9 . 1 1 . 1 886, +Ad 1 9.09. 1 887) 
5. Francies (0M 20.02 . 1 888, +M 30.01 . 1 889) 
6. Francies (0M 1 6.04 . 1 890, +M 25. 1 2. 1 890} 
?.Nathalie (0M 28.06. 1 891 , +M 23.0 1 . 1 975). Zij huwde in Maldegem op 27 april 1 92 1  met 

Ju les De Vogelaere (00edelem 03.04 . 1 891 ) ,  fs Bernard. Kinderen: 
Omer (0M 1 7. 1 0. 1 921 ), Georges (0M 1 7.04. 1 925) en Yvonne. (26.05. 1 932) . 



Bernard (1 852-1 91 9), fs Charles Louis 
Huwde in Maldegem op 2 1  oktober 1 881  met Ida Fiers (0Ursel 9.07. 1 845, +M 
26.08. 1 922). Zij was de weduwe van Ferdinand Bauwens. Met Ida kreeg hij vijf kinderen:  
1 .Charles Louis (0M 30.03. 1 882, +Adegem 1 8 .07. 1 926) (ongehuwd) 
2.Maria, Adolphina (0M 1 1 .05 . 1 883) ,  huwde in Maldegem op 01 ju l i  1 908 met Henricus De 

Meyer. Zij hebben zich dan in Aalter gevestigd . 
3.August (0M 04.09 . 1 884, +Adegem 1 962) (zie hierna) 
4.Brigitta (0M 1 7. 1 0. 1 886, +M 1 4.05 . 1 953) ,  gehuwd op 2 juni  1 920 met Emiel Sikaet. 
5.Cyriel (0M 03. 1 1 . 1 888) (zie hierna) . 

August (1 884-1 962), fs Bernard 
Huwde in Adegem op 28 augustus 1 9 1 1  met Emma Meire (0Adegem 27.02. 1 884, 
+Adegem 30.07. 1 964) . Ze kregen één dochter: Bertha (0Adegem 25. 1 2. 1 92 1  ); die huwde 
in Adegem op 5 september 1 945 met Jul iaan Tresonie (0M 1 7.09. 1 9 1 4) .  

Cyriel (1 888- ? ), fs Bernard 
Huwde in Maldegem op 1 4  mei 1 920 met Alida Braet (0M 02.05 . 1 890) , fia Honoré en 
Louisa Succaet. 
Ze kregen de volgende kinderen: 
1 .Maria Louise (0M 24.01 . 1 921 , +M 09.02. 1 921 ) 
2 .Malvina (0M 1 4.02. 1 922) 
3.Wil ly (0M 23.01 . 1 924). 

Napoleon (1 856-1 91 5), fs Charles Louis 

Huwde in Middelburg op 4 juni 1 880 met Maria Louisa Corthals (0Moerkerke, 
22.03 . 1 859). Wiezeke, zoals men haar noemde, is 1 01 jaar geworden en werd in 1 959 als 
1 DO-jarige gevierd in Middelburg .  
Ze kregen tien kinderen: 
1 .Elodie (0Middelburg 1 9.06. 1 880, +Middelburg 29.07 . 1 900) 
2.Edmond (0Middelburg 25.01 . 1 88 1 , +Middelburg 1 2 . 1 0. 1 88 1 ) 
3.Maria Theresia (0Middelburg 02. 1 2 . 1 882, +Middelburg 03 .02 . 1 900) 
4.Camiel (0Middelburg 28.09 . 1 884, +Hoboken 20 .02 . 1 970) (zie hierna) 
5.Alfons (0Middelburg 25. 1 0. 1 886, +Oostburg 26.06. 1 968) (zie hierna) 
6.Celesta (0Middelburg 05.04 . 1 890) 
?.Helena (0Middelburg 05.08. 1 89 1  ). Op 1 6  januari 1 9 1 4  ging zij in Antwerpen wonen en 

huwde aldaar met Karel Van Der Steen. 
8.Alida (0Middelburg 07.08 . 1 898, +Middelburg 1 0. 1 0. 1 898) 
9 .Si lvie (0Middelburg 29. 1 1 . 1 892, +Middelburg 05.07. 1 893) 
1 0.Theophiel (0Middelburg 1 7.09 . 1 894, +Middelburg 27.03 . 1 920).  

Camiel (1 884-1 970), fs Napoleon 

Huwde in Maldegem op 29 september 1 909 met Louise Standaert. Kinderen: Willy 
(0M 23.06. 1 9 1 2) ,  Jeroom (0M 1 5.03 . 1 920, +Wi lrijk 1 8. 1 2 . 1 972) , Jozef (0M 27.03. 1 923, 
+Hoboken 01 .06. 1 99 1 ) en Marie Josée (0M 1 8.06 . 1 927) . 

Alfons (1 886-1 968), fs Napoleon 

Huwde in IJzendijke (NL) op 7 mei 1 9 1 4  met Leonie Van Vooren (+Oostburg ,  rusthuis 
1 8.06 . 1 969). Op 1 3  november 1 9 1 5  kregen ze in IJzendijke een dochter: l rina, die twee 
dagen later overleed. J 259 



EEN DERDE ZIJTAK 
Achste generatie 

Robert De Coninck ( 1 81 8-1 900), fs Petrus 

De derde zijtak ontstond in de zevende generatie van N iclaeys, door het huwelijk  van 
Robert met Angelina Meire.  
Geboren in Maldegem op 3 oktober 1 81 8, huwde Robert in Maldegem op 28 augustus 
1 850 met Angel ina Meire (0M 1 3. 1 1 . 1 825) . Zij was de dochter van Francies (François) 

Meire (0Ursel 28.02 . 1 784) en Anna Marie De Coninck {0M 0 1 . 1 1 . 1 790) , uit de stam Jan 
De Ceuninck (Le Roy) . Het gezin kreeg acht kinderen:  
1 .Sabina (0M 20.02 . 1 851 , +Adegem 2 1 .04 . 1 904) huwde op 1 mei 1 885 met Eduard De 

Vuldere (0M 04.01 . 1 855) , fs Pieter . Kinderen:  Nathalie en Edward. 
2 .Louis (0M 04. 1 2 . 1 853, + Eeklo 28.03. 1 93 1 ) (zie hierna) 
3.Joseph (0M 06.0 1 . 1 856) Hij is overleden in Gent rond 1 920. Hij was er koetsier, dronk 

nogal graag pintjes en zou zodoende in een Gents kanaal gesukkeld zijn en verdronken. 
4.August (0M 1 9.07 . 1 858) (zie h ierna) 
5.Eduardus (0M 1 6.07. 1 86 1 ) (zie h ierna) 
6.Franciscus Xaverius (0M 04.02 . 1 867) (zie hierna) 
7.Petrus (0M 06. 1 1 . 1 869) bleef ongehuwd. Hij overleed in het rusthuis in Maldegem op 

1 0. 1 1 . 1 94 1 . 
8 .Amelie (0M 02.01 . 1 87 4, +M 1 3.01 . 1 922) huwde in Maldegem op 29 mei 1 896 met 

Charles-Louis De Backer {0M 04. 1 0. 1 87 1  ), fs Alexander. Ze kregen tien kinderen: Maria 
(0M 20. 1 1 . 1 896), gehuwd met Leopold Van de Walle; René (0M 22.03. 1 899) ; Livina 
(0M 24.09. 1 90 1  }, gehuwd met Maurits Van Landschoot; l rena (0M 02. 1 0. 1 904), gehuwd 
met René De Zutter; André (0M 1 0.04 . 1 907), gehuwd met Margareta Dhoore; Alice 
(0M 02.08. 1 909) ; Maurits (0M 24. 1 0 . 1 9 1 0) ; Ju l iaan (0M 1 4. 1 1 . 1 9 1 1 ) ; Albert 
(0M 26.02. 1 91 5) en Stefaan (0M 29.06. 1 91 6) .  

Robert overleed, 8 1  jaar oud, in Maldegem op  26  j u l i  1 900 en  Angelina op  3 december 
1 879. 

Louis De Coninck (1 853-1 931 ), fs Robert 

Met het oog op een famil iefeest stelden de "stamverantwoordelijken" van die famil ie in 
september 1 979, een tweede, vernieuwd famil ieboek samen over de afstammelingen van 
Louis De Coninck, met als titel Hoe het groeide. 

Louis huwde in Maldegem op 27 apri l 1 887 met Eugenie Van Deynse (0M 20.07. 1 860, 
+Eeklo 26.03 . 1 935) ,  fia Bernard en Rosalie Van Hecke. Hij was de stamvader van de 
famil ie die specifiek behandeld is in het boek. Aanvankelijk bezembinder, werd hij al vroeg 
jachtwachter op het domein "Prinsenveld" van de heren Theo en Edmond Dhont in Kleit. 
In de lente van 1 9 1 3, na een onenigheid tussen zijn vrouw en een van de broers Dhont, 
verliet de famil ie het hu isje aan het kasteel en betrok een boerderijtje in Eeklo. Louis was 
blijkbaar niet zo enthousiast met die gang van zaken, want hij bleef nog tot in de herfst 
van dat jaar met één van zijn zoons in zijn hu isje bij het kassteel wonen: de vruchten 
moesten eerst van het veld zijn .  



Louis en Eugenie kregen de volgende kinderen:  
1 .Désiré (0M 08.03. 1 888, +Eeklo 08 .05 . 1 968) huwde in U rsel op 08 ju l i  1 9 1 4  met Irma 

Banckaert (0Ursel 1 3 .08 . 1 888), fia Leopold. 
2.Emma (0M 22.01 . 1 889, +Zomergem 20.09. 1 978) huwde in Maldegem op 7 juni  1 9 1 1  

met René Neirijnck {0Ursel 05.02 . 1 89 1  ) ,  fs Domien. 
3.Emil ia (0M 1 5.08. 1 890, +Eeklo 1 1 .07. 1 970) huwde in  Eeklo op 30 apri l 1 9 1 4  met Adolf 

Neirijnck {0Ursel 05 .07 . 1 888), fs Karel .  
4.Hippoliet (0M 1 3. 1 0. 1 891 , +Eeklo 29.06 . 1 968) huwde in Eeklo op 08 mei 1 91 9  met 

Helena De Meyere (0Adegem 29.04 . 1 898) ,  fia Emile. 
5.Leonie (Leeken) (0M 08. 1 1 . 1 892, +M 25.07 . 1 978) huwde in Eeklo op 1 3  februari 1 9 1 5  

met Leopold Trenson {0M 1 4.04. 1 891 , +M 1 4.04 . 1 982) , fs Jacobus. 
6.Louise (0M 08.05 . 1 894, +Gistel 26.09. 1 971 ) huwde in Eeklo op 31 augustus 1 9 1 8  met 

Cyriel D'Hulster {0Gistel 3 1 .08. 1 895) , fs Eduardus. Na het overlijden van Cyriel in 1 926, 
hertrouwde Louise in Steene op 1 9  apri l 1 927 met Ju les Avonture (0Alveringem 
22.09 . 1 893) ,  fs Honoré. 

7 . l rma {0M 02 .01 . 1 898, +Roeselare 22. 1 0 . 1 970) huwde in  Eeklo op 1 1  april 1 9 1 8  met 
Henri Cooman (0Eeklo 20. 1 0 . 1 896) , fs Petrus. 

8.René {009.03. 1 900, +Eeklo 23.06 . 1 945) huwde in Eeklo op 31 mei 1 929 met Mathi lde 

Robert (0Eeklo 2 1 .05 . 1 905), fia Jan Baptiste. 
9.André (0M 1 0.07. 1 906, +Eeklo 28.05 . 1 977) huwde in Eeklo op 25 augustus 1 926 met 

Elvira Van Kerkhove (0Eeklo 31 . 1 2 . 1 905) , fia Charles Louis. Elvira overleed op 6 jun i  
1 932 in het ziekenhuis in Leuven. Op 2 augustus 1 933 hertrouwde André met Celina 
Potvliege (0Adegem 3 1 .08. 1 9 1 2) ,  fia Edmond.Kinderen :  Joris (0Eeklo 1 4.03 . 1 927) , 
Roger (0Eeklo 02.09 . 1 928) ,  Robrecht {005.06. 1 934) en Bertram (0Eeklo 1 7.09 . 1 938). 
Bertram is de stichter en directeur van de Oostvlaamse TV-zender AVS.  

Louis overleed in Eeklo op 28 maart 1 93 1  (77 jaar) . Voor de verdere afstammel ingen van 
Louis De Coninck verwijzen we naar het famil ieboek Hoe het groeide, waarin het wel en 
wee van die famil ietak zich grotendeels afspeelt in Eeklo en omgeving. 

August (1 858-1 931 ), fs Robert 

Hij huwde in Maldegem op 1 februari 1 884 met Amelie De Vogelaere (0M 1 6.01 . 1 861  ) ,  
fia Ferdinand en Barbara Verstringe. Uit hun relatie werden de volgende kinderen 
geboren: 
1 .Augusta (0M 22.06. 1 884, +M 1 1 .05 . 1 945) huwde in Maldegem op 4 augustus 1 905 met 

Henri Geyssens (0M 1 1 .0 1 . 1 876) , fs Petrus. Op 7 mei 1 920 hertrouwde Amelie met 
Edgard Blomme {0M 08.02 . 1 887) , fs Eduard .  

2.Camiel (0M 30.08 . 1 885) 
3.Alphons (0M 03.04. 1 888) 
4.Celina (0M 03.03 . 1 890) 
5.Lodewijk (0M 31 .01 . 1 892) 
6.Emma (0M 04.03 . 1 893) 
7.0dila (0M 1 5.02 . 1 895) 
8.Urbaan (0M 1 3.05 . 1 897) 
9.Adriana (0M 09. 1 2. 1 901 ) 
1 0.Zulma (0M 24.08 . 1 904). 



In 1 905 emigreerde het gezin, met u itzondering van de oudste dochter Augusta, naar de 
USA. August overleed op 1 februari 1 93 1  in Rochester (USA) en Amelie op 24 mei 1 943 
in Jamestown (USA) . 

Eduardus (1 861 -1 933), fs Robert 

H ij huwde in Maldegem op 1 3  april 1 888 met Amelie Trenson (0M 1 0.07. 1 858) . Ze 
kregen de volgende kinderen:  
1 .Robert (0M 25.05 . 1 889) huwde in Maldegem op 3 oktober 1 923 met Sidonie 

Daeninck, en op 6 september 1 924 emigreerde hij met zijn vrouw naar Frankrijk ,  
Chassiny in het Departement Aisne. 

2 .Camiel (0M 04. 1 0 . 1 89 1 ) is in 1 91 9  geëmigreerd naar Amerika 
3. Ida (0M 24.03 . 1 893, +M 1 5. 1 1 . 1 952) huwde in Maldegem op 5 november 1 9 1 9  met 

Camiel De Zutter (0M 20 . 1 1 . 1 889), fs Petrus 
4.Maria, Georgine (0M 1 8.03 . 1 895, +M 24. 1 0 . 1 897) 
5 .Medard (0M 03.02 . 1 897, +M 20. 1 1 . 1 897) 
6.Helena (0M 1 2. 1 2. 1 898) huwde in Maldegem op 1 1  juni 1 9 1 9  met Alfons Buysse 

(0M 25.02 . 1 897). Haar zoon Bertrand (0M 1 2 .05. 1 91 7) werd gewettigd bij haar huwelijk  
met Alfons Buysse. Op 20 april 1 927 is de familie verhuisd naar Adegem. 

?.Andreas (0M 03. 1 1 . 1 903) huwde in  Adegem op 1 7  oktober 1 928 met Jul iana Cobert 
(0M 1 7.02 . 1 906) en verhuisde naar Adegem op 20 april 1 927. 

Eduard overleed in Adegem op 22 augustus 1 933 en Amelie in Maldegem op 1 9  mei 
1 926. 

Franciscus Xaverius (1 867-1 955), fs Robert 
Hij huwde in Maldegem op 1 5  oktober 1 897 met Emma Van Loo (0M 29.05 . 1 876, 
+M 03.03 . 1 936) fia Medard. Ze kregen de volgende kinderen:  
1 .Hendrik (Richard) ( 0M 1 4.07. 1 898, +M 02. 1 2 . 1 958) huwde in Maldegem op 2 november 

1 923 met Maria Landuyt (0M 1 6.09 . 1 897, +Sijsele 2 1 . 1 2. 1 978) en had één zoon Robert 
(0M 05. 1 0. 1 924) 

2. René (0M 1 2. 1 2. 1 899, +M 07. 1 0. 1 979) huwde in Maldegem op 1 4  september 1 928 met 
Romanie Van Den Eeckhoute (0M 27.05 . 1 908, +M 09.08. 1 976). Kinderen: Gabriel 
(0M 23.07. 1 930) en Li l iana (0M 1 9.03. 1 934) 

3.Andreas (0M 2 1 .04 . 1 906) huwde in Maldegem op 27 juni  1 934 met Emma (Bertha) Van 
Haecke Emma (Bertha) (0M 1 3. 1 1  . 1 91 1 ) , fia Eduard en Maria Sierens. Zonen : Carlos 
(0M 20.04 . 1 935) en Daniel (0M 1 4.06. 1 946) 

4.Jul iaan (0M 25.06. 1 91 3, +M 1 6.03. 1 97 1 )  huwde in Maldegem op 3 1 .03 . 1 937 met Maria 
Staelens (0M 05. 1 2. 1 9 1 5, +M 3 1 . 1 2. 1 988), fia Hendrik en I rma Sierens. Dochters: 
Francine, Charline en Carine. 



VIERDE ZIJTAK 
Achtste generatie 

Josephus De Coninck (1 830- ? ), fs Petrus 

De vierde zijtak ontstond door het huwelijk in Maldegem op 1 4  oktober 1 857 van 
Josephus (0M 0 1 -03-1 830), fs Petrus en Joanna Longuevil le, met Sabina Grammens 

(0M 22-08-1 835), fia Ambrosius en Joanna Meire.  Dit gezin kreeg zeven kinderen : 
1 .Louis (0M 06.04 . 1 858) 

2.Rosalie (0M 22.09 . 1 859) 
3.Francies (0M 21 .09 . 1 862) 
4.Silvie (0M 1 8 .08 . 1 865) 
5 .Emelie (0M 03.03 . 1 868) 
6.Mathilde (0M 1 9.05. 1 87 1 )  
7.Emma (0M 03.03 . 1 874) . 

Sabine Grammens overleed in Maldegem op 1 9  januari 1 878. Joseph zag het bl ijkbaar 
niet zitten om zijn opgroeiende kinderen een goede toekomst te verzekeren in het 
armoedige Kleit en verhuisde op 1 4  augustus 1 880, met zes van zijn kinderen, naar St
Amandsberg . Zijn dochter Si lvie was reeds op 28 april 1 880 uitgeweken naar St-Andries. 
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3.Rijksarchief Gent (RAG), Ambacht Maldegem, nr. 595, p. 1 04. 
4.VERSTRAETE D" a.w" 8 februari 1 953. 
5.Drs. DEPREZ, in: Flandria Nostra , Deel 1/1 23. 
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22.VAN DE ROSTYNE H., Pépinières De Coninck. In: jaarboek van Het Ambacht Maldegem 2002, p. 206. 

Zie ook de reeks artikelen in het weekblad Vrij Maldegem 1 989. 
23.Gemeentelijk archief Maldegem (GAM), Zittingen schepencollege 14. 03. 1923 en 30. 07. 1923. 

24.0E CONINCK P., Het Waarschootveldeken. In :  Jaarboek Het Ambacht Maldegem 2004, p. 1 1 8. l 263 



DEEL I l  
AFSTAMMELINGEN VAN ENE MICHIEL LEROY 

I n  het eerste hoofdstuk hebben we de verwantschap aangehaald van N icolaeys met de 
andere Leroys of De Conincks, namelijk met de afstammelingen van een zekere Michiel. 
H ierna volgt de afstamming van de zonen van die M ichiel, namelijk  van Phil ips, Frans, 

Alard en Jan. Van Michiel hebben we geen nadere gegevens gevonden. 

A. Phi l ips Leroy (De Coninck) (rond 1 61 5? - 1 667) 

Phi l ips was gehuwd vóór 1 637 met Joanna (Jenne) Franchoys. 

Zij hadden de volgende kinderen:  
1 .Joanna (Janneken) (0M 1 3.05 . 1 640, +M 08.07. 1 684) .  Joanna Tïelman, de vrouw van 

Nicolaeys Leroy, was haar meter. Zij huwde in Maldegem op 4 juni  1 665 met Balthasar 
(Balten) Terré (0M rond 1 642) 

2 .Andréa (0M 03. 1 1  . 1 642). Datum overlijden is ons niet bekend, maar het moet zeker vóór 
1 659 geweest zijn ,  zoals men kan zien in het hiernavolgend document. 

3.Maria (Marijken) (0M 23.02. 1 648) .  Haar meter was Maria De Coninck (Maeyken Leroy), 
de zuster van Phi l ips. Zij huwde in Maldegem op 23 april 1 669 met Pieter Vernaet 
(0M 24.01 . 1 644) , fs Jan en Catharina Van Den Bu lcke. 

4 .  Peter (Pieter) {0M 04. 1 2 . 1 650) (zie hierna) 
5.Anna (Tanneken) (0M 1 8 .07. 1 655, +Adegem 1 4.05 . 1 730) huwde in Maldegem, 1 6  jaar 

oud, op 26 ju l i  1 67 1 , met Peter De Hurtere of Durter (0M in 1 649, +Adegem 06.07. 1 71 9) ,  
fs Jacobus. 

· 

Phil ips overleed in Maldegem op 6 augustus 1 667. Zijn vrouw Joanna op 1 7  mei 1 671 . 

U it een resolutieboek noteerden we de volgende tekst: Op den 1 Sden july 1659 is Philips, 

fs Michiel, vremde, gheaccepteert als vrijlaet van desen ambachte met Pieter, Janneken, 

Marijken ende Tanneken, sijne vier kinderen gheprocureert bij Jenne Franchoys, sijne 

huysvrauwe, naer dien hij verc!aerst heeft van gheen andere civiliteyt te weten ende datte 
se/ven belofte van te betaelen alle pointijnghen, settijnghen, mitsgaeders andere lasten 
ghelyck lasten van desen ambachte schuldigh ende ghehouden sijn te betaelen 

inghevolghe de ceure ende costuymen vanden lande vanden vrijen. Actum als vooren. 
Goeman1 • 

Het is een belangrijke tekst, in die zin dat het de zekerheid geeft dat Phi l ips de zoon was 
van Michiel , dat hij in 1 659 vrijlaet werd van Maldegem, gehuwd was met Jenne 
Franchoys en toen vier kinderen in leven had (Andréa was reeds overleden) . 

Na het overlijden van Phi l ips werd geen staat van goed opgemaakt, dat gebeurde wel na 
de dood van zijn weduwe Janneken Franchois. We citeren hierna enkele gegevens uit die 
staat van goed, opgesteld op · 1 O juni  1 67 1 2: 
Alvooren doet alhier te noteren dat de overledene in haer leven naer de doof van wijlen 
den voomoemden Philips De Conijnck haeren man geenen staet van goede en heeft 

ghemaeckt nachte wettige ghe/yquideert nemaer ende met haer kynderen is blijven 

huishouden ghelyck sij met haeren man hadde ghedaen sonder.dat s1j binnen desen t1jt 

het heeft vera!ieneert ofte gheconquesteert, dienende alhier voor memorie. 
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niet van wijlen haeren man ten huwe/ijck ghebracht. 

Tijdens hun huwelijk hadden zij op 27 juni 1 660 aan Gi l l is De Zutter en Martijken de Pape 
gekocht het volgende gekocht: Twee ghemeten bosch, sijnde als nu te lande ghebrocht, 

beplant ende betimmert ende is teghenwoordig de hofstede daer beede de overledenen 

uet verstorven sijn met den huis, schure ende doorenhaeghen daerbij ligghende de selve 

partie binnen haeren grachten in twee partijen aen elckandere van outs ghenaempt de 

Catte boven C/eyt, tusschen, de naervolgende partie aende suitsijde, aende noortsijde 

eene dreve, danof de helft hiermede is gaende die loopt van Boonevelt naer Zuuthoutte, 

streckende metten westhende bij de Ede ende mette oosthende bij de voornoemde dreve 

gaende over dhelft medegaende. 

Op 1 5  november 1 659 hadden zij eveneens twee gemeten bos gekocht van weduwnaar 
Robert Lambrecht. Dat bos, palend aan het voorgaande, hadden zij ook in cultuur 
gebracht. Bovendien hadden zij op 1 maart 1 66 1 , in dezelfde omgeving, 1 gemet en 1 50 
roeden land gekocht van Joos Zoetaert, op 1 7  mei 1 637 drie gemeten ouder lant ende 

velt van Gui l laume Boone, van Jooris De Muncq 50 roeden land nabij de hofstede van 
Jooris De Muncq en van Gui l laume Heeckhout 1 20 roeden land, gelegen nabij Al laert De 
Coninck. Dat alles vormde een totaal van bijna negen gemeten. 

De staat werd afgesloten met een batig saldo van 27 ponden, 1 9  schel l ijnghen en 9 
grooten .  Ook hier zijn de kosten die een sterfgeval met zich bracht, opmerkelijk :  in totaal 
ongeveer 8 pond. H iervan zijn 5 pond voor de uitvaart, kerkdienst, brood en vaten bier en 
3 pond voor navolgende administratieve kosten bestemd: schattingen, opstellen staat van 
goed, vaste rechten van overheidspersonen enz. Een vergel ijk ing: toen bedroeg de prijs 
van een koe ongeveer 3 pond. 

De onroerende bezittingen, te verdelen onder de vier kinderen, schatte men op 1 60 pond.  
De verdeling of wettelijke verkavel ing greep eveneens plaats op 1 O juni 1 67 1 . Pieter, de 
enige zoon kreeg kavel A, waarin het woonhuis begrepen was3: Wettelijke vercavelijnghe 

ende verdeel geschiet tusschen Balten Terre, thuwelick hebbende Janneken De 

Ceunijnck, voorts Pieter De Ceunijnck, soa over heuen se/ven, als wettelicke voochden 
over Pieter ende Tanneken De Ceunijnck, minderjaerighe weesen, alle kijnderen van 

Philips De Ceunijnck, gheproquereert bij Janneken Franchois, heuen vaeder ende 
moeder was, ende dat van alle de gronden van erven, bij heuen achter ghelaeten, ende 
sijn ghestelt in vier cavels ende deelrollen ende geanotteert mette /ettren A, 8, C en D. 
Eerst Gave/ A 
Desen cave/ is ghevallen up Pieter De Coninck . . .  

Peter (1 650-1 679), fs Phi l ips 

Peter huwde in Maldegem op 26 ju l i  1 671  met de 1 6-jarige Joanna Van Eeckhoute 
(0M 04.04. 1 655, +M 1 3.02 . 1 674) , fia Christoffel (Stoffel) en Catharina (Cathelijne) 

Haemelijck. Na het overlijden van Joanna - ze was amper 1 9  jaar - hertrouwde Peter in 
Maldegem op 9 juni 1 675 met de 1 9-jarige Jacoba (Jacquemijntken) Bauts (Baute) 
(0M 1 9.09 . 1 655, +M 1 6. 1 0. 1 679), fia Jan en Joanna De Vos. 

Met Jacquemijntken had Peter twee kinderen : 
1 .Pieter (0M 1 3. 1 2 . 1 676) (geen verdere gegevens) 
2.Joannes (Jan) (0M 1 9 .09 . 1 679, + ? ) .  l 265 



Peter overleed in Maldegem op 1 april 1 679 ; hij was slechts 27 jaar geworden en toch 
tweemaal getrouwd geweest en bijna tweemaal weduwnaar. Het echtpaar liet twee zeer 
jonge wezen na. 

Jan (1 679-1 71 6), fs Peter 

Jan huwde in Maldegem op 26 ju l i  1 71 O met Maria Magdalena De Paepe 

(0M 24.04. 1 68 1 , +M 24.09 . 1 762,80 jaar), fia Judocus en Cornelia Bourjan. Zij kregen 
twee kinderen:  Anna Maria (0M 23.09. 1 71 2, + ? ) en Anna Catharina (0M 09. 1 0. 1 71 5, 
+M 02.02. 1 71 6) .  

Aangezien er geen mannelij ke afstammelingen meer zijn ,  eindigt h ier de  rechtstreekse 
afstamming van de tak Ph i l ips De Coninck en behandelen we zijn broer Frans. 

x x x 

8. Frans Leroy (De Coninck) (0rond 1 620? - 1 671)  

Frans, in  sommige oude documenten ook betiteld a ls  Franchois de la  Roy, was een eerste 
maal gehuwd met Maria de la Noys (Lannoy}, die in Maldegem overleed op 22 
december 1 667. 
U it dit huwelijk zijn  de volgende kinderen gesproten :  
1 .Maria (0M 1 5.05. 1 641 , + M  23.08. 1 64 1 ) 
2 . Francisca (0M 0 1 . 1 1 . 1 642) 
3 .Catharina (0M 08. 1 0. 1 643) 
4.Judoca (0M 08. 1 2 . 1 644) 
5 .Phi l ips (0M ?) 
6. Peter (0M 1 3.07. 1 648, +M na 1 676) (zie hierna) 
?.Joanna (0M 1 4.04 . 1 652) 
8.Jan (0M 28. 1 0. 1 657) 
9.Adriaen (0M 30.03. 1 659) (zie hierna) . 

Na het overlijden van zijn eerste echtgenote hertrouwde Frans met Magdalena 

Verbrugghe. Met haar kreeg hij één kind : Antoon (0M 1 3.06. 1 660, +M ? ) . Waar en 
wanneer Magdalena en haar kind overleden zijn ,  is ons niet bekend. 
Op 3 ju l i  1 668 ging Frans een derde huwelijk aan met Livina De Vriendt. Uit die relatie 
is zijn elfde kind geboren:  Domitil la {Odilia) (0M 30.07. 1 669, +M 22.01 . 1 670) . 

Frans overleed in Maldegem op 27 ju l i  1 67 1  (in de gegevens van de staat van goed is 
1 augustus vermeld) .  Volgens de staat van goed opgemaakt na zijn overlijden op 1 6  
september 1 671 4, waren toen nog vier van zijn elf kinderen in leven: Phi l ips, Pieter, 
Janneken en Adriaen.  Zijn weduwe Livina De Vriendt {bezitster) liet de staat opmaken; 
Pieter Trenson was voogd over de vier wezen, van vaderszijde en Peter Lannoy van 
moederszijde, verweekt bij Marie Lannoy, sijne eerste huysvrouwe. Voorts geene 
kynderen bij dese besittighe danof sy is hebbende inde catheylen de vijf deelen van 
achte. Omme thouden affirmatie ende liquidatie van desen staet de goederen daermede 

begrepen verscheeden ende verdeelt te worden. Achtervolgende de ceure ende 
costuyme slants ende appendantschen van dan vrijen waerondec dit sterfhuys ghelegen 
is. 



Als onroerend bezit was er een stuk  land ofte sompelijnghe, wesende van ouds eenen 

vyver, van ongeveer 500 roeden, ten zuiden palend aan het veld van Papinglo en ten 
noorden aan de nieuwhooftdreve daer de buyse op light. 

Het hofstedeken waarop Frans met zijn gezin woonde, pachtte hij voor 10 schellijnghen ' 

t jaers aan de kerk van Maldegem5• Dat huisje, met een koeienstal daaraan palend en 
een schuurtje,  was gelegen in Kleit, ten oosten van de Cleytstraete en met de zu idzijde 
aan de Ede. Verder had hij ook nog land in pacht van de kerk, van de Disch van 
Maldegem en van de weduwe Wouckier. 

Bij de lasten noteren we een schuld aan Pieter Foeke, om zijn beesten te laten grazen op 
het velt van Papinglo en twee pond voor het steken van turf in 1 670. We noteerden enkele 
prijzen: een koe : 2 pond; een kalf :  2 sch 6 gr;  een zwijn :  2 sch .  We zien ook dat Frans een 
hoeveelheid vlas verbouwd had dat 1 1  schel l ijnghen geprezen werd . De staat van goed 
sloot af met een batig saldo van 25 pond,  1 1  sch en 5 grooten. 

Peter (1 648 - ? ), fs Frans 
Peter of Pieter huwde een eerste maal in Maldegem op 28 februari 1 672 met Laurentia 

De Pauw (0M 1 7.05. 1 643) , fia Henri. Laurentia overleed in  Maldegem op 27 augustus 
1 675, na 3 jaar huwelijk. Ze hadden geen kinderen. 

Peter hertrouwde in Maldegem op 29 april 1 676 met Petra De Coninck (0M 1 5.05 . 1 656) , 
fia Roeland en Joanna Pyfroen, van de stam N icolaeys De Coninck (zie aldaar). Nog geen 
twee maanden na haar huwelijk overleed Petra. 

Adriaen (1 659-1 689), fs Frans 

Adriaen huwde in Maldegem met Maria De Neve, geboren rond 1 650, fia Georg De Neve 
en Joanna Goethals. Ze kregen één kind : Petroni l la (0M 08.03 . 1 689, +M 29.08. 1 703) die 
maar 1 4  jaar oud werd. 
Adriaen overleed in Maldegem op 1 5  apri l 1 689 (30 jaar) en zijn echtgenote Maria op 23 
december 1 699 (50 jaar) . 

Hierbij stopt ook de rechtstreekse afstamming van de famil ietak Franchois De Coninck. 
We gaan verder met zijn broer Alard . 

x x x 

C. Alard Leroy (De Coninck) (0rond 1 620? - 1 667) 

Alard huwde in Maldegem een eerste maal op 4 mei 1 642 met Apolonia Rooselaer 
(0 ? , +M 20.02 . 1 645) .  Ze kregen één kind, Michael (0M 22.02. 1 643, +M 08.04. 1 671  } ,  
vermoedelijk genoemd naar zijn grootvader. Na het overlijden van Apolonia hertrouwde 
Alard op 26.04 . 1 650 met Livina (Vljntken) Van Eeckhoute (0 ? , +M 1 4 . 1 2 . 1 667) . 
Ze kregen de volgende kinderen: 
1 .Frans (0M 28. 1 0. 1 651 , +M vóór 1 668) . Hij is niet meer vermeld in het wezenregister van 

1 5.02 . 1 668, evenmin als de hiernavolgende twee wezen. 
2.Livina (0M 26.07 . 1 654, +M vóór 1 668) 
3.Petroni l la (0M 31 . 1 0. 1 655, +M vóór 1 668) J 267 



4.Maria (Marije) (0M 04.04 . 1 660,+M 03.05. 1 67 1 ) 
5.Josina (0M 23.03 . 1 663, +M 24.03 . 1 663) 
6 .N icola (Clara, Claesyne) (21 .08. 1 664, +M 1 4.04 . 1 676) 
?.Jacob (0M 1 8 .02 . 1 667, +M 08.06. 1 669) .  

Alard overleed in Maldegem op 1 8  november 1 667, en zoals hierboven reeds vermeld, 
Livina amper twee maanden later. Van haar zeven kinderen waren er toen nog drie in 
leven:  Maria, C laesyne en Jacob. Op 1 5  februari 1 668 werd een staat van goed 
opgesteld6• François De Coninck, oom van de wezen, was aangesteld als voogd van 
vaderszijde en Christoffel Van Eeckhoute, eveneens oom van de wezen, was voogd van 
moederszijde. De staat werd overgegeven aan M ichaël ,  de meerderjarige zoon uit het 
eerste huwelijk. De fami l ie heeft op een hofstedeke gewoond in Kleit, Beuckensede 

(Baaikensedestraat). 

Opmerkelijk is dat Roeland De Coninck, fs Nicolaeys, borg stond voor de drie wezen: 
Comparerende ter griffie van het ambacht van Maldeghem, in persoone Roe/ant De 

Coninck upsitter vande voorseide ambachte, welcke comparant heeft hem bij desen 

ghestelt ende geconstitueert seker borghe ende principae/ ende Stoffel van Heechautte 

voocht vande weesen van Allaert De Coninck tot Cleyt ende dat over ende ter cause 

vande administratien bij de voorseide Heechautte over dese weesen ghenomen ende ter 

namen ende ter deser wille comparerenen den se/ven Heechautte de we/eken deselven 

sijne borghe belast danof casten ende schadeloos te stellen, desen viii april 1668'. 

Michael De Coninck (1 643-1 671 ), fs Alard 

Michael huwde in Maldegem op 1 9  september 1 669 met El isabeth Van Hul le (0M ? ), fia 
Jan en Cathelijne De Caesemaeker. Tijdens hun kort huwelijksleven kregen ze één kind : 
Ph i l ippa (Lyppine) (0M 1 9 . 1 2. 1 670), die op 26 februari 1 693 in Maldegem huwde met 
Amatus Coole (0 ? ) 

Aangezien er geen andere afstammelingen waren, stopt hier de stamreeks van Alard. 

x x x 

D. Jan Le Roy (De Ceuninck) (0rond 1 624? - 1 668) 

Over één tak van de afstammelingen van Jan Leroy (De Conink) publ iceerde Luc De 
Coninck uit Gent, een telg u it de 1 Ode generatie, in 1 990 een uitvoerige 
fami l iegeschiedenis, met tal rijke fami l iefoto's en waarin hun levensperiode in verband 
gebracht werd met de toenmalige tijdsomstandigheden. 

Eerste generatie 

Jan De Ceuninck huwde in Maldegem op 28 ju l i  1 647 met Christine Lefebure (De 
Fevere). Zij zou geboren zijn rond 1 624. Bij haar overlijdensdatum 23 november 1 674 is 
vermeld dat ze toen 50 jaar was. Bij zijn huwelijk traden zijn broer Alard en zijn 
schoonbroer Simon Trenson (gehuwd met Maeyken Leroy) op als getuigen. 

Het gezin van Jan en Christine kreeg de volgende kinderen: 
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Zij huwde in Maldegem op 9 oktober 1 672 met Bartholomeus Roelant. Kinderen : Robert 
(0 1 2.07. 1 673), Jacob (0M 24. 1 0. 1 674) en El isabeth (0M 1 9 . 1 1 . 1 675) 

2.Marcus (0M 08.07. 1 651 , +M voor 1 676) . Peter: Phi l ips Leroy, meter: Maria De Fevere. 
(ongehuwd) 

3.Jan (M0 09.06. 1 652, +M voor 1 676). Peter: Jan Coci, meter: Godel ive De Fevere. 
(ongehuwd) 

4.Joanna (0M 2 1 . 1 0 . 1 653, +M 03.07. 1 670) .  Peter: Roeland De Coninck (stam N iclaeys) . 
meter: Maria De Coninck (x Simon Trenson) .  (ongehuwd) 

5.Christiaan (0M 1 6.01 . 1 656, +M 05.02 . 1 677). Peter: Matheus Reijnaert, meter: Susanna 
Trico. (ongehuwd) 

6.Josina (0M 03.09 . 1 658. Peter: Peter Trenson (fs Simon), meter: Josina Utenbroecke. 
(ongehuwd) 

?.Margriet (0M 06. 1 1 . 1 660, +M 09.04 . 1 683). Peter: Phi l ips Longuevil le, meter: Margareta 
De Cuennijnck (stam Nicolaeys) . (ongehuwd) 

8.Jan (0M 1 6.03. 1 664, +M 26.02 . 1 731 ). Peter: Peter De Voghelaere, meter: Maria De 
Coninck (x Simon Trenson) (zie hierna) 

9.Michaël (0M 29.09 . 1 666, +M 07.06 . 1 690) . Peter : Jan Trico, meter: Joanna De 
Voghelaere. (ongehuwd) 

Jan overleed in Maldegem op 1 5  november 1 668 en Christine, zoals bovenvermeld, op 
23 november 1 674. Na het overlijden van Jan werd geen staat van goed opgesteld. Dat 
gebeurde wel na de dood van Christine8 , op 1 5  april 1 676. Toen waren er nog vier 
minderjarige kinderen in  leven: Christiaan, Margriet, Jan en Michie l .  Bart Roelant, 
echtgenoot van Cathelijne, en Phil ips Longhevi l le, peter van Margriet, waren als voogden 
aangesteld. Uit de gegevens van de staat van goed noteren we dat het echtpaar woonde 
in Kleit, ten westen van de c/eystraete, en dat Christine nog een partij land bezat up 

Winghene dat ze geërfd had van haar ouders.  

Tweede generatie 

Jan De Coninck (1 664-1 731 ), fs Jan De Coninck 

Jan huwde in Maldegem op 1 2  juni 1 689 met Robertina Grammens (0M 1 6. 1 2 . 1 667) , fia 
Jacob. 
Het gezin kreeg tien kinderen : 
1 .Anna (0M 1 1 .09 . 1 690, +M 07.05 . 1 742) huwde in Maldegem op 02.06; 1 7 1 6  met Peter 

De Lannoy (0M 30.09 . 1 692, +M 03. 1 1 . 1 749) . Zij kregen eveneens tien kinderen. Na het 
overlijden van Anna hertrouwde Peter op 3 juni 1 7  42 met Maria Brackel ( +M 
20.03. 1 7  49) en na haar overlijden hertrouwde hij met Theresia Lambrecht. 

2.Bartholomeus (0M 1 1 .09 . 1 690, +M1 3. 1 0. 1 690) tweelingbroer van Anna. 
3.Jacob (0M 1 2.02 . 1 692, +M 1 3.02. 1 73 1 ) (ongehuwd) 
4.Jan (0M 01 .06 . 1 693, +M 1 9 . 1 2. 1 707) 
5.Phil ips (0M 1 1 . 1 2. 1 694, +M 28.03 . 1 725) (zie hiernaast) 
6.Marîa (Marie) (0M 1 1 . 1 1 . 1 696, +M 1 8 .04.1 758) huwde in Maldegem een eerste maal op 

1 1 juni 1 71 9  met Judocus (Joos) De Zutter (+M 1 4 .02 . 1 747) en hertrouwde op 2 1  
augustus 1 748 met Gabriel Caboor (0M 03.09 . 1 720, + M  1 0.01 . 1 756) , fs Pieter, 
weduwnaar van Suzanne Roete. 

?.Mattheus (Matthijs) (0M 1 8. 1 0. 1 698, +M 28.02 . 1 778) (zie hierna) 
8.Francisca (Franchoise) (0M 1 9.08. 1 701 , +M 1 1  . 1 2 . 1 789) huwde in Maldegem op 3 

augustus 1 732 met Jan Van Landschoot (0M 25.0 1 . 1 703, +M 23.0 1 . 1 784), fs Egidius. 1 269 



9 . Petronel la (Pieternelle) (0M 07.04 . 1 704, +M 04.02 . 1 705) 
1 0. Paul ina (Paulijntien) (0M 1 4.04 . 1 706, +M 1 8. 1 2. 1 732) huwde in Maldegem op 25 

februari 1 732 met Ambrosius Van Landschoot (0M 1 6.09 . 1 705, +M 06.04 . 1 775) ,  fs 
Egidius. Hij was de broer van Jan, die gehuwd was met Francisca. Na het overlijden 
van Pau l ina hertrouwde Ambrosius met Petroni l la Caboor. 

Derde generatie 

Phi l ips (1 694-1 725), fs Jan 

Phi l ips huwde in  Maldegem op 30 apri l  1 72 1  met Suzanna Grijspeert (0M 1 0.01 . 1 700, 
+M 26.09 . 1 780), fia Frans. 
Ze kregen drie kinderen:  
1 .Matthias (0M 1 723 (?) +M 2 1 .06. 1 736) 
2 .Jan (0M 1 1 .06. 1 722, +M ? ) 
3 .Jacob (0M 22.01 . 1 724, +M ? ) 

Mattheus (Mattijs) (1 698-1 778), fs Jan 

Mattheus had als roepnaam Mattijs en huwde in Maldegem een eerste maal op 1 4  
september 1 727 met Agnes Coussy (0M 2 1 .01 . 1 705, +M 23.02. 1 743) ,  fia Marijn en 
El isabeth De Coninck, van de stam Nicolaeys. 
Mattijs hertrouwde op 23 april 1 7  43 met de 22-jarige Maria Francisca Gobeijn 
(0M 05. 1 2 . 1 7 1 8,  +M 1 4.05 . 1 780), fia Jan en Joanna Petit. Vermoedelijk  zal haar 
roepnaam Francisca geweest zijn ,  aangezien haar huwelijk  is ingeschreven onder die 
voornaam en in  sommige documenten is ze ook vermeld als Francisca. In het 
overlijdensregister van de burgerlijke stand is ze echter ingeschreven onder de naam 
Anna Francisca, de naam van haar zuster. 

Met Agnes kreeg Mattijs vijf kinderen :  
1 .  Pieter Jacob ( 0M 1 1 . 1 1 . 1 729, +M 28.08. 1 792) (zie hierna) 
2.Anne Maria (0M 28.02. 1 732, +M 1 0 .05. 1 8 1 0) huwde in Maldegem op 3 mei 1 757, met 

Arnold Gamay (0M 1 7.06. 1 73 1 , +M 1 7.05 . 1 767) , fs Livine. Na zijn overlijden 
hertrouwde Anne Marie op 4 april 1 780 met Peter De Backer (0Waarschoot rond 1 708, 
+M 1 7 .01 . 1 784) . Hij was de weduwnaar van Petronella Van Hecke en had één kind : 
Anna Catharina De Backer (0M 03.07. 1 744, +M 07.0 1 . 1 829) 

3.Jan (0M 1 6 .03. 1 735, +M 1 0.09 . 1 803) (zie · hierna) 
4 .Joanna (0M 1 9 .09. 1 737, +M 06.02 . 1 820) huwde in Maldegem op 1 2  apri l 1 768 met 

Peter Trenson (0M 09.09 . 1 739, +M 03.06 . 1 793), fs Peter. Ze kregen vijf kinderen: 
Joanna ( 1 769), Joanna (1 771 ) ,  Maria Magdalena ( 1 774), Carolina ( 1 777) en Peter ( 1 783) 

5. Petronella (0M 21 .08. 1 742, +M 20.02 . 1 7  43) 

Kinderen uit de relatie van Mattijs met Maria Gobeijn :  
1 .M ichael (0M 04.05. 1 744, +M 24.04 . 1 748) 
2 . Frans (0M 0 1 .07. 1 745, +M 05.05 . 1 753) 
3.Matthijs (0M 1 8.03 . 1 748, +M 28. 1 2. 1 830) (zie hierna) 
4.Jacob (0M 1 9. 1 1 . 1 749, +M 1 3.09 . 1 759) 
5 . Pau la (Paulina) (0M 09.03. 1 754, +M 06.02 . 1 779) huwde in Maldegem op 1 5  april 1 777 

met Francies Grijspeert (0M rond 1 754, +M 1 6.07. 1 824), fs Petrus. Na het overlijden van 

Paula hertrouwde Francies op 1 8  ju l i  1 780 met Isabella Roels· (geboren in Moerkerke 

270 1 rond 1 755) 



6. Isabelle (0M 06.02 . 1 759, +M 09. 1 1 . 1 763) 
?. Isabelle (0M 29.01 . 1 765, +M 1 2.07. 1 779). 

We hebben al gewezen op de grote kindersterfte die er vroeger heerste, maar tijdens het 
huwelijksleven van Mattijs was het toch echt treurig .  Zijn eerste huwelijk met Agnes 
Coussy eindigde na 1 5  jaar, aangezien Agnes overleed begin 1 7  43, drie dagen na de 
dood van haar vijf maanden oude dochtertje. Mattijs, die achterbleef met vier minderjarige 
kinderen, was wel genoodzaakt te hertrouwen. Was het uit medelijden met de kleine 
wezen of wat dan ook, maar twee maanden na dat tragische gebeuren trouwde de 22-
jarige Maria Francisca Gobeijn met Mattijs. Er kwam al vlug een hele kroost bij en Mattijs 
was reeds 66 jaar toen zijn jongste kind geboren werd. Toen hij in 1 778 op 79-jarige 
leeftijd overleed, waren er nog 7 van de 1 2  kinderen in leven:  vier uit het eerste huwelijk 
en slechts drie uit het tweede. Bovendien zijn in het geboorteregister vijf doodgeboren 
kinderen uit dit tweede huwelijk  genoteerd . Mattijs is wel oud geworden, maar zijn 
echtgenote moet geen gemakkelijk leven gehad hebben, al werd ze toch nog 6 1  jaar. 
Uit de staat van goed opgemaakt na de dood van Mattijs9, noteren we dat hun hofstedeke 
gelegen was in Kleit, in de Urselweg, op de hoek van een straatje dat naar Papinglo l iep. 

Vierde generatie 

Pieter Jacob (1 729-1792), fs Matthijs 
Hij huwde in Maldegem op 2 februari 1 75 1  met Livina Gaffé (0M 27 februari 1 726, +M 1 O 
augustus 1 778), fia Mattheus en Joanna Lannoy. Zij was de weduwe van Jan Borgonjon 
(+M 1 7.08 . 1 750) en had reeds één kind : Petronella Borgonjon (0M 01 .02 . 1 750) .  
Met Pieter Jacob kreeg zij nog de volgende kinderen: 
1 .Anne Marie (0M 1 2 .08. 1 752, +M 1 3.09 . 1 776) huwde in Maldegem op 28 mei 1 776 met 

Bernard Caboor (0M 03.04.1 749, +M 05.04 . 1 807) .  Ze was bijgevolg nog geen vier 
maanden getrouwd geweest. 

2. lsabel la (0M 1 7.05 . 1 755, +M 28.08. 1 766) 
3.Jan Francies (0M 1 2 .04.1 758, +M 1 7.04 . 1 758) 
4.Paulina (0M 1 1 . 1 2. 1 759) huwde in Maldegem op 1 4  september 1 778 met Pieter Verbeke 
5.Ambroos (0M 1 9 . 1 0. 1 762) ,  +M 25.08 . 1 845) (zie hierna) 
6.Victoria (0M 23 .03 . 1 766) 
7.Peter (0M 0 1 . 1 2 . 1 771 , +M 09.01 . 1 780) .  

Jan (1 735-1 803), fs Matthijs 

Hij huwde in Maldegem op 4 mei 1 757 met Anna Maria Van Landschoot 

(0M 02.04 . 1 734) , fia Egidius. 
Zij kregen de volgende kinderen :  
1 .Pieter Jan (M0 25.01 . 1 758, +M 1 1 .07 . 1 800) (zie hierna) 
2.Ambroos (0M 08.01 . 1 760, +M 1 1  .01 . 1 760) 
3.Jan (0M 27.05. 1 761 , +M 02.07. 1 761 ) 
4.Joanna Maria (0M 3 1 .05 . 1 762, +M 20. 1 2 . 1 8 1 3) huwde in Maldegem op 24 april 1 780 

met Domien Gobeijn (0M 1 0.05. 1 753, +M 1 5 .03 . 1 803) . Tweede huwelijk op 4 mei 1 803 
met Ambrosius Trenson (0M 1 4.06 . 1 768, +M 07.07 . 1 830) 

5.Barbara (0M 31 .01 . 1 765, +M 27.03 . 1 765) 
6.Elisabeth (0M 20.03 . 1 766, +M 04.05 . 1 766) 
7.Jan (0M 06.02 . 1 769, +M 22.04 . 1 769) 
8.Carolina (08.01 . 1 772, +M 1 5 .04 . 1 772) 1 271 



9.Anna Maria (0M 1 7.02. 1 773, +M 09.08 . 1 775) .  

Vijfde generatie 

Matthijs (1 748-1 830), fs Matthijs 
H ij huwde in  Maldegem op 29 april 1 777 met Suzan na Trenson (0M 28. 1 1 . 1 7  49, 
+ 25.07. 1 805) fia Peter. 
Ze kregen vijf kinderen:  
1 . Petronella (0M 1 1 .08. 1 778, +M 1 7.03. 1 857) huwde in Maldegem op 8 mei  1 802 met 

Charles Blancke (°Knesselare 08. 1 2 . 1 77 1 , +M 1 4.04 . 1 832) ,  fs Jan Francies. 
2 .Jan (0M 1 3 . 1 0. 1 78 1 , +M 1 6. 1 0 . 1 823) 
3.Jacob (0M 25.02 . 1 785, +Brugge 29. 1 2. 1 847) (zie hierna) 
4.Bernard (0M 1 1 .08. 1 788, +M 1 6.06 . 1 854) (zie hierna) 
5 .Maria Theresia (0M 1 7.07 . 1 793, +M 1 9.01 . 1 879) huwde in Maldegem op 2 mei 1 833 

met Eugenius De Vl iegere (0Sint-Joris-Ten Distel 1 3.02 . 1 796) . 

Ambroos (1 762-1 845), fs Pieter Jacob 
H ij huwde in Maldegem op 21 mei 1 793 met Barbara Roels (0M 09.09. 1 77 1 , 
+M 27. 1 2 . 1 847) , fia Joannes. 
Ze kregen de volgende kinderen:  
1 .Jan (0M 20. 1 1 . 1 793, +M 1 9.06. 1 872) (ongehuwd) 
2 .Peter Jacob (0M 06.09 . 1 795) 
3.Ambroos (0M 07. 1 0 . 1 797, +M 26. 1 0. 1 797) 
4.Bernard (0M 1 9.09. 1 798, +M 20.06. 1 808) 
5. Ferdinand (0M 1 4.04. 1 80 1 , +M 1 1 .02. 1 81 6) 
6.Constant (0M 20.04 . 1 803, +M 24. 1 2 . 1 885) (zie h ierna) 
?.Barbara (0M 06.05 . 1 806) huwde in Maldegem op 1 8  november 1 829 met Theo Van De 

Weghe (0Trelt 06.04 . 1 808) 
8.Veronica (0M 22.01 . 1 808, +M 1 0.07 . 1 808) 
9 .Joanna (0M 27. 1 0 . 1 8 1 0, +M 22.08. 1 833) 
1 O .Charles Louis (0M 27.05. 1 81 4, +M 2 1 .02 . 1 904) (zie hierna). 

Pieter Jan (1 758-1 800), fs Jan 
Hij huwde in Maldegem op 21 mei 1 782 met Anne Marie Dousselaere (0M 01 .05 . 1 763, 
+M 1 5.04 . 1 802) .  
Ze kregen de volgende kinderen: 
1 .Joanna (0M 02.02 . 1 784, +M 1 7.02 . 1 784) 
2.Ambroos (0M 23.03 . 1 785, +M 0 1 . 1 1 . 1 858) (zie hierna) 
3.Barbara (0M 29.1 1 . 1 787, +M 20. 1 0. 1 841 ) huwde in Maldegem op 9 mei 1 804 met 

Ambroos Van Landschoot (0M 1 0.09. 1 781 , +M 1 0. 1 2. 1 860) 
4.Anna Marie (0M 01 . 1 1 . 1 790, +M 01 .06. 1 875) huwde in Maldegem op 27 maart 1 81 0  met 

François Meire (0Ursel 28.02. 1 784, +M 06.05 . 1 870), fs lgnatius 
5 .Jan (0M 1 2 .05. 1 796) 
6.Joanna (0M 1 8.05. 1 800) huwde in Maldegem op 24 april 1 81 6  met Joseph Trenson 

(0M 26.03 . 1 782). 
. .  



Zesde generatie 

Jacob (1 785-1 847), fs Matthijs 
Hij huwde in Maldegem op 1 7.03. 1 81 3  met Regina Trenson (0M 1 2.08. 1 797, +Brugge 
1 5.05 . 1 849), fia Jean en Petronella Van De Weghe. 
Ze kregen de volgende kinderen: 
1 .Maria Theresia (0M 27.07. 1 81 4, +Knesselare 3 1 .07. 1 866) huwde in Maldegem op 1 3  

november 1 85 1  met Benedictus Strobbe (°Knesselare 28.04. 1 81 7) ,  fs Cornelis en Maria 
Cierkens. 

2.Jan Baptist (0M 27. 1 1 . 1 8 1 7, +M 24.06. 1 898) (ongehuwd) 
3.Petrus (0M 28.06. 1 820, +M 1 7.04. 1 846) 
4.Sophia (0M 25. 1 0. 1 822) huwde een eerste maal in Maldegem op 1 9  november 1 85 1  

met Louis Vande Casteele (°Knesselare 02. 1 1  . 1 822, +Knesselare 04.01 . 1 890) e n  een 
tweede maal in Knesselare op 22. 1 0. 1 890 met Angelus Moelaert (°Knesselare 
1 4.04 . 1 829) 

5.Sabina (0M 29. 1 0. 1 824, +M 1 1 .06 . 1 847) 
6.Carolus (0M 08.03. 1 827, +M 21 .05. 1 893) (zie hierna) 
?.Cornelis (0M 3 1 .07. 1 829, +M 28. 1 0 . 1 829) 
8.Francies (0M 24.09 . 1 832) vertrokken naar Eeklo op 1 3  april 1 863 en huwde daar op 26 

januari 1 865 met Math ilde Bogaert (0Eeklo 23.07. 1 841 ) 
9 .Bernard (0M 1 9.03 . 1 835, +Antwerpen 3 1 .07. 1 866) 
1 O.Pelagie (0M 29.07. 1 839) vertrokken naar Knesselare op 29 december 1 854. 

Bernard (1 788-1 854), fs Matthijs 

Hij huwde in Maldegem op 2 mei 1 833 met Coleta Melens (0M 23.07. 1 798, 
+M 23.01 . 1 882) , fia Pieter en Joanna De Roo. 
Ze kregen de volgende kinderen: 
1 .Sophia (0M 20.08. 1 834, +M 29.08. 1 834) 
2.Maria Theresia (0M 22.1 1 . 1 837, +M 26.03 . 1 855) 
3.Rosalia (0M 1 5.05.1 842, +M 1 6.06. 1 9 1 1 )  huwde in Maldegem op 3 mei 1 867 met 

Charles Louis De Backer (0M 1 4.04 . 1 839) ,  fs Jacobus. 

Constant (1 803-1 885), fs Ambroos 
Constant was reeds 47 jaar toen hij op 3 apri l 1 850 in Maldegem huwde met Barbara 

Zoetaert (0M 01 . 1 0. 1 821 , +M 08.02 . 1 895 ) fia Francies en Maria Theresia Hu igaert. 
Er kwamen drie kinderen: 
1 .Amelie (0M 28.04. 1 851 , +M 05. 1 2. 1 901 ) huwde in Maldegem op 1 1  juni  1 879 met 

Ferdinand Versluys (0M 1 8.03 . 1 835, +M 22.04. 1 9 1 0) ,  fs Joannes. Het was voor 
Ferdinand zijn derde huwelijk; hij was weduwnaar van Maria Theresia De Buck en van 
Clemence Claeys. Met Amelie kreeg hij nog acht kinderen. 

2.August (0M 1 1 . 1 0. 1 857, +M 24.04. 1 9 1 9) (zie hierna) 
3.Eduard (0M 25.01 . 1 860, +M 25.03 . 1 943) (zie hierna) . 

Charles Louis ( 1814-1 904), fs Ambroos 

Charles Louis huwde in Maldegem op 1 5  november 1 847 met Ludovica Verstrijnge 
(0Eeklo 30.05. 1 81 6, +M 06.06 . 1 904), fia Bernard en Marie Pallet. 
Het gezin kreeg de volgende kinderen: 
1 .Barbara (0M 09.04 . 1 848) huwde in Maldegem op 29 apri l 1 87 4 met Ferdinand Van 

Landschoot (0M 29. 1 0. 1 829), fs Eduardus en Maria De Koning. j 273 



2 .August (0M 24.05 . 1 849, +M 08.01 . 1 926) (zie hierna) 
3.Rosalie (0M 03. 1 1 . 1 853) 
4.Charles Louis (0M 30. 1 1 . 1 855, +M 1 7. 1 2 . 1 923) (zie hierna). 

Ambroos (1 785-1 858), fs Pieter 

Hij huwde in Maldegem een eerste maal op 1 9  ju l i  1 806 met Isabella Trenson 

(0M 1 7.01 . 1 778, +M 3 1 . 1 2. 1 85 1  ), fia Pieter. Voor zover ons bekend waren er geen 
kinderen. Na de dood van Isabel la hertrouwde Ambroos op 23 apri l 1 857 in Sint-Joris-Ten
Distel met Maria Theresia Caerels (0Sint-Joris-Ten Distel 24.02 . 1 797, +Sint-Joris-Ten
Distel 1 7. 1 1 . 1 873), fia Joannes. Zij was de weduwe van Joannes Allemees (+M 
0 1 .0 1 . 1 845) ,  22 jaar. 
Met Isabella kreeg h ij de hiernavolgende kinderen (met Maria waren er, voor zover 
bekend,  geen kinderen) 

1 .Joannes (0M 1 2 .06. 1 808, +M 1 3.06. 1 808) 
2 . Maria Theresia (0M 07.02. 1 81 0, +M 1 4. 1 1 . 1 875) huwde in Maldegem op 29 oktober 

1 828 met Petrus Trenson (0M 1 9.0 1 . 1 809, +M 09.01 . 1 874) , fs Joannes. 
3 .Charles Louis (0M 27.0 1 . 1 81 3, +M 1 5.02. 1 81 3) 
4 .Ferdinand (0M 27. 1 2 . 1 81 3, +M 07.03 . 1 897) (zie hierna) 
5.Carol ina (0M 26.06. 1 81 6, +M 30.09 . 1 893) huwde in Maldegem op 23 juni  1 843 met 

Fernand De Jaegher (0M 22. 1 0 . 1 809, +M 1 9 .07. 1 888), fs August 
6 .P ieter Jan (0M 1 5.05 . 1 820) (geen verdere gegevens) . 

Zevende generatie 

Carolus (1 827-1 893), fs Jacob 
Hij huwde in  Knesselare op 1 4. 1 1 . 1 859 met Seraphina De Kindere (°Knesselare 
05.01 . 1 81 2) .  Zij was de weduwe van Joannes Baptist Van Renterghem (+Knesselare 
1 3.04 . 1 847) en van Leonard Kesse (+Knesselare 27.04 . 1 850) . 

August (1 857-1 91 9),  fs Constant 
Hij huwde in Maldegem op 1 7 augustus 1 898 met Rosalie Borlé (00edelem 3 1 .08 . 1 852), 
fia Petrus en Sophie De Mets, weduwe van Eduardus De Loof (°Knesselare 1 6.09 . 1 857, 
+M 09. 1 0 . 1 897) , fs Judocus. Ze had twee kinderen:  Renatus (René) De Loof (00edelem 
28.06. 1 882) en Carolus De Loof (0M 06.07: 1 890) . Met August De Coninck had zij geen 
kinderen. 
August werd op 24 april 1 91 9  in Kleit in  zijn woning in de Nieuwhofdreef vermoord door 
de vermaarde roversbende Naudts en Mercy uit Adegem. De bende kon in december 
1 920, na een belegering door politie en rijkswacht, in Adegem geliquideerd worden. Na 
die vreselijke gebeurtenis week Rosalie op 2 juni  1 925 uit naar Frankrijk, met het gezin 
van haar zoon René. 

Eduard (1 860-1 943), fs Constant 
Eduard huwde in Maldegem op 1 O september 1 886 met Amelie Braet (0M 1 1 . 1 2. 1 864, 
+M 07.06. 1 936), fia Bernard . Ze kregen tien kinderen: 
1 .Camiel (0M 1 9.03 . 1 887, +M 1 6.05. 1 887) 
2 .Livina (0M 25.02 . 1 888, +Brugge 23.05. 1 965) huwde in Maldegem op 1 3  februari 1 908 

met Camiel Longuevil le (0M 24.03 . 1 886, +M 06.0 1 . 1 962) • 

274 1 3. Emma (0M 2 1 .03. 1 890, +M 06.01 . 1 970) huwde in Maldegem op 26 januari 1 921 met 



Jules Van Daele (0Adegem 28.03 . 1 887, +Adegem 06.03 . 1 963) 
4.Maria (0M 06.06. 1 892, +Sijsele 25. 1 1 . 1 983) huwde in Maldegem 20 oktober 1 920 met 

Gustaaf Van Haecke (0M 01 . 1 2. 1 890, +Sijsele 06.05 . 1 980) 
5.Cyriel (0M 1 4. 1 0. 1 894, +Gent 1 0 .01 . 1 97 1 )  (zie hierna) 
6.Theophiel (0M 1 1 . 1 0 . 1 896, +Sijsele 07.0 1 . 1 985) (zie hierna) 
7.René (0M 1 6.02 . 1 899, +M 09.04 . 1 954) (zie hierna) 
8.Ursulain (0M 06.07. 1 900, +Assebroek 05.02 . 1 973) (zie hierna) 
9 .Remi (0M 1 0.08. 1 903, +Sijsele 04. 1 2. 1 989) (zie hierna) 
1 O.Gui l laume (0M 27.07. 1 905, +M 2 1 .02 . 1 906). 

Eduard (Edward) heeft ettelijke jaren de functie vervuld van kerkwachter in de Kleitse 
parochiekerk. Belast met de handhaving van de orde en de eerbied tijdens de kerkelijke 
diensten, was hij gekleed als een pauselijke Zwitserse wacht en meestal noemde men 
hem de suisse. Als attribuut droeg hij een hel lebaard of op zijn Kleits een pieke. Het 
gevolg was dat hij de bijnaam Pieke kreeg en veel van zijn afstammel ingen erfden die 
naam. " 't Is eenen van Piekes, " zei men als men duidelijk wilde maken over welke 
"Ceuninck" het ging10• 

August (1 849-1 926), fs Charles Louis 

August huwde in  Maldegem op 4 juni 1 880 met Sabina Landuyt (0M 29. 1 0. 1 850, +M 
28. 1 1 . 1 9 1 1  ) ,  f ia Eduardus en Maria De Koning. 
Ze kregen de volgende kinderen: 
1 .Cami llus (0M 1 1 .05. 1 881 ) (zie hierna) 
2.Charles Louis (Karel Lodewijk) (0M 23.08. 1 882) (zie hierna) 
3.  Eduard (0M 28.06. 1 884, +M 1 2.04. 1 98 1 )  (zie hierna) 
4.Desiderius (0M 20.03. 1 886, +M 1 2 .04. 1 981 ) (zie hierna) 
5.Theophiel (0M 1 3 .07. 1 889) (zie hierna) 
6.Emma (0M 03.07. 1 89 1 ) huwde in Maldegem op 24 oktober 1 91 7  met André Dalle (0M 

21 .03 . 1 895) , fs Camiel . Ze verhuisden naar Adegem op 22 november 1 9 1 8. 
7.Alfons (0M 1 9.05 . 1 898, +M 04.09 . 1 962) (zie hierna) . 

Charles Louis (1 855-1 923), fs Charles Louis 

Hij huwde in Maldegem op 1 8  mei 1 883 met Celestine Van Landschoot (0M 2 1 .09 . 1 858, 
+M 02.04 . 1 902) , fia Judocus en Rosalia De Coninck. 
Ze kregen de volgende kinderen:  
1 .Camiel (0M 1 8.06 . 1 884, +M 02.07 . 1 948) (zie hierna) 
2.Jul ia (0M 29. 1 2. 1 885, +M 1 0 . 1 2 . 1 966) huwde in Maldegem op 1 4  ju l i  1 920 met August 

Dhooghe (0M 3 1 .01 . 1 881  ) ,  fs Jan Baptist en Maria Louise Van Den Hauwe 
3.Nathalie (0M 29. 1 2. 1 885) 
4.Theophiel (0M 01 . 1 1 . 1 887) verhuisde naar Antwerpen op 1 5.03 . 1 9 1 1  
5.Emma (0M 24. 1 1 . 1 889, +M 22.08 . 1 904) 
6.Jozef (0M 05. 1 0. 1 892) (zie hierna) 
7.Livina (0M 29. 1 2. 1 894, +M 30.0 1 . 1 966) huwde in Maldegem op 1 8  mei 1 928 met Kamiel 

Van Den Eeckhout (0M 30.04 . 1 896, +Eksaarde 28.06. 1 99 1 ) 
8.Edmond (0M 20. 1 2. 1 896) (zie hierna) 
9.Gui llaume (0M 03.06. 1 90 1 , +M 1 4.04 . 1 904) .  

Ferdinand (1 81 3-1 897), fs Ambroos 

Hij .huwde in Maldegem een eerste maal op 1 9  mei 1 840 met Sophia Trenson J 21s 



(0M 26. 1 1 . 1 81 6, +M 20. 1 2 . 1 853), fia Josephus. Na het overlijden van Sophia hertrouwde 
Ferdinand met Seraphina Verbeke (0M 0 1 .09 . 1 828, +M 05.08. 1 890), fia Bernard. 
Tijdens zijn huwelij k  met Sophia kreeg hij zes kinderen en met Seraphina drie. 
1 . Petrus (0M 08. 1 0 . 1 84 1 , +M 20.01 . 1 864) 
2 .Sabine (0M 09. 1 0. 1 843, +M 1 9. 1 2 . 1 872) huwde in Maldegem op 4 mei 1 870 met Petrus 

Van Landschoot (0M 20.03. 1 844) ,  fs Joannes Baptist en Amelie De Coninck. 
3 . Rosalie (0M 28.07. 1 845, +M 08.08. 1 929) huwde in Maldegem op 28 ju l i  1 869 met 

Petrus Van Landschoot (0M 28.08. 1 833, +M 1 7.02. 1 91 7) ,  fs Judocus en Maria Christina 
De Coninck. 

4.Jul ia (0M 1 1 . 1 0. 1 848, +M 1 8. 1 1 . 1 849) 
5.Ju l ie (0M 1 3.02. 1 85 1 , +M 1 9. 1 0. 1 9 1 8) huwde in Maldegem op 1 5 september 1 876 met 

Eduard De Smet (0M 20.03. 1 849), fs Jean Baptist en Barbara Mobil is 
6. Charles Louis (0M 06. 1 1  . 1 853, +M 1 4. 1 2. 1 853) 
?.August (0M 06.0 1 . 1 858, +M 22.07 . 1 858) 
8.Petrus (0M 06.06. 1 864) (zie hierna) 
9. Edmond De Ceuninck (0M 07. 1 2 . 1 868, +Eeklo 20.03 . 1 958). Edmond werd 

ingeschreven onder de naam De Ceuninck, i. p. v. De Coninck, met het gevolg dat zijn 
kinderen ook die naam kregen (zie h ierna) . 

Achtste generatie 

Cyriel (1 894-1 971 ), fs Eduard 

Hij huwde in Knesselare op 1 1  april 1 923 met Livina Wittevrongel (0M 04.02 . 1 898, 
+Assebroek 26.08. 1 974) , fia Henricus en Melanie De Spiegelaere. Zijn vertrokken naar 
Knesselare op 20 april 1 923. 
Ze kregen twee kinderen : 
1 .Remi (°Knesselare 03.05 . 1 924) huwde op 25.04. 1 951  met Cesarine Denys (0Beernem 

04.04 . 1 926) 
2.René (°Knesselare 07.05 . 1 927) huwde op 1 8. 1 1 . 1 954 met Maria Van Poucke 

(00edelem 26.0 1 . 1 92 1  ). Kinderen:  Frans ( 1 955), Luc ( 1 959), Marc ( 1 96 1 )  en Annie 
( 1 963) .  

Theophiel (1 896-1 985), fs Eduard 
Hij huwde in Maldegem op 6 ju l i  1 923 met Reni lde Van Haecke (0M 27.02 . 1 898, +Sijsele 
1 6.06 . 1 984) ,  fia Petrus. Op 21 oktober 1 932 verhuisde de familie naar Adegem. 
Ze kregen vier kinderen:  
1 .Madeleine (0M 20. 1 2 . 1 923, +M 23.01 . 1 925) 
2.Magdalena (0M 1 2.02 . 1 926) huwde in Maldegem op 29 juni  1 96 1  met Charles Rotey 

(0M 20.02. 1 934) 
3.Cyriel (0Adegem 04. 1 2. 1 929) huwde in Oedelem op 25 november 1 953 met Simonne 

Stevens (00edelem 1 5.09 . 1 929, +M 0 1 .02.2005) .  Kinderen: Rudy (01 954), Danny 
(01 958) en Carine (01 962) 

4 .Marietta (0Adegem 26.08. 1 93 1 ) huwde in Maldegem op 1 0.04. 1 952 met Gerard Van 
Haverbeke (0M 1 3.07 . 1 928). 

René (1 899-1 954), fs Eduard 
Hij huwde in Maldegem op 08.06. 1 928 
27. 1 0 . 1 983) .  
Ze kregen de volgende kinderen: 

met Bertha Plaïy (0M 28.06. 1 899, +Sijsele 
. .  



1 .Albert (0M 22.08 . 1 928, +M 05.03. 1 999) huwde in Maldegem op 27 april 1 950 met 
Suzanne Van Den Bussche (0M 20.05. 1 930). Kinderen:  Rafaël ,  Marianne, Isabel le en 
Joeri . 

2.Madeleine (0M 1 7. 1 2 . 1 929) huwde in Maldegem op 1 5  januari 1 953 met Herman 
Trenson (0M 22.04 . 1 924) 

3 .Edgard (0M 27.03 . 1 932) huwde in Lapscheure op 1 2  oktober 1 957 met Paula Haneca 
(0Lapscheure 26.09 . 1 931 ). Kind : Geert. 

4 .Maria (0M 01 .04 . 1 936) huwde in Maldegem op 2 1 .01 . 1 960 met Robert Zoetaert 
(0Brugge 02.07 . 1 939) 

5.Roger (0M 22. 1 2 . 1 937) huwde in Eeklo op 27 ju l i  1 962 met Huberta Andries 
(0Eeklo 1 9.05 . 1 942). Kinderen: Greta, Dirk en Kath leen. 

6.Robert (0M 27. 1 1 . 1 838, +M 20.01 . 1 939) 
?.Jeanine (0M 26.08 . 1 940) huwde in Maldegem op 1 5  september 1 960 met Etienne 

Maenhout (0M 06.06. 1 934, +M 1 8. 1 2 . 1 995). 

Ursulain (1 900-1 973, fs Eduard 
Hij huwde in Knesselare op 3 maart 1 926 met Maria Wittevrongel (°Knesselare 
27.05. 1 899, +Aalter 20.03 . 1 976). Zij kregen één kind : Remy (0Sclain-Namur 20.03. 1 927). 
Na hun huwelijk  zijn zij u itgeweken naar Wal lonië en dan teruggekeerd naar Knesselare. 

Remi (1 903-1 989), fs Eduard 
Hij huwde in Knesselare op 1 4  augustus 1 929 met Malvina Lammertijn 

(° Knesselare 1 0.09 . 1 905, +M 30.06. 1 960). 
Ze kregen drie kinderen: 
1 .Cyriel (0M 1 4.05 . 1 930

' 
+M 30.07. 1 997) 

2 .Paula (0Brugge 0 1 .03 . 1 936) huwde in Maldegem op 9 ju l i  1 959 met Antoon D'Hoore 
(0Brugge 1 7  . 1 2. 1 930) 

3.Frans (0Brugge 22.02 . 1 940) huwde in Maldegem op 1 2  ju l i  1 963 met Laurette Baute 
(0M 22.09 . 1 941 ). Kinderen:  Alain, Mirei l le, Maureen, Nico en Andy. 

Camillus (1 881- ? ) , fs August 

Huwde in Maldegem op 1 2  jun i  1 907 met Emil ie Bauwens (0M 22.07/1 878). Kinderen : 
Alphonse ( 1 908), Helena ( 1 9 1 0) ,  Clara ( 1 9 1 3) en Yvonna ( 1 9 1 5) .  

Charles Louis (1 882- ? ) ,  fs August 

Huwde in Adegem op 9 mei 1 9 1 7  met Emma Claeys (0Adegem 24.0 1 . 1 887), fia Eduard .  
Kinderen: Ju l iaan ( 1 9 1 8) ,  Camiel ( 1 920) , André ( 1 922) , Maurits ( 1 924) en Aimé ( 1 927). 

Eduard (1 884-1 981 ), fs August 

Huwde in Maldegem op 23 januari 1 9 1 8  met Leonie Claeys (0Adegem 24. 1 0. 1 889),  fia 
Eduard. Kinderen: Juliaan ( 1 9 1 8) ,  Albert 1 9 1 9) ,  André ( 1 920) en Elza ( 1 926) . 

Desiderius (1 886-1 981 ), fs August 

Huwde in Maldegem op 27 februari 1 929 met Margareta De Bruycker (0M 05.05 . 1 895, 
+M 22.04. 1 977), fia Petrus en Amelia Musschoot. 

Theophiel (1 889 - ? ), fs augustus 

Hij huwde in Maldegem op 7 april 1 9 1 1  met Livina De Baere (0Sijsele 29.01 . 1 896). 
Verhuisde naar Adegem op 1 2  mei 1 922. Kind : Ju l iaan ( 1 921  ) . j 277 



Alfons (1 898-1 962), fs August 

Hij huwde in Adegem op 1 4  mei 1 924 met Magdalena (Madeleine) Van Daele 

(0Adegem 29.07. 1 897, +Sijsele 1 9 . 1 0. 1 990), fia August. 

Camiel (1 884-1 948), fs Charles Louis 

Hij huwde in Maldegem op 3 1 januari 1 923 met Livina Dhooghe (0M 30.05. 1 888, 
+M 23.09 . 1 963) ,  fia Jan Baptist en Maria Louise Van Den Hauwe. Kinderen:  Gerard 
(0M 04. 1 2. 1 923, +M 03.04.2006) en Frans (0M 02.02 . 1 929) . 

Jozef (1 892- ? ), fs Charles Louis 

Hij huwde in Maldegem op 9 november 1 927 met Alida Van Den Bussche 

(0M 0 1 .09 . 1 90 1  }, fia Camiel en Leonie Grammens. 

Edmond (1 896- ? ), fs Charles Louis 

Hij huwde in Maldegem op 1 6  mei 1 928 met Martha Decock (0M 08.02 . 1 902) .  
Kind : Frans (0M 25.04 . 1 934) .  

Petrus (1 864- ? ), fs Ferdinand 

Hij huwde in Maldegem op 1 7  oktober 1 890 met Leonie Verbergt (0M 1 3.08 . 1 863, 
+M 28.0 1 . 1 906). Tijdens hun huwelijk zijn de hiernavolgende kinderen geboren. 
Op 26 jun i  1 923 verhuisden zij naar Sint-Laureins. 
1 .Emelie (0M 05.09. 1 89 1 , +M 1 7.09. 1 89 1 ) 
2 .Cel ina (0M 26.08 . 1 892), vertrokken naar Adegem op 25 mei 1 920. 
3 .Elodie (0M 1 9 .07. 1 893), vertrokken naar Sint-Laureins in 1 920. 
4 .Edmond (0M 24.01 . 1 895) . 
5 .Camiel (0M 23.03 . 1 896), vertrokken naar Adegem op 26 augustus 1 909. 
6 .  René (0M 1 5.06. 1 898), vertrokken naar Adegem op 1 0  juni 1 91 6. 
? .Clara (0M 28.0 1 . 1 900, +M 1 2.02 . 1 900) 
8.André (0M 02.03. 1 90 1 , +M 23.03. 1 90 1 )  
9 .Magdalena (0M 06.02. 1 902), vertrokken naar Eeklo op 29 april 1 9 1 6. 
1 O.Omer (0M 03. 1 0. 1 905), vertrokken naar Eeklo na 1 9 1 7. 

Edmond De Ceuninck (1 868-1 958), fs Ferdinand 

Hij huwde in Adegem op 25 ju l i  1 894 met Barbara Savat (0Sijsele 09.03. 1 87 1  ) .  
Ze kregen de volgende kinderen:  
1 .Maria Louise (0M 03.02 . 1 897) huwde in Maldegem op 18 mei  1 928 met Camiel Van De 

Geuchte en ging dan wonen in Adegem . 
2 .Emelie (0M 1 8.01 . 1 899) 
3.Cordu la (0M 0 1 .04. 1 90 1 ) huwde in Maldegem vóór 1 927 met Walter Dumon (0Brugge 

0 1 .0 1 . 1 90 1 , +M 24. 1 0. 1 944) . Kinderen: Lionel Dumon (0Brugge 1 1 .02 . 1 927 en Roger 
Dumon (0M 01 .01 . 1 932) . Na het overlijden van haar man ging Cordula in de Oude 
Kasteeldreef wonen en hertrouwde in Maldegem op 9 november 1 946 met Edgard 
Demeyer (0Zingem 28.06. 1 90 1  ). Het echtpaar Dumon-De Ceuninck kwam op 1 9  
augustus 1 93 1  van Brugge in Maldegem wonen en baatte er op de Marktplaats de 
Grand Café uit. 

4.Bertha (0M 1 0. 1 0. 1 903, +Sijsele 26.03. 1 991 ) huwde op 1 O mei 1 924 met Jules 
Maenhout. 

5. Emma (0M 08.06 . 1 907) huwde in Maldegem na 1 925 met Richard Matthijs 
(0M 07. 1 2 . 1 90 1 , +M 1 8 .07. 1 990) 

6.Suzanne (0M 21 .08. 1 9 1 3) .  



Noten 

RAG, Ambacht Maldegem, nr. 595, Resolutieboek, p . 1 04. 
RAG, Ambacht Maldegem, nr. 44 ( 1 0.06. 1 671 ) 
RAG, Ambacht Maldegem, nr. 531 , Wettelijke verkavelingen. 
RAG, Ambacht Maldegem, nr. 44 ( 1 6.09. 1 671 )  
RAG, Kerkarchief Maldegem, boek nr. 50, p. 2 1 v. 
RAG, Ambacht Maldegem, nr. 37 ( 1 5.02 . 1 668) 
RAG, Ambacht Maldegem, nr. 596, Resolutieboek, p. 1 2 1 .  
RAG, Ambacht Maldegem, nr. 53 ( 1 5.04. 1 676) 
RAG, Ambacht Maldegem, nr. 334 (30.04. 1 778) 
Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, Het parochiale leven, 1 989, p. 230. 

Index op de voornamen van de in deze bijdrage opgesomde De Conincks, 

Konings of De Ceunincks, met vermelding van hun geboortedatum. 

Adriaen 30.03 . 1 659 266 Anna 1 1 .09 . 1 690 269 
Adriana 30. 1 1 . 1 695 225 Anna 28.02 . 1 732 270 
Adriana 09. 1 2. 1 901 261 Anna 1 1 .03 . 1 782 233 
Agnes 27. 1 2. 1 71 9  228 Anna Maria 23.03 . 1 700 225 
Aimé 22. 1 1 . 1 884 242 Anna Maria 02.1 1 . 1 71 6  228 
Alard 1 620 267 Anna Maria 1 4.07 . 1 722 228 
Albert 22.08 . 1 928 277 Anna Maria 1 9.02.1 755 230 
Albert 04.07 . 1 931 251 Anna Maria 1 7.02 . 1 773 272 
Aldegonde 1 8.07. 1 7 1 7  231 Anna Marie 1 2. 1 2. 1 770 231 
Alida 07.08 . 1 898 259 Anne Marie 1 2.08 . 1 752 271 
Alfons 25. 1 0. 1 886 259 Anne Marie 0 1 . 1 1 . 1 790 272 
Alfons 1 9.05 . 1 898 275 Anne Marie 23.06 . 1 945 245 
Alphons 03.04 . 1 888 261 Anna Catharina 05.04. 1 806 258 
Alphonse 21 . 1 1 . 1 883 257 Antoon 1 3.06 . 1 660 266 
Ambroos 08.01 . 1 760 271 August 24.05 . 1 849 274 
Ambroos 1 9. 1 0. 1 762 271 August 1 1 . 1 0 . 1 857 273 
Ambroos 23.03.1 785 272 August 1 6.01 . 1 858 286 
Ambroos 07. 1 0. 1 797 272 August 1 9.07 . 1 858 260 
Ambrosius 1 4.05 . 1 763 230 August 04.09 . 1 884 259 
Amelia 25.04. 1 8 1 8  255 Augusta 22.06. 1 884 261 
Amel ia 30.01 . 1 826 255 Barbara 04. 1 2. 1 761  230 
Amel ia 31 .03. 1 864 255 Barbara 3 1 .01 . 1 765 271 
Amelie 1 9.06 . 1 839 257 Barbara 29. 1 1 . 1 787 272 
Amelie 28.04. 1 851  273 Barbara 06.03. 1 790 255 
Amelie 02.01 . 1 874 260 Barbara 24. 1 1 . 1 80 1  233 
André 02.03 . 1 901 278 Barbara 06.05 . 1 806 272 
André 09.02 . 1 904 251 Barbara 24.03 . 1 824 236 
André 1 0.07 . 1 906 261 Barbara 27.01 . 1 830 256 
Andrea 03. 1 1 . 1 642 264 Barbara 04.01 . 1 832 256 
Andreas 03. 1 1 . 1 903 262 Barbara 1 8.07 . 1 836 256 
Andreas 21 .04 . 1 906 262 Barbara 04.09.1 848 273 
Angelina 1 9.09. 1 8 1 5  236 Barbara Theresia 1 0. 1 1 . 1 798 233 
Angelina 24.09 . 1 822 256 Barbara Theresia 1 2.04 . 1 808 258 
Angelina 03.02. 1 828 256 Bartholomeus 1 1 .09 . 1 690 269 
Angelina 1 0.02.1 829 255 Bernard 1 1 .08. 1 788 272 
Angeline 25.02 . 1 842 257 Bernard 09.01 . 1 793 255 
Anita 30.08. 1 944 251 Bernard 1 9.09 . 1 798 272 
Anna 1 8.07.1 655 264 Bernard 1 9.07. 1 8 1 6  258 
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Bernard 1 9.03. 1 835 273 Ed gard 27.03.1 932 277 
Bernard 04.06. 1 852 258 Ed mond 1 7. 1 0. 1 867 239 
Bertha 1 0.04.1 888 242 Ed mond 07. 1 2. 1 868 276 
Bertha 1 0. 1 0. 1 903 278 Ed mond 25.01 . 1 881 259 
Bertha 25. 1 2. 1 921 259 Ed mond 24.01 . 1 895 278 
Bertram 1 7.09 . 1 938 261 Ed mond 20. 1 2. 1 896 275 
Bertrand 02.05. 1 901 243 Eduard 25.01 . 1 860 273 
Brigitta 1 7. 1 0. 1 886 259 Eduard 1 6.07. 1 861 260 
Camiel 1 9 .04.1 870 239 Eduard 28.06. 1 884 275 
Camiel 1 1 .05 . 1 881 275 Egidius 04.04.1 667 220 
Camiel 1 8.06 . 1 884 275 Elisabeth 20.03. 1 766 271 
Camiel 28.09 . 1 884 259 Elisabeth 22.06. 1 681 225 
Camiel 09. 1 2. 1 884 258 Elodie 1 9.06.1 880 259 
Camiel 30.08 . 1 885 261 Elodie 1 9.07. 1 893 278 
Camiel 1 9.03.1 887 274 Elza 28.01 . 1 904 243 
Camiel 04. 1 0. 1 891 262 Emelie 03.03. 1 868 263 
Camiel 23.03. 1 896 278 Emelie 1 7.02.1 883 258 
Carol ina 08.01 . 1 772 271 Emelie 05.09. 1 891 278 
Carol ina 1 1 .03 . 1 798 255 Emelie 1 8.01 . 1 899 278 
Carol ina 26.06. 1 8 1 6  274 Emil ia 1 5.08. 1 890 281 
Carolus 26.02 . 1 802 255 Emma 21 .05. 1 862 239 
Carolus 08.03. 1 827 273 Emma 03.03 . 1 874 263 
Catharina 08. 1 0. 1 643 266 Emma 1 7.02.1 883 258 
Catharina 23.08. 1 648 268 Emma 22.01 . 1 889 261 
Cathleen 08.01 . 1 948 245 Emma 24. 1 1 . 1 889 275 
Ceci l ia 02.05. 1 91 4  245 Emma 21 .03. 1 890 274 
Ceci l ia 1 2.07. 1 91 6  245 Emma 03.07. 1 891 275 
Celina 03.03. 1 890 261 Emma 04.03. 1 893 261 
Celina 26.08. 1 892 278 Emma 08.06.1 907 278 
Celesta 05.04 . 1 890 259 Ferdinand 1 4.04.1 801 272 
Celesta 1 6.05. 1 901 243 Ferdinand 1 9.03. 1804 258 
Cesarine 1 8.02 . 1 902 251 Ferdinand 21 .03.1 804 255 
Charles Louis 27.01 . 1 81 3  274 Ferdinand 27. 1 2. 1 81 3  274 
Charles Louis 1 6.03. 1 81 4  258 Firmin 09.09.1 900 251 
Charles Louis 27.05. 1 81 4  272 Flora 09.04.1 908 245 
Charles Louis 25.03 . 1 832 256 Francies 24.09. 1 832 273 
Charles Louis 03.06. 1 837 256 Francies 21 .09.1 862 263 
Charles Louis 02.05.1 845 258 Francies 20.02.1 888 258 
Charles Louis 06. 1 1 . 1 853 276 Francies 1 6.04.1 890 258 
Charles Louis 30. 1 1 . 1 855 274 Francisca 01 . 1 1 . 1 642 266 
Charles Louis 08.02 . 1 858 239 Francisca 1 9.08. 1 701 269 
Charles Louis 30.03 . 1 882 259 Franciscus 04.02.1 867 260 
Charles Louis 23.08 . 1 882 275 Frans 1 620 266 
Christiaan 1 6.01 . 1 656 269 Frans 28. 1 0. 1 651 267 
Clara 28.01 . 1 900 278 Frans 01 .07. 1 745 270 
Clarisse 08. 1 0. 1 896 250 Frans 02.02.1 929 278 
Clothilde 1 5.01 . 1 894 250 Frans 25.04.1 934 278 
Constant 20.04.1 803 272 Frans 22.02.1 940 277 
Cordula 01 .04. 1 901 278 Gerard 28.05.1 905 251 
Cornelia 09.04.1 701 225 Gerard 04. 1 2. 1 923 278 
Cornelis 31 .07.1 829 273 Gilberte 22.06 . 1 936 251 
Cosmas Damianus 23. 1 0. 1 799 233 Godelieve 06.07. 1 928 251 
Cosmas Damianus 1 4.04.1 800 255 Gui l laume 03.06. 1 901 275 
Cyriel 03. 1 1 . 1 888 259 Gui l laume 27.07.1 905 275 
Cyriel 1 4. 1 0. 1 894 275 Guil l ielmus 07.03. 1 658 220 
Cyriel 04. 1 2. 1 929 276 Guil l ielmus 1 7. 1 1 . 1 71 7  228 
Cyriel 1 4.05.1 930 277 Guil l ielmus 08. 1 1 . 1 774 231 
Daniel 09. 1 1 . 1 929 251 Helena 05.08. 1891 259 
Desiderius 20.03.1 886 275 Helena 1 2. 1 2. 1 898 262 

Désiré 08.03.1 888 261 Hendrik 14.07. 1898 262 
Hippoliet 

. . 13. 1 0. 1 891 261 Dirk 1 5.04.1 952 245 
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Dominicus 03.08.1 820 258 Honoratius 1 1 .01 . 1 891 257 

Domitil la 30.07. 1 669 266 Honoré 1 2.05.1 860 239 



Ida 24.03.1 893 262 J ules 25. 1 2. 1 890 250 
l rina 1 3. 1 1 . 1 91 5  259 Jul ia 1 1 . 1 0. 1 848 276 
I rma 02.01 . 1 898 261 Jul ia 29. 1 2 . 1 885 275 
Isabella 1 7.05.1 755 271 Ju liaan 25.06. 1 9 1 3  262 
Isabella 06.02.1 759 271 Jul ie 1 3.02. 1 851 276 
Isabella 29.01 . 1 765 271 Kamiel 1 7. 1 2. 1 888 257 
Jacob 1 8.02. 1 667 268 Karel Lodewijk 1 0 .08 . 1 887 257 
Jacob 1 2.02.1 692 269 Laurent 01 . 1 0. 1 662 220 
Jacob 22.01 . 1 724 270 Leo 1 0.04.1 878 239 
Jacob 1 9. 1 1 . 1 749 270 Leon 1 4.04.1 907 243 
Jacob 25.02 . 1 785 272 Leonie 08. 1 1 . 1 892 261 
Jacques 30.09.1 802 258 Leontine 1 8. 1 2 . 1 897 251 
Jan 1 624 268 Livina 26.07. 1 654 267 
Jan 25. 1 0. 1 643 21 9 Livina 23.07.1 747 230 
Jan 09.06.1 652 269 Livina 25.02. 1 788 274 
Jan 28. 1 0. 1 657 266 Livina 29. 1 2. 1 894 275 
Jan 1 6.03 . 1 664 269 Lodewijk 31 .01 . 1 892 261 
Jan 26.07. 1 687 225 Louis 06.04.1 858 263 
Jan 01 .06. 1 693 269 Lou is 04. 1 2. 1 853 260 
Jan 1 1 .06 . 1 722 270 Louise 08.05.1 894 261 
Jan 1 6.03. 1 735 270 Ludovica 1 9 . 1 1 . 1 838 256 
Jan 27.05. 1 761 271 Lydia 08.07. 1 909 245 
Jan 06.02.1 769 271 Machteld 07.09 . 1 944 251 
Jan 1 3. 1 0. 1 781  272 Madeleine 1 2.06 . 1 896 242 
Jan 20. 1 1 . 1 793 272 Madeleine 20. 1 2. 1 923 276 
Jan 1 2.05.1 796 272 Madeleine 1 7. 1 2. 1 929 277 
Jan Baptist 27. 1 1 . 1 81 7  273 Magdalena 06.02 . 1 902 278 
Jan Francies 1 2.04.1 758 271 Magdalena 1 2.02.1 926 276 
Jean Baptist 06. 1 1 . 1 8 1 0  258 Malvina 1 4.02. 1 922 259 
Jeanine 21 .04.1 928 251 Margareta 1 2.05.1 641 21 9 
Jeanine 21 .07. 1 934 251 Margarite 1 2. 1 0. 1 899 251 
Jeanine 26.08 . 1 940 277 Margriet 06. 1 1 . 1 660 269 
Je room 1 5.03. 1 920 259 Marguerite 03.03. 1 906 243 
Joanna 1 3.05.1 640 264 Marcus 08.07. 1 651 269 
Joanna 1 4.04.1 652 266 Maria 1 5.05.1 641 266 
Joanna 21 . 1 0. 1 653 269 Maria 23.02 . 1 648 264 
Joanna 1 9.09.1 737 270 Maria 04.04.1 660 268 
Joanna 31 .05.1 762 271 Maria 1 1 . 1 1 . 1 696 269 
Joanna 02.02.1 784 272 Maria 20. 1 1 . 1 889 250 
Joanna 26.04. 1 785 233 Maria 1 1 .05.1 883 259 
Joanna 23. 1 0. 1 787 255 Maria 06.06 . 1 892 275 
Joanna 1 8.05 . 1 800 272 Maria 1 8.03. 1 895 262 
Joanna 27. 1 0. 1 81 0  272 Maria 03.02 . 1 897 278 
Joannes 1 9.09.1 679 265 Maria 01 .04.1 936 277 
Joannes 1 2.06 . 1 808 274 Maria ( + )25. 1 0. 1 967 243 
Joannes 05.08. 1 840 256 Maria Christina 1 9.02.1 795 233 
Johanna 23. 1 2. 1 691 225 Maria Louise 24.01 . 1 921 259 
Johanna 01 .08. 1 693 225 Maria Magdalena 09.04. 1 701 226 
Johanna 03. 1 0. 1 769 230 Maria Magdalena 1 8. 1 2. 1 720 228 
Johanna 10. 1 1 . 1 773 231 Maria Theresia 1 7.07. 1 793 272 
Johannes 09.03. 1 728 228 Maria Theresia 28.08. 1 795 255 
Joris 1 4.03. 1 927 261 Maria Theresia 07.02. 1 81 0  274 
Josefa 1 3. 1 1 . 1 698 225 Maria Theresia 27.07. 1 81 4  273 
Joseph 06.01 . 1 856 260 Maria Theresia 22. 1 1 . 1 837 273 
Josephus 22.03.1 792 233 Maria Theresia 26.04. 1 848 258 
Josephus 1 8.09.1 822 258 Maria Theresia 02. 12 . 1 882 259 
Josephus 1 7.04. 1 827 237 Marie Josée 1 8.06. 1 927 259 
Josephus 01 .03.1 830 237 Marie Louise 24. 1 0. 1 865 239 
Josina 03.09.1 658 269 Marie Pierre 13 . 10. 1 955 245 
Josina 23.03.1 663 268 Marietta 26.08. 1 931 276 
Jozef 05. 1 0. 1 892 275 Martha 1 8. 1 2. 1 892 250 
Jozef 27.03.1 923 259 Martinus 22. 1 2 . 1 751 230 l 2s1 Juéloca 08. 1 2. 1 644 266 Mathias 1 723 270 



Mathilde 1 9.05. 1 871 263 Pieter 1 4.04. 1 9 1 1  245 
Mattheus 1 8. 1 0. 1 698 269 Pieter Jan 25.01 . 1 758 271 
Matthijs 1 8.03. 1 748 270 Pieter Jan 1 5.05.1 820 274 
Medard 03.02.1 897 262 Polidor 25.05.1 864 239 
Melanie 26.09.1 834 256 René 1 5.06. 1 898 278 
Michael 22.02.1 643 267 René 1 6.02 . 1 899 275 
Michael 29.09.1 666 269 René 1 2. 1 2. 1 899 262 
Michael 30.04. 1 689 225 René 09.03 . 1 900 261 
Michael 1 7. 1 0. 1 724 248 René 07.05.1 927 276 
Michael 04.05.1 744 270 Re mi 09.02. 1 893 257 
Michael 1 9. 1 2. 1 766 230 Re mi 1 0.08.1 903 275 
Monique 1 1 .04. 1 8 1 3  258 Re mi 03.05.1 924 276 
Nathalie 20.08. 1 836 256 Remy 20.03. 1 927 277 
Nathalie 29. 1 2. 1 885 275 Robert 27.1 1 . 1 838 277 
Nathalie 28.06. 1 891 258 Robert 25.05. 1 889 262 
Napoleon 07.06 . 1 850 258 Robert 1 0.02.1 899 243 
N ico la 21 .08 . 1 664 268 Robert 29.06 . 1 930 251 
N icolaeys ? 21 9 Robertus 03. 1 0. 1 8 1 8  236 
Odila 1 5.02.1 895 261 Robrecht 05.06.1 934 261 
Om er 25.03. 1 898 243 Roeland ? 21 9 
Om er 03. 1 0. 1 905 278 Roger 02.09. 1 928 261 
Paul 24.05. 1 9 1 2  245 Roger 22. 1 2. 1 937 271 
Paul 1 0.05.1 929 251 Roman ie 27.02. 1 856 238 
Paula 09.03. 1 754 276 Rosalia 1 8.01 . 1 8 1 2  236 
Paula 01 .03. 1 936 277 Rosalia 1 3.08 . 1 834 256 
Pau lette 01 .03. 1 947 245 Rosal ia 1 2.05.1 840 256 
Paul ina 1 4.04.1 706 270 Rosalia 1 5.05.1 842 273 
Paul ina 1 1 . 1 2. 1 759 271 Rosalie 28.07.1 845 276 
Pelagie 29.07. 1 839 273 Rosalie 03. 1 1 . 1 853 274 
Pelagie 24.02. 1 843 258 Rosalie 22.09. 1 859 263 
Peter 1 3.07. 1 648 266 Sabina 29. 1 0. 1 824 273 
Peter 04. 1 2. 1 650 264 Sabina 20.02.1 851 260 
Peter 02.04. 1 671 220 Sabine 09. 1 0. 1 843 276 
Peter 01 . 1 2. 1 771 271 Seraphina 1 9. 1 1 . 1 886 258 
Peter 08. 1 0. 1 841 276 Silvie 1 8.08. 1 865 263 
Peter Jacob 06.09.1 795 272 Silvie 29. 1 1 . 1 892 259 
Petrus 1 5.05.1 785 255 Sophia 02.04. 1 821 336 
Petrus 06.07. 1 788 233 Sophia 25. 1 0. 1 822 273 
Petrus 08.08. 1 81 8  258 Sophia 05.08. 1 823 255 
Petrus 28.06. 1 820 273 Sophia 20.08. 1 834 273 
Petrus 06.03. 1 824 256 Suzanne 21 .08. 1 913  279 
Petrus 28.05.1 826 256 Theophiel 01 . 1 1 . 1 887 275 
Petrus 1 7.04.1 827 237 Theophiel 1 3.07. 1 889 275 
Petrus 01 . 1 0. 1 830 257 Theophiel 1 7.09.1 894 259 
Petrus 06.06. 1 864 376 
Petrus 06. 1 1 . 1 869 260 Theophiel 1 1 . 1 0. 1 896 275 

Petrus 06. 1 0. 1 874 239 Theophile 08.02. 1 858 239 

Petrus( Leo) 1 8. 1 2. 1 897 251 Urbaan 1 3.05.1 897 261 

Petrus Jacob 1 0.04.1 758 230 Ursulain 06.07. 1 900 275 

Petrus Joannes 26.03.1 749 230 Veronica 22.01 . 1 808 272 

Petronella 1 5.05.1 656 220 Victoria 23.03.1 766 271 

Petronella 07.04.1 704 270 Willy 23.06. 1 9 1 2  259 

Petronella 21 .08 . 1 742 270 Willy 23.01 . 1 924 259 
Petronella 1 1 .08.1 778 272 Willy 1 9.04.1 931 251 
Petroni l la 31 . 1 0. 1 655 267 Zul ma 24.08. 1 904 261 
Petroni l la 08.03 . 1 689 267 
Phi lippa 1 9. 1 2. 1 670 268 
Phi lips 1 61 5  264 
Phil ips 1 646 266 
Phil ips 1 1 . 1 2. 1 694 269 
Pierre 06. 1 2. 1 948 245 

2a2 \ Pieter 1 3. 1 2. 1 676 265 
Pieter 1 1 . 1 1 . 1 729 270 



Sporen van een agrarische nederzetting uit 
de volle middeleeuwen en landindeling 

uit de late middeleeuwen aan de 
Kan. Andrieslaan in Maldegem 

Pedro Pype 

Naar aanleiding van de bouw van een appartementencomplex met ondergrondse 
parkeergarage, werd op een perceel gelegen in de Kanunnik Andrieslaan in het centrum 
van Maldegem (Kadaster: Maldegem 1 ste Afd . ,  Sectie G,  nr. 234n), tussen 24 februari en 
8 maart 2006, archeologisch noodonderzoek u itgevoerd. Het was overigens voor de 
eerste keer dat er archeologisch onderzoek werd verricht in het historische centrum van 
Maldegem !  
Nadat d e  bouwput tot op een diepte van - 1 ,50 m onder het straatniveau was afgegraven, 
tekenden de archeologische sporen zich du idelijk af. 
Door tussenkomst van Steven Mortier van de Afdeling Monumenten & Landschappen 
werd met de bouwheer, de firma Hyboma NV uit Kortemark (W.-Vl . ) ,  overeengekomen om 
het bedreigde areaal (totale oppervlakte 800 m2) gedurende tien dagen te onderzoeken. 
Uit het onderzoek kwamen belangrijke sporen van een agrarische nederzetting uit de 
volle middeleeuwen aan het l icht. Verder werden ook enkele sporen aangetroffen van 
landindeling uit de late middeleeuwen. 

1.  DE VOLLE MIDDELEEUWEN 

Archeologische sporen 

Tot de belangrijkste bevindingen van het onderzoek behoort ongetwijfeld een gedeelte 
van een agrarische nederzetting uit de volle middeleeuwen (tweede helft 1 1  de - eerste 
helft 1 2de eeuw) . 
De sporen omvatten meer bepaald de plattegrond van een OW-gerichte houtbouw, 
ingeplant op een erf begrensd door afwateringgreppels (erf A) . Het gebouw heeft een 
langwerpige rechthoekige plattegrond van ten minste 1 9  m en betreft een type woon
stalhuis' . In het oostelijke deel kan een tweebeukig stalgedeelte van 8 bij 8,50 m 
aangetoond worden. Van de constructie werden enkel de dieper aangelegde hoekpalen 
vastgesteld. De overige palen waren mogelijk minder diep aangelegd en lieten bijgevolg 
geen sporen na. 
Slechts één restant van een ondiepe paalkuil aan de westzijde van het stalgedeelte wijst 
mogelijk op een noksteun. 
Centraal in de stal was een grote kui l  aangelegd met een diameter van 5 m en voorzien 
van een vierkante houten bekisting met een zijde van 1 ,50 m. De bekisting bleek slordig [ 283 



Aftekening van een groot circulair spoor dat als een voorraadkui l  kan geïnterpreteerd 
worden. 

opgebouwd uit takken, twijgen en boomstronken en was opgevuld met een humeuze 
(mest)vul l ing.  
Het westelijke eenbeukige deel met een breedte van 5 m en een lengte van 1 0,50 m kan 
als woongedeelte geïnterpreteerd worden. Een onregelmatige afvalku i l ,  aangelegd 
onmiddellijk bu iten de constructie aan de zuidel ijke hoek, bevatte vrij veel aardewerk. 
Echter door de aanwezigheid van een werfweg kon dit gedeelte niet nader onderzocht 
worden. 
Onmiddel lijk ten oosten werd de constructie begrensd door een smalle, onderbroken 
afwateringsgreppel, die in een volgende fase doorsneden werd door de aanleg van een 
poel .  
Ten zuiden van het stalgedeelte wijzen enkele paalgaten op  een mogelijke spijker. 
Ten oosten van het gebouw, gescheiden door een NZ-gerichte smalle perceelsgreppel, 
kon een gedeelte van een tweede erf onderzocht worden (erf B). De belangrijkste 
structu ren aangetroffen op dit erf, waren een mogel ij ke voorraadkui l  en een 
vierpostenspijker. 
De mogelijke voorraadkui l  had een V-vormig profiel ,  een diameter van 2,50 m en een 
maximale diepte van 1 ,  1 O m .  Het onderste vu l l ingspakket werd gekenmerkt door de 
aanwezigheid van vloeilaagjes, wat wijst op een natuurl ijke dichtslibbing. De bovenste 
vu l l ing bestond uit een humeuze laag, vermengd met een weinig aardewerk. De kuil bleek 
aangelegd binnen een l ichte houten structuur van 5 bij 6 m.  
Onmiddell ijk ten westen wees een palenconfiguratie op een mogelijke vierpostenspijker 
van 4 bij 4,5 m .  
Ten zuidoosten van deze structuur werd nog een langwerpige kuil aangetroffen, die 
mogelijk in  verband kan gebracht worden met bepaalde artisanale activiteiten. In de 
opvu ll ing ervan werden restanten aangetroffen van een residû, waarvan de verdere 
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Gezicht op de mestkui l ,  een zware houten constructie. 

Archeologie 

Het vondstenmateriaal bestaat nagenoeg uitsluitend uit aardewerk en is vrij talrijk ,  maar 
doorgaans sterk gefragmenteerd . Door de zuurtegraad van de zandige bodem is het 
botmateriaal nagenoeg vol ledig vergaan en werden slechts enkele fragmenten van 
rundertanden aangetroffen. 

A. Aardewerk 

In het totaal werden uit de verschil lende structuren 559 scherven gerecupereerd ; die 
kwamen vooral aan het licht in de bovenste vul l ing van de mestkuil (302 scherven) en in 
de vul l ing van de afvalkui l ( 1 29 scherven) . Het aangetroffen aardewerk kan in twee 
groepen ingedeeld worden, n l .  aardewerk van lokale/regionale aard en in beperktere 
mate roodbeschilderd aardewerk afkomstig u it het Rijn land (zgn. Pingsdorfwaar). 

1. Aardewerk van lokale/regionale herkomst 

Deze groep wordt vertegenwoordigd door 482 scherven en is goed voor zo'n 86,2 % van 
het totaal .  In de mestkui l  en de afvalkui l  werden respectievelijk 298 en 70 scherven 
behorende tot die groep aangetroffen .  Het aardewerk is nagenoeg uitsluitend vervaard igd 
op de draaischijf, reducerend gebakken en het kleurenspectrum varieert van donkergrijs 
tot bruinbeige. Het baksel is vrij zacht tot matig hard gebakken en naargelang de grofheid 
van de gebru ikte verschral ing kunnen visueel twee groepen onderscheiden worden: een 
fijnkorrelige en een grofkorrelige groep. 
Het grootste deel is verschraald met fijn tot middelgrof kwartszand (korrelgrootte max. 0,5 
m�), waardoor het oppervlak fijn tot l icht korrelig aanvoelt. De tweede groep komt 1 285 



beperkter voor en is verschraald met grof kwartszand met een korrelgrootte tot max. 1 ,5 
mm,  waardoor het oppervlak korrelig tot ruw aanvoelt. 
Enkele fragmenten, onder meer aangetroffen in een van de paalkui len op erf B, zijn nog 
handgevormd en bijgedraaid op de trage draaischijf. 
Typologisch is er weinig vormvariatie en kunnen twee hoofdtypen onderscheiden worden: 
n l .  de potten enerzijds en de open vorm (kom-/pan-vorm) anderzijds. 
Wat de potvormen betreft gaat het u itsluitend om een kogelvormig type met lensvormige 
bodem en met een vrij eenvoudige uitwaarts gerichte rand (MAi 41 ) .  
De rand is eenvoudig afgerond en al dan niet verdikt of  afgeplat en vertoont meestal een 
l ichte concaviteit aan de binnenzijde. 
Eén randscherf is op de bovenzijde van de rand voorzien van een versiering met 
opeenvolgende vingertopindrukken. Gel ij kaard ige kogelvormige kookpotten met 
vingertopindrukken op de rand zijn ook gekend uit andere 1 2de-eeuwse nederzettingen 
zoals bijvoorbeeld Zandvoorde (Oostende)2• 
De diameter van de rand varieert tussen 1 4  en 1 6  cm. Slechts bij één fragment was de 
vol ledige diameter bewaard. 
Beroetingssporen vastgesteld op de rand en schouder verraden duidelijk het gebruik op 
het open vuur. 
De open vormen worden h ier slechts vertegenwoordigd door drie exemplaren. Twee uit 
de mestkui l zijn voorzien van een korte, holle steel . Eén randfragment is voorzien van een 
eenvoudig afgeronde rand. 

2. Roodbeschilderd aardewerk uit het Rijnland (zgn. Pingsdorfwaar) 

Deze importgroep uit het gebied van Pingsdorf in het Rijn land (omgeving Brühl-Eckdorf, 
tussen Keulen en Bonn3) wordt gekenmerkt door een vrij hard tot zeer hard gebakken, 
witbeige tot geelbruine scherf, die naargelang de bakkingstemperatuur, een compacte tot 
bladerdeegachtige structuur bezit. 
De gebru ikte magering is kwartszand met een fijn tot licht korrelig oppervlak. 
Die groep wordt hier vertegenwoordigd door 77 scherven, wat overeenkomt met 1 3,2 % 
van het totaal .  Het overgrote deel (67 scherven) komt uit de opvul l ing van de afvalkui l .  
Typologisch is er slechts de aanwezigheid van fragmenten afkomstig van tuitpotten met 
bandoor en bodem met uitgeknepen standring. In het totaal werden zes fragmenten 
vastgesteld:  twee afkomstig uit de afvalkuil en vier uit de mestkuil (drie u it de bovenste 
vul l ing en één u it de onderste vu l l ing van de bekisting) .  
Het  fragment uit de onderste vul l ing van de bekisting heeft een omgeslagen rand en 
vertoont bovenaan een l ichte concaviteit .  Die randvorm werd door M. Sanke 
gecategoriseerd als type 2.5a en kan gedateerd worden tussen de late 1 Ode en het 
midden van de 1 1 de eeuw (Periode 4 van Sanke)4• Dit randtype komt ook overeen met 
type 4E van Verhoeven en werd onder meer aangetroffen in Assendelft, Kootwijk, 
Hambach en Haithabu en wordt algemeen gedateerd tussen de 1 Ode en de 1 2de eeuw5• 
Een vrij breed bandoor is aangezet op de rand en de schouder en vertoont enkele 
ondiepe vertikale groeven. Op de onderzijde is een eenvoudige decoratie aangebracht, 
bestaande uit streepvormige motieven. 
Drie andere fragmenten met een eenvoudige, ongeprofileerde blokvormige rand zijn 
afkomstig u it de bovenste vul l ing van de mestkuil en zijn kenmerkend voor de Periode 5 
van Sanke (midden 1 1  de tot eerste kwart 1 2de eeuw)6• 
Nog twee fragmenten werden aangetroffen in de opvul l ing van de·atvalkuil en die hebben 

286 1 eveneens een eenvoudige blokvormige rand. Eén fragment heeft een vrij smal bandoor, 



aangezet op de rand en de schouder, en is voorzien van een beschi ldering bestaande uit 
een gri l l ig lijnpatroon. 
Enkele wandscherfjes vertonen een karakteristieke roodbruine tot paarse beschildering , 
die bestaat uit kru l len, lussen en kommavormige l ijnen. 

Datering 

Aan de hand van de technische en typologische kenmerken van het aangetroffen 
aardewerk kan een datering tussen de tweede helft 1 1  de tot de eerste helft 1 2de eeuw 
vooropgesteld worden1. De overgrote meerderheid van het lokaal vervaardigd aardewerk 
is geproduceerd op de snelle draaischijf. S lechts een paar fragmenten zijn nog du idelijk 
handgemaakt en daarna bijgedraaid op de trage draaischijf en kunnen eerder gesitueerd 
worden in de eerste helft van de 1 1  de eeuw. Wat de randvorm betreft, verwijzen enkele 
scherven met een eenvoudige afgeronde randlip, nog du idelijk naar de Karolingische 
periode. 
Jongere aardewerkgroepen zoals het vroege roodgebakken aardewerk, waarvan de 
opkomst momenteel gesitueerd wordt rond het midden van de 1 2de eeuw, en steengoed 
vanaf de late 1 2de eeuw, komen in deze context niet voor, wat veronderstelt dat het 
ensemble voor het midden van de 1 2de eeuw kan gesitueerd worden . 

B. Maalstenen 

In de opvu ll ing van de mestkuil wijzen brokken grijze basaltlava (tefriet), afkomstig u it het 
Eifelgebied, op de aanwezigheid van geïmporteerde maalstenen. Van een goed bewaard 
fragment van de loper (ca. 1 /4) kon de diameter bepaald worden op 48 cm en de dikte op 
ca. 4 cm. In de centrale opening is de as van de handmolen geplaatst die loper 
{bovenaan) en ligger (onderaan) in  een vaste positie tegenover e lkaar houdt. Een ronde 
opening ter hoogte van de rand wijst op de aanwezigheid van een houten heft om de loper 
te bedienen. 

2. DE LATE MIDDELEEUWEN 

Archeologische sporen 

Uit de late middeleeuwen { 1 3de eeuw) dateert een gedeelte van een perceelsafbakening 
bestaande uit een tweetal greppels. Eén ervan heeft een NZ-oriëntatie en werd 
aangelegd parallel met de scheidingsgreppel uit de voorgaande fase en mondde uit in een 
poel (drenkplaats). Door de aanleg van de poel werden de greppels uit de voorgaande 
fase doorsneden. De tweede greppel was haaks aangelegd ten oosten van de eerste 
greppel. 
De poel kon wegens recente verstoringen aan de zuidelijke zijde van het terrein slechts 
gedeeltelijk geregistreerd worden en had een breedte van 7 m en een maximale diepte 
van 0,95 m. Wegens de tijdsdruk werd geopteerd om de poel mechanisch te doorsnijden. 
I n  de stratigrafie konden drie verschi llende lagen onderscheiden worden. Onderaan op de 
bodem bevond zich een zwarte bezinkingslaag , waarin enkele scherven werden 
aangetroffen die naar de 1 5de-1 6de eeuw verwijzen. Hierop rustte een pakket met 
organische resten afkomstig van de oeverbegroei ing. Finaal bleek de poel gedempt met 
zandig materiaal en een weinig huishoudelijk afval . 
Aan de hand van het weinige aangetroffen aardewerk in de opvul l ing bleek de poel J 287 



gedempt in de loop van de 1 6de eeuw. 

Besluit 

Het noodonderzoek in de Kanunnik Andrieslaan leverde belangrijke sporen op van een 
agrarische nederzetting uit de vol le middeleeuwen en structuren van landindeling uit de 
late middeleeuwen.  
Deze eerste opgraving uitgevoerd in de h istorische stadskern van Maldegem, toont 
duidelijk  aan dat ook Maldegem, zoals al le andere Vlaamse steden, beschikt over een 
belangrijk bodemarchief en dat dergelijke grootschalige infrastructuurwerken in de 
historische kern in de toekomst dan ook nauwlettend dienen opgevolgd te worden.  
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Inleiding 

Archeologisch onderzoek aan het 
Bladelinplein in 

Middelburg-in-Vlaanderen 

Pedro Pype & Wim De Clercq 

Tussen mei en augustus 2005 werd archeologisch noodonderzoek uitgevoerd op de hoek 
van het Bladelinplein en de Kerkstraat in Middelburg 1 ,  naar aan leiding van de sloping van 
de hoekwoning , voorafgaand aan de inplanting van een nieuw appartementencomplex. 
Het perceel is van groot historisch belang gezien de ligging aan de 1 5de-eeuwse Kleine 
Markt (het huidige Bladel inplein) en de locatie van het voormalige stadhuis van het 1 5de
eeuwse Middelburg . 
Dat het stadhuis gebouwd werd omstreeks 1 458 kan opgemaakt worden uit een octrooi 
van 1 7  maart 1 458 over de aanstel l ing van een burgemeester en zeven schepenen. 
Omtrent de verdere geschiedenis en het u itzicht van het stadhuis is nagenoeg niets 
bekend. 
Op de minuutkaart van Middelburg door Jacob Van Deventer ca. 1 550 wordt op het 
betreffende perceel een rechthoekig gebouw afgebeeld. Op een stadsplan samengesteld 
uit verschil lende kaarten door Jan en Pieter D'Herbe rond 1 750, wordt het perceel 
aangeduid met nr. 3: eertyds 't Stadhuis2. 

Archeologische sporen 

Ondanks de aanwezigheid van een aantal recente verstoringen en de destructieve 
gevolgen van de beschietingen in september-oktober 1 944, waarbij M iddelburg zwaar 
gehavend werd , bleef het bodemarchief goed bewaard . Het onderzoek leverde 
interessante resu ltaten op gaande van de pre-stedel ijke fase (voor 1 448) tot en met de 
20ste eeuw. 
In de aangetroffen structuren kunnen in totaal vijf verschi l lende fasen onderscheiden 
worden. 

Eerste fase: Pre-stedelijke periode (voor 1 448) 

Middelburg werd gesticht op de plaats waar zich voordien een gehucht bevond rond de 
hoeve-uitbating afhangend van de abdij van Middelburg-in-Zeeland. Dat verklaart dan ook 
meteen de benaming van het latere stadje. De eerste vermelding van dit 'hof van 
Middelburg' dateert uit 1 280. 
Tijdens het onderzoek op de kasteelsite in 2004 werd onder het voorhof een compacte 1 289 
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Bakstenen fundering onder de hoek van de Wangenhaard. 

laag aangetroffen die kan geïnterpreteerd worden als een cultuurlaag en in verband kan 
gebracht worden met dit hof. In de laag werden slechts enkele grijsgebakken scherven 
aangetroffen, die algemeen kunnen gesitueerd worden in de 1 3- 1 4de eeuw. Later werd 
deze laag, tijdens de voorbereiding voor de bouw van het kasteel , afgedekt en ongeveer 
met een halve meter opgehoogd. 
Diezelfde laag kwam opnieuw aan het licht tijdens het onderzoek op het Bladelinplein .  I n  
die laag werden eveneens enkele wandscherven i n  grijsgebakken aardewerk 
aangetroffen. Nieuw was wel de vaststell ing van een loopniveau bovenop dit pakket. In 
verband met dit loopniveau werd nog een restant waargenomen van een fundering van 
een vakwerkconstructie. Het betreft de NW-hoek, opgebouwd uit fragmenten van gele 
polderbakstenen. 
Twee paalkuilen afkomstig van zware vertikale posten kunnen hiermee in verband 
gebracht worden. Onmiddell ijk ten zu iden van de constructie werd nog een ca. 3 ,50 m 
brede NO-ZW georiënteerde gracht aangetroffen,  die parallel loopt met de huidige 
Dinantstraat. I n  de opvul l ing werd echter geen archeologisch materiaal aangetroffen .  
Aangenomen wordt dat de as van de straat teruggaat op de Romeinse weg Brugge
Aardenburg . 

Tweede fase: De stadsstichting en het uitbouwen van de stad vanaf 1 448 

Na de stadsstichting in 1 448 werd het areaal rond het huidige Bladel inplein bouwrijp 
gemaakt en opgehoogd met verspitte natuurl ijke bodem, vrijwel zeker bekomen bij de 
aanleg van de stadsgracht. Hierbij werden de sporen uit de voorgaande fase afgedekt. 
Parallel hiermee verrees, haaks op de huidige Kerkstraat, een (bu itenwerks) 5,50 m brede 
bakstenen constructie .  
Die fase kan mogelijk in  verband gebracht worden met het eigenlijke middeleeuwse 
stadhuis.  In de aangetroffen constructie kunnen achter el kaar gelegen delen 1 291 



1 5de- en 1 ?de-eeuwse waterput. 

onderscheiden worden. Aan de straatkant bevond zich de 'voorkamer' met binnenwerkse 
afmetingen van 4, 76 bij 4, 1 O m. 
De muren waren vol ledig opgetrokken in gele tot oranjerode baksteen (25x1 1 x6cm) in 
Vlaams verband en hadden een dikte van gemiddeld 0,40 m.  De funderingen waren tot 
-1 , 50 m onder het toenmalige loopniveau aangebracht, wat wijst op een constructie met 
meerdere bouwlagen. De zuidmuur doorsneed zelfs de opgevulde gracht uit de vorige 
fase tot op de natuurl ijke bodem .  

De  aanwezigheid van een 2 m brede wangenhaard geconstrueerd tegen de  zuidmuur, én 
de zware fundering van het muurwerk doen veronderstellen dat dit gedeelte volledig was 
opgetrokken uit baksteen. 
Aan de zu idkant van de kamer bleef een gedeelte van de bakstenen vloer bewaard. 
De achterliggende ru imte, waarvan enkel een gedeelte van een bakstenen vloer werd 
aangetroffen, was mogelijk eerder opgetrokken in vakwerk. Een brandlaag, aangetroffen 
op de vloeren, vermengd met verbrande leem, én de vol ledige afwezigheid van een 
fundering of u itbraakspoor wijzen in die richting .  De verbrande leem is mogelijk het gevolg 
van de verwoesting van het stadje in 1 488 of tijdens de troebelen rond 1 600. 
Achteraan, op de noordelijke hoek van de oostmuur en de noordmuur, was een ronde 
overwelfde bakstenen waterput met een binnendiameter van 1 ,50 m ingewerkt die nog tot 
1 ,50 m hoog bewaard was (23 baksteen lagen) .  De put bleek in de late 1 5de, begin 1 6de 
eeuw reeds te zijn opgevuld en bevatte naast afbraakmateriaal afkomstig van de put en 
het gebouw zelf, een weinig hu ishoudelijk afval zoals botmateriaal, glas en aardewerk. 
Dat het gebouw vrij luxueus afgewerkt was, wordt aangetoond door de vondst van enkele 
kalkstenen bouwfragmenten met gotische ornamentiek, afkomstig van het maaswerk van 
de ramen. 



Luchtopname van de opgravingen. 

Derde fase: Ontstaan van l intbebouwing langs de Kerkstraat in de late 1 Sde of 1 6de 
eeuw 

In de late 1 5de eeuw (na 1 488?) of in de loop van de 1 6de eeuw zal de losstaande 1 5de
eeuwse constructie opgenomen worden tijdens de vorming van l intbebouwing langs de 
oostelijke zijde van de Kerkstraat. 
In noordelijke richting werd de 1 5de-eeuwse constructie u itgebreid door het verlengen 
van de westmuur en de inplanting van vier bakstenen stiepen, waarbij de bakstenen vloer 
van de voorkamer plaatselijk werd doorbroken. Tegen de westmuur werd nu een nieuwe, 
smallere open haard met rechte wangen ingericht. Hierdoor kwam, parallel met de 
Kerkstraat, een rechthoekige constructie tot stand. 
Mogelijk gelijktijdig werd in het zuiden een tweede 5 m brede constructie aangebouwd 
tegen de zuidmuur van de 1 5de-eeuwse fase met twee achter elkaar gelegen ruimtes. De 
aan de straatzijde gelegen ruimte had een binnenwerkse diepte van 4,20 m. Van de 
achterliggende kamer kon de diepte niet bepaald worden door de huidige bebouwing. 

Vierde fase: Herstelfase en herinrichting van het terrein in de eerste helft van de 
1 7de eeuw 

In de eerste helft van de 1 7de eeuw volgde, na de verwoestingen tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog ( 1 583-1 604), een herstelperiode en werd het terrein nogmaals opgehoogd en 
heringericht. 
Plaatsel ijk bevond zich in deze ophoging een depositie van gebruiksaardewerk. 
Nu verrees een L-vormige constructie, volledig gericht op de Kleine Markt (Bladel inplein) .  
Aan de kant van het marktplein was een grote rechthoekige ruimte voorzien met een 
breedte van 5 m. De lengte kon wegens de aanwezigheid van bestaande woningen niet 
bepaald worden. In de aanlegsleuf van de zuidelijke muur werd een munt u it de 1 7de 
eeuw aangetroffen. 1 293 



Langs de Kerkstraat werden twee ruimtes voorzien, waarvan enkel de zuidelijke vol ledig 
kon ingetekend worden en die had een breedte van binnenwerks 4,70 m en een diepte 
van 4 ,40 m .  Een restant van een vloerniveau met een paar kalkstenen tegels bleef 
bewaard. Een gedeelte van een muur  en een vierde van een cirkelvormige structuur, 
waarvan de betekenis vooralsnog onduidelijk is, waren onmiddell ij k  op de 1 5de-eeuwse 
vloer aangelegd en wijzen op binnenindeling . 
Op het achterl iggend erf werden een ronde bakstenen waterput en een rechthoekige 
beerput aangelegd, waarbij de bakstenen vloer van de 1 5de-eeuwse fase doorbroken 
werd . Bij de aanleg van de waterput werd ook een gedeelte van de 1 5de-eeuwse 
waterput doorsneden. 
Een ronde kui l ,  een paar meter westwaarts, ter hoogte van de oostmuur van de 1 5de
eeuwse fase, wijst mogelijk op een eerste poging om een waterput aan te leggen, doch 
door de aanwezigheid van de diep gefundeerde muur was men genoodzaakt de 
werkzaamheden op te geven en te zoeken naar een geschiktere lokatie en werd de kui l  
opgevuld met puin. 
I n  de opvul l ing van de kui l  werden onder meer wat aardewerk, twee smeedijzeren sleutels 
en een fragment van een beeldje in witte pijpaarde aangetroffen, te dateren in de 1 ?de 
eeuw. 
Het beeldje is gevormd in een dubbele mal en toont een naakt Christuskind met 
stralenkrans. In de l inkerhand houdt h ij de wereldbol met kruisje vast (rijksappel) ,  met de 
rechterhand maakt hij een zegenend gebaard. Identieke beeldjes werden onder meer 
aangetroffen in de voormalige abdij van Beaulieu in Petegem (Wortegem-Petegem, Oost
Vlaanderen)3. 

Vijfde fase: Aanpassingen in 1 9de-20ste eeuw 

In de 1 9de eeuw verscheen op de hoek gericht op het Bladelinplein een nieuwe woning 
en werd het zuidelijke gedeelte van de 1 ?de-eeuwse constructie behouden en ingericht 
als kelder. De binnenwand werd gepleisterd en witgekalkt en enkele haaks aangebouwde 
bakstenen scheidingsmuurtjes zorgden voor een opdeling (opslag?).  Een restant van een 
vloer in roodgebakken tegels bleef bewaard. Een vierkant bakstenen sterfputje met een 
bakstenen vloer (binnenwerks 0,54 bij 0,54 m) werd voorzien. In de opvull ing werden 
enkele scherven en enkele fragmenten van kleipijpen aangetroffen, die kunnen gedateerd 
worden in de late 1 9de eeuw. 
De ronde waterput en de rechthoekige beerput u it de vorige fase werden recent nog 
aangepast en opnieuw gebruikt. De waterput werd voorzien van een nieuwe kraag en 
bleef zelfs in gebru ik tot op het ogenblik van de sloping van de bestaande woning! 
De beerput werd gedeeltelij k opnieuw opgemetseld en kreeg een nieuwe 
binnenbekleding met haardtegels en een tongewelf. Het geheel werd nog extra voorzien 
van een cementlaag. 
Tegen de waterput werd nog een ingegraven dump aangetroffen van minstens 20 
gebroken laat- 1 9de-eeuwse wijnflessen. 
Middelburg werd zwaar geteisterd door de geall ieerde beschietingen in september en 
oktober 1 944, met het doel de Duitse divisie terug te drijven . Na de oorlog verrees op de 
hoek een nieuwe woning met twee verdiepingen, ze zou behouden blijven tot de afbraak 
in 2005. Intussen is de hoek ingenomen door een g loednieuw appartementencomplex. 



Gezicht op de opgravingen 
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Middelburg 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

(1568-1648) 

111. Versterkt, verheven 
1 605- 1 62 1  

Marc Martens 

Met de verovering van het Land van Cadzand en de steden IJzendijke, Oostburg ,  
Aardenburg en  Sluis door Maurits van Nassau, zag Vlaanderen in  augustus 1 604 een 
aloud stuk van zijn grondgebied overgaan in handen van de Republ iek der Verenigde 
Nederlanden. Een maand later lukte het Spinola de bezetting van Oostende op de kn ieën 
te dwingen en de havenstad voor Spanje te herwinnen, maar dat kon nauwelijks het 
verlies compenseren van het zowel om economische als om strateg ische redenen zo 
belangrijke Sluis. Van daaruit kon de Republiek immers het Zwin en de Westerschelde 
beheersen en dus controle voeren over het scheepvaartverkeer naar en vanuit 
Antwerpen. 
Het spreekt vanzelf dat de Republiek al les in het werk zou stel len om het gewonnen 
gebied te beschermen tegen pogingen tot herovering door de Spanjaarden, en evengoed 
dat Spanje niet van plan was Slu is zomaar op te geven. 
Autonomie was voor de enen, de eenheid van de Zeventien Provinciën onder het gezag 
van hun 'natuurlijke vorst' herstellen voor de anderen immers de reden en het doel van 
de oorlog geworden. 

Leek Middelburg zich in de jaren rond de eeuwwende van 1 600 enigszins te hebben 
hersteld van de ellende die het de jaren voordien had meegemaakt, door een inval van 
de Staatsen in mei 1 604 was het weer te gronde gericht. Tot puinhopen herleid, 
troosteloos van aanblik, zo luidt het in een verklaring enkele jaren later. 

In dat tijdsbestek en gelegen aan de Spaanse kant van de frontzone, zat M iddelburg-in
Vlaanderen in een allesbehalve benijdenswaardige positie. 

Forten en schansen 

Om de Spaanse aspiraties op het verloren gebied te ontmoedigen, werden na de inname 
van Sluis de dijkjes die de jaren voordien waren aangelegd, opnieuw genivelleerd en de 
sluizen vernield 1 •  Het weinige, moeizaam herwonnen bouwland werd daardoor weer 
blootgesteld aan de getijdenwerking. De inundaties beletten echter niet dat legervolk u it 

Links: Het gebied tussen Sluis en Middelburg in 1 604. Detail uit een kaart van Frans Hogenberg, 1 604. 
ln�t: De aanleg van vestingwerken rond een stad. Detail uit een historieprent van Frans Hogenberg, 
1 593. 
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Sluis regelmatig overkwam om rooftochten te houden in de dorpen van het Noord- en 
Oostvrije. De terreur die ze aanrichtten, dwong het Brugse Vrije ertoe uit te zien naar 
middelen om de bevolking te beschermen ieghen de excursie vanden viant van Sluus2. 

Behalve door inundatie, zorgde Maurits er ook voor het veroverde gebied te beschermen 
door fortificaties. Bij IJzendij ke werd rond de bestaande Spaanse schans een nieuwe 
vesting opgeworpen ;  Aardenburg ,  waar de vestingen in 1 581  waren geslecht, kreeg een 
nieuwe omwall ing, nu echter beduidend gereduceerd in omvang. Ter ondersteuning van 
de stedelijke versterkingen kwam nog een l inie van forten en schansen vanaf de 
Zwinmonding tot aan de Braakman bij IJzendijke. Ook daarbij werd dankbaar 
gebruikgemaakt van de bestaande Spaanse schansen3• 

Het aanleggen van versterkingen te velde kende al een lange traditie tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog . 
I n  streken waar geregeld vrijbuiters doortrokken, werden van in de jaren '80 van de 1 6de 
eeuw forten aangelegd, bij voorkeur nabij wegen en bruggen4• Meestal waren dat niet 
meer dan vierkantige wallen van aarde en zoden met daarop paalwerk, doorvlochten met 
r ijshout, en aldus geschikt om een paar t iental len manschappen te posteren,  
garn izoensoldaten of  wachtkorpsen geronseld uit de lokale bevolking. Op sommige 
plaatsen in  ontvolkt gebied, zoals te Eeklo in  1 595, werd de kerk als fort ingericht5. Het 
voornemen bestond ook in  het ambacht Maldegem een reeks versterkingen aan te 
leggen:  in  maart 1 60 1  zond het Vrije zijn schepen Lucas Wyngaerdt naer Maldeghem, 

Ayeghem en Ste Laureins omme aldaer te besteden ende doen upmaecken zeker forten 

om te weder staene het acces vanden vyandt6. Of die ook effectief gebouwd werden, 
vonden we evenwel niet bevestigd. 

I n  frontgebied waren de forten doorgaans omvangrijker en veelal voorzien van bastions 
voor het plaatsen van geschut. Zo hadden de Spanjaarden ook in de streek Aardenburg
Sluis een aantal forten en schansen opgetrokken, die na de verovering van Sluis door de 
Staatsen werden overgenomen en soms verder uitgebouwd. 

Dat was het geval met de Krabbeschans, ongeveer halverwege tussen Sluis en het 
huidige Draaibrug door de Spanjaarden aangelegd en in of kort na 1 604 door de Staatsen 
versterkt7; met de Olieschans, tussen 1 600 en 1 604 door de Spanjaarden aangelegd ten 
noorden van Aardenburg op de weg naar Slepeldamme nabij de Ee8, en het fort 
S lepeldamme, kort voor 1 600 opgericht aan de monding van de Ee, op de rechteroever 
van de vaart naar Aardenburg .  Het zou worden uitgebreid met bastions9• 
Ze werden aangevuld met een reeks nieuwe constructies zoals fort Spitsbroek, een 
vierkantige gebastioneerde versterking, in 1 604 in opdracht van Maurits opgetrokken 
nabij het vroegere hof van Ter Doest ten zuidoosten van Aardenburg aan de Pu lsbroekse 
of oud-Eeklose watergang, bij de weg naar Sint-Laureins en Eeklo10; de Kruisdijkschans, 
in 1 604 door de Staatsen aangelegd ter verdediging van Sluis en Aardenburg11 ,  en de 
Elderschans, in 1 604 opgericht als redoute nabij het haventje en de westpoort van 
Aardenburg ,  op de splitsing van de wegen naar Brugge en Sluis. Tussen 1 605 en 1 608 
zou ze verder u itgebouwd worden tot een vierkantige gebastioneerde schans12 • 

. • 



De Kruisschans tussen Heil le en Sluis, 1 8de-eeuwse tekening (Sluis, Gemeentearchief) 

De Kruisschans anno 2006. 

Beweging aan het front in Het Vrije 

In mei 1 605 ondernam Maurits van Nassau in opdracht van de Staten een poging om 
Antwerpen te veroveren, maar zonder succes. In de voorzomer dan wekten de Spaanse 
troepenbewegingen in Vlaanderen de indruk dat een belegering van Sluis op het getouw 
stond. Het was een afleidingsmanoeuvre, want Spinola trok richting noordoost en ging er 
in Overijssel Oldenzaal en Lingen veroveren .  Dichterbij werden twee pogingen 
ondernomen om ook Bergen-op-Zoom in te nemen, maar die mislukten. Eind oktober zou 
in het Rijnland Spinola's onderbevelhebber graaf de Buquoy er nog in slagen 
Wachtendonk tussen Duisburg en Venlo, en het nabijgelegen kasteel van Krakow tot 
overgave te dwingen. l 299 



Ondertussen,  tegen de tijd dat er normaal al aan gedacht werd de troepen naar hun 
winterverblijven te sturen ,  kwam er ook aan de frontstreek in het Brugse Vrije beroering. 
De ontwikkel ing daar werd door de Italiaanse maestro del campo Pompeo Giustiniano, 
aanvoerder van een infanteriedivisie van landgenoten, opgetekend in het vierde deel van 
zijn oorlogsverslag over de jaren 1 60 1 - 1 607, verslag dat al in 1 609 in Antwerpen in 
boekvorm van onder de drukpers kwam13• 

Hoofdrolspeler i n  die fase was graaf Frederik van Bergh of van den Bergh, een zoon van 
Wil lem van Oranjes oudste zus Maria van Nassau en Wil lem IV van Bergh,  die voor het 
Spaanse kamp had gekozen . 
Enkele dagen nadat hij nabij Assenede zijn troepen in kwartier had gebracht, trok h ij over 
Boekhoute richting M iddelburg ,  "e lo fortifico col borgo insieme": en hij liet het versterken 
samen met geheel de stad14• 

Vandaar stak hij door naar de dijk  van Damme om er twee forten te bouwen, één "al la 
tag liata del l '  Esclusa'', het andere "pui a dentro poco distante". 
Maurits Coornaert, die in zijn boek Knokke en het Zwin . . .  de aangehaalde passages 
verwerkt (maar niet de fortificatie van Middelburg vermeldt)'5, identificeert de forten 
respectievelijk als fort Sint-Donaas aan de Verse of Zoete Vaart en fort Sint-Frederik bij 
de Zwarte Sluis. Ze lagen beide ten noorden van Hoeke, dichtbij S lu is. Als toponiem heeft 
Fort Sint-Donaas trouwens de tijd getrotseerd. 

Graaf van Bergh vestigde zich in Brugge, waar hem regelmatig de gepaste honneurs 
werden bewezen'6• Zijn onderneming kreeg de vol le steun van het bestuur  van het Vrije, 
dat op 9 oktober 1 605 afgevaardigden u itzond om de genoemde forten te besteden11• 

Middelburg versterkt 

" In questo mentre Conte Federico partita da Assenè con l 'essercito . . .  passo al Castello 
di  Middelborgo, i l quale essendo cosa di  poco momento (doppo d 'haver aspettato alcune 
cannonate) seg li re se à patt i ,  e lo fortificà col borgo insieme": Ondertussen vertrok graaf 
Frederik u it Assenede met het leger . . .  en binnen zeer korte tijd bereikte hij het kasteel 
van M iddelburg ;  hij kwam er, na enig kanonvuur verwacht te hebben, tot een vergelijk en 
versterkte het samen met de burg in zijn geheel. 

Het zou weinig comfortabel voelen de gegevens van een passage uit bovenstaande zin 
in vraag te stel len, met name betreffende de noodzaak te onderhandelen, en op die van 
een ander deel een betoog te bouwen, i .c. over de fortificatie van het stadje, ware het niet 
dat dit betoog met gegevens uit andere bronnen en met een reeks argumenten 
ondersteund kan worden. 

Mogelijk  vergist Giustiniano zich namelijk als hi j  schrijft dat de troepen van graaf Frederik 
toen ze het kasteel van Middelburg bereikten, daar enige weerstand verwachtten, maar 
er algauw tot een vergelijk kwamen. Was er dan een bezetting door het Staatse kamp? 
N iet erg waarschijn l ijk aan de Spaanse kant van het front. Zouden ze in dat geval 
trouwens niet eerder krijgsgevangen genomen zijn? Dat het om een allegaartje van 
verlopen en ongebonden krijgsvolk zou gaan, is ook zogoed als u itgesloten. We mogen 
er immers van u itgaan dat in Middelburg, nadat het op 27 jul i  1 604' door Spinola heroverd 

300 1 was, enige manschappen blijvend werden geposteerd, zoals dat trouwens wordt 



bevestigd door de verklaring van een commandant van fort Sint-Job, weliswaar uit 1 628 : 
de heer van Thoricourt was en charge de soij placer en la vil/e de Middelbourg, gelast zich 
daar te vestigen met een deel van zijn regiment, dat was aangevuld met Ierse en Duitse 
huursoldaten18• Per abuis door soldaten van het eigen kamp belaagd? Waarover viel er 
dan te onderhandelen? Het blijft vooralsnog een wat duistere passage in Giustiniano's 
verslag. M isschien gaat het om niet meer dan een verwarring met de situatie in 1 604. 

Dat men in de laatste maanden van 1 605 werk maakte van de versterking van 
Middelburg ,  blijkt ook uit een resolutie van het college van het Brugse Vrije, daterend van 
23 december van dat jaar. Burgemeester van Boonem zegt er dat tot behouve in 

fortificatie van Middelburch van noode waren zekeren nombre van schranschmanden. Die 
schanskorven waren beschikbaar op Den Hoorn , maar het bleek datter eenighe waghens 

waeren van noode om de zelve aldaer te voeren. Het col lege zou daarom de oml iggende 
parochies aanschrijven omme alzoo vele waeghens aldaer te beschikken alst moghelic 

zoude moghen wesen. De voerlieden zouden daarvoor dan betaelt worden naer redene19• 

In het eerste van deze artikelenreeks over Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
vermeldden we dat al in 1 578-'79 versterkingswerken werden u itgevoerd20• In de 
stadsrekening van die jaren wordt de vergoeding van arbeiders genoteerd voor het steken 
van zoden, voeren van aarde, opwerpen van borstweringen in eenighe quartieren van 

dese stede en het ruimen van begroeiing in de vesting ; er was ook gezaagd en ruw hout 
aangekocht, dat alles ter fortificacie deser stede conforme den quohiere daerof int 

particuliere mencie maekende . . .  

" In eenighe quartieren van dese stede" betekent op enkele plaatsen, "den quohiere 
daerof . . .  mencie maekende" verwijst naar een plan of bestek .  Nu kennen we inderdaad 
een dergelijk kohier, een plan met bijbehorende legende en commentaar voor 
versterkingen rond M iddelburg, maar daarbij gaat het om een ontwerp van complete 
vestingwerken, waarvoor de kosten naar schatting zouden oplopen tot 1 8.244 gulden21 • 
De stadsrekening van 1 578-'79 geeft voor de toen uitgevoerde werken en gebru ikte 
materialen 240 lb. par. aan, wat overeenkomt met 1 20 gulden , een fractie slechts van de 
kosten beraamd in het kohier. Of moeten we aannemen dat de stad zelf maar voor een 
deel van de kosten instond en de rest door andere instanties werd betaald? In de 
rekeningen van het Brugse Vrije vonden we in elk geval niets in die zin terug ; andere 
bronnen die het zouden bevestigen zijn ons vooralsnog niet bekend . 

Ook in de jaren 1 583-'85 werden op kosten van stad en heerl i jkheid nog 
verdedigingswerken uitgevoerd : toen werden palissaden opgericht ter hoogte van de drie 
stadspoorten en nabij de kloosterbrug ; de poorten zelf werden verbeterd22• 

Maar alles samen moeten die verdedigingswerken niet zoveel betekend hebben :  
ontvanger van de contributies Everwyn schrijft in 1 594 dat Middelburg ieghenwoordich 
(als van oudts tijde) eene opene vleck is23, wat erop wijst dat Middelburg weinig of niet 
versterkt was, een open stad zoals Eeklo of open dorp als Maldegem ;  Pompeo 
Giustiniano, die in 1 604 bij de krijgsverrichtingen rond Sluis betrokken was en eind ju l i  van 
dat jaar de herovering van Middelburg meemaakte, noteert dat het toen een luogo poco 
forte was, een weinig of amper versterkte plaats, waarvan het kasteel di passagio, ' in 
passante' werd ingenomen24• 
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Detail uit de kaart van Horenbault, tweede staat, 1 605. Op de vestingen van Middelburg en bij de forten 
Sint-Donaas en Sint-Frederik wappert de Spaanse vlag. (R ijksarchief Gent, Kaarten en Plans, nr. 594) 

Een en ander wijst er dus op dat het bewaarde plan en bestek met de onderneming van 
eind 1 605 en de eerste maanden van 1 606 te verbinden is25• Het is trouwens op de 
tweede staat van Horenbau lts 'Carte f igurative vande stadt van Sluus metten 
oml igghenden Steden ende plaetsen . . .  ' ,  die nog het jaartal 1 605 draagt maar beslist iets 
jonger is, dat we voor het eerst M iddelburg omringd zien door du idelijk gebastioneerde 
vestingwerken. Detail dat niet op de eerste staat voorkomt en niet zonder belang is: 
precies op de vestingwal van Middelburg en boven de n ieuwe forten bij S luis laat de 
graveur de vlag met het andreaskruis wapperen26• Het lijkt wel een eresaluut aan graaf 
Frederik van Bergh voor zijn recente verwezenl ijkingen. 

Dat de vestingwerken kort na ingang van het Twaalfjarig Bestand - waarover straks -
zouden aangelegd zijn ,  is zo goed als uitgesloten: het zou geheel ingaan tegen de geest 
van het bestand, waarvan het 29ste artikel immers luidde: "Gheêne nieuwe sterckten en 
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d'eene oft van d 'andere sijde" 21• 

I n  1 61 1  dan schrijft Jean-Baptiste Gramaye, sinds 1 606 hofhistoriograaf van de 
aartshertogen, over Middelburg (in het Latijn) dat "de stad met haar kasteel ,  kerk, klooster, 
hospitaal ,  wethuis en andere openbare en bijzondere gebouwen,  in de voorbije 
oorlogsjaren zo dikwijls vernield en ontwricht, spoedig daarna voor de garnizoenen met 
vestingen en bolwerken bewapend, nu ,  onder Fi l ips van Merodes bestuur, uit haar as is 
herrezen"28. 

Feit is ten slotte dat de vestingwerken waarvan het ontwerp bewaard bleef, ook effectief 
zijn u itgevoerd. Ze zijn namelijk  als in een soort ondertekening aangegeven op een paar 
al even belangwekkende Franse plannen van het verdedigingsstelsel rond M iddelburg ,  in 
mei 1 702 opgemaakt in het kader van de oorlog tussen Lodewijk XIV van Frankrijk en de 
Oostenrijkers29• De twee tekeningen hebben betrekking op de zone rond het kasteel ,  maar 
gezien de erop voorkomende nummering mag men zonder meer aannemen dat er 
gelijkaardige ontwerpen bestonden voor de hele stadsverdediging . 
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Detail uit een plan van de fortificaties rond Middelburg, 1 702. 
(Parijs-Vincennes, Service Historique de la Défense, Fonds de l'Armée de Terre 1 VM 1 99) 
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Plan voor de fortificatie van Middelburg, 1 605. (Stadsarchief Gent, Vreemde Steden, inv.nr. 83) 

Plan en bestek 

Het ontwerp voor de fortificatie van M iddelburg ,  bewaard in het Stadsarchief van Gent30, 
omvat een tekening in inkt en deels ingekleurd met waterverf, en een paar bladen met 
toelichtingen, de extimatie vande wercken die seer noodich ghemaect dienen tot 

fortificatie der stede van Middelburch. Mogelijk  was het bestemd voor de uitbesteding van 
de werken. 
We nemen dat bestek hier over, omgezet in hedendaagse taal ;  de originele lezing is 
verderop opgenomen als Bijlage 1 .  Aan een omzetting van de aangegeven maten naar het 
tegenwoordig gebruikel ijke metrieke stelsel hebben we ons niet begeven. Een precieze 
omrekening is immers een heikele onderneming ,  omdat op de tekening geen 
schaalaanduiding voorkomt en vooral omdat niet aangegeven is wélke maatstaf 
gehanteerd is, Brugse of Antwerpse voet en roede31 • Deze laatste maten werden namelijk 
ook in  het Brugse Vrije courant gebru ikt voor fortificatiewerken, als blijkt uit de 
ontwerptekeningen van verscheidene forten en redoutes, rond 1 600 in dat district en dan 
vooral in het kustgebied en de Zwinstreek aangelegd32• 
Voor de voet kunnen we rekenen met een gemiddelde van 28 cm. 
Een schaalaanduiding is er wél op de tekeningen van 1 702, en daar in toises of vadems. 
Gesteld dat het om de Parijse toise gaat, dan staat die voor 1 ,949 m. Daar de punten van 
de bastions ten westen van de kasteelgracht op het plan van 1 702 vrijwel gelijk vallen met 
die van ons kohier, tel len we een afstand van punt tot punt van zowat 1 65 meter, een 
afmeting die we hier als referentie geven. Ze komt ongeveer overeen met wat, op basis 
van een schaalaanduiding in Brugse roeden, ook te berekenen valt voor de ruimte tussen 
de overeenkomstige punten op het stadsplan dat Karel Verschelde in zijn Geschiedenis 
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De versterkingen volgen grosso modo het tracé van de vroegere stadsmuren en de 
bestaande grachten; het plan voorziet in zeven bastions of bolwerken. 
Een eerste, aangeduid met A, moet er komen op de uitspringende plaats ten oosten van 
de kloostermuur. Vandaar zou zowel de zuidkant van de kasteelvesting als de molenberg 
in het bereik van de verdediging l iggen. Het bolwerk, in omtrek 1 5  roeden, moet 1 0  voet 
boven het maaiveld reiken; de rampaerden [rempart] of wal, op te bouwen met dubbele 
zoden met om de drie lagen een laag fassijne of bussels hout, moet 30 voet breed zijn .  
Ook de borstweringen daarop dienen u i t  dubbel zodenwerk te bestaan. Geschatte 
kostprijs: 80 gulden per roede, of in totaal 1 200 gulden. 

Op elk der uiteinden van de molenwal aan de oostflank van Middelburg dient een bastion 
aangelegd te worden, aangegeven met B en C, rondom bekleed met zodenwerk als 
hiervoor. Op elk moeten twee stukken geschut kunnen staan, bij voorkeur twee of drie 
voet hoger gesteld om plaats te winnen met de borstwering die uit te voeren is als 
hiervoor. De bolwerken zijn samen 28 roeden lang, tegen 65 gulden de roede te ramen 
op 1 820 gulden. 

D, F en G staan voor drie bastions op de singels van het kasteel, massief op te werpen 
met een breedte van 20 voet en een hoogte van 7 voet, te bekleden met zodenwerk als 
hiervoor en de borstwering naar behoren afgewerkt. Ze zijn samen 48 roeden in omtrek, 
te rekenen tegen 60 gulden de roede, dus 2880 gu lden. 
Bolwerk H dient opgeworpen te worden voorbij de muur van het klooster en moet om A 
beter te kunnen flankeren, ten opzichte van de muur 1 5  voet u itspringen. Het zal 8 voet 
hoog en 20 voet breed zijn ,  bekleed met zoden en voorzien van een borstwering als 
hiervoor. Het heeft een omtrek van 1 6  roeden, te rekenen tegen 70 gu lden de roede het 
sloopwerk aan muur en toren inbegrepen, dus te schatten op 1 1 20 gulden. 

Al le strekkende gordijnen [courtines] of wallen33 rondom stad en singel, waarbij die aan de 
zuidzijde 20 voet breed en 7 voet hoog moeten zijn ,  voorzien van borstweringen als 
hiervoor, en de overige 1 5  voet breed en 6 hoog met borstweringen overeenkomstig de 
bastions, alles samen voor een lengte van 224 roeden, dienen aan gemiddeld 26 gu lden 
de roede gerekend te worden, samen dus 5824 gulden . 

Bij het totaal van 1 2.844 gulden voor aarde- en zodenwerk komen nog de kosten van de 
fassijnen, de bussels hout voor ondersteuning en versteviging van de constructie, en van 
het rijshout nodig daar waar de rampaerden door de grachten gaan, samen geschat op 
2400 gulden. Bovendien moeten nog twee poorten met valbruggen geconstrueerd 
worden,  een grote dubbele palissade aan de open walgracht zu idelijk van het kasteel en 
een aantal barakken en wachthuisjes, geraamd op 3000 gulden. 

Het plan bevat behalve de letteraanduidingen bij de bastions, slechts vier woordelijke 
gegevens: Midde/burch, Casteel, het neerhof en tC/ooster. 

Neerhof en kasteel zijn ,  binnen de singel , aangegeven in hun omtreklijnen34• Ook het 
kloosterdomein is prominent afgetekend ; daarbinnen is de kapel mét toren getekend. 
Volgens een notitie uit 1 679 waren toen "de mueren van tzelve clooster noch in wezen"35• 
Twee waterlopen doorsnijden het stadje in noord-zuidrichting : de Kloostervesting en De 
Woeker. Van het kasteel uit is een weg of straat aangegeven die ongeveer overeenkomt 
met de huidige Kasteelstraat, het Bladelinplein en de Dinantstraat. In het tracé zijn twee 
bruggen opgenomen, de Sint-Margriete- en de Woekerbrug. i 305 



Enkele gebouwen zijn rudimentair aangegeven:  in de bocht van de Woeker de kerk, 
zónder toren, nabij de zu idoosthoek het hospitaal, bij de kruising van de straat en De 
Woeker het Blauwhuis, ten westen van de kerk, overeenkomstig de huidige Kerkstraat, 
enkele panden die met wat goede wil te identificeren zijn met o.m. het wethuis en de 
pastorie. 

Al bij al is de aanleg van de stadsvesting vrij eenvoudig, met niet al te hoge wallen (bij 
n ieuw aan te leggen fortificaties kon men de wallen opwerpen met de grond die werd 
uitgegraven bij het delven van de grachten, in Middelburg waren die grachten er reeds) , 
betrekkel ij k k le ine bastions en zonder naar de bu itenzijde toe bijkomende 
frontconstructies36• Reden is well icht dat men verregaand vertrouwde op het kasteel, 
waarover van Meteren met betrekking tot 1 604 schrijft dat het naast een stad in puin, 
"n'estoit point ruiné", volstrekt niet in verval was31• 

Sluis en Aardenburg opnieuw belaagd 

Er was overigens goede reden om Middelburg te versterken : kort na inname van 
Aardenburg in 1 604 werd die stad van n ieuwe vestingwerken voorzien, waarvan de 
afwerking weliswaar jaren werd u itgesteld38• Die van Middelburg konden daarvoor een 
tegenhanger zijn ,  en dan vooral in het vooruitzicht van een nieuwe poging van de 
Spanjaarden om Sluis te heroveren. 

I n  maart 1 606 besprak het college van het Brugse Vrije het voorstel van de andere Leden 
van Vlaanderen,  up te maecken eenighe redouten lancxt de Yper!eet metghaders zeker 

fort up de Stroo brugghe39• Yoorzeker is h ier het Maldegemse Strobrugge bedoeld, waar 
de brug over de Lieve van strategisch belang was, maar gegevens dat het fort er toen ook 
zou gekomen zijn ontbreken .  We vinden het trouwens ook op geen enkele oude kaart 
aangeduid. 

Op 1 2  juni  1 606 waagde graaf Frederik van Bergh dan met 3700 manschappen een 
verrassingsaanval op Sluis. Du Terrai l ,  waarschijn l ijk dezelfde die als Detrail/es in 1 583 
met zijn compagnie in Middelburg op doortocht was40, zou met 1 200 Waalse en Ierse 
soldaten de operatie inleiden . Vertrokken bij laagtij vanuit Damme, bereikten ze 
omstreeks middernacht Sluis. Enkele soldaten zwommen de walgracht over en slaagden 
erin de valbrug van de Westpoort te openen voor de voorhoede. Er werd echter alarm 
geslagen en de belagers werden teruggedreven. Graaf van Bergh, die het signaal voor de 
charge afwachtte op de dijk van de Verse Vaart, moest met zijn manschappen 
onverrichterzake de aftocht blazen•1 • 
Volgens Emanuel van Meteren had - door een bijzondere beschikking van God - de 
bewaker van de grote kerk het horloge 'overwonden', zodat de klokslag uitbleef die het 
afgesproken sein zou geven voor de charge van graaf van Bergh•2• 
Een andere, meer door de fantasie getekende versie, dicht de redding van de stad toe 
aan Jantje van Sluis, die vereeuwigd is in een pop op de belforttoren : ter gelegenheid van 
de kermis had hij zich bedronken en verslapen, waardoor hij het uur niet sloeg dat voor 
de Spanjaarden het teken voor de aanval moest zijn .  

Na de mislukte aanval op Sluis overwoog de Spaanse legerleiding haar pijlen op 
Aardenburg te richten. Met het oog op het beleg van de stad visiteerden afgevaardigden 
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De Potter en Broeckaert vermelden in hun monografie over Middelburg dat het 
plaatselijke garnizoen in 1 606 een fort kon innemen, "door slechts weinige Gentsche 
soldaten bezet. Zij versterken 't, en legden er 40 der hunnen; doch den 29 October, om 5 
ure 's ochtends, kwamen de Geuzen met 2 stukken kanon en 3000 voetknechten naar het 
fort, bestormden het en namen 't in, 32 Spaansche soldaten doodslaande"43, 
Helaas wordt geen bron vermeld. Het is al leszins erg verwonderlij k  dat een vijandig fort 
door Gentse soldaten zou zijn bezet. Misschien gaat het om een misschrijving of zetfout 
en was "Geusche soldaten" bedoeld. In dat geval zou het om fort Spitsbroek kunnen 
gaan, de enige fortificatie die de Spanjaarden in het kader van hun geplande operatie 
rond Aardenburg konden innemen. 

Staatse troepen nemen een Spaans fort in .  Detail uit een historieprent van Frans Hogenberg, 1 585. 

Hoe dan ook, na de inname van het fort werd in september 1 606 met de Vier Leden 
overlegd ofmen zal mainteneren de fortificatie Pilsbrouck, en besproken of het niet 
geraden was tot beletten van de contributie vanden viandt te legghen eenighe 

compagnien voetvolcx ende perden in bequaeme plaetsen lancxt te Zuudtleye, als tot 
Maldeghem etc. Daar werd uiteindelijk van afgezien,  maar toch zouden er maatregelen 
genomen worden tegen de dreiging van de Staatsen44• In 1 607 werd langs de Zuidleie een 
aantal forten opgericht45• 

Het Twaalfjarig Bestand 

In de zomer van 1 606 was Spinola er nog in geslaagd de steden Rijnberk en Grol 
(Groenlo) in te nemen, maar een beurscrash in Genua legde de middelen lam die hij als 
bankier zelf in zijn troepen investeerde, terwijl eind van dat jaar ook het bericht kwam dat 
Spanje de zware oorlogskosten niet meer kon opbrengen. De Republiek van haar kant 
werd nog nauwelijks gesteund door Engeland en Frankrijk, zodat de strijd zich moest 1 307 



beperken tot het verdedigen van de posities. 

De oorlog sleepte inmiddels al bijna veertig jaar aan, het merendeel van de bevolking had 
nooit anders gekend. Beide kampen begonnen naar adem te snakken. 

Na lang onderhandelen en een zes maanden durende wapenstilstand vanaf apri l 1 607, 
tekenden dan op 9 april 1 909 namens koning Fil ips 1 1 1  de opperbevelhebber van de 
Spaanse troepenmacht, Ambrogio Spinola, en de Friese stadhouder Willem Lodewijk en 
landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt namens de Republiek, in Antwerpen de akte 
van het Twaalfjarig Bestand. Daarbij werd de Republiek der Verenigde Provinciën als vrije 
en onafhankelijke staat erkend, de vijandelijkheden zouden voor de duur van twaalf jaar 
worden gestaakt. Een vrede bleek te hoog gegrepen : op de eis van de aartshertogen 
godsdienstvrijheid te geven aan de katholieken in Staats gebied, kon de tegenpartij n iet 
i ngaan. 

Het bestand bracht mee dat de troepensterkte van het Spaanse leger herleid werd van 
60.000 tot 1 5.000 manschappen ;  het gros daarvan werd in de garnizoensteden 
gekazerneerd46• 

Amper zestien dagen na ingang van het Bestand,  op 25 apri l ,  vaardigden de Staten
Generaal reeds een resolutie uit die op grond van het derde artikel van het tractaat 
bepaalde dat de ambachten van Aardenburg ,  Oostburg en IJzendijke volledig tot het 
gebied van de Staten-Generaal zouden behoren. Dat hield bijgevolg ook in dat de 
stadsbesturen van Aardenburg ,  Oostburg en Sluis geen bevelen van de aartshertogen en 
hun ondergeschikte reg ionale besturen meer moesten aanvaarden. 
Het Brugse Vrije kon zich daar moei l ijk  bij neerleggen, zodat nieuw overleg zich opdrong. 
Van een aantal parochies in het gebied, met name Sint-Kruis, Sint-Margriete, Sint-Jan-in
Eremo, Sint-Laureins, Heil le en Sint-Anna ter Muiden werd dan in januari 1 61 0  de status 
du idelijk vastgelegd : onder het gezag van de Staten-Generaal kwamen Sint-Kruis en Sint
Anna ter Muiden, de andere vier dorpen zouden onder het gezag van het Brugse Vrije 
blijven;  de jurisdictie van het Vrije moest zich beperken tot op een afstand van 300 roeden 
van de vestingsteden en forten die bij het sluiten van het bestand in handen van de 
Staten-Generaal waren. Die eenzijdig door de Staten-Generaal opgelegde 300 roeden
bepaling was voor het Brugse Vrije moei l ijk  aanvaardbaar en zou bij herhaling overtreden 
worden47• 

Bedijking 

Als eerder gezegd, waren na de inname van Sluis in 1 604 de dijkjes, die in de jaren 
voordien waren opgeworpen, opnieuw genivel leerd ,  waardoor het moeizaam herwonnen 
bouwland weer aan de getijdenwerking werd blootgesteld. Toch bleef de strijd om het 
bestaan de mensen drijven. Zo werd ten oosten van het huidige Eede en het gelijknamige 
riviertje en grotendeels op het gebied van de heerlijkheid van Middelburg,  al in 1 608 door 
bedijkingen alweer een polder gewonnen van 435 hectare, de zgn. Biezenpolder48• 

Dat de streek behalve door mi l itaire inundaties ook door de natuur  werd belaagd, bleek 
toen op de avond van 1 8  februari 1 609 een grote springvloed en aanhoudende stormen 
g rote delen van Lapscheure, Moerkerke en Sint-Kathelijne bij Damme onder water zetten. 
Het zeewater vond er zijn weg tot aan de Gentse Lieve"9, inwoners moesten vanuit 
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onsse fortificatien opden 1 8  ende 1 9  desers ghescydt, door den sprinck-vloedt ende 
onweder''51• 
Hoewel rechtstreekse gegevens ontbreken, mogen we zonder meer aannemen dat ook 
de omgeving van M iddelburg onder de gevolgen van het ontij te l ijden had. 

In januari 1 61 O braken de dijken opnieuw door. Afgevaard igden van het Vrije visiteerden 
van 22 tot 27 maart de streek om met de ghelande aldaer te helpen zurghe draghen van 

dat de dijcken vande zelve prochien jeghens de zee zouden gheconserveert ende 

ghemainteneert werden, ende omme te doen stoppen de gaten alreeds inde zelve dijcken 

ghebroken duer de extraordinaire ende continuele tempeesten52• De burgemeesters van 
het Vrije bezochten een paar keren de streek van Aardenburg omme te visiteren de 

ge/eghentheijt ende plaetse alwaer dat men bequame zoude moghen /egghen eenen 

dijck omme te bevrijden de landen vande zeevloeden die daghelicx onder water 

ghynghen53. 

Halverwege mei 1 61 O was een koerier van het Vrije onderweg met brieven aan de 
gouverneur, burgemeester en schepenen van Aardenburg betreffende de bedijking van 
Beoost- en Bewesterede. Tegen het einde van het jaar was het concept klaar en trok men 
naar Aardenburg omme a/daer te visiteren de platzen daer de ghelanden hebben 

gheresolveert te maecken de dijcken tot het beschermen vande landen aldaer gheleghen; 

van 29 juni tot 1 ju l i  1 61 1  waren burgemeester Sonck, schepen del Ryo en griffier Baltyn 
van het Vrije in de streek van Aardenburg om int quartier a/daer kennesse te nemen vant 

besteden vande wercken vanden nieuwen gheconcipieerden dijcf(>4. 

In hetzelfde jaar nog werd dan met octrooi van Albrecht en Isabella de Sint-Pietersdijk 
opgeworpen, zo genoemd naar de Gentse Sint-Pietersabdij , die ten zuiden daarvan veel 
landerijen had. Hij l iep van oud-Lapscheure door het Lapscheurse Gat,  over de 
Kruisschans richting de Elderschans bij Aardenburg en vanaf daar verder oostwaarts 
tegen de zandrug van Sint-Kruis aan. Voor Lapscheure, Moerkerke, Middelburg en Hei l le 
betekende dit dat honderden hectaren grond weer voor de landbouw zouden beschikbaar 
komen55• 

Het onderhoud van die dijken was een bestendige zorg . Op 23 juni  1 61 2  trokken schepen 
de Cerf en pensionaris De Dyckere van het Vrije naar Aardenburg omme te beletten dat 

zijlieden gheen zeewaeter laten duer huer/ieder sluus inde Eede midts dat bij tau/te vande 

barmen tzelve hem verspreet up het landt, ende oock te tracteren met die van Eeclo ende 

Maldeghem up dat zij zouden vermaecken ende repareren de voornomde barmen56. 

Filips van Merode 

"Rudder, grave van Middelburch, Baenderheere des Helichs Rycx, van Frentzen, 
Croysil les, etc . ,  Burchgrave der stede ende Casselrie van lpre, Heere van Lannoy, 
Watene, Chastel ineau, etc . ,  Hofmeester van haerlieder Doorluchtigste Hoocheden,  
Upperjagher van Vlaendren, Eerste Commissaris tot het vernieuwen vande Wetten der 
Steden van Vlaendren voornompt, Hoochbai l l iu der Stede van Brugghe, ende vande 
Lande vande Vryen": die titulatuur siert Fi l ips van Merode als onder zijn ambt in 1 6 1 9  de 
Costumen der Stede van Brugge worden gedrukt. 

Hi;?er van Middelburg was hij sinds zijn huwelijk in 1 590 met Jeanne de Montmorency, 1 309 



dochter van de hoogbaljuw van Brugge en van het Vrije. In 1 61 5  volgde hij zijn 
schoonvader op in diens functies ; ter gelegenheid van zijn eedaflegging als hoogbaljuw 
van het Vrije, werd hem op 5 maart 1 61 6  een banket aangeboden in het landhuis van het 
Vrije57• 
In den beginne blijkt er enige wrijving geweest te zijn vuijt oorzake van het different 

gheresen tusschen hem ende den college upde auctoriteyt ende preeminentie van tzelve 

hoochbailliuscap. Beide partijen dienden een rekwest in ,  en om de zaak te regelen waren 
de burgemeester en de griffier van het Vrije tussen 29 september en 6 oktober 1 61 6  te 
Brussel58• 

Handtekening van Filips van Merode aan het slot van de rekening van het Brugse 
Vrije, 1 620. (Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije, Registers nr. 360) 

Uit zijn huwelijk werden tien kinderen geboren. De oudste zoon werd naar zijn grootvader 
Georges of Joris genoemd ; hij stierf zonder nakomelingschap op 2 1  juni  1 61 3. De 
volgende, Fi l ips, zou na zijn vaders dood korte tijd heer en graaf van Middelburg zijn ,  
maar ook hi j  stierf jong en kinderloos en zou opgevolgd worden door zijn zus Margaretha. 
Margaretha van Merode huwde op 22 november 1 61 1  met Phi l ippe Lamoral de Gand 
Vilain ,  graaf van Izegem. Het Vrije schonk het koppel een ze/veren becken ende lampet 
. . .  den boordt ende middel vergult van tzelve becken ende lampet naer advenant met de 

figuren vande graven van Vlaenderen daerop gevrocht metgaders de wapenen vanden 
lande vanden Vrijen. Het moet een waar staaltje van vakmanschap geweest zijn,  en het 
Vrije betaalde er zi lversmid Cornelis de Ceuninck dan ook niet minder dan 830 ponden 8 
schel l ingen parisis voor59• 

Een andere dochter van Fi l ips van Merode trouwde te Brussel in 1 620 of '21 met de heer 
van Steenvoorde60• 

Wegens zijn functie van hofmeester verbleef Fi l ips van Merode vaak in Brussel, waar de 
aartshertogen in hun paleis op de Koudenberg een schitterende hofhouding voerden. I n  
Brugge beschikte hij over het huis De Lombard in de Langestraat, dat eertijds had 
toebehoord aan Fi l ips van Ongnies, in Koekelare verwierf hij in 1 6 1 5  de residentie van 
zijn schoonvader Georges de Montmorency. Daarheen liet zich "mevrauwe de gravinne 

31 0 1 van Middelburch met haer volck in 1 61 7  heenbrengen61 • 



Op 30 juni en 1 ju l i  1 61 8  vergezelde Fi l ips van Merode markies Spinola bij zijn bezoek 
aan Hulst, waar de nieuwe stadsvestingen in opbouw waren;  eind augustus van dat jaar 
was hij in het gevolg van Albrecht en Isabel la bij hun bl ijde intrede in Brugge62• 

Antoine Breucq, heer van Thoricourt, en zijn opvolgers 

Eerder al vernoemden we de heer van Thoricourt, die na de herovering van M iddelburg 
in juni  1 604 daar met een deel van zijn regiment achterbleef. I ndien we, voortgaande op 
De Potter en Broeckaert, aannemen dat het Middelburgse garnizoen op het in 1 606 
veroverde fort veertig man kon achterlaten ,  dan mogen we een serieuze getalsterkte 
veronderstellen, maar het feit zelf dat een maistre de camp, wat zoveel betekent als 
kolonel, er het bevel voert, wijst daarop. Die grote bezetting blijkt ook uit het beklag dat 
Maldegem en andere naburige parochies in december 1 606 bij het bestuur van het Vrije 
deden over de zware last van de verplichte maandelijkse leveringen van gebusseld hout63• 

Blijkbaar was de compagnie te Middelburg een afdeling van het garn izoen dat in Damme 
zijn standplaats had. 
Op 1 3  september 1 606 liet het Vrije besloten brieven bezorgen anden Coronel Thoricourt 

ligghende tot Midde/burch en aan kapitein Valant in Damme64; op 4 en 5 september van 
het volgende jaar reisde bode Michiel Toebast naar Damme en Middelburg met besloten 
brieven anden gouverneur a/daer, een twaalftal dagen nadien was hij opnieuw in 
Middelburg met brieven voor coronnel Thoricourt, op 21 en 22 september begeleidde hij 
meester Jan van Wynsberghe, die in opdracht van het Vrije naar Middelburg trok omme 

te spreken de Mre. de camp Thoricourt aldaer commanderende en hem om u itlevering 
van zijn gevangene Mail laert de Peckere te verzoeken. Enkele dagen later werd die 
overgebracht naar het Steen te Brugge65• 

Na ingang van het Twaalfjarig Bestand bleef kampmeester de Thoricourt in Damme en 
Middelburg : op 5 september 1 609 werd hij gevraagd om aan te zitten bij de maaltijd die 
het Vrije gaf ter gelegenheid van de auditie van de rekening. Ook de kapiteins van de 
forten Sint-Donaas en Sint-Frederik waren daarop uitgenodigd66• Kort nadien, in  
december, reizen afgevaardigden van het Vrije naar Vlissegem en Klemskerke om er 
onderzoek te doen naar de fouten ende excessen die soldaten van zijn regiment daar 
zouden aangericht hebben67• 

Soldaten. Tekening van 
David Il Teniers (London, 
British Museum, 
tekeningen en prenten, 
inv. nr. 1 850. 4 . 1 3. 1 25) 



Ook in de streek waar ze gekazerneerd waren, zorgden de soldaten regelmatig voor 
overlast. Op 1 6  en 1 7  april 1 61 0  l iet het Vrije in Moerkerke en Middelburg een onderzoek 
doen naar hun wangedrag tegenover Simoen Provoost, zoon van wijlen baljuw Joos 
Provoost en Jorine Bertins en toen zelf baljuw van M iddelburg .  Van de magistraat had hij 
de opdracht gekregen te stremmen het overlast dwe/ck de soldaten [van Damme] in 

ghelijck afcappen van haute daghelicx up den lantsman waren doendff8. Ook sergeant
majoor Peron werd verzocht zijn manschappen,  Ierse en andere, tot de orde te roepen 
wegens de excursien vande soldaten, en dat op klacht van de inwoners van Moerkerke 
en andere parochies daaromtrent69• 

Op 1 en 2 september 1 61 1  moesten Jan van Overloop, burgemeester van het Vrije, en 
schepen Charles van Boneem de Thoricourt gaan opzoeken in Damme wegens klachten 
over grote en excessieve foulen waarmee manschappen van zijn garnizoen de inwoners 
van Vivenkapelle, Sint-Kruis en andere parochies in de buurt lastig vielen70• Hetzelfde 
l iedje in 1 61 2 : toen waren er in Moerkerke klachten over de soldaten u it het Damse 
garnizoen .  M idden november kwamen daarvoor afgevaardigden van het Vrije naar 
Moerkerke, op het eind van de maand waren ze met de procureur-generaal van 
Vlaanderen in Damme. Blijkbaar zorgde de tweede in bevel ,  Thoricourts sergeant-majoor, 
voor moeilijkheden11 • 

Waarover de inwoners van de parochie Moerkerke, die voor een belangrijk deel binnen 
de heerlijkheid M iddelburg lag, zich te beklagen hadden , vernemen we uit een document 
dat burgemeester en 
schepenen van M iddelburg 
op 1 5  november 1 6 1 2" 
opstelden in het kader van 
een vooronderzoek12• Niet 
m inder dan vijft ien 
personen getu igen onder 
eed hoe ze bijna dagelijks 
benadeeld worden vande 

saudaten ende 

garrenesoennen lygghende 

binder stede van Damme 

onder het ghebiet [gebod, 
bevel] vanden cornel 

Turrecoert. Die kappen 
zowel groen als droog hout 
dat ze met schu iten en op 
wagens naar Damme 
voeren en stelen honderduit 
rapen en kolen op de 
velden;  u it de /ochtynck van 
Gyl lys Stoels roofden ze 
uien en appels. Toen drie 
soldaten het coolstyc van 
Matheeus Bruuschaert aan 
het plunderen waren, zond 
hij twee van zijn kinderen 

Handtekeningen en merken bij de verklaring van bewoners van de 
heerlijkheid Middelburg over het wangêdrag van de soldaten van 
kolonel de Thoricourt, 1 6 1 2. 
(Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije, Procesbundels nr. 1 77) 



naar hen toe met de vraag de kolen te laten liggen, maar ze gingen door en dreigden met 
hun geweren. De kinderen riepen hun broer erbij die verderop aan het werk was. Toen die 
naderde en bedreigd werd met een houwmes, sloeg hij één van hen met zijn spade. 
Enkele dagen later kwamen ze hem met een hele bende van zijn ziekbed l ichten en 
dreven hem brutaal naar Damme. Arnout Verbuurch, bij wie ook regelmatig hout werd 
afgehakt, werd toen hij daarvan melding ging doen bij de kolonel in Damme, door de 
soldaten met stenen bekogeld. 

Dergelijke misbruiken leidden ertoe dat op 1 1  en 1 2  december nog maar eens 
afgevaardigden van het Vrije naar Damme trokken om aan Thoricourt - die nu gouverneur 
van Damme wordt genoemd - en zijn ondergeschikten het laatste edict van de 
aartshertogen betreffende de mi l itaire politie toe te lichten, want daaromtrent heersten 
blijkbaar misverstanden73• 

Dat is het laatste wat we over de Thoricourt vernemen. Op 1 ju l i  1 61 3  treffen we in 
Damme mijn heere van Lamoterie aldaer commanderende14. Maar ook onder hem en zijn 
kapitein Berchem is er nog geregeld foele ende excurtie van soldaten15• Mogelijk kwam 
daar beterschap in, want later laat het Vrije aan kapitein Berchem een present in wijn 
bezorgen om de goede verstandhouding te bewaren ende zorghe te draghen dat zijn 

soldaten niet en loopen ten platten lande vanden Vrijen zoo hij tot hedent ghedaen heeff6• 

In 1 61 5- 1 6 1 6  treffen we naast gouverneur de la Materie ook nog een kapitein Lannoije 
aan11• In dezelfde periode komt als gouverneur graaf de Fontaine naar Damme10 ;  als 
sergeant-majoor wordt een Van der Beke vernoemd en als kapitein  de heer van 
Lembeke19• In 1 61 8  worden als officieren ook jonkheer Joris de Mortaigne en kapitein 
Moreaux vermeld, in de loop van 1 61 9- 1 620 wordt Joos van Maldeghem, heer van 
Pouderberghe of Poedelberg , als sergeant-majoor bij de tercio de Fontaine aangesteld80• 

Hoewel na de Thoricourt de mi l itaire bevelhebbers voor de streek blijkbaar in Damme hun 
verblijf hielden, moeten ze ook met het garnizoen te M iddelburg en met de bevolking van 
de heerlijkheid te maken gehad hebben, maar helaas ontbreekt het, op een enkele na, 
aan bronnen daaromtrent. 

Voor de stad bracht de aanwezigheid van de soldaten ongetwijfeld veel vertering mee, 
voor hen die van de opbrengst van het land moesten leven, betekende ze dikwijls een 
bedreiging. De interventies van het Vrije hadden een wisselend succes: in juni 1 6 1 7  zendt 
het twee schepenen en de griffier naar Damme omme met den gouverneur aldaer te 

handelen ende tracteren metgaders orde te stellen jeghens d'excursien vande 
garnisoenen der zelver stede ten desen lande, in ju l i  1 61 9  waren er klachten van dat de 

soldaten ende vrauwen vanden zelven garnisoene daghelicx waren schade doende inde 

vruchten vande landtslieden daer rontom gheleghen. Als maatregel moesten de soldaten 
nu verlof vragen om hun garnizoen te mogen verlaten. Enkele folio's verder in de rekening 
over 1 61 8- 1 61 9 staat genoteerd dat het Vrije aan graaf Fontaine een stuck wijns laat 
bezorgen als dank voor zijn goede diensten, ende nu onlancx int beletten vande excursien 
vande garnisoenen van zijn commendement ten platten lande gheduerende desen ougst 
tijf1 • 

De bevolking van Middelburg 

Andermaal Gramaye citerend, zou omstreeks 1 6 1 O in Middelburg , dankzij de rust die het 1 31 3 



Bestand meebracht, het rel igieuze leven hersteld zijn ,  het openbare leven is er door de 
strikte toepassing van de aloude wetten geregeld, handel en nijverheid zijn er weer tot 
bloei gekomen, de eens zo geroemde burgergilden vonden verse adem, kortom,  zegt hij, 
de stad kreeg een n ieuw aangezicht82• Dat is dan, gezien de bedroevende toestand in 
1 604, wel erg vlug gegaan. Heeft de hofhistoriograaf de hofmeester wil len charmeren, of 
heeft de aanwezigheid van een legereenheid in een versterkte stad de bewoning en de 
economie daar inderdaad zo fel begunstigd? 

Voor de periode 1 604- 1 62 1  ontbreken de belangrijkste bronnen d ie  ons over het rei len en 
zeilen van Middelburg kunnen in l ichten, de rekeningen namelijk van stad en heerlijkheid. 
De kerkrekeningen zijn er nog beroerder aan toe: daar gaapt een kloof van 1 598 tot 1 630. 
Wel zijn vanaf 1 61 3  de eerste doopregisters en vanaf 1 61 8  de huwelijksregisters 
voorhanden. 

Het eerste doopsel werd genoteerd op datum van 1 december 1 61 3 . Het betreft een 
dochtertje van Pieter Roestraete, de man nota bene die bijna twintig jaar eerder door de 
toverij van Jorine Bertins met een geslachtsziekte opgezadeld was. In dat jaar was Pieter 
Veroestraete trouwens ook kerkmeester83. 
Omdat die ene voor het jaar 1 6 1 3  geregistreerde geboorte niet representatief is, laten we 
ze in onderstaand overzicht84 bu iten beschouwing. 

Jaar Doopsels Huwelijken 

1 61 4  I• 30 
1 61 5  22 
1 61 6  3 1  " 
1 61 7  20 
1 6 1 8  25 4 

1 6 1 9  36 : . 1 2  : . 
1 620 34 8 
1 62 1  24 5 

Interpretatie van die cijfers (die uiteraard de parochie Middelburg betreffen en niet de 
heerlijkheid) is redelijk delicaat, omdat ze niet kunnen afgewogen worden tegenover de 
gegevens van mortaliteit voor de overeenkomstige jaren: begrafenisregisters zijn pas 
vanaf 1 639 bewaard . Een gebooortecijfer van gemiddeld 27 à 28 kinderen per jaar over 
de in aanmerking genomen tijdspanne, laat in elk geval een betrekkelijk grote bevolking 
vermoeden. Merkwaardig is dat op zijn minst ook in vergelijking met de volgende acht 
jaar, waarin een geboortegemiddelde van 'slechts' 1 6  kinderen vast te stel len is, een 
verschi l  dat wel l icht vooral aan emigratie toe te schrijven is. 

Met de cijfers kunnen we ons aan een schatting van de bevolking wagen. 
De 222 gedoopten binnen die acht jaar, zijn de kinderen van zowat 1 45 koppels. Die 
vertegenwoordigen het reproductieve en logischerwijze grootste gedeelte van de 
volwassen bevolking . 
Met het statistisch cijfer van 27, 75 doopsels per jaar van 1 61 4  tot 1 621  , komen we 
u itgaande van een geboorte in één op vier, respectievel ijk vijf gezinnen, tot een totaal van 

314 1 1 1 1 ,  respectievelijk 1 39 hu ishoudens. Bij een gezinssamenstelling van gemiddeld vier 



personen zou dat een bevolking vertegenwoordigen van 444 à 556 inwoners, met vijf per 
gezin van 555 à 695 mensen. I ndien de waarheid ook hier tussenin moet gezocht worden, 
dan mogen we voor de jaren 1 61 4  tot 1 62 1  een bevolking van gemiddeld 570 inwoners 
vooropstellen. 
Het mag vrij veel lijken, maar de veil igheid van een versterkte stad waar een compagnie 
soldaten gelegerd was, trok ongetwijfeld mensen aan, en beide elementen konden niet 
anders dan tering en nering bevorderen. 

Op migratie hebben we weinig of geen zicht. Van slechts één inwijkel inge, Marie Brustyn, 
een vrouw afkomstig u it Damme, weten we iets meer. Van haar mogen we 
veronderstel len dat ze ook in Middelburg over de tong ging toen ze in augustus 1 607 in 
haar vorige woonplaats in opspraak kwam. Cathelijne, de schoonzuster van de lochtenier, 

de hovenier van maestro del campo d 'Aranda, had er beweerd dat Marie een tooveresse 

was. Cathelijne, die haer altijts tzedert qua/ick te passe ghevonden hadde naer dat sij 

eenen haerinck thaeren huijse adt, verspreidde dat gerucht, en precies omwil le van die 
kwalijke reputatie zou Marie naar Middelburg uitgeweken zijn .  Bewust van het risico dat 
ze met die roddels l iep en alles ter herten nemende, ging zij in Damme, waar ze twee jaar 
had gewoond, voor de schepenbank een confrontatie aan met Cathelijne. Die ontkende : 
zij zou dat gezegd hebben aan haar zuster, getrouwd met sergeant du Pont, maar dat was 
een leugen. Cathel ijne getuigde zelfs dat zij van Marie niet en wiste te segghen dan 

deucht ende ere. De schepenen noteren dat zij met haeren vrije wille vuter stadt es 

vertrocken en dat zij haar zolang ze in Damme woonde gekend hebben voor een 

deghelicke ende eerlicke vrauw€!35. Daarmee was haar naam ook in Middelburg 
gezuiverd, gesteld dat dit nodig was. 

Wellicht was er in de eerste maanden na ingang het Twaalfjarig Bestand ook enige 
instroom van katholieken die uit Staats-Vlaanderen overkwamen, maar daarover zijn 
geen nadere gegevens beschikbaar. 

Een aparte groep in de bevolking vormden in de periode 1 604- 1 62 1  de tijdelijke 
bewoners, de militai ren ,  maar ook naar hun aantal is het raden. Zo goed als zeker moeten 
daar bovendien nog een aantal soldatenvrouwen en -kinderen toe gehoord hebben, want 
ook die maakten geregeld deel uit van het legergevolg . 
I n  de parochieregisters treffen we binnen de periode 1 61 8- 1 621  één keer de vermelding 
van een soldatenhuwelijk, maar behoorlijk wat famil ienamen van Waalse of Franse 
herkomst, vooral in de doopregisters, lijken toch te wijzen op een zekere instroom van 
mensen van buitenaf, instroom die minstens voor een deel op het actief van mi l itairen 
mag geschreven worden. Voor sommigen van hen is tijdelijk ongetwijfeld ook langdurig 
geworden86• 

Een vaag zicht op de bevolkingstoestand, in dit geval van de heerlijkheid, te wetene de 
stede van Middelburch, Heijle, Ste Cruijs, Onse Vrauwe in Aerdenburch, Ste Baefs ende 
Moerkercke, krijgen we door de belastingen die aan het Brugse Vrije werden afgedragen, 
overigens de enige fiscale bron die we voor de periode 1 604- 1 621  raadpleegden, maar 
ook hier is interpretatie delicaat wegens de wijzig ingen die binnen die jaren in het systeem 
van aanslag werden doorgevoerd. Een globaal overzicht ervan is verder opgenomen als 
Bijlage l l .  

Tu�sen 1 604 en  1 61 2  paste het Vrije nog steeds de  normen toe die in 1 588 werden j 31 5 



ingevoerd, namelijk  een belasting per gemet "bedreven ende ghecultiveerde" gronden, 
begraasd en bewerkt land, vermeerderd met een bedrag equivalent aan twee gemeten 
voor e lk paard en veulen en van één gemet voor elk hoornbeest ouder dan twee jaar en 
grazend op de publieke gronden. De aanslag werd in 1 609 van 1 5  groten Vlaams op 1 o 
groten gebracht, voor de twee volgende jaren werd hij weer opgetrokken naar 1 2  groten , 
vanaf 1 61 2  rekende men 8 groten per gemet. De toeslag op dieren viel toen weg, maar 
in de plaats kwam een tweede "u itzendinghe" die drie jaar zou aanhouden. Vanaf 
augustus 1 61 5  gold een aanslag van 1 1  g roten per gemet. 

Het kan nauwelij ks verwondering wekken dat door het oorlogsjaar 1 604 de taxatie maar 
een vierde bedroeg van het jaar voordien ; door het systeem van verpachting inde het Vrije 
trouwens toen maar een zesde van wat in het voorgaande jaar "zuvers ten comptoire" was 
binnengekomen. Ook in de naburige ambachten en heerlijkheden is er een du idelijke 
terugval, zij het niet overal in die verhouding. In de rubriek over de accijnzen op drank 
noteert de ontvanger van het Vrije dat vut oirsacken dat de viant ghecommen es met 

eenen gheweldighen leghere in Vlaenderen, belegherende ende innemende de steden 

van Ardenburch ende S/uus, de meeste pachten zijn gheworden nu infructueulx, quaet 

ende onghecrijgheficl(l1. 

Van 1 605 tot 1 61 1  stel len we, ook rekening houdend met de doorgevoerde wijzigingen, 
een vrij gestage toename van de bedragen vast, wat wijst op een navenante 
vermeerdering van het grondgebru ik  en in zekere mate ook van de bevolking. Vanaf 1 61 2  
zouden we het effect van de uitgevoerde bedijkingswerken moeten zien, maar ju ist dan 
valt het supplement op paarden en hoornvee weg en wordt een tweede aanslag geheven. 
Vanaf dat jaar geniet M iddelburg ook van vrijstel l ing van "assisen", accijnzen op het 
drankverbruik mids dexemptie . . .  verleent bij haerlieder hoocheden voor den tijt van zes 

jaeren. Van die gunstmaatregel genoten ook de ander quartieren begrepen onder 

tdijckaige van St Pieters onder Aerdenburc/788. 

Meer houvast geeft de periode 1 61 5- 1 620. Binnen die termijn loopt de heffing van het 
Vrije op van 477 naar 869 parisispond, op te brengen uit 1 1  groten Vlaams per gemet 
benut land. Dat zou betekenen dat binnen dezelfde termijn het areaal vermeerderde van 
867 naar 1 580 gemeten, of van 383,5 naar 698 ha. In een tijd van betrekkelijke rust en 
stabiliteit mag die toename op de eerste plaats toegeschreven worden aan een vergroting 
van de u itbatingen. 

Louter speculatief gerekend aan een grondgebruik van gemiddeld 1 gemet of 0,4423 ha 
per persoon, zou dat voor de heerlijkheid een bevolking geven van gemiddeld ongeveer 
1 220 inwoners binnen die periode. Ter vergelijk ing: volgens dezelfde normen zouden we 
voor het ambacht Maldegem, dus de parochies Maldegem, Adegem en Sint-Laureins 
samen, tot een bevolking van 2840 inwoners komen ;  voor Eeklo kwam auteur Freddy Pil le 
op grond van een grote variatie aan gegevens en criteria, voor de periode 1 61 6- 1 6 1 9  tot 
een bevolkingscijfer van 250089• 

Voor het jaar 1 620 kreeg het graafschap Middelburg van het bestuur van het Vrije een 
bijzondere regel ing voor zijn aandeel in de belasting : er was bij den collegia 

gheconsenteert te moghen ghestaene midts betae/ende over desen jaere ende ougst 

xviC twintich de somme van 650 p. par.00• 
• 
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een terugval : tegenover de 869 lb. par. die voor 1 61 8- ' 1 9 genoteerd werden, bedraagt dan 
de heffing slechts 467 lb. par. , wat bijna een halvering betekent. Ongetwijfeld had weer 
een aanzienlijk deel van de bevolking veil iger geachte oorden opgezocht, ondanks de 
neutraliteit die voor Middelburg bedongen was. 

Vermelden we nog dat Middelburg in 1 61 4- '1 5 voor 382 lb. par. belast werd om bij te 
dragen in de kosten die de verplaatsing van Spinola's krijgsvolk naar Gul ik  in het Rijnland 
toen meebracht; ook daar woedde een strijd tussen katholieken en protestanten .  Het jaar 
daarop betaalde men 1 1 9  lb. 5 s .  als aandeel in de kosten voor logies, transport e.a. van 
de nieuwe Spaanse troepen, in de Vlaamse kusthavens aangekomen tijdens de 
wintermaanden van 1 51 5- '1 6 en vandaar onderweg naar hun garn izoensteden91 • 

Bestuur 

Baljuw van Middelburg was in 1 607 Simoen Provoost92, maar mogelijk kreeg hij d ie 
bediening al jaren eerder. Rond 1 61 7  werd hij opgevolgd door Jan van Blommendale, die 
tevens schepen van het Vrije was. We treffen hem echter al in M iddelburg aan in 
september 1 61 5, als hij op de heerlijkheid een oude wolvin heeft gevangen93• I n  november 
1 61 9  vinden we Michiel Lardeur vermeld als zijn stedehouder, waarnemend baljuw. Hij 
werd toen vergoed voor kosten gedaan int apprehendeeren van vier delinquanten, die hij 
met de hulp van zijn officieren en van enkele soldaten liet overbrengen naar het Steen in 
Brugge94• 
Er is evenwel een document bekend uit 1 628, waarop Simoen Provoost nog signeert als 
baljuw95. 
Als burgemeester fungeerde sinds 1 598 Joos van de Walle. Een opvolger voor hem wordt 
pas in 1 622 aangegeven96, maar we mogen aannemen dat binnen die termijn nog 
anderen het ambt hebben bekleed. 

Naast de vermelding van de delinquanten die waarnemend baljuw Lardeur in 1 61 9  wist 
te vatten, vinden we sporadisch nog enkele gevallen van misdaad of misdadigers op de 
heerlijkheid. 
In de loop van juni  1 61 5  waren verscheidene keren functionarissen van het Vrije in Sluis, 
Sint-Anna ter Muiden, Hei l le en Middelburg op pad om er zich te informeren up de 

geschiedenesse vande peerde dyefte ghecommiteerd bij Gaulthier Tackoen. Benadeelde 
was Jacques Doens van Heil le. De dader had er de hulp gekregen van verscheidene 
landslieden97• 
I n  1 61 6  werd in Moerkerke Maarten Minnaert vermoord, in januari 1 6 1 9  was men in Hei l le 
op onderzoek upt leven ende comportementen van Mail laert Reijniers en Maei l laert Turck, 
beede ghevanghenen om straetschenderie. Hun precieze band met Hei l le is niet duidelijk, 
maar de baldadigheden die ze tussen Brugge en Zedelgem pleegden, moeten zo erg 
geweest zijn dat ze ervoor werden opgeknoopt en op de plaats van hun misdaden op het 
rad gelegd98• In december van hetzelfde jaar werd in Heil le, Middelburg en Moerkerke 
informatie verzameld ten laste van Pierre Mahieu, verdacht van o .m.  diefstal99• 

Parochiaal 

Met het conci l ie van Trente, met maandenlange onderbrekingen gehouden van 1 545 tot 
1 563, had de rooms-katholieke kerk de bedoeling hervormingen door te voeren en tal van 
misbruiken recht te zetten ;  door de oorlogssituatie zou het echter tot na de provinciale 1 31 7 



synode van Mechelen, 1 607, duren eer de verordeningen ervan ook in onze streken 
doordrongen . Het bijhouden van registers van doopsels, huwelijken en begrafenissen, 
zoals die voor Middelburg reeds ter sprake kwamen, was een daarvan. In augustus 1 608 

verleenden de aartshertogen kracht van wet aan een aantal besluiten van de Mechelse 
kerksynode,  waardoor ze de verbreiding van de katholieke contrareformatie daadwerkelijk 
steunden. Ze namen ook in itiatieven waarmee ze de verantwoordelijken ter zake 
aanzetten tot wederopbouw en herstel l ing van de kerkgebouwen die in de decennia 
voordien vernield waren of schade hadden geleden. 

Een part van de schade die de kerk bij de inval van de geuzen in 1 583 had opgelopen, 
was in 1 604 hersteld, zodat de bisschop van Brugge het gebouw op het eind van dat jaar 
kon herinwijden. Uitgebreider restauratie volgde in 1 61 2, waarbij de dakkap werd 
vernieuwd. Toen werden ook twee kapellen terzijde van het koor buiten dienst gesteld. De 
oorspronkelijk zes en sinds 1 480 zelfs acht altaren werden tot drie herleid: het hoogaltaar, 
toegewijd aan Sint-Petrus en Sint-Paulus, een Lieve-Vrouwaltaar en een altaar van het 
Hei l ig Kruis100• 

Na de dood van pastoor-kanunnik Adolf d 'Hooghe, 1 2  maart 1 599, stond vanaf 26 ju l i  
daarna de Brugse minderbroeder Jacob Doens in voor de zielzorg in Middelburg101 • In 
1 6 1 0  werd hij opgevolgd door Godefridus Peetermans102• Van hem weten we enkel te 
vermelden dat h ij van de wethouders van M iddelburg ruim voldoende kreeg op het rapport 
dat ze op zijn verzoek op 1 7  jun i  1 6 1 5  over hem opstelden. Ze verklaren dat hij zijne cuere 

[pastorie, pastoraal ambt] der voorseide stede neerstelic ende ghetrauwelic bedient heeft 

den tijt van ontrent twee jaeren, binnen we/eken tijt den zelven heere pastoor zijnen 

goddelijken dienst wel ende .reverentelic ghedaen ende ghece/ebreert heeft. Ze hebben 
van hem niets kwalijks gehoord of gezien, hij heeft zijn werk gedaan zoo een goeden 

herder ende pastoor schuldich es ende behoordt te doene103• 

Het voorgaande kan laten uitschijnen dat pastoor Peetermans uitkeek naar een andere 
bediening en M iddelburg zou verlaten .  In de doopregisters menen we vanaf augustus 
1 6 1 5  inderdaad een ander handschrift te onderkennen. Feit is in elk geval dat, waar de 
notatie sinds 1 december 1 61 3  steevast aanvangt met Baptisatus of Baptisata est ("is 
gedoopt"), d it vanaf midden augustus 1 61 5  Die ("op dag " . ") wordt, en de aantekeningen 
vanaf 8 december van dat jaar in het Vlaams gebeuren. Die eerste in de volkstaal 
geregistreerde geboorte betreft alweer het kind van een onderhand bekende, een zoontje 
Achi l les van baljuw Simoen Provoost. 
Van een opvolger van pastoor Peetermans is in de literatuur  evenwel eerst in 1 61 8  
sprake, jaar waarin Hiëronymus Voesterman als de nieuwe herder wordt aangegeven10<. 

Omstreeks 1 620 behoorden blijkbaar ook alweer enkele kanunniken tot de clerus van 
Middelburg .  Behalve de cantor, die tevens pastoor was, hoefden die zich in principe niet 
met de zielzorg in te laten. Voor het jaar 1 61 8  wordt de benoeming vermeld van Karel de 
Schietere, aangesteld in vervanging van de overleden kanunnik Adriaen Geertrydt; een 
kanunnik Boudewijn de Salenson gaf zijn ontslag in 1 622105• Van geen van beiden weten 
we of ze ook werkelijk in Middelburg resideerden. 
Dat het voor geestelijken ondanks het Bestand nog niet echt vei l ig was in de streek, mag 
bl ijken uit het feit dat op 8 en 9 juni  1 6 1 4  Gui l laume Soncq, schepen, en Jan Courteville, 
klerk-crimineel van het Vrije, naar Sint-Laureins reisden om daar naar aanleiding van een 

31 8 1 klacht van de bisschop van Brugge een onderzoek in te stellen naar de aggressien 



ghedaen bij eenighe upzittende van 't quartier van Ardenburgh anden pastor van St 

Laureins106• 

De apostel Filippus en Johannes de Doper, patroonheil igen van Fi l ips van Merode en Jeanne de 
Montmorency. Graveringen op de armen van het relikwiekruis in de parochiekerk van Middelburg, ca. 1 600. 

Wegens die onzekere tijden bleven ook de kostbaarheden van de kerk sinds de vlucht van 
1 579, nog steeds te Brugge bewaard in De Lombard, het huis van Fi l ips van Ongnies in 
de Langestraat, intussen overgegaan aan de famil ie van Merode101• Sommige van die 
kerkgoederen moet Fi l ips van Merode bl ijkbaar - en well icht terecht, vermits het om een 
kerk ging die van bij haar stichting door Pieter Bladel in toebehoorde aan de heer van 
Middelburg - beschouwd hebben als eigen, geërfd bezit. Op die manier kwam de 
kruisrelikwie, door Bladel in in 1 458 voor zijn kerk verworven en waarvoor kanunnik 
d'Hooghe nog zo geschermd had, in 1 60 1  door schenking in handen van aartshertogin 
Isabella, die ze op haar beurt bij testamentaire beschikking zou overmaken aan de kerk 
van Sint-Michiel en Sinte-Goedele te Brussel .  Van de rel ikwie had Fi l ips van Merode 
echter een schi lfertje laten afhalen en dit laten vatten in een zilveren kruis, dat nog steeds 
bewaard en gekoesterd wordt in de kerkschat van Middelburg. Op de kruisarmen zijn de 
patroonheiligen van Fil ips van Merode en Jeanne de Montmorency gegraveerd, waarmee 
ze zich als vereerders of schenkers laten vertegenwoordigen. Of ze dat rel ikwiekruis 
meteen ook aan de kerk van Middelburg schonken dan wel voor privédevotie bestemden, 
stellen we in het volgende deel ter discussie.  

De nieuw uitgevoerde bedijkingen en de rust tijdens het Bestand lieten het kerkbestuur 
van Middelburg toe opnieuw de gelden te innen van grondrenten die het door de 
overstromingen jarenlang had moeten derven. In die zin werd op 24 april 1 61 3  een 
nieuwe overeenkomst gemaakt tussen Jan Huucke, poorter van Damme, en zijn vrouw 
Margriete de Waele, eigenaars van herberg De Croone aan Moerkerkebrug ,  en de 
kerkmeesters Joos van de Walle en Pieter Veroestrate, betreffende een erfelijke rente op 
een partie die sinds mei 1 583 vaag gelegen had . Daarop hadden Jan Huucke en zijn 
vrouw kort tevoren nieuwe huussinghen laten maken. 
In presentie van dezelfde kerkmeesters schonken Simoen Provoost en zijn echtgenote 
Joanna Pieters in 1 61 6  enkele eigendommen aan de kerk, w.o. het huis De Zwane in de 1 31 9 



Rentestraat, dichtbij de molenwal. De akte daarvan werd opgemaakt voor de schepenen 
Marijn Vaerhout en Joos Dyserynck108 • 
In 1 620 l ieten de kerkmeesters Joos van Marieken, gezworen landmeter van het Vrije, 
een register opmaken van al le erfelijke renten en losrenten die de kerk, de pastorie, de 
dis en het Sint-Janshospitaal toekwamen. Daarin vinden we voor het eerst de 
Dynantstraete vermeld109• 

Middelburg graafschap 

Op 1 8  april 1 61 7  viel Fi l ips van Merode de eer te beurt zich voortaan graaf te mogen 
noemen van zijn stad en heerlijkheid M iddelburg ,  die tot graafschap werden verheven. 
In de akte daarvan, verder opgenomen als bijlage I l ,  wordt in de omslachtige taal eigen 
aan dergelijke adeldiploma's, u it de doeken gedaan hoezeer het de aartshertogen 
behaagt hem, hun hofmeester, baron van Frenz, heer van Middelburg en andere 
plaatsen ,  opperjager van Vlaanderen en hoogbaljuw van Brugge en het Vrije, omwille van 
zijn  verdiensten en die van zijn voorvaderen ten opzichte van de vorstenhuizen van 
Bourgonië en Oostenrijk, die titel van graaf te mogen verlenen als eerbetoon en uit dank. 
Verwezen wordt naar Fi l ips '  g rootvader Richard van Merode, ten tijde van keizer Karel 
d iens lu itenant-generaal en gouverneur van het Land van Gelre, naar zijn  vader Richard, 
al even verdienstelijk, en naar hemzelf, die zij tot hun algehele voldoening kennen als hun 
zeer toegewijde dienaar. Fi l ips '  echtgenote mag zich voortaan gravin van Middelburg 
noemen, de titel van graaf en gravin zal bovendien overgaan op hun gerechtigde 
erfgenamen. Met het graafschap M iddelburg worden ook verbonden zijn lenen en 
achter lenen en Fi l ips'  andere heerl i jkheden, waaronder N ieuwkapel le ,  Sint
Jacobskapelle, Oost- en We�t-Vleteren, Koekelare, Ichtegem, Eernegem en Aartrijke met 
hun aanhorigheden .  Als graaf en gravin zul len zij en hun opvolgers, evenals het 
graafschap zelf, bovendien mogen genieten van alle eer, rechten, privileges en voordelen 
die aan die titel verbonden zijn ,  welteverstaan indien ze ook de feodale verplichtingen 
daaraan verbonden, zul len nakomen . 

Aan die verheffing tot graafschap zullen de Middelburgnaren zelf niet zoveel gehad 
hebben. Wél pleit ze ervoor dat Middelburg inderdaad uit zijn puinhopen herrezen was. 

Rechtszekerheid 

Op 30 juni 1 61 8  namen de Staten-Generaal een overeenkomst aan die, door hun 
bemiddeling, gesloten was tussen Fil ips van Merode en de afgevaardigden van het 
graafschap Middelburg enerzijds, en afgevaardigden van het Vrije van Sluis anderzijds en 
waarin een aantal bestuurlijke en juridische aangelegenheden die het graafschap 
aangingen, in 1 4  artikelen werden vastgelegd110• Ze was van toepassing op delen van de 
parochies Aardenburg Sint-Baafs, Aardenburg Onze-Lieve-Vrouw Bezuiden, Heil le en 
Sint-Kruis, gelegen binnen het graafschap maar in Staats-Vlaams gebied : 

1 . De schepenen dienen gekozen te worden onder de bewoners van het 
graafschap,ongeacht of ze op gebied van de aartshertogen dan wel op Staatse bodem 
wonen 
2. Ze zul len bevoegd zijn voor alle aangelegenheden volgens de rechtsgewoonten aan 
het graafschap verbonden 
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begeven;  ze zul len zich moeten houden aan de raadsbeslu iten van de bestuurscolleges 
bevoegd voor het gebied waarin ze wonen en aan hun rechtspraak onderhorig zijn 
4. De belastingen die de wet in staat moeten stel len haar taken uit te oefenen, zul len 
gel icht worden zonder onderscheid 
5. De domaniale lasten die zowel de vorst als de Republiek toekomen, zullen op ieders 
gebied gel icht worden volgens de instructies van hogerhand 
6.  Wanneer een zaak in  beroep wordt gesteld voor het col lege van het Vrije, zal dit 
behandeld worden afhankelijk van de woonplaats van de verweerders 
7. Ingeval van hoger beroep dat onder de bevoegdheid valt van de Raad van 
Vlaanderen1 1 1 ,  zal het ambtsgebied van de raad waaronder de betrokken verweerder 
terechtstaat bepalend zijn 
8. Van de schepenen kan als van oudsher geen andere eed geëist worden dan die, die 
staat voor gerechtelijke soevereiniteit van het graafschap en beoogt aan ieder recht te 
doen 
9 .  Dat al le processen die bij het Vrije van Sluis hangende zijn ,  door dat college zul len 
afgehandeld worden 
1 0. Alle vonnissen door voornoemd college geveld, zul len van kracht en waarde blijven, 
evenals alle akten van erven en onterven, contracten en andere die voor hen wettig zijn 
aangegaan 
1 1 .  De accijnzen en taksen die in naam van voornoemd col lege zijn verpacht voor het 
lopende halfjaar, eindigend op 30 september, zul len door de pachters geïnd worden 
1 2 . De inwoners van voornoemde heerlijkheid, appendant van het Vrije, zul len aan het 
Vrije het recht van vier stu ivers per gemet betalen zoals bij octrooi van Hunne 
Hoogmogenden toegekend en dit ten behoeve van het Vrije en voor betaling van renten, 
bezet op het gebied van het Vrije, zoals bedoeld recht ook wordt betaald door de inwoners 
van de heerlijkheid van Nieuwvliet in Cadzand, die eveneens appendant is van het Vrije 
1 3. Alle plakkaten en verordeningen van de hoogmogende heren Staten Generaal zul len 
gepubliceerd worden door de wet van de heerlijkheid, die er ook zal voor instaan dat ze 
door de bewoners in acht genomen worden 
1 4 . De ingezetenen van de heerl ij kheid, wonend op Staats gebied, zul len om 
godsdienstige redenen niet mogen vervolgd worden, maar van dezelfde vrijheden 
genieten als de andere onderdanen van Hunne Hoogmogenden. 

De artikelen 9 tot 1 4  werden op verzoek van de gecommiteerden van het Vrije van Sluis 
toegevoegd, nadat ze te kennen hadden gegeven dat de daaraan voorafgaande voor hen 
aanvaardbaar waren. 
In de praktijk komt het erop neer dat bestuur en admin istratie in grote lijnen gehandhaafd 
bleven als voordien, maar dat beschu ldigden op het gebied van het Sluise Vrije wonend, 
daar hun berechting zouden krijgen , en dat alle akten van het Sluise Vrije in het Staatse 
deel van het graafschap moesten afgekondigd worden en er kracht van wet zouden 
hebben. Artikel 3 garandeerde vrijheid van grens- en handelsverkeer, terwij l ,  niet 
onbelangrijk in het tijdskader, volgens artikel 1 4  ook godsdienstvrijheid zou gelden112• 

Neutraliteit 

Naar het einde van het Bestand toe verkrijgt Fi l ips van Merode voor stad en heerlijkheid 
Middelburg vanwege de aartshertogen een akte van neutraliteit, gedateerd 1 5  maart 
1 62 1 , die in vertaling als volgt lu idt113: 



"Op het vertoog vanwege de graaf van M iddelburg en de inwoners van voornoemde stad 
en graafschap gericht aan de aartshertogen, onze soevereine heren en vorsten, dat het 
om de vernielingen, plunderingen en hinder te voorkomen waaraan de laten van 
genoemde stad en graafschap dreigen blootgesteld te worden na afloop van het 
tegenwoordige bestand, tenzij daarin tijdig wordt voorzien, heeft het Hunne Hoogheden 
behaagd aan genoemde stad en graafschap het statuut van neutraal gebied toe te 
kennen, met verzoek ervoor te zorgen dat hetzelfde ook vanwege de Staten der 
Verenigde Provinciën wordt gedaan. Hunne Hoogheden, het voorgaande overwegend en 
met de intentie genoemde graaf in te wil l igen in alles wat redelijkerwijze kan gedaan 
worden, hebben verklaard en verklaren bij deze dat het hen behaagt genoemde stad en 
graafschap vanaf heden als neutraal te beschouwen, op voorwaarde dat genoemde 
Staten van hun kant hetzelfde doen binnen welbepaald vijftien dagen na datum van deze, 
en geven de graaf daarbij verlof en toestemming afgevaardigden naar hen te sturen ter 
onderhandeling daarover. 
Gedaan te Brussel op 1 5  maart van het jaar 1 621 . 
Geparafeerd Pl .  V I ,  en was gezegeld met het zegel van Hunne doorluchtigste Hoogheden 
en getekend Albrecht, en daaronder: op bevel van Hunne Hoogheden, La Fail le". 

Aan de voorwaarde ten aanzien van de andere partij werd voldaan: een gel ijkaardige 
verklaring verkreeg Middelburg vanwege de Staten Generaal der Verenigde Provinciën 
op 23 maart nadien114 •  Ze stipuleerde o .m .  dat de stad Middelburg-in-Vlaanderen, als 
neutraal gebied, niet mocht versterkt worden en dat op het kasteel geen mi l itairen 
mochten ondergebracht worden. 
Een en ander moet ook de inwoners van andere parochies ter are gekomen zijn ,  zodat 
een aantal zich, in de hoop van oorlogsleed gespaard te blijven, in M iddelburg kwam 
vestigen. Zo hadden de Staten het bl ijkbaar niet begrepen : op 29 mei vaard igden ze een 
supplement op de overeenkomst uit, waarin werd gesteld dat de "sauvegarde" al leen dié 
inwoners van de heerlijkheid betrof die er vóór 1 januari 1 62 1  hun vast verblijf hadden. 
N ieuwkomers zouden derhalve confiscatie van hun goederen riskeren en zonder 
bijzondere toelating in geen Nederlandse stad mogen komen. 

Nervositeit 

Naar het einde van het Bestand toe gingen de beide kampen zich voorbereiden op de te 
verwachten nieuwe confrontaties. 
In 1 61 7  werden onder graaf de Fontaine de vestingwerken van Damme uitgebreid en 
aangepast aan de nieuwe inzichten en krijgstactieken;  Spinola bezocht de stad in 1 6 1 9  of 
1 620115• Op dezelfde manier werd vanaf 1 61 8  in het Waasland Hulst op de strijd 
voorbereid. In oktober 1 620 werden de forten Sint-Donaas en Sint-Job paraat gemaakt. 
Kolonel de Fontaine liet daarvoor enkele dijken afgraven, waardoor men in het kwartier 
van Lapscheure, waar in de loop van 1 61 1 - ' 1 3 een groot deel van de Sint-Jobspolder was 
bedijkt, opnieuw te lijden kreeg van wateroverlast116• 

In de loop van 1 620 worden massaal soldaten geronseld en zijn er alweer grote 
troepenverplaatsingen. Voor de contributie, opgelegd voor het delgen van de kosten die 
dit meebracht, diende Middelburg een quote van 325 lb. par. op te brengen. 
Het legervolk op doortocht en de deserteurs brengen eens te meer onrust bij de 
bevolking, zodat de Raad van Vlaanderen verordeningen uitvaardigt upt faict aenghaende 

de, soldaten hemlieden hebbende begheven in dienste ende daer naer hun vendelen j 323 



ontloopen, ende willende passeren zonder passeporr11 • 

I n  een andere bijzondere uitzendinghe, u itgevaard igd op 30 oktober 1 620 en 
gheaccordeert aen haere hoocheden tot het repareren vande steden ende forten in 

Vlaenderen, moest M iddelburg blijkbaar n iet bijdragen, wel licht ter wil le van zijn 
neutraliteit118• 

Op 9 april 1 62 1  zou het Bestand aflopen .  Omstreeks die tijd leed aartshertog Albrecht aan 
hevige aanvallen van jicht, die hem weldra aan het bed zouden kluisteren; op 1 3  ju l i  sterft 
hij. 
Vermoedelijk kort voor Albrechts overlijden verliet Fi l ips van Merode in haesten Brugge 
ten dienste van haerlieder hoocheden. Zijn kamerheer, Boudewijn Wil lemaert, liet 
verscheidene wagens huren om hem met sijn mesnaige van Brugge naar Brussel te 
brengen, Joos Smidt zorgde voor het vervoer met vier zijne peerden vande kijnderen 

vanden Grave van Middelburch met alle sijn bagaige119• 

Terwijl in beide kampen de messen geslepen werden, kon Middelburg met zijn statuut van 
neutraliteit met een zekere gerustheid en vertrouwen de komende jaren tegemoetzien. 

Aanvul l ing : Nog vrijbuiters 

* 

* * * 

Terwij l vorig jaarboek van Het Ambacht Maldegem ter perse was, verscheen het 4de 
nummer van jaargang 2005 van Rond de Poldertorens. Daarin publiceerde Bernard 
Schatte een artikel over vrijbuiters die binnen de periode 1 584-1 590 in Brugge hun 
berechting kregen120• Drie daarvan blijken op de een of andere manier banden met 
M iddelburg te hebben. Binnen het opzet een zo vol ledig en divers als mogelijk beeld op 
te hangen van M iddelburg en zijn bewoners tijdens de Tachtigjarige Oorlog , lazen we de 
door de auteur opgegeven bronnen erop na. 
Toch moeten we enig voorbehoud maken: slechts bij één van de drie wordt expliciet 
Middelburg-in-Vlaanderen vermeld. Waar anderzijds in een getuigenis Meeus van 
Gheldere van Midde/burgh vernoemd wordt, de vrijbuiter die we al kennen uit de 
voorgaande bijdrage, is Middelburg niet nader gespecificeerd, terwij l er omtrent zijn 
herkomst geen enkele twijfel bestaat. Tegen beter weten in gaan we er dus vanuit dat 
waar in verband met de twee andere vrijbu iters Middelburg vernoemd wordt, dit op 
Middelburg-in-Vlaanderen slaat. 

Pieter Blake, die in mei 1 587 voor de schepenbank van het Vrije verscheen, was 
afkomstig u it Heldergem bij Aalst en getrouwd met een dochter Pierins uit Middelburg-in
Vlaanderen.  Daar had hij, voor hij zich in mi l itaire dienst begaf, drie jaar gewoond en er 
!andsneerynghe gedaan. Dat leverde hem echter geen bestaan op, zodat hij met zijn 
gezin en zijn twee koeien naar Sluis trok. Toen zijn beesten verkocht waren en het geld 
op was, kon hij wel niet anders dan onder de wapens gaan : hij werd musketier in de 
compagnie van Meetkercke. 
Pieter, die al vier jaar soldaat was, kon bij zijn verhoor niet precies zeggen hoe vaak hij 
op vrijbuit was uitgetrokken, maar het was zo'n drie à vier maanden geleden sinds zijn 
laatste tocht nu, in de streek tussen Brugge en Damme. Daarbij hadden ze de molenaar 

324 1  van Damme gevangen, een sargeant vande camere en een pachter. Ze waren enkele 



dagen voordien getipt door een zekere Hans de Waghenare met eenen crommen hals, 

die wist te vertellen dat de pachter dagelijks onderweg was naar zijn zaailand . Bij Beckaf'21 

werden ze echter gevangen122• 

Volgens het getuigenis van vrijbuiter Cornelis Cruenier, drie jaar later, was Pieter Blake 
eerder al eens tijdens een razzia beschoten. Uit wraak werd toen de kerk van Oedelem 
in brand gestoken. Bij die actie was ook de beruchte H ieroon Verpoort, bijgenaamd Duc 
Dalve, betrokken geweest123• 
Welk vonnis over Pieter Blake werd uitgesproken, vonden we niet terug ,  maar 
beschuldiging en bekentenis wogen zonder twijfel zwaar genoeg om hem te laten 
executeren. 

Cruenier was een vrijbu iter afkomstig u it Aardenburg ,  kuiper van beroep en gehuwd met 
een dochter Van Watermuelen uit Nevele. Zijn bijnaam was trouwens Brief van Nevele. 
Ook hij was, zo beweert hij, u it bittere noodzaak het andere kamp gaan dienen, laatst 
onder admiraal Justinus van Nassau. Eerder had hij zich voor Spanje geëngageerd ,  maar 
hij had noynt sconincx ghelt ontfaen. Tijdens zijn verhoor op 1 9  april 1 590 vernoemt hij 
behalve Pieter Blake ook een zekere M ichiel , die eertijds vrijbuiter was, maar die nu tot 

Midde/burgh woont, waar hij werkt dienende de matsenaers124• 

Reizigers door vrijbuiters overvallen . Detai l  uit een schilderij van Jan 1 Bgueghel en Sebastian Vrancx 1 325 (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten). 



Bij een tweede verhoor vernoemt Cornelis Cruenier opnieuw ene Michiel , thans met 
fami l ienaam én bijnaam: Michiel Mortier ghezeit schotsche Perijne125• "Schotsche" wijst 
vermoedelijk niet op zijn herkomst, maar kan hier de betekenis hebben van scheef. Indien 
deze M ichiel mag vereenzelvigd worden met degene die toentertijd in M iddelburg 
metserd iender was126, dan gaat het weer om een bijzonder berucht vrijbuiter, die er o.m. 
bi j  was toen kapitein van Ooteghem van de Gentse Oudburg in Kanegem levend 
verbrand, of toen in Kalken een Italiaan voor zijn hu is doodgestoken werd, twee feiten die 
ook voorkomen in het getuigenis van Bertolomeeus van Gheldere. Van Gheldere, in 1 594 
opgepakt, zegt echter dat den Schotse Pertync ghenaempt Michiel Mortier van het landt 

van Nevele was127• 
In elk geval bl ij ken Cornelis Cruenier, M ichiel Mortier en Bertolomeeus van Gheldere 
elkaar vrij goed gekend te hebben.  

Indien M ichiel in  april 1 590 inderdaad in het  Vlaamse Middelburg aan de slag was, dan 
mogen we veronderstel len dat men hem daar aan de tand ging voelen aangaande zijn 
vroegere wandaden, maar daaromtrent hebben we geen gegevens. 

Een derde vrijbuiter is Pieter de Mets. Zijn opgepakte trawant Hans van Muelenbrouck 
beweert diens herkomst niet te kennen, wel weet hij dat hij t immerman was, hebbende 

zijn huusvrauwe tot Middelburgh ligghende126• 

Hans van Muelenbrouck en zijn broer Roel waren zeer beruchte vrijbuiters, schoonbroers 
van de baljuw van Olsene nog wel. Met de Mets en de gebroeders Muelenbrouck was o.a. 
ook Adriaen Wychuus opgetrokken,  een werkloze wever uit Lotenhul le129• Wychuus was 
een pechvogel ,  want hij had zich nog maar zes weken eerder laten overhalen om soldaat 
te worden en reeds bij zijn eerste vrijbuiterescapade werd hij opgepakt. Wel erg 
bezwaarlijk voor hem was dat hij te zijnen hu ize in Lotenhul le dikwijls vrijbuiters had 
ontvangen, Slusenaers ende dicmael andere . . .  daer vut ende in loopende. 

Bij hun rooftocht waren ze van Lapscheure doorgestoken naar Strooperocxbrugghe, 

Strobrugge in Maldegem, waar ze overnachtten in een leegstaand huis. Vandaar ging het 
naar Hansbeke en dan naar Lotenhul le ,  waar ze bij Adriaen Wijchuus langsgingen. Van 
hun opzet om nabij Nevele schepen te beroven die van Gent over de Leie kwamen, zagen 
ze af omdat ze door te veel soldaten begeleid waren. Terug in Lotenhul le dachten ze 
misschien wel een konvooi dat van Gent op weg was naar Brugge te kunnen overval len, 
maar na uren lang wachten gaven ze het op: er kwam niemand af. Via Knesselare en 
Oedelem keerden ze naar hun posten terug,  en toen l iep het mis voor Adriaen Wychuus 
en Hans van Muelenbrouck: ze werden aangehouden. 
Wychuus werd op 1 8  ju l i  1 586 ter dood veroordeeld en nog dezelfde dag opgeknoopt. 

******** 
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Ambacht Maldegem, Maldegem 2002: Middelburg - Dopen 1613- 1 796, Deel 1 p. 3 en Middelburg -
Huwelijken 1 6 18- 1 796, p. 2. 
80RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 7064: Wettelijke passeringen Damme 1 59 1 -1 61 1 ,  1° 1 32 v. Behandeld 
door Jos DE SMET: Het leven te Damme en Omgeving onder de Tachtigjarige Oorlog (volgens de 
schepenregisters). In:  Rond de Poldertorens X (1 968), p. 69. 
""Ook de ons onderhand bekende Pieter Veroestraete was destijds soldaat en vond zijn geluk in Middelburg, 
waar hij in 1 593 huwde, cfr. Jaarboek van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1 ( 1 995), p. 1 1 7, 
1 35. 
"RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 345: Rekening over 1 604- 1 605, 1° 68 r. 
""RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 355: Rekening over 1 61 4-161 5, f0 1 1 0  v.; nr. 357: Idem over 1 61 6-161 7, 1° 1 1 6  v. 1 329 •Freddy PILLE: Eeklo in de tweede fase van de Tachtigjarige Oorlog. Eeklo 2003, p. 1 52-1 53, 1 55. 
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00RAB, Brugse Vrije Registers nr. 361 : Ibidem, f0 6 r. 
"' RAS, Brugse Vrije, Registers nr. 355: Rekening over 1 6 1 4-1 61 5, f0 1 0  r. ; nr. 356: Idem over 1 6 1 5- 1 6 1 6, f0 
1 0  r., 1 3  r. , 1 1 5  v. 
92De magistraat van Damme legde in 1 607 haar verklaring over de toestand van Middelburg af op zijn 
verzoek; zie Jaarboek 1 1  (2005), p. 307. 
93ln Heil le werden in dat jaar nog drie wolvinnen gevangen: RAS, Brugse Vrije, Registers nr. 356: Rekening 
over 1 61 5-1 61 6, f0 68 r.-v. Binnen het tijdsbestek 1 604-1 621 werd meermaals een wolf, geschoten of 
gevangen binnen de heerlijkheid, tot aan het landhuis van het Vrije gebracht voor de premie: een in 
september 1 605, een in  april 1 6 1 0, twee in 1 6 1 2, één in december 1 6 1 3  en één in januari 1 61 4: RAS, 
Brugse Vrije, Registers nr. 346: Rekening over 1 605-1 606, f0 41 v. ; nr. 350: Idem over 1 609- 1 61 0, f0 64 v. , 
nr. 352: Idem over 1 61 1 - 1 6 1 2, f0 68 r.-v., nr. 354: Idem over 1 6 1 3-61 4, f0 58 r.-v. Tussen 1 6 1 6  en 1 621  
vinden we geen vermeldingen meer voor Middelburg, maar het Vrije nam de plaag d ie elders bleef 
voortbestaan, ernstig. Zo werden sparren aangekocht en liet men netten breien om die te spannen bij de 
klopjachten die werden georganiseerd, o.m. in het kustgebied: RAS, Brugse Vrije, Registers nr. 358: 
Rekening over 1 6 1 7-1 6 18 ,  f0 1 1 6  v. ; nr. 360: Idem over 1 61 9-1 620, f0 23 v., 29 v., 1 01 v. 
94RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 360: Rekening over 1 6 1 9- 1 620, f0 1 03 v. 
95VERSCHELDE, Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen. Brugge, 1 867, p. 1 43 ;  DE POTIER en 
BROECKAERT: Geschiedenis van de Gemeenten . . .  , p. 73. 
96DE POTIER en BROECKAERT: Geschiedenis van de Gemeenten . . .  , p. 74. 
"'RAS, Brugse Vrije, Registers nr. 355: Rekening over 1 6 1 4-1 615 ,  f0 34 r.-v. , 35 r. , 46 r.-v. , 48 v. 
98RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 359: Rekening over 1 61 8- 1 61 9, f0 23 v., 24 r., 93 v., 94 r.-v. 
99RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 360: Rekening over 1 61 9-1 620, f0 24 v0• 
"'"VERSCHELDE, Geschiedenis van Middelburg . . .  , p. 1 52 ;  DE POTIER en BROECKAERT: Geschiedenis 
van de Gemeenten . . . , p .  1 09. 
1"1VERSCHELDE, Geschiedenis van Middelburg . . .  , p. 1 79 ;  Frans MICHEM: De parochiegeestelijkheid in 
het Meetjesland tijdens het Oud Regiem. In :  Appeltjes van het Meetjesland nr. 31  ( 1 980), p. 256. 
1"2MICHEM: De parochiegeestelijkheid . . .  , l .c. 
103RAG, Middelburg graafschap en stad nr. 1 38 :  Wettelijke passeringen mei 1 61 5-februari 1 61 9, 
ongefolieerd. 
'"'VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg . . .  , p. 1 79,  en DE POTIER en BROECKAERT, p. 1 29, 
vermelden in hun lijst van pastoors Peetermans niet en geven 1 6 1 2  aan als aanvangsjaar van Voestermans 
pastoraat. Wij gaan voort op M ICHEM, a.w. , a.p. ,  die Voestermans ambt in 1 6 1 8  laat aanvangen. Het 
geschrift in de doopregisters lijkt ons evenwel tussen medio 1 6 1 5  en 1 623 niet in voldoende mate 
verschillend om daarin een andere hand te herkennen. 
105VERSCHELDE : Geschiedenis van Middelburg . . . , p. 1 68. 
106RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 354: Rekening over 1 6 1 3- 1 6 1 4, f0 33 r. 
'"'Dries VANDEN ABEELE: Het huis De Lombard. 
www.users.skynet.be/sb 1 76943/ Andries VandenAbeele/de _lombard. htm 
108RAG, Middelburg-in-Vlaanderen, Kerkarchief nr. 63. Cfr. Jaarboek van de Heemkundige Kring Het 
Ambacht Maldegem, nr. 1 ( 1 995), p. 1 41 .  
109RAG, Middelburg-in-Vlaanderen, Kerkarchief nr. 71  (onvolledig bewaard), f0 82. 
""In extenso bij VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg . . . , p .  245-247; DE POTIER en 
BROECKAERT: Geschiedenis van de Gemeenten . . . , p. 97-98; L. GILLIODTS-VAN SEVEREN: Coutumes 
des Pays et Comté de Flandre - Quartier de Bruges. Coutumes des petites vil/es

· 
et seigneuries enclavées. 

Brussel 1 891 , p. 224-228. 
'"Sinds 1 599 bestond voor de hogere rechtspraak in Staats-Vlaanderen een eigen, Staatse Raad van 
Vlaanderen, die zetelde in Middelburg-in-Zeeland. 
112Dal zal veranderen in  1 651 , als de Staten Generaal een verordening in voege stellen waardoor alle 
publieke ambtenaren in hun gebied wonend protestant dienen te zijn, wat tot gevolg heeft dat vanaf dan 
twee schepenen die het Staats gedeelte vertegenwoordigen in de magistraat van Middelburg, protestant zijn. 
' 13 ln haar originele versie weergegeven bij J.J. DE SMET: Notice sur Middelbourg en Flandre. In Mesagier 
des Sciences et des Arts de la Belgique IV, 1 836, p. 346, en bij DE POTIER en BROECKAERT : 
Geschiedenis van de Gemeenten . . .  , p. 99 n. 1 .  
'"VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg . . .  , p. 1 21 ; DE POTIER en BROECKAERT, Geschiedenis 
van de Gemeenten . . .  , p. 99- 1 00. De akte zou zich volgens Verschelde, l.c. voetnoot 1, te zijner tijd in het 
archief van Middelburg bevonden hebben. We hebben ze niet tot nu toe niet teruggevonden in enig 
archief; verdere gegevens zijn dan ook ontleend aan vernoemde auteurs. 
'15RAB, Brugse Vrije Registers nr. 360: Rekening over 1 6 1 9-1 620, f0 72 r. 
""RAB, Brugse Vrije Registers nr. 361 : Rekening over 1 620-21 , f0 29 v., 31 v. 
111RAB, Brugse Vrije Registers nr. 361 : Ibidem, f0 1 1  r., 50 r. Het aandeel van Maldegem voor de troepen 

bedroeg 1 555 lb. 1 0  s. ( Ibidem f0 1 0  r.) . 

1 1•1n de bede voor de reparatie van steden en forten werd het aandeel van Maldegem uitgesplitst over de 

drie parochies van het ambacht, nl .  555 lb. 9 s. 6 d .  voor Maldegem, 469 lb. 14 s. 6 d. voor Adegem, en 



306 lb. 1 9  s. 3 d. voor Sint-Laureins: RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 361 : Rekening over 1 620- 1 621 , f0 1 3  r. 
''"RAB, Brugse Vrije, Ibidem, f0 1 04 v.- 1 05 r. 
""Bernard SCHOTIE: Slusenaers, Oostendenaers en andere vrijbuiters berecht in Brugge (1584-1590), 
in:  Rond de Poldertorens, jg. XXXXVll (2005) nr. 4, p. 1 1 5- 141 . 
121Bekaf, een fort even ten noordoosten van Damme, waar Verse Vaart en Zoute Vaart samenkwamen. 
122RAB, Stad Brugge nr. 620ter, f0 1 81 r. 
•ziRAB, Ibidem, f0 225 r. 
"''RAB, Ibidem, f0 224 r.-v. 
"'RAB, Ibidem, f0 225 r. 
""Dat doet ook Schatte in aangehaald artikel. 
121RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 8559: Register van criminele examens 1 593-1 606, p. 89 (recente 
paginering) .  
""Getuigenis van Hans van Muelenbrouck in RAB, Stad Brugge nr .  620ter, f0  1 26 r.-v. 
12•Schotte heeft het in zijn artikel kortweg over Lo, wat de gemeente in de Westhoek laat veronderstellen. 
Bij de eerste vermelding van Loo in het betreffende document, f0 1 25 v" staat nochtans duidelijk ten hu/Ie 
aangevuld. 

Bijlage 1 :  Bestek voor fortificaties rond Middelburg .  

Bron: Stadsarchief Gent, Fonds Vreemde Steden, nr. 83 

Extimatie van wercken die seer noodich ghemaect dienen tot fortificatie der stede van 
Middelburch. 

Geschadt 1 200 A is een bolwerck datmen maken soude op de vutsteckende 
gulden plaetse neffens den muer vant clooster oost om te moghen 

flancqueren naer den singhel vant casteel ende naer den 
muelenbergh,  hooch boven den ghemeynen 1 0  voeten ende 
de rampaerden met de garden dick 30 voeten, voor op 
ghestelt met dobbel zooden ende alle 3 laghen zooden een 
laghe fassijne, met de boostweer daerop van buijten ende 
binnen op ghestelt met dobbel zooden ende is lanck 1 5  
roeden, de roede tot 80 gu lden 

Geschadt 1 820 B ende C sijn de platte formen diemen maecken soude op de 
muelenwallen die men boven rontsomme soude becleeden 
met zoywerck als voor om op elck temoghen ghebruijcken 
twee stucken gheschuts ende soudemense boven leeghen 2 
ofte 3 voeten om plaetse te winnen met de boorstweeringhen, 
dat op als voor ende is lanck 28 roeden tot 65 gulden 

Geschadt 2880 D ende F G sijn ander drie bolwercken de 3 op den singhel 
diemen massif vol eerden moet vul len ende dander op den 
westhoeck daermen de rampaerden rontsomme dick moet 
maecken 20 voeten ende moeten de rampaerden al hooch sijn 
7 voeten met zoywerck als voor met de boostweeringhe 
daerop naer het behoort, tsaemen lanck 48 roeden, de roede 
tot 60 gu lden 

Geschadt 1 1 20 H is een rampaert te maecken achter den muer van het 
clooster daervanmen den rampaert 1 5  voeten vanden muer 
achterwaert stellen om het bolwerck A te beter te moghen 
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Geschadt 

Geschadt 
gu lden 

Geschadt 

flancqueren naer den singhel vant casteel ende moet hooch 
sijn 8 voeten ende die 20 voeten met zoywerck met de 
boostweeringhe daerop als voor, lanck 1 6  roeden, de roede tot 
70 gulden met het breken vanden muer ende torren 

5824 Item alle de streckende gordijnen rontsomme de stadt ende 
singhel daervan alle de rampaerden van de zuijtzijde moeten 
dick sijn 20 voeten ende hooch 7 voeten met de 
boostweeringhen daerop als voor, ende alle de reste de 
rampaerden dick 1 5  voeten ende 6 voeten hooch met de 
boostweeringhe naer advenante van de rampaerden, tsaemen 
lanck 224 roeden, de roede deen door dander tot 26 gu lden 
1 2844 

2400 Item noch voor al le de fassijnen die men tot dit werck van 
doen zal hebben met de rijsbermen daer de rampaerden door 
de grachten commen 

3000 Item moetmen noch maecken 2 poorten met twee brugghen 
met een groote dobbel palisade door de open fosseen vant 
casteel zuijt met sommighe cordegarden ende 
sentinaelhuijsen 

Bijlage I l :  Akte van de verheffing van Fi l ips van Merode tot graaf van Middelburg en van 
de stad en heerlij kheid tot graafschap. 

Bron : Algemeen Rijksarchief Brussel ,  Handschriften,  nr. 267 . 1 79. 

Erection en Comté de la vi l le, terre et segneurie de Middelbourg, au profit de Mre. Phi l ipe 
de Merode, Baron de Frents, et du dit Middelbourg, Grand Veneur du Comté de Flandre. 

A Bruxel les, Ie 1 8e.  Avril 1 61 7. 
Albert et Isabel Clara Eugenia, I nfante d'Espagne, par la Grace de Dieu, Archiducs 
d 'Autriche, Ducs d Bourgogne, de Lothier, de Brabant &c. Savoir faisons à tous présens 
et avenir, Comme aux Princes souverains desquels tous estats et degrez de Noblesse, 
prééminence et seigneurie procedent, Convient et appartient de décorer et enlever en 
honneur, dignitez, titres et prérogations ceux que par continuels exercices et expériences 
de notables et vertueux faits et services, ils connoissent l 'avoir mérité et estre dignes et 
capables de rétribution d 'honneur et dignité, afin tant plus les incliner, indu ire, et obliger à 
perseverer de bien en mieux et inciter et attirer d'autres ; memes leurs successeurs à les 
imiter et en su ivre et egui l loner non seulement pour atteindre la bonne fame te réputation 
d 'iceux, mais aussi au plus haut degré et comble de vertu, pour l 'avancement du bien 
public; et nous ayant esté fait rapport des bons et signalez services de plusieurs des 
devanciers de nostre cher et feal Mre Phi l ipe de Mérode Baron de Frents, Sr des vil le, 
terre et seigneurie de Middelbourg N ieucappelle, St. Jacques Cappelle, Oest et West 
Vleteren, nostre maistre d 'hostel grand veneur de nostre Pays et Comté de Flandres, 
Grand Bailly de nos vil le de Bruges et pays de France et Commissaire ordre au 
renouvel lement des Loix de nos dits Pays et Comté de Flandres, ont rendu en toute 

332 1 fidélité à leurs Princes et nommement aux très augustes maisons d'Autriche et de 



Bourgogne; si comme Messire Richard de Merode Baron de Frentz son père Grand ayant 
servy l 'Empereur Charles Quint de tres haute mémoire, en diverses belles et honnorables 
charges, et entre autres de Lieutenant General et Gouverneur du pays et Duché de 
Gueldres, et Messire Richard de Merode aussi Baron de Frents, père du dit remontrant 
continue les services en toutes occasions ; considérant aussi les bons et fidelles services, 
que Ie dit remontrant jusques are à faits et continüez encore près de nostre personne à 
nostre entière satisfaction,  et Ie desir qu 'i l  montre de s'employer à nostre service en toutes 
occasions qui s'en pourroient presenter ; 
Pour ce est i l ,  que nous les choses susdites considérées, et ayant favorable egard à 
l 'ancienne et noble extraction,  Leauté et vai l lance et autres vertus qui  concourent en la 
personne du dit Mre. Phi l ipe de Merode Baron de Frentz à raison desquelles i l  mérite 
faveur, accroissement et mercede, vou lons à cette cause l 'eslever, accroistre et décorer 
de plus grand honneur, droits, prerogatives et prééminences, avons iceluy de nostre 
certaine sience grace, l iberal ité plenière puissance, et autorité souveraine fait et crée, 
faisons et créons Comte par ces présentes de sa dit vi l le, terre et seigneurie de 
Middelbourg situez en nostre pays et Comté de Flandres, appendances et dépendances 
consistant en toute haute moyenne et basse justice, et en un tiet duquel sant tenus et 
mouvons plusieurs autres fiets et arrière fiets, iceluy tiet principal tenu et mouvant de 
nostre Cour et Bourg de Bruges; et de nostre plus ample grace, autorité et puissance, 
absolue, avons en outre au dit Comté de Middelbourg, annexé, uny, et incorporé, 
annexons, unissons et incorporons par ces dites présentes les terres et seigneuries de 
Nieucappelle, St. Jacques Cappel le,  Ie tiet et seigneurie de Copernel le. Item les fiets, 
terres et seigneuries de Neule, Oestflettren, West flettren, toutes tenües et mouvantes de 
nostre Cour du Bourg de Furnes. 
Item les terres et seigneuries de Contre lacke, lchteghem,  Eernghem,  Erderik ,  
Bonnekerke, Peerboom, avec toutes leurs appendances et dépendances, consistant 
aussi en fiets, desquels sant tenus et mouvons plusieurs autres fiets et arriere fiets iceux 
fiets principaux tenus et mouvans de nostre dite Cour du dit Bourg de Bruges, selon les 
specifications et déclaration des régistres en estans pour par luy, ses hoirs et héritiers 
decendans de luy en l igne directe soit mäles, ou femelles si longuement qu 'icel les 
prendront a l l iance de mariage égale àleur rang et q ualité, ten i r  d 'oresnavant 
héritablement et à toujours Ie dit titre de Comte immédiatement de nous, nos hoirs et 
successeurs au dit Comté de Flandre ; et au surplus en jou ir  et Ie posseder en tous droits, 
honneurs, dignitez, autoritez prérogatives, et preeminences, tout aussi, et par la même 
manière que tels et semblables Comtes ont accoûtumé de tenir, jouir et user, de tel les 
Comtez et titres d'honneur par tous nos Pays, terres et seigneuries, Ie tout à Charge et 
Condition que Ie dit Mre Phi l ipe de Merode, ses hoirs et héritiers, Comtes et Comtesses 
du dit Middelbourg seront tenus de fai re les reliefs, feauté hommage et serment de 
fidélité, à cause du dit titre de Comte, ez mains de nous et de nos dits hoirs et 
successeurs en la manière que dessus. 
Item que les dites terres et seigneuries de Nieucappel le, Saint Jacques Cappelle les fiets 
et seigneuries de Copernel le ,  Neule ,  Oestfleteren ,  West fleteren ,  Contkelaere, 
lchteghem, Eerneghem, Erderik, Bonnekerke, Peerboom, avec toutes leurs appendances 
et dépendances, Consistant aussi en fiets, desquels sant tenus et mouvons plusieurs 
autres fiets, et arrière fiets, iceux fiets principaux tenuz et mouvans de nostre dite Cour 
du dit Bourg de Bruges, selon les specifications et déclarations des registres en estans, 
pour par luy, ses hoirs et héritiers décendans de lui en ligne directe, soit mäles, ou 
femelles si longuement qu 'icel les prendront al l iance de mariage égale à leur rang et 
q�alité, tenir d 'oresnavant héritablement et à toujours Ie dit titre de Comte immédiatement 1 333 



de nous, nos hoirs,  et successeurs au dit Comté de Flandre ; et au surplus en jouir et user 
et Ie posseder en tous droits, honneurs, dignitez, autoritez, prérogatives, et prééminences 
tout ainsi et par la meme manière que tels et semblables Comtes ont accoûtumé de tenir  
jouir et user, de telles Comtez et titres d'honneur par tous nos Pays, terres et seigneuries, 
Ie tout à charge et condition que Ie dit Mre. Phi l ipe de Mérode, ses hoirs et héritiers, 
Comtes et Comtesses du dit Middelburg seront tenuz de faire les reliefs, féauté, 
hommage et serment de fidélité, à cause du dit titre de Comte ez mains de nous, et de 
nos dits hoirs et successeurs en la manière que dessus. 
Item que les dites terres et seigneuries de Nieucappelle, St. Jaques Cappelle, les fiets et 
seigneuries de Copernel le, Neule, Oestfleteren, Westfleteren, Contkelare, lchteghem, 
Eerneghem, Erdrik, Bonnekerke, Peerboom,  avec toutes leurs appendances et 
dépendances, annexez au dit Comté de M iddelbourg, comme ditest, ne s'en pourront 
séparer, esclisser, ny démembrer par Ie dit Baron ny ses successeurs, Comtes et 
Comtesses du dit M iddelbourg ,  par succession, testament, ou autre contract. En outre 
que cette Création et érection ne retou rnera ore, ny au temps a venir en notre préjudice, 
ny de nos droits, hauteur, seigneurie, jurisdiction, ressort, souverainté, autorité et 
prééminence. Si donnons en mandement à nos tres chers et feaux les Gens de nostre 
Conseil d 'Estat, Chef, Président, et gens de nos Privé et grand Conseils, Chef Trésorier 
General et Commis de nos Domaines et finances, Président et Gens de nostre Conseil 
en Flandres ; Président et et Gens de nos Comptes à Li l le et à tous autres nos Justiciers, 
Officiers, sujets et serviteurs à qui  ce porroit toucher et regarder presens et avenir, et à 
chacun d 'eux en droit soy, et si comme à luy appartiendra, qu 'i ls tiennent representent 
estiment, nomment, appel lent, escrivent, intitulent, honorent, et proclament d 'orenavant Ie 
dit Baron de Frents ses hoirs, et héritiers mäsles et femelles, Comtes et Comtesses du 
dit Middelbourg .  Mandons er.i outre aux dits de nos finances et de nos Comptes à Li l le 
qu 'i ls precedent bien et düement à interinement et vérification de ces dites présentes, 
selon leur ferme et teneur ; et ce fait i ls, et les dits de nos Conseils, vassaux, Justiciers, 
Officiers et sujets, et à tous autres à qui  ce regardera et chacun d'eux fassent souffrent 
et laissent Ie dit Baron de Frentz ensemble ses hoirs et successeurs masles et femelles 
de nostre présente grace, Octroy, création, érection, et de tout Ie contenu en ces dites 
présentes, selon la ferme et manière et sous les conditions dessus dites, pleinement et 
paisiblement et perpetuel lement jouir et user, sans leur faire, mettre, ou donner, ny souffrir 
estre fait, mis, ou donné aucun destourbier ou empechement en manière que se soit. Le 
quel si fait leur auroit esté ou estoit donné, Ie reparent et mettent, ou fassent réparer et 
mettre incontinent & sans delay à néant. Car tel est notre plaisir, non-obstant quelconque 
ordonnances, restrictions mandemens, ou défences à ce contraires ; et afin que ce soit 
chose ferme et stable à toujours, nous avons signé cettes de nostre main, et à icelles fait 
mettre nostre grand scel ,  sauf en autre choses nostre droit, et l 'autruy en toutes. 

Donné en nostre vil le de Bruxelles, Ie dixhu itième jour du mois d 'Avri l ,  l 'an de grace 1 61 7. 
Paraphé Ma. Ut et signé Albert. 

Sur Ie ply étoit écrit ; par les Archiducs, et soussigné Della tai l le. 

Sur Ie dos estoit escrit Aujourd 'hui dernier jour du mois d 'Avril, l 'an de grace 1 61 7. Mre. 
Phi l ipe de Merode Baron de Frentz Sr. Des vil le, terre et seigneurie de Middelbourg et 
denommé au blanc de ces présentes, ce fait ez mains de son Altesse Ie serment de 
fidélité et hommage dont i l  est chargé par Ie dit blanc. Fait a Dieu, les jour, mois et an que 

334 1 dessus, moy présent, et soussigné Della tai l le. 
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Het kerkorgel van Maldegem 
gerèsta�reerd, ingewijd en ingespeeld 

2 1  april 2006 

Marc Martens 

Maldegem beleefde op vrijdag 2 1  april 2006 een muzikale hoogdag : na een verblijf van 
bijna twee jaar in de ateliers van de firma Thomas in het Waalse plaatsje Ster bij 
Francorchamps, weerklonk het gerestaureerde orgel opnieuw in zijn vol le glorie in de 
Sint-Barbarakerk. 

Louis-Benoît Hooghuys 

Het honderdveertig jaar oude instrument werd ontworpen en 
gebouwd door Louis-Benoît Hooghuys uit Brugge ( 1 822-
1 885). Met zijn jongere broer Bernard-François maakt hij de 
derde generatie u it van een äynastie van orgelbouwers, die 
haar oorsprong heeft in  het Noord-Hol landse Wormer en 
waarvan de stamvader in 1 806 vanuit M iddelburg-in-Zeeland 
naar Brugge overkwam. 
Met zijn broer Bernard-François als naaste medewerker, 
vest igde Louis-Benoît zich al in 1 854 als zelfstandig 
orgelbouwer. Bernard verhu isde echter in 1 869 naar 
Geraardsbergen ,  waar h ij g ing werken in  de grote 
kerkorgelfabriek van Charles Anneessens. Een zoon van 
hem, Louis François Hooghuys, ging zich later toeleggen op 
de bouw van profane instrumenten, de mechanische cil inder-

Louis-Benoït Hooghuys 
( 1 822-1 885) 

en boekorgels, bekend van feesttenten en kermissen. Zijn 
famil iebedrijf verwierf een talrijk cliënteel tot ver over de landsgrenzen. 

Als bouwer van pijp- of kerkorgels was Louis-Benoît Hooghuys de bekwaamste en meest 
gereputeerde van de famil ie. H ij bouwde instrumenten voor de kerken van o .m.  Zulzeke 
(Kluisbergen),  Belsele-Puivelde (Sint-Niklaas), Groede (Nederland, orgel thans in de 
rooms-katholieke kerk te Aardenburg) ,  Kaprijke, Sint-Gi l l is Brugge en Sint-Jan in 
Oostende. Ook het zwaluwnestorgel in de kerk van Vivenkapel le is van zijn hand en 
getuigt van zijn belangstel l ing voor oude orgels. 
Louis Hooghuys bleef de gangbare classicistische bouwstijl volgen, maar paste in de 
dispositie veelvuldig stemmen met een zachte klankkleur toe, waardoor zijn instrumenten 
zeer geschikt zijn voor het repertoire uit de romantiek. 



Het Maldegemse Hooghuysorgel 

Onder pastoor Vinckier, in Maldegem van 1 832 tot 1 872, besloot de kerkfabriek een nieuw 
orgel te laten bouwen.  De belangrijkste reden lijkt geweest dat het toen aanwezige 
instrument, een Van Peteghemorgel u it 1 768, te weinig klankvolume haalde voor zo'n 
grote kerk. 
Het toenmalige kerkbestuur stak hier en daar zijn l icht op. Er kwamen voorstel len en 
bestekken binnen van Loret uit Sint-Niklaas ( 1 856-57) ,  die ook een ontwerp maakte voor 
de verbouwing van het bestaande orgel ,  van Hermann Dreymann uit Mainz ( 1 86 1 ) die in  
Hansbeke een orgel had geplaatst, en  uiteindelijk  in 1 862 van Louis Hooghuys van 
Brugge, die zijn pas gebouwd orgel in Kaprijke als referentie aanbeval .  Daar gingen 
koster Blanckaert en enkele leden van de kerkfabriek kijken en lu isteren en in januari 
1 863 werd met Hooghuys een contract afgesloten.  Hij zou een vol ledig nieuw instrument 
leveren met het meubel, twee manualen en een voetklavier, en 1 504 pijpen,  verdeeld over 
22 registers, voor de som van 1 2.200 frank.  Het zou tegen Maldegem-kermis van dat jaar 
af zijn .  Voor de noodzakelijke verbouwingen aan het doksaal diende de kerkfabriek in te 
staan. 

Met de bouw en montage van het orgel liep het niet zo'n vaart als voorzien . Hooghuys 
moest door de schatbewaarder van de kerkfabriek herhaaldelijk aangespoord worden om 
door te werken. De ergernis die een en ander bij de opdrachtgevers wekte, bl ijkt uit een 
brief die schatbewaarder Haelewyck op 29 november 1 864 aan Hooghuys schreef, toen 
uitgekomen was dat die bovendien,  terwijl het oude orgel klaar stond om naar 
Landskouter te verhuizen, een deel van de pijpen daarvan had meegenomen naar 
Brugge: 

"Het Kerkbestuer is verwonderd en misnoegd dat gy zoo stout geweest hebt zonder zyne 

kennis en zonder eenig regt den koffer met de pypen van het kleine spel of het positief 

van onze oude orgel mede gedaen hebt naer uw huys om dat gy wel weet dat deze pypen 

de uwe niet zyn en wij ze moeten leveren aen het Kerkbestuer van Landscauter, als 

behoorende tot het oude orgel door ons aen het zelve bestuer verkocht, welke volgens 

zyn schryven op het einde dezer week (mogelyks van op morgen) zullen komen afhalen. 
Gy wordt mitsdien uitgenoodigt den koffer met de zelve pypen op morgen zonder nalaten 

te bezorgen om alle onaengenaemheden te voorkomen. 

Gy wordt ter zelfder tyd ook uitgenoodigt om zonder verder verloof het maken der door u 

ondernomen nieuwe orgel voor onze kerk te voltrekken, ons den slotel van de hoogzael 
te bezorgen en de reeds gemaekte spelen der zelve ten dienste dezer kerk te stellen . . .  " 

Hooghuys stelde uit en liet aanslepen en het werd mei 1 865 eer het werk af was. Eindelijk 
kon een afspraak gemaakt worden met koster-organist Temmerman van de dekanale kerk 
van Eeklo om op 5 ju l i  het orgel te komen keuren. Op de expertise waren plusieurs 
artistes distingués uitgenodigd. 

Onderhoud en ingrepen 

Hoe groot en indrukwekkend het ook mag zijn ,  een pijporgel is een bijzonder teer en 
gevoelig instrument, zowel vanwege de materialen als door de complexe mechaniek van 
de bewegende onderdelen . Het vergt dan ook een regelmatig onderhoud. 

l ss? 
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Onder het kosterschap van Jef Tinel werd omstreeks 1 9 1 5  aan het Maldegemse orgel een 
zwelkast toegevoegd,  wat romantische crescendo- en decrescendo-effecten mogelijk 
maakt; in 1 920 werd het door De Paepe van Brugge gerestaureerd en uitgebreid met een 
gamba.  Deken De Temmerman van Eeklo kwam op 22 ju l i  van dat jaar het instrument 
herinzegenen. 
Op 29 ju l i  1 938 plaatste Ju les Anneessens uit Menen een elektrisch aangedreven 
windtoevoer. 
Het orgel werd nog verbouwd, i .c. u itgebreid in 1 956 door orgelbouwer Alfons Joris uit 
Hasselt: de tremolo werd verwijderd, pijpen werden nagezien en er werd nog maar eens 
een register toegevoegd. 

Beschermd patrimonium 

Had het heel wat voeten in de aarde eer het Hooghuysorgel in 1 865 in Maldegem voor 
het eerst kon weerkl inken, het waren er een veelvoud van eer het gerestaureerd raakte. 

Onregelmatig onderhoud leidde ertoe dat in 1 978 het kerkorgel wegens verval bu iten 
dienst werd gesteld : windladen lekten, enkele registers hadden het laten afweten, 
verscheidene pijpen waren verzakt . . .  
Omdat een algehele restauratie een klein fortuin kost en zonder overheidssubsidies 
nauwelijks haalbaar is, wordt een procedure ingezet om het orgel als historisch belangrijk 
instrument te laten klasseren. In afwachting koopt de kerkfabriek met steun van de 
gemeente voor 580.000 fr. een elektronisch Johannusorgel aan . Het werd voor het eerst 
bespeeld door Herman Verhaegen, zoon van koster-organist René Verhaegen, tijdens 
een plechtige kerkdienst ter gelegenheid van de verbroederingsfeesten . 
De klassering gebeurt bij KB van 1 8  augustus 1 980. Als enkele maanden later koster
organist Pierre Jacques zijn entree maakt in Maldegem, heeft hij alvast iets om hoopvol 
naar uit te zien. Het Johannusorgel heeft wel vele mogelijkheden, maar het geeft de 
koster geen complete artistieke voldoening : een elektronisch instrument mist het 
oerelement l ucht, de adem die een pijporgel zo uniek maakt. 

Op 3 1  januari en 1 februari 1 984 komt orgelbouwer Gabriël Loncke naar Maldegem voor 
een expertise; enkele dringende en dwingende herstel l ingen worden in april-mei daarna 
uitgevoerd, vooral bedoeld om het orgel voor verder verval te behoeden. Deken René 
Vereecke noteert in het Liber Memorialis: "Het dossier voor de vol ledige herstel l ing gaat 
verder in slakkegang !" 

Restauratie 

Eens het dossier de admin istratieve molen ondergaan heeft, is het jaren wachten op de 
overheidscenten. Minister van Cultuur  Luc Martens, Maldegemnaar van geboorte, maakt 
ze eind de jaren '90 van vorige eeuw eindelijk vrij. Onder leiding van ontwerper-adviseur 
Jef Braeckmans wordt het dossier geactualiseerd en de eigen l ijke restauratie voorbereid. 
Moeil ijkheid met het Maldegemse orgel en oorzaak van veel onheil in het verleden is 
onder meer dat er zóveel mechaniek en pijpwerk in de orgelkast gepropt zit dat de spelen 
nauwelijks bereikbaar zijn voor degelijk onderhoud. Latere aanpassingen en uitbreidingen 
hebben daar meer kwaad dan goed aan gedaan. 



In het voorjaar van 2005 bracht een groep geïnteresseerde koorleden een bezoek aan de Manufacture 
d'orgues Thomas in Francorchamps. Ze kregen er een deskundige uitleg over de restauratie van het 
Maldegemse orgel. 

De restauratie gebeurt daarom van plank tot klank. De opdracht wordt toevertrouwd aan 
de Manufacture d'orgues Thomas in Francorchamps-Ster, een fami l iebedrijf dat een 
veertiental mensen tewerk stelt, en begeleid door specialisten Jef Braeckmans, Antoon 
Fauconnier en Patrick Roose. De werken gaan van start op 1 juni  2003, het orgel wordt 
gedemonteerd en in al zijn onderdelen naar Ster overgebracht. 

Met groot respect voor de authenticiteit krijgt het orgel weer zijn oorspronkelijke dispositie 
met 

in het hoofdwerk 1 . Cornet V 
2. Bourdon 1 6  voet 
3. Prestant 4 v. 
4. Bourdon 8 v. 
5. Doublette 2 v. 
6. Flûte à cheminée 4 v. 
7. Viola de Gambe 8 v. 
8. Flûte ouverte 8 v. 
9. Fou rniture 1 1 1  
1 0 . Bombarde 1 6  v. 
1 1 .  Trompette 8 v. 
1 2. Clairon 4 v. bas 
1 3 . Clarinette 8 v. sup. 

en als toevoeging een tremulant. 

in het positief 1 4. Montre 8 voet 
1 5. Bourdon 8 v. 
1 6. Prestant 4 v. 
1 7. Flûte 4 v. 
1 8. Flûte harmonique 8 . 
1 9 . Dolciana 4 v. 
20. Salicional 8 v. 
2 1 . Flûte octaviante 2 v. 
22. Basson-Hautbois 8 v. 
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Het Hooghuysorgel in zijn vroegere luister hersteld. 

Inwijding 

I n  juni  2005 komt het orgel terug naar zijn  vertrouwde plaats in de Sint-Barbarakerk te 
Maldegem, waar het na enkele maanden van heropbouw en intoneren kan schitteren als 
nieuw. Om het te onthalen en aan de gemeenschap voor te stel len, werken de leden van 
de kerkfabriek tegen de avond van 2 1  april 2006 een feestelijk programma uit. 
Piet Standaert, voorzitter van de kerkfabriek, verwelkomt het publiek met een op bijbelse 
beeldtaal geïnspireerde "eerste lezing": 

Beste mensen, van harte welkom. 

Deze eerste lezing is gekozen uit dankbaarheid. 

In die tijd nam de kerkfabriek een besluit het onbespeelbare Hooghuysorgel te laten 
restaureren. En de toenmalige voorzitter Anysius trok samen met een leerling naar het 

340 1 oosten, om er raad te vragen aan de wijzen van het gewest. 



En zo werd een deskundige aangesteld, een zekere Jozef, die nauwgezet de studie van 

de restauratie aanvatte. Als wetenschappelijk onderzoeker - de man kwam uit Vorselaar 
- ontwierp hij voor het orgel en zijn meer dan geblutste pijpen een vlekkeloos 

restauratiedossier. 

Toen de offertes werden geopend hoorden we het eerst wat ongelovig aan: de werken 

werden toegekend aan Thomas. Maar onze deken Stefanus bevestigde het goede 

nieuws: "Maldegem steunt Francorchamps, niet met sigaretten maar met pijpen!". 

Thomas demonteerde het orgel en bracht het naar zijn werkplaats in het oosten. En 

benieuwd naar het vorderen der werkzaamheden trokken Petrus, de voorzitter, en 

Jacobus, de secretaris, naar de werkplaats in Ster alwaar de sterre bleef stille staan. En 

ze troffen er naast Thomas ook Antonius en Patricius, twee wijzen van het gewest, en de 

deskundige Jozef, in druk overleg over windladen en pijpwerk, over positief en 

toetstractuur, over bombarde en bourdon, kortom over de positie van de dispositie. 

En Petrus en Jacobus zagen dat het goed was. En teruggekeerd, vertelden ze 

Gregorianen en parochianen hun wedervaren. En nu trokken ze in groten getale naar Ster 

in Francorchamps om er de werken aan het Maldegemse orgel te aanschouwen. Ze 

bewonderden er het werk van Thomas en zijn discipelen: ambachtslui en 

spitstechnologen, ebenisten en politoerders, schrijnwerkers en elektriciens, monteurs en 

demonteurs, stemmers en muzikanten, organisten en artiesten, metaalbewerkers en 

leerlooiers, francofonen en Nederlandstaligen, bedrijfsleiders en werkers van vroege en 
late uren. 

En de Gregorianen en de parochianen zagen dat het goed was. 

Provincie en gewest betaalden hun deel van de subsidies. En de penningmeester zag dat 
het goed was. 

Ook de gemeente betaalde haar subsidies. En de penningmeester zag dat het goed was. 

De gemeente betaalde immers 3 eurocent te veel. 

In de Sint-Barbarakerk teruggekeerd werd het orgel zorgvuldig gemonteerd en minutieus 
gestemd. 

Toen brak het moment aan dat het orgel in zijn volle glorie was hersteld. 

En onze deken Stefanus sprak tot Monseigneur Luyster-man: "Goed dat u ons orgel wilt 
inzegenen". 

En tot Johannes, een leerling van Gregorius: "Breng uw standaard mee, en doe het volk 
jubelend zingen". 

En aan Johannes, de burgervader van de gemeente, werd gevraagd te spreken namens 
de subsidiërende overheden. Er werd hem meer dan 3 eurocent spreektijd toegekend. 

En aan koster-organist Petrus-Jacobus, in de volksmond Pierre Jacques genoemd, vroeg 
de kerkfabriek verontschuldigend - hij moest het immers reeds meer dan 25 jaar stellen 
met een pijploze, door nog een andere Johannus vervaardigde 'bak'  - : "Klim Hoog in dit 
Huys, en zing en speel er als nooit te voren". 

En de kerkfabriek richtte zich tot nog een andere Petrus: "Gij zult het orgel bespelen met 
al uw virtuositeit. En de klank uit de orgelpijpen zal het geraas van de bolides in 
Francorchamps doen verstommen en uit-Ie-deinen tot in Oostende". 
En zo geschiedde. En de kerkfabriek dankte God en de mensen. / 341 



Piet Standaert, voorzitter van de kerkraad, tijdens 
zijn originele toespraak. 

Peter Ledaine aan het orgel. 

Die dank weerklonk ten volle in 'U ,  Heer, zij lof gebracht' van J .S. Bach. 

Na de inzegening van het orgel door monseigneur Arthur Luysterman, erebisschop van 
Gent, werden de windladen pas goed geopend en de registers getrokken. 

Piet Standaert, mgr. Luysterman, pastoor-deken Stefaan De Paepe en burgemeester Johan De Roo. 



Door zijn programmakeuze wist organist Peter Ledaine al le muzikale aspecten van het 
instrument te demonstreren :  met werken van J . P. Sweel inck en D. Buxtehude 
presenteerde hij de klankkleur van zowat al le registers in  solostem en in onderl inge 
combinaties; in de overweldigende fantasia, toccata en fuga's van J.S. Bach weerklonk 
het orgel in zijn hele omvang, bereik en klankvolume, in een Andante van F. Mendelssohn 
zong het op zijn tederst. 

Tussendoor gaf de heer Braeckman toelichting bij de restauratie en konden ook de 
aanwezigen de stembanden laten tri l len.  Koster-organist Pierre Jacques besloot het 
concert met een doorleefd 'Dank sei dir, Herr' van G .F. Haendel, burgemeester Johan De 
Roo voerde het slotwoord namens de subsid iërende overheden. 

Het Hooghuysorgel en de Sint-Barbarakerk: een monumentale al l iantie. Ne quid vel 
quisquam disturbet nee disiungat - moge ze duren in lengte van jaren ! 

Bronnen : 
- Archief van kerk en parochie van Sint-Barbara te Maldegem: Liber Memorialis. 
- Idem: Kerkrekeningen 1 861 e.v. 
- Hugo en Walter NOTTEBOOM: Maldegemse kosters. In :  Het parochiale leven. Deel 2 van 
"In onze tijd " .", Maldegem 1 989, p. 40-41 . 
- Marc MARTENS: De Sint-Barbarakerk te Maldegem. Uitgave in fotokopie, Maldegem 1 994. 
- Jeroom VAN MALDEGHEM: Interieur, aankleding en meubilair van de Sint-Barbarakerk - Doksaal en 
orgel. In:  Jaarboek van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 7 (2001 ) ,  p. 1 34. 
- Feestelijke inhuldiging van het gerestaureerde Hooghuysorgel. Maldegem, 2006. 
- www.hooghuys.com 
- www.orgues-thomas.com 

IN MEMORIAM 

Koster Pierre Jacques 
1 932-2006 

Op donderdag 20 ju l i  2006 werd in Maldegem koster-organist Pierre Jacques ten grave 
gedragen. Met hem verloor de parochie een indrukwekkende figuur, die een kwarteeuw 
lang zijn stempel heeft gedrukt op het kerkelijk leven,  inzonderheid de l iturg ie .  

Pierre Jacques werd net geen 74. Hij was geboren in Anderlecht op 1 9  augustus 1 932 als 
enig kind van Gerard en Alice Jacques-De Jong he. H ij kreeg de gelegenheid zijn muzikale 
begaafdheid, die al tijdens zijn kinderjaren tot u iting kwam, te ontplooien door studies aan 
verschil lende academies in het Brusselse en uiteindelijk aan het Lemmensinstituut, de 
hogeschool voor kerkelijke muziek, die toen geleid werd door Jules Van Nuffel en na hem 
door kanunnik Vyverman. Pierre studeerde er af als laureaat zowel in  orgel als in zang. 

Zijn professionele loopbaan van koster-organist begon hij in Zuun, een gehucht van Sint
Pieters-Leeuw; in die jaren was hij ook l id van het BRT-radiokoor. Zijn tweede parochie 
werd Denderleeuw, de volgende Wetteren ,  waar h ij ook les gaf aan het 
Scheppersinstituut. 
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I n  Maldegem arriveerde hij in 
1 980 om er René Verhaegen op 
te volgen als koster-organist van 
de S int-Barbaraparochie.  De 
kerkgangers waren meteen 
overvol  van zijn v i rtuoos 
orgelspel en zijn melodieuze 
baritonstem .  Een koster die én 
zo kon spelen én zo kon zingen 
was daar sinds mensen
heugenis niet geweest. Wél was 
het voor hem een frustratie dat 
het pijporgel toen buiten dienst 
was en dat h ij zich moest 
redden met een elektron isch 
instrument, dat hij omschreef als 
"deien floitenbak do van veui". 
Zijn Brabantse herkomst, die 
vooral bleek uit zijn tongval, 
heeft P ierre Jacques immers 
nooit verloochend.  Het 
restau ratieproject van het 
Hooghuysorgel was toen wel al 
lopende, maar de koster was 
ervan overtuigd : '"k Zal't noeit 
nemie meemoake". 

Pierre Jacques heeft voor zijn 
kerk geleefd. Behalve de muziek en zang waarmee hij de liturg ische d iensten opluisterde 
- dat woord is h ier ten zeerste op zijn plaats -, lagen hem ook de kerststallen zeer nauw 
aan het hart. Met de hulp van enkele getrouwen van het Gregoriuskoor bouwde hij die 
jaarlijks op, telkens anders, tot soms monumentale constructies, alsof hij ook dáármee het 
wonder van Gods mensword ing aanwezig wilde stel len en er anderen deelachtig van 
maken. Ze genoten de intense bewondering van jong en oud. 
Door zijn zin voor traditie, die zeker samenhing met zijn gevoel voor schoonheid en 
degelijkheid, en zijn impulsief artiestenkarakter, wi lde het wel eens botsen met wie een 
loopje nam met de voorschriften inzake liturgie en kerkmuziek. Anderzijds kon geen 
welmenend mens die ter gelegenheid van een huwelijk  of begrafenis 'iets schoons' wilde, 
bij hem misvragen. Ontelbare keren wist hij de kerkgangers te ontroeren met het Ave 

Maria van Schubert, het Panis angelicus van Franck, een aria van Haendel of een 
orgelwerk van Bach. Met hem als begeleider zag het Gregoriuskoor zijn repertorium 
veelzijdig uitbreiden en verrijken, en ook voor de andere kerkkoren was geen moeite hem 
te veel .  

Pierre Jacques was een groot dierenl iefhebber. Op zijn 'koertje' in de Stationsstraat kon 
hij er nog een duivenvolière op nahouden, eens verhuisd naar een appartement in de 
Marktstraat moest hij het stellen met een paar kooivogels op het balkon. Hij ontfermde 
zich dan over de duiven, "dei biesjkes'', op het kerkplein en in het park. 

344 1 De wandelingen met zijn hondje, in betere tijden driemaal daags, gaven hem de 



gelegenheid contacten te leggen en te onderhouden met tal van dorpel ingen, veelal 
mensen op leeftijd,  met wie hij intense banden van sympathie en betrokkenheid 
opbouwde. Vele onregelmatige kerkgangers kenden hem vooral dáárvan. In Maldegem 
was 'den koster' omwil le van zijn muziek een begrip, omwi l le van zijn verschijning een 
figuur. 

Een echt gelukkig mens is de koster well icht niet geweest. H ij was een beetje een 
kluizenaarstype, onwankelbaar gelovig en diepvroom, en met een té zeer aan God 
toegewijd leven en werk om zich aan een partner te binden . Nadat hij al vroeg zijn vader 
had verloren, heeft missch ien de zorg voor zijn inwonende moeder hem ervan 
weerhouden zich bij een of andere strenge kloostergemeenschap aan te sluiten . Haar 
overlijden op 4 apri l 1 994 is hem begrijpelijkerwijze bijzonder zwaar gevallen . De 
eenzaamheid, waarover hij wel eens klaagde, voelde hij sindsdien nog schrijnender aan, 
en ook van ziekte en kwalen bleef h ij niet gespaard. 
Velen uit zijn omgeving, de geestel ijken, mensen van zijn koren en vooral enkele buren, 
zijn voor hem zowel tijdens zijn goede jaren als nadien, toen het minder ging, een grote 
steun en trouwe toeverlaat geweest. Hier namen noemen zou ongepast zijn .  

Echt met pensioen gaan zat er voor hem niet in .  Ondanks het  bewustzijn en de 
ongemakken van een slepende ziekte, bleef Pierre Jacques tot enkele weken voor zijn 
dood zijn ambt van koster en organist u itoefenen. Verzwakte zijn l ichaam, toch bleef zijn 
stem gevoelvol en krachtig .  Voor veel Maldegemnaren was het dan ook een schok toen 
ze op die warme donderdag 1 3  ju l i  vernamen dat koster Pierre Jacques overleden was. 

De voltooiing van de restauratie van het orgel heeft hij wél nog mogen meemaken : op 21  
april 2006 werd het ingezegend, en  een paar toegewijde leden van zijn Gregoriuskoor 
hebben de koster het doksaal op geholpen. Hij zong er, als was het zijn geestelijk en 
artistiek testament, een ontroerend Dank sei dir, Herr van Haendel .  

De u itvaartliturgie was bijzonder sober - zo had de koster het gewenst. De verschi l lende 
kerkkoren werkten eraan mee, o.m. met de traditionele gregoriaanse gezangen voor de 
begrafenisdienst. 
Tijdens de communie hoorden we, dankzij de techniek die Pierre Jacques in de goddelijke 
diensten eigen lijk  verafschuwde, hemzelf zingen :  een smekend Pie Jesu en een 
aangrijpend Ave Maria. Hun koster op die manier nog te horen greep veel mensen naar 
de keel, her en der werden zakdoeken bovengehaald of tranen of een krop in de keel 
zichtbaar verbeten. 
Bij het verlaten van de kerk zei ons iemand : "Zo enen gaan we in Maldegem nooit meer 
hebben". Het zou waar kunnen zijn .  

In de tekst van zijn gedachtenisprentje heeft koster Pierre Jacques zijn levensideaal en 
streven zelf vastgelegd:  



Johan Standaert ,  d i rigent van het Sint-Gregoriuskoor, verwoordde tijdens de 
uitvaartmaaltijd als volgt de gevoelens van de koorleden : 

"Pierre is voor ons al len niet zómaar iemand geweest. Als jong koorlid heb ik hem leren 
kennen in 1 980. Het was een grote verandering en aanpassing om na de vorige organist 
René, die reeds de last der jaren droeg, geconfronteerd te worden met iemand in zijn vol le 
glorie en met een uitgesproken karakter. Pierre had ook een schitterende stem en kon 
prachtig orgel spelen. I n  samenspraak met mijn vader, die toen koorleider was, maar toch 
met een onuitwisbare stempel van hem, werden een aantal nieuwe gezangen aangepakt, 
waarvan wij er tot op heden vele u itvoeren .  
Na het overlijden van mijn vader, kwam het roer vol ledig in handen van Pierre, die met 
grote vakkennis, soms met iets m inder geduld, het koor met vaste hand leidde en met wie 
we vele mooie vieringen mochten verzorgen .  

I k  zei het reeds, P ierre was iemand met een uitgesproken karakter, en  dat manifesteerde 
zich in al lerhande situaties en bij al lerhande gebeurtenissen. 
H ij was iemand met een groot ,ge loof en vooral ook een groot geloof in de traditie, en een 
sterke verering voor Onze-Lieve-Vrouw. Menig Latijns lied uit ons repertorium betreft dan 
ook de hei l ige Maagd en hij herinnerde mij er later, toen ikzelf koorleider was geworden, 
vaak aan dat er om deze of gene reden misschien wel een Marialied kon gezongen 
worden. 
Pierre was ook iemand met een traditionele visie op de muziek in de kerk. Met het orgel 
als centraal instrument heeft h ij gepoogd om, naar eer en geweten, zijn visie daarop door 
te drukken of ze minstens te adviseren. In dat opzicht moet het toch een - zij het erg late 
- voldoening voor hem geweest zijn het orgel van de Sint-Barbarakerk gerestaureerd te 
zien en het instrument toch een paar keer bespeeld te hebben, hoe lastig dat recent en 
gezien de omstandigheden ook geworden was. 
Pierre bezat een echt leiderskarakter, en in combinatie met een groep van vrijgevochten 
personen als het Gregoriuskoor, gaf dat wel eens vuurwerk. H ij heeft dit evenwel samen 
met ons overstegen, en we hebben de band nooit verbroken. 
Of toch even . . .  In 1 997 ging Pierre op rust, hoewel dat een betrekkelijke term was, want 
hij bleef voor een groot deel in dienst, zoals bij begrafenissen en huwelijken. Ik werd 
koorleider en we kregen een andere organiste. Vijf jaar later nam Pierre de draad weer 
op, en hij heeft dat de laatste vier jaar op een andere, maar even prijzenswaardige 
manier aangepakt. Hij was een stuk mi lder geworden, door de jaren en misschien ook 
door zijn ziekte. H ij is ons tot op het einde, ook in voor hem lastige en moeilijke 
momenten, bl ijven begeleiden en muzikaal ondersteunen. 
Ik wil dan ook besluiten met een diepe en welgemeende dank aan Pierre voor al die 
jaren, vanwege het Gregoriuskoor. 
Hij bl ijft in onze herinnering;  dat hij ruste in vrede. 



Wat gebeurde er 100 jaar geleden 
in Adegem, Maldegem en Middelburg 

Een kroniek van het jaar 1 906 
Jozef Dobbelaere 

Deze kroniek van het jaar 1 906 is gebaseerd op 't Getrouwe Maldeghem (GM) en op de 
gemeenteraadsbesluiten (GR) van Adegem, Maldegem en Middelburg .  De i l lustraties zijn 
u it 't Getrouwe, tenzij anders vermeld . 

Een nieuwe kop voor 't Getrouwe 

Het weekblad begon het jaar 1 906 met een nieuwe kop op de voorpagina, maar ook met 
zes in plaats van vijf kolommen per bladzijde. Victor De Lille schreef: 't Is de tijd dat alles 

nauw uitgerekend wordt. Niets mag verloren gaan. Bij de nieuwe kop hoorden ook twee 
nieuwe pentekeningen. Op het eerste plaatje wou men tonen dat het l icht scheen over 
gans de kom van de Schelde en op het tweede stond het Kasteeltje van Maldegem, waar 
Victor De Lil le woonde. De schouwen rookten op de tekeningen en daaraan was een 
anekdote verbonden. Toen Sanderus indertijd zijn kastelen tekende, liet hij de schouwen 
roken waar hij goed ontvangen was. Nu was het een teken dat men in het Kasteeltje 
welkom was. 

Tekening op de voorpagina van 
't Getrouwe 

t Maandag morgend vroeg is op de uiter
ste grens van Maldeg})em, tasschen Kleit 

en Koes elat·e, in iijo,e woning overleden, 
omringd van �ijne }{indElren en kleinkinde
ren, de heer SERAFJEN F1ERs, in leven Jacht
wachter en in ganscb den omtrek· gekend . 

De beer Fiers was geboren te Calcken en 
84- jaar oud. Hij was de vader van d'beer 
Louis J;i'iers, die �edert j:u'en zijne plaats 
bekleedt, en was de grootvader van d'heer 
René Fiers, de a-ekend& photograaf. Wij hebben Woensdag te Kleit de plech
tige lijkdienst en begraving bijgewoond. 
Gedurende de offe�ande werden er dood 
kaartjes u itgedeeld met het portret va,n de 
overledene, bij ons gedrukt , 

Overlijden van Serafien Fiers. 

De bevolking van Adegem en Maldegem nam toe 

De bevolking van Maldegem nam toe met 1 1 0  personen en bedroeg op 31 december 
1 905 1 0.529 personen. Er waren 305 geboorten, 1 63 sterfgevallen, 232 inwijkelingen en 
264 inwoners verlieten Maldegem. Nog altijd was er een grote kindersterfte: 61  kinderen 
jonger dan 1 0  jaar stierven in 1 905. De bevolking van Adegem groeide aan met 31  
personen. 
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Parochie Maldegem werd eerste klas 
Door een Koninkl ijk Besluit van 21 december 1 905 werd de parochie Maldegem van 
tweede klas tot eerste klas verheven. In die tijd waren de parochies volgens hun 
belangrij kheid nog in klassen verdeeld, met een verschil in wedde voor de pastoor. 

Aanstel l ing van een nachtwaker in Maldegem 

Bl ijkbaar was het een gegeerd baantje, want er waren niet minder dan negen kandidaten. 
Het waren:  Felix Van Hootegem (kramer), Camiel Borgonjon (metser), August Lazoen 

(dagloner}, Engelbert Van Hoecke (landwerker), Camiel Martens (werkman), August 

Claeys (dagloner), Emiel Spiegelaere (wagenmaker), Oscar Wallemacq (huisschilder) en 

Hippo/iet Roets (dagloner).  Bij geheime stemming in de gemeenteraad van begin januari 
kreeg Camiel Martens 7 stemmen, Emiel Spiegelaere 2 en Camiel Borgonjon 1 stem en 
dus werd Camiel Martens aangesteld tot nachtwaker voor het jaar 1 906. 

Aanneming van de meisjesschool van Adegem 

De meisjesschool van Adegem werd in januari weer aangenomen voor 1 0  jaar. Een akte 
van overeenkomst werd gesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en 
het 'Schoolcomiteit'. Het 'Schoolcomiteit' bestond u it pastoor De Troyer, dokter Ju les 
Herrebaut, brouwer Alfons Grootaert, de heer Van Dorpe uit Geraardsbergen (waar zich 
het hoofdklooster van de zusters bevond) en juffrouw Sophie De Moyer, religieuze uit 
Geraardsbergen. Er werd du idelijk gestipuleerd dat de meisjesschool kosteloos de 
lokalen mocht gebru iken . Een aparte overeenkomst werd nog eens gesloten voor de 
bewaarschool ,  bestuurd door zuster Leonie Carton. 

Diefstal bij  de gezusters De Prest in Balgerhoeke 

De gezusters De Prest u it Adegem gaven les aan de lagere school in Balgerhoeke. Daar 
het 's middags te ver was om naar huis te gaan, hadden de juffrouwen in hun school eigen 
potten en pannen om hun eten klaar te maken Op vrijdag 4 januari vonden ze echter hun 
kasten opengebroken en alle eetgerei en levensmiddelen waren verdwenen. 

..,,. CÀMIBL VéR.STRJNO�OB 5MBT 
jimmerman, Bloell;lestiáat Maldegllem 
maakt het geëerd publiek bekend, dat 
er bij hettt altijd gemap.lcte . .Meubelen 
te bekome.n .zijn zooals.: Bedden te beghme.n. v. 15 fr. Ressorts, K:leerkassen 
Commoden, Tafels, Lava'bos, Bufî�tte 
énz. aan, gen.adîgen prijs. Aa.nveer 
alle soorten van werken 'die zijn süe 
betrett .  verkoopt alle soorten 

WARE en �R.NlSSEN spo 
•stee bediening. 

M A R K T P R IJ Z E N  . 
MALDEGHEM, 29 Jan. {par 100 kilos). 

Tal'We 18,50 a 19.50. Rog�o 17.90 a 17.00. 
erst 16 50 a 17.90. Boekw6l.t 1 ,00 a 20.00. 
ijnzaad 

'
19 00 a 20,50. Haver 17,00 a i .00. 

Aardappelen
' 

de iOO ,kilos .00 n 12,00. Bot.el' 

2,80 a 2,90. Eieren do 26, 2.60 a 2.7?. 

EEKLOOi i Feb . (por hectoliter). 
Witte tarwe fr. i2.50. Rogge i.0,7 . B k� 

weit -,-. Gerst -,-. Haver .00. Panl'de· 
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Het aantal fietsen nam spectaculair toe in  Maldegem 
Victor De Lille schreef het volgende :  Zou men 't kunnen gelooven hoeveel velos er zijn op 

de gemeente? 304 ! ('k zegge drie honderd en vier velos die in Maldeghem aangeboekt 

staan!). Er werden 226 platen afgeleverd tegen 1 0  frank, 72 platen tegen 5 frank en 6 
tegen 1 frank (werklieden). Totaal gaf dat 2626 frank. Maar d it geld werd nog te weinig 
aangewend om de fietswegen te verbeteren of aan te leggen. Victor hield een pleidooi om 
een fietspad aan te leggen langs de vaart van Strobrugge tot aan de Syphon. Ook in 
Middelburg waren er veel fietsen, namelijk 38, en dat was in verhouding zelfs meer dan 
in Maldegem .  

LAND BOUWERS. 
Te bekome:n 1° kwaliteit GRAs; ,e:n, 

KLAVBRZADE met \vaarborg· 
Carufl le De CONIN'CK'-DERYAES 

- boomkwNkenJ -.: �denftanélël -

rechtover de statie MALDEGHmL :t 

Een nieuw brevet voor Alfred Van Hoorebeke 

In het staatsblad van 1 7  januari verscheen het bericht dat Alfred Van Hoorebeke uit 
Maldegem brevet verleend werd voor een nieuw stelsel van rosmolen (manège) . Alfred 
Van Hoorebeke was een goed mecanicien en opende als eerste een garage in 
Maldegem. Alfred was geboren in Maldegem op 23 juni  1 877 en was van beroep 
werktu igkundige 

OVER TE N EM EN : de Steenbakkerij 
Mal em, Pa in loo. 

Overl ijden van dichter Karel Bogaerd in Laken 

Karel Bogaard had de stiel van smid geleerd bij smid Van den Berghe in Eeklo, maar was 
later 'statieoverste' geworden in Balgerhoeke. Hij had een grote bewondering voor mevr. 
Courtmans en kwam haar dikwijls bezoeken . Bij de begrafenis van mevr. Courtmans 
sprak hij een lijkrede uit ,  waarin hij du idelijk zijn eigen ongeloof te berde bracht en 
hetzelfde deed hij bij het graf van August Van Acker in Eeklo. Victor De Lille hield daar ook 
een grafrede, ju ist na hem, en probeerde het nog wat recht te zetten, schreef hij zelf. Karel 
Bogaard was bij zijn overlijden gemeenteraadslid in Laken,  waar hij verdienstelijk werk 
leverde. 

Overlijden van kardinaal Goossens (1 827-1 906) 

Hij stierf op donderdag 25 januari in Mechelen op 78-jarige leeftijd. Hij was 22 jaar leider 
van de kerk in België en was voorheen bisschop van Namen geweest. Zijn opvolger was 
Mgr. Mercier. 

Een eerste concert in de nieuwe zaal Boels te Adegem 
Het allereerste concert werd gegeven op zondag 28 januari 1 906. Het was een puik 
programma met onder andere het toneelstuk Madams Kanarievogel door P. Van 
Schuylenberg , opsteller van Klokke Roeland. Lovende kritiek verscheen in ' t  Getrouwe 
met als slot: Als we moeten bloemekens steken zijn ze voor M. Tuypens, bestierder van 
't muziek, die met zijn eersten piston De Pré ook overal mag gaan, en meester De Baets 
die de stukjes aanleerde en M. Blomme die de piano hield. En nu tot weerziens, mannen. j 349 



Emigratie naar Amerika 
Met het stoomschip de Zeeland van de Red Star Line vertrokken midden in februari de 
volgende Maldegemnaars naar Amerika: Irma en Clara De Zutter, Pharaïlde en Gabriëlle 
Lazoen ,  Edmond De Muynck en Prosper Coene. 

Mil itieloting in Maldegem 

lK A lll T @ @ l.1.  
VAN 

CHs A UG U S T  G O VA E ,RT, 
Notaris te Oedelem. --o-

V E N D I T .I E  
Woensdag 9 M�i- 1 908, 

om ll ure juist namiddag, . 
te MALDÈGHE�I,, DÓNCK , 

ten sterfhuize van wijlen·:Ja bus De 
Deyne, en in voordeel zJj?� e �gena-
men, van : .. �·" · !?'' - 3 Werkepeerden, élrie

jaársch.: Rum�-0; '.16 
állei;�stê Melkk�ien. . 5 jaarling · Veel"Zf')l., 8 

Kalvers, g zoge Zwijn;;, 8 v.et:te' Zwijns, 
Beer, 10 Loopers, ,3o Viggens, 65 Ben· 

Dllnwe; Notaris te 

De mi litieloting vond plaats op maandag 5 februari en ging gepaard met enkele 
incidenten .  Een 'lotel ing' u it Adegem was over zijn toeren en liep met een mes rond, 
waarmee h ij een bepaald persoon wi lde vermoorden. De naam van het slachtoffer stond 
op een briefje, maar 's avonds besloot h ij zich toch maar aan te geven bij de gendarmerie 
van Maldegem. 
Zeven mannen u i t  Maldegem hadden in hun enthousiasme een kleine brug over de Eede 
ingestampt. De schade diende betaald en degenen die het hardst gestampt hadden, 
moesten het meest betalen . De daders waren de jonkheden Adolf en Fonne Soberon, 
Staf Meire, Fik Blomme, Mie/ Kloef, Ko De Desscher junior en Camiel Bleekers. 

De mil itie was ook een goede indicator of men al dan niet geletterd was. In 1 886 waren 
er in het kanton Maldegem nog 33 op 70 ongeletterd, in 1 906 nog 1 5  op 93 'lotel ingen'. 
De ongeletterden kwamen overwegend van de uitkanten van de gemeente zoals Burke/, 

Doorn, Eibei en Strobrugge. Door de afstand van het centrum volgden zij wellicht minder 
onderwijs. 

Versmal l ing van het Kapelaanstraatje 
Theophiel Nunn inck-Van Hoorebeke, e igenaar u i t  Eede (NL) ,  vroeg aan het 
gemeentebestuur toelating om de breedte van het Kapelaanstraatje plaatselijk te mogen 
verminderen. De breedte zou van 4,50 naar 2,50 meter gebracht worden .  Na een 
onderzoek de commodo et incommodo werden er geen klachten genoteerd en de raad 
ging op het verzoek in .  

Een boekje om de Duitse soldaten Frans te leren 
Elke Duitse soldaat kreeg het boekje Wat ge moet weten van het Franse leger. Daar stond 
onder andere in hoe de Franse soldaten gekleed waren, welke vlaggen ze hadden, welke 

350 1 geweren en hoe ze vochten. Ze leerden daarin ook Frans, zoals de weg vragen naar de 



stad en de zin als ge me misleidt, schiet ik u door de kop. De Duitse keizer had het 
gedacht van de bankiers gevraagd over een oorlog en ze hadden het hem afgeraden. 
Moet toch zijn dat hij 't gedacht heeft, schreef men in  't Getrouwe van 25 februari 1 906. 

Blikseminslag op de kerktoren van Adegem 
Bliksem in het putje van de winter, het gebeurde niet veel .  Wel te Adegem begin februari. 

De kerktoren van Adegem 

Charles Louis Verstrynge werd voorzitter van de Veeverzekering 

Charles Louis Verstrynge werd begin maart tot de n ieuwe voorzitter van de 
Veeverzekering van Adegem gekozen. De keuze viel  in goede aarde, want onmiddel l ijk  
had men 20 nieuwe leden. De verzekering spl itste zich in twee. Voor de afdeling Kruipuit 
koos men als voorzitter Camiel De Wispelaere. 

Scholen gesloten wegens de kroep 

Op 5 maart werden de scholen in Maldegem wegens de kroep voor 1 4  dagen gesloten. 
Met inenting kon men de ziekte tegengaan, maar meer aandacht voor deze ziekte was in 
elk geval dringend nodig. Vooral jonge kinderen stierven nog aan deze ziekte. De 
klaslokalen werden ontsmet door dokter Timmerman. 

De men chen lle en : ·Jl.8 en ver-
dri genoeg als � . iem�d f}ood heb 
ben, om al dat gel4 it1 g,een ·doodtaar

. te moeten s.tek�. Y,oo.� 2 fr� de 
an men za au krijgen te l.lLLa��;"�·�"�. die vroeger:'· '4 ft.i >k'Ostten. 

De eerste telefoon in Maldegem 

Op dinsdag 1 3  maart werd een telefoon kantoor geopend . Voor 25 centiemen kon men 
spreken met abonnees van het telefoonnet van Gent, dus onder meer met personen uit 
Eeklo, Zelzate, Gent, Deinze en zelfs tot Berchem bij Oudenaarde. Voor 1 frank kon men 
b�llen naar een abonnee in Brugge, Antwerpen of Brussel .  De aanschaf van een telefoon j 351 
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was ook mogelijk voor particul ieren, maar er moesten minstens 1 o aanvragers zijn per 
gemeente. Eind maart waren er al vijf kandidaten :  Van Oye & Cie, Victor De Lille, Edmond 
De Meyere, Emiel Tijtgadt en het gemeentehuis. De kostprijs bedroeg 220 frank per jaar. 
De telefoon werd ook wel eens de verrespreker of de draadklapper genoemd. 

Mijnongeval in Courrière bij Lens in Frankrijk 

Op 1 8  maart schreef mijnwerker Alfons De Clerck (oud-Maldegemnaar) dat het hem 
verwonderde dat er zo weinig nieuws stond in  't Getrouwe over de mijnramp in Courrière. 
Er waren ongeveer 1 200 doden en na 20 dagen vond men nog 1 3  overlevenden. Er 
werkten verschi l lende Maldegemnaars in de koolmijnen in Frankrijk, maar geen enkele 
behoorde tot de slachtoffers. Het ongeval werd gevolgd door een algemene werkstaking. 
Victor De Lil le trok op 8 april zelf naar Courrière in de hoop met iemand van de 
overlevenden te kunnen spreken. 

oomverwerij Nieuwwascherij 
H U I S ;\1 , G R E SN H I LL 
rtunteplaats 2, Brugge. 

H U LP H U l S te M A L D E G H  EM : 
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Spoedige bestelling. 
Verzorgd werk en matige prijzen 

Afroomers { Melotte � .  
HClt eenigsle stol Hl met los opgehangen 

bol, 15,000 sedert 15 jaren in Belgie gele
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der wereld. J)e " Melotte n is nooit vervan
gen geweest dool' andere stelsels. 

Alle jaren vervangt do " Melotle n menig
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't Is de kloeksto , de gemakkelijkste, de 
eenvoudigste, de goedk oopste en de meest 
gekende modellen van at tü5,_fr. en werkende. 
van 50 tot GOO, li ters por nur. Kosteloos ver
zonden, kosteloos gepla a ts t , kosleloosaange-
leerd en 2 jaar waarborg: . . -voor alle iulichting.!)u wende men zich m 
volle vertrouwen tot 

OCTAAF VAN CLEEMPUT, te Adeghem, 
eenige agent voor

·· 
Eekloo, Maldeghem, 

Adeghen:i, St- Laurej.çis en Middelbuiëg. 

Overl ijden van stoker Louis Van Hoorebeke-Wal lyn 

Eind maart stierf te Maldegem jeneverstoker Louis Van Hoorebeke in de leeftijd van 80 
jaar. Hij was gemeenteraadslid van 1 857 tot 1 862 en getrouwd met Celestine Wallyn, 
dochter van notaris Pieter Jacobus Wallyn en Francisca Blanckaert. Celestine Wallyn was 
een tante van dr. Ju les Herrebaut u it Adegem. Louis was de vader van gemeenteraadslid 
Achie l  Van Hoorebeke en van werktu igkundige en elektrotechnicus Alfred Van 
Hoorebeke. Hij werd begraven onder grote belangstel l ing. 

Oproepingen voor het leger 
Het voetvolk  van de klassen 1 902 en 1 903 werd opgeroepen voor een viertal weken, 
gespreid van 23 april tot 25 september. In die periode werd hun kennis nog eens opgefrist 
en werden er sch ietoefeningen gehouden. 



Overstromingen in Zeeland en Vlaanderen 
Koningin Wilhelmina had de overstroomde gebieden in Zeeland bezocht en Victor De 
Lille, die reeds Moerzeke en omstreken had bezocht, vond dat hij ook eens dichterbij 
moest gaan kijken. Dus reisde hij met zijn zoon Antoon op 3 april naar Boekhoute met de 
trein Eeklo-Zelzate. Het water was al veel gezakt, maar toch zag hij nog veel schade. In 
de haven van Boekhoute lagen nog zo'n dozijn mosselbootjes aangemeerd .  In de 
buitenmuur van het koor van de kerk zat een blauwe zerk met de verwijzing naar het feit 
dat de kerk herbouwd werd tijdens het burgemeesterschap van ridder Hector Dhont. De 
Lil le herinnerde de lezers eraan dat de heren Dhont jaren lang met hun karos via Eeklo en 
Maldegem naar Brugge reden om daar de winter door te brengen. Maar nu was dit 
verleden tijd, want de heren Dhont woonden nu in Maldegem. In 't Getrouwe verscheen 
een steunl ijst voor de getroffenen van de overstroomde gebieden. Pieter Braet
Cuelenaere, schrijver van De Wondere Dag en Na Lijden komt Verblijden, gaf 25 frank.  

Overlijden van Sofie Westerl inck, 'meesteresse' van de kantschool 

Op woensdag 4 apri l overleed Sofie Westerlinck in de 'Statiestraat' in Maldegem in de 
leeftijd van 83 jaar. Ze was geboren in Gent en maakte zich verdienstelijk als 
'meesteresse' van de kantschool ,  indertijd ingericht door pastoor Vinckier. Ze begon hier 
in 1 845 met het aanleren van 'spel lewerken'  aan de meisjes. Ze wilde eenvoudig 
begraven worden en koos een dienst om 8 uur. Ze werd geroemd voor het vele mooie 
werk dat ze in Maldegem gepresteerd had ten voordele van de Maldegemse meisjes. 

Aanvaarding scholen in Middelburg 

Een overeenkomst d.d .  20 april 1 906 tussen het college van Middelburg en het 'Comiteit 
der Vrije Bewaarschool' legde de aanneming vast voor tien jaar voor de Gemengde 
Bewaarschool .  Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door burgemeester Fr. X. 
Verstraete en de schepenen J .B. Huyghe en J .B . Pijfferoen. Het 'Schoolcomiteit' bestond 
uit Seraphien Van Avermaet, Desiré Schelpe en juffrouw Cesarine Corneel .  Een 
overeenkomst werd afgesloten voor de Meisjesschool met het nieuwe 'Comiteit der Vrije 
Lagere Meisjesschool' , bestaande uit Seraphien Van Avermaet, Desiré Schelpe en 
juffrouw Sidonia Kimpe. 

Victor De Lille kocht als eerste een auto in Maldegem 

Eind april 1 906 kocht Victor De Li l le een auto in Antwerpen. Het was een Orient 
Buckboard, die per trein geleverd werd. 's Anderendaags toerde hij al in Maldegem rond 
en later in het ganse land, vergezeld van zijn oudste zoon Antoon . 

Een 'velopad' van Maldegem tot Middelburg 

In april kwam de Katholieke Partij in Eeklo bijeen en daar werden enkele verzuchtingen 
voor de toekomst voorgesteld. Zo hield René Vermast een pleidooi voor het aanleggen 1 353 



van een fietspad tussen Maldegem en Middelburg ,  een maatregel die hij noodzakelijk 
vond door het toenemende fietsverkeer. 

Aanvaarding van mevrouw Ludovica Verstrynge in het 'Hospice' 
Ludovica Verstrynge, geboren in Adegem op 1 4  mei 1 829 en weduwe van Joannes Van 
Brabant, vroeg om opgenomen te worden in het 'Hospice' van Adegem. Dat werd 
aanvaard tegen betaling van 1 00 frank (GR 24.04 . 1 906) . 

I T  '"PER H AN D T E  KOOP EN 
Drij schoone WOONHOJZEN nte 

annhoerjghed.en e.n Erve t:e J(ald 
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Zes W001'îI:lmZEN tt\e 
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De Maldegemse jaarmarkt in mei 
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ds Pashaan .. Groot'é :V.eimindering van prijs 
per moor getal Bo en ��pmen. 
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Op 7 mei werd de jaarmarkt gehouden, nog ingesteld onder Lodewijk Van Male, schreef 
men in 't Getrouwe. In de laatste jaren was de grote aantrekkelijkheid van de jaarmarkt 
geworden de. . .  passage van de ontelbare automobielen naar Brugge. Daar was het 
immers Ommegang van het H. Bloed. 

Meester Octaaf Boute werd ontvanger van de Burgerlijke Godshuizen 

Door het ontslag van gemeentesecretaris Louis De Weert en zijn vertrek samen met zijn 
zuster Ju l ie naar Zaffelare, kwamen er enkele functies in Adegem vrij. Zo werd Octaaf 
Boute de nieuwe ontvanger van de Burgerlijke Godshuizen van Adegem. Hij diende een 
borgstel l ing van 800 frank te geven en kreeg een jaarwedde van 90 frank (GR 
1 7.05 . 1 906) . 

Koeken met chocolade 

Toen op 1 2  mei juffrouw Alice Van Mul lem trouwde met notaris Armand Bouckaert uit 

Ursel, werden in de school van de Zusters Maricolen en in het 'Oudmannenhuis' koeken 

met chocolade uitgedeeld. Een vrouw verklaarde dat het al 35 jaar geleden was dat ze 

chocolade dronk. Het was geleden van de loting van Joris Courtmans, zoon van de 

schrijfster Courtmans-Berchmans (GM 20.05. 1 906). 
Victor De Lil le schreef voor de jonggehuwden het volgende gedichtje: 

Gelijk dees Meyebloempjes frisch 
Uw hertje thans ontloken is. 

Maar konden deze bloempjes spreken 
Hoe treurden zij dus vergeleken: 

Hun liefde duurt een lentegloor 

354 \ En de uwe een eeuwig leven door . . .  



Inhuldiging van pastoor Van de Walle in  Kleit 
Het 'bezembindersdorp' had zijn best gedaan bij de inhuldiging. De pastoor werd 
opgewacht aan de 'barreer in de Statiestraat' van Maldegem en onder begeleiding van 15 

rijtuigen, 30 paarden en 70 velo 's naar Kleit gebracht', waar vele opschriften de hu izen 
versierden. H ij werd daar opgewacht door het muziek en door enkele maagdekens en 

heiligen zoals Sint-Maarten (vroegere patroon van de kerk van Papinglo) en Sint
Vincentius (hu idige patroon van de kerk van Kleit) . Pastoor Van de Walle was geen 
volledig onbekende, want zijn grootvader was in Kleit geboren.  

Bezwaren tegen de invoering van de leerplicht 

De gemeenteraad van Adegem l iet aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers weten 
dat ze tegenstander was van verplicht onderwijs. Men vond dat het propaganda was van 
de Onderwijzersbond, die u it eigenbelang de leerplicht wou invoeren. De raad was voor 
vrijheid en niet voor verpl ichting. Trouwens merkte men op dat het aantal 'ongeletterden' 
nu al afnam, zonder leerplicht (GR 1 7.05 . 1 906).  

Ook de Middelburgse gemeenteraad verzette zich tegen het invoeren van verplicht 
onderwijs. Zij voerden aan dat vrijheid inzake onderwijs belangrijk was, zoals het in de 
Grondwet ingeschreven stond en dat het vooral de Onderwijzersbond was die de 
verplichting wilde . De raad vroeg in zijn brief dat het officieel en het katholiek onderwijs 
een gelijke behandeling zouden krijgen. 

Fietsen en snorders 

In zijn Duimpjes merkte Victor De Li l le op dat men in Hol land een 'velo' fiets noemde en 
een automobiel een 'snorder'. Zij die met een auto reden, noemde men 'snorders'. 

Onderscheidingen in Middelburg 

Bij besluit van 1 8  januari was aan Gustaaf Gheeraert het ereteken 'medail le eerste klas' 
toegekend voor 25 jaar trouwe dienst als gemeentesecretaris. Bij besluit van 28 mei werd 
de herinneringsmedai l le van de regering toegewezen aan de schepenen J .B.  Huyghe en 
J .B. Pijfferoen ,  de gemeentesecretaris Gustaaf Geeraert, aan oud-gemeenteraadslid B. 
Willems en oud-veldwachter J .  Steenkiste (GR 1 juni 1 906). Î 35
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Reclamatie van veldwachter August Savat tegen zijn hoofdelijke omslag 

Op 7 jun i  1 906 vroeg de veldwachter om verlaging van zijn gemeentelijke belasting, die 
nu 8 frank bedroeg. De aanvraag was geldig volgens de raad, want de vraag kwam 
binnen tijdens de veertien dagen dat de lijst van de belastingen ter inzage lag van het 
publiek. Zijn vraag werd echter verworpen, omdat de financiële toestand van August 
Savat de laatste jaren veel verbeterd was, hij eigenaar was van onroerende goederen, 
zijn famil ie met veel vrucht de landbouwersstiel beoefende en daarbovenop genoot hij van 
een mooie jaarwedde als veldwachter. August Savat liet het niet daarbij en schreef een 
brief naar de gouverneur. Ook nu werd de vraag voor vermindering door de raad 
afgewezen .  
U it de motivatie bleek dat de veldwachter nog enkele andere bezigheden had zoals 'agent 
van assurantie', aanwerver voor 't leger en 'agent opstel ler van de landbouw voor de 
tabak'. Over zijn kinderen stond er het volgende te lezen: 'De jongste is 14 jaar en gaat 

naar de kostschool in Maldegem, twee zoons genieten van de hoogste daguren van de 

gemeente, een is k/oefkappersknecht tegen 2,50 frank daags, een dochter is dienstmeid 

voor een mooi maandgeld, de andere kinderen bebouwen met veel vrucht een 

hofstedeken bestaande uit deels eigen land en deels pacht/and'. 

Pensionaat der Zusters Jlar.ifmle1, 
U. IA Jk lï)) � � �  M.;.� �-. 

Prijs van het kostgeld �65' fr. '$ 'jaars ;�. 
half pensiot).aat �-23��fr. ;-'· . 

De TentoonstelHng"van hethN:a7àld10nwerk 
der leerlingen zaf o pen zijn": '!ff�p. Zondag 
16 September, van 3 tot 6 ure� dfü1 - Maandag 
17 en Dinsdag 18, 's voormfdj'.lag"s,-·vá_n 8 tot 
i2 ure ; 's namid�ags, van 2 tot' ö ul'e . 

Uit het Weekblad voor Oost-, West- en Zeeuwsch-Vlaanderen 

Hernieuwing bureau van de kerkmeesters in Adegem 
Voorzitter van de kerkfabriek werd dokter Jules Herrebaut en secretaris Bernard 
Verstrynge. Hoofdonderwijzer Edmond Van Cauwenberghe werd schatbewaarder en 
Ju les Verstraete gewoon lid (GR 1 2.06 . 1 906) .  · 

Nieuwe bierbrouwerijen in  Maldegem 
Eind juni  vroeg Emiel Verstrynge-Tal loen toelating om op zijn erf in de Noordstraat een 
bierbrouwerij in te richten, alsook een 'petroolbeweegwerktuig', dus om een motor van 3 
paarden te plaatsen samen met een bewaarplaats voor 'petrol' . Later vroeg hij bijkomend 
om in een woonhuis in de Kerkstraat de brouwerij te mogen inrichten, wat hem eerst werd 
toegestaan,  maar later geweigerd. Midden november vroegen August Galon en zijn 
schoonbroer Ferdinand Herpelinck eveneens om toestemming voor het inrichten van een 
bierbrouwerij, wat hun ook werd toegestaan. 

Adegemse boeren reisden naar Antwerpen 
Op zondag 1 5  ju l i  reisden 52 leden van de Boerenbond van Adegem naar Antwerpen met 
de trein .  Men bezocht in de voormiddag de magazijnen Tiets en de dierentuin en in de 

356 1 namiddag de aldaar gehouden landbouwtentoonstel l ing. 



LANDVETTEN . 
· 

-Bij TUYPENS-V I DTS M Adegem , vertegen
oordiaer der F�briek •Van Mr E,EM A N ,  t� 

Aal t die'bestaat sedert wel 30 j aren , en ov:eral 
tot in Holbmd toe,  om hare goede y�tten is gepri- · 
meerd en met talrij ke Eeremedaliën · bekroond,. 
ai.'n er te bekomen . · � 

E.H. Ernest Tuypens droeg zijn eremis op in  Adegem 
Onder grote belangstel l ing droeg pater Ernest Tuypens, broer van de koster, op maandag 
23 ju l i  zijn eremis op in de kerk van Adegem.  In september zou hij als missionaris naar 
China vertrekken. 

Helemaal rechts vooraan pater Tuypens bij zijn viering in '56 
van 50 jaar priesterschap. 2de van links mgr. Leo De Kesel 

Een nieuwe parochie voor Burkel 

In 't Getrouwe van 1 2  augustus 1 906 stond er veel nieuws over de nieuw op te richten 
parochie Burkel . De kerk zou gebouwd worden over de Musschootbeke, tussen de school 
van het Vossenhol en de herberg van De Vogelaere . De grens met de parochie Maldegem 
zou zodanig zijn dat de wijk Bogaarde bij Maldegem zou bl ijven .  Een plan van de nieuwe 
parochie werd opgenomen, alsook alle paroch ianen van de nieuwe kerk. Het aantal 
b�droeg 922 en was aldus verdeeld : j 357 



Vossenhol 240 Groot Burkel 56 
Pollepelstraat 1 06 Schautenstraat 1 42 
Ramoarten 1 65 Burkelslaa 1 03 
Barbarastraat 1 1 0  

Plan van de op te richten parochie Burkel 

Fietsenmaker Emiel Ysebaert 

I n  een reclameartikel vertelde Emiel Ysebaert dat hij zijn magazijn veel zou vergroten en 
dat hij velo 's, naaimachienen, kindervoituren en afromers verkocht en ze ook herstelde. 
Hij had de laatste jaren veel 'velo's' verkocht. Aan een priester kon h ij geen fiets verkopen, 
want het fietsen was hun verboden door de paus. Ziehier de verkoopcijfers: 

1 896 1 4  1 902 1 1 1  
1 897 27 1 903 1 35 

1 1 8!=18 t:;? 1 0flLl l1 ga 
1 899 69 1 905 237 
1 900 85 1 906 * 1 71 
1 90 1  98 
* tot 6 augustus 

Hoofdelijke omslag of gemeentebelasting in Maldegem 

In 't Getrouwe stonden de namen van de 'aangeslagenen' per categorie. We geven hier 
de eerste vijf categorieën, dus de hoogst 'aangeslagenen' :  

1 ste klas Charles Rotsart de Hertaing 
2de klas Edmond Dhont (Princeveld) en Frederic Dhont (Maldegem) 
3de klas Ch. Reychler en de zusters Van Mul lem en Wallyn 
4de klas Aulu-Gelle De Lil le, wed.  Tytgadt en Vermast-De Buck 
5de klas Désiré De Meyere en wed. Francis Van Hoorebeke 

Aanpassingswerken aan de pastorie van Adegem 
Op 21 augustus deed pastoor De Troyer een aanvraag voor enkele verbeteringswerken 
aan zijn woning. De gemeenteraad ging akkoord met de vernieuwing van de trap en het 
plaatsen van een nieuwe vloer in de keuken. Met de andere werken, zoals een nieuwe 
muur van 3 meter en het verplaatsen van een drietal deuren, ging men niet akkoord. De 

358 1 pastoor l iet later weten dat hij deze werken dan maar op eigen kosten zou uitvoeren. 



Emigranten naar Amerika 
Via de agent Emiel De Spiegelaere vertrokken midden in augustus de volgende 
Maldegemnaars naar Amerika: Alexander Wil lemarq, Petrus Verstringe, Hippoliet De 
Munck en Leo Cauwels, allen van rond het Molentje. Bij hun afscheid zongen ze zoals op 
een trouwfeest. 

Em. Tytgadt-Soenen 
Markt n Boudewijn-Lippensstraat:. 

Te bekomen : A. Groote lte� V"an 
S1Ueeîjier, gegoten ijxcr, staal, zblk, 
ambeelden, blaubalgen, Yut'ell en ma· 
clûeJlen, slijpsteenen, ijKrCDbalken 
{Poutrellen) en verders alles w'1t het 
smidsambacht betreft. - B. IJzerwa
ren voor winkels zooals : nagels pun
ten, Càsserollen, em, - C. Foornelten 
käcliels en Amerikaansche vuren van 
't.Dieuw systeem, ijzeren afsluitingen 
voor weiden. ijzerdraad, koorden in 
stAal, ftJrlileldraad. trailiewerk. - D. 
R_iudèf ln Belgische en Bngelsche 
ll!ovekolen, mnchienekolen, ANTHRA.· , CI'l'E b!jZQsicler geschikt _en zeer voor
' oordee1lg- v0or «calorifkes,>1 brlkket
ten. , Cokt. 

l>rij�en -worden op ttan"IT'aag toege-

Uitslagen van de Broederschool in Maldegem 

De uitslagen van de Sint-Antoniusschool , bestuurd door de Broeders Hiëronymieten, 
verschenen eind augustus in 't Getrouwe. De klassen werden heropend op dinsdag 25 
september 1 906. We vermelden de eerste in uitmuntendheid van elk studiejaar: 

1 ste studiejaar A 
1 ste studiejaar B 
2de studiejaar A 
2de studiejaar B 
3de studiejaar A 
3de studiejaar B 
4de studiejaar 
5de studiejaar 
6de studiejaar 
2de Franse klas 
1 ste Franse klas 

René Marclé 
Armand Verstringhe 
Gaston Borgonjon 
Kamiel Cromheecke 
Luciaan Clyncke 
Omer Taverne en Kamiel Bollé 
Jul iaan Perquy 
Jozef De Lil le 
Emiel Debbaut 
Edgard Verstringhe 
Richard Bekaert 

Naaldwerklessen op de Kruipuit 

Leonie Geirnaert (mevr. Coppejans) was reeds meer dan 21  jaar 'meesteres voor · 
naaldwerklessen' in de gemengde gemeenteschool Kruipuit en daar haar bezigheden het 
laatste jaar sterk vermeerderd waren,  vroeg zij opslag . De raad ging akkoord en bracht 
de vergoeding van 1 50 frank naar 225 frank (GR 28.08. 1 906) . 

Avondschool op de Kruipuit 

Hulponderwijzer G.  De Cooman vroeg toestemming om 'een school voor adu lten' op te 
richten in de gemeenteschool van de Kruipuit. Met 8 stemmen tegen 3 onthoud ingen werd 
dit goedgekeurd en mocht hij kosteloos gebruikmaken van de school en de didactische 
toestellen. Later werd hem nog een hu lpgeld van 30 frank toegekend voor betaling van 
'licht en vuur' . 1 359 



'Velokoers' op Akkerskermis 

Op zondag 2 september was er een groote snelkoers met de velos handicap 12000 

meters. Er waren 50 frank prijzen te winnen als volgt : 1 2- 1 0-8-6-5-4-3-2. De inleg 
bedroeg 0,50 frank en men kon tot vier uur  voor de start inschrijven bij Camiel Borgonjon. 
Met handicap bedoelde men dat de slechtste rijders van voren mochten staan. Steyaert 
uit Knesselare won de wedstrijd en Borgonjon uit Maldegem werd vijfde. 

De melkerij van August De Kesel 

Begin september behandelde het schepencol lege van Adegem de aanvraag van August 
De Kesel om op de Murkel een melkerij op te richten. August De Kesel was toen 
boterfabrikant. In de inrichting zou ook een 'petroolmotor' van 2 pk geplaatst worden. 
Maar er waren klachten binnengekomen over de problemen van de afvoer van onzuiver 
en schadelijk water en men zei ook dat de schoorsteen niet hoog genoeg was. Het college 
ging met de inrichting evenwel akkoord mits er een deskundige zou worden aangesteld, 
die de klachten zou onderzoeken en August De Kesel d ie klachten, indien ze gegrond 
waren, zou verhelpen zoals de deskundige zou voorschrijven. 

Vraag van veldwachter Octaaf Cauwels om zijn fiets te mogen gebruiken 

Op 1 9  september vroeg Octaaf Cauwels om zijn eigen rijwiel te mogen gebruiken voor zijn 
dienst als veldwachter. H ij vroeg daarvoor een jaarlijkse vergoeding van 30 frank, maar 
zijn vraag werd afgewezen .  

Richard Wi l lems u i t  Adegem g ing naar Amerika 

Wegens vertrek naar Amerika l iet Richard Willems uit de Moerwege op 1 7  september een 
verkoping houden van zijn huismeubelen, landbouwalaam, loperzwijns, kiekens, konijnen 
en vruchten. De verkoping werd gehouden door het kantoor August De Kesel, 
zaakwaarnemer te Adegem. 

O P EN BA R E  V E R PAC H T I N G  
VAN : 

Arm.goederen 
der gemeente M I D D ELBURG. 
De Notaris W ALLY ·, te Maldeghem 

:i:al ten verzoeke vau het Armbestuur 
der gemeente Middelburg, voor eenen 
termijn van negen .na.êen\" olgende ja:
ren in te gaan den 1" October 1900 
zeven, openbaarlljk verpachten : 

Zeven en dertig perc:eelen 18.Dd, ge· 
l egen in de gemeenten Middelburg, 
Uil kerke, Moer.kerke en Eede {Zeel.) 
ZI TDA G : Dinsdag 2.3 October 

om een ure namiddag, te �delburi 
in d'afspanniug « het Gemeentehuis » 
bewootJd door Louis Welvaert. • 

ELK ZEGGE HET VOORT. 

Vrederechter naar Kleit voor een d ispuut met Desiré Van Mul lem 
Er was een discussie ontstaan tussen oud-burgemeester Desiré Van Mul lem en het 
Armbestuur  over een uitweg van een meers. De vrederechter stapte eind oktober ter 
plaatse af en hoorde enkele getu igen. Van Mul lem zou deze zaak uiteindelijk win�en, 
waardoor hij voortaan gratis uitweg kreeg voor zijn meers plus een schadevergoeding, 
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Veldwachter Jozef Roets nam ontslag 
Jozef Roets was reeds 29 jaar veldwachter en zijn ontslag werd toegestaan,  mits h ij in 
dienst zou bl ijven tot een opvolger aangesteld was. Voor de vacante betrekking van 
veldwachter kon men zich kandidaat stellen tot 1 1  november. 

Schoolgeld in Maldegem 
Het gemeentebestuur bepaalde dat ouders die voor meer dan 1 5  frank in de personele 
belasting aangeslagen waren en het schoolgeld moei l ijk konden betalen , van die betal ing 
konden ontslagen worden. Men moest daarvoor een aanvraag indienen bij de 
'schoolbestuurder' en het gemeentebestuur zou dan geval per geval bekijken. Twee 
jongens uit Adegem gingen toen naar de Gemeenteschool in Kleit en 1 8  meisjes uit 
Adegem naar de Aangenomen Meisjesschool in Kleit .  Acht leerl ingen u it Sijsele gingen in 
Donk naar school. 

Schoolbevolking in Maldegem: 

School Schoolhoofd Rechthebbenden 

J M Totaal 

Gemeenteschool Kleit Jan Strybol 24 24 

Aangenomen Jongensschool Centrum Modest Foncke 446 446 

Aangenomen Meisjesschool Centrum Marie Paelinck 353 353 

Aangenomen Meisjesschool Kleit Clemence Wil lems 1 04 1 71 275 

Aangenomen Jongensschool Donk Camiel De Sutter 61  61  

Aangenomen Meisjesschool Donk Jeanette Knapen 62 62 

Aangenomen Gemengde School Vossenhol Louise Bi l l iau 33 67 1 00 

Totaal rechthebbenden alle scholen samen 668 653 1 321 

Rede van pastoor Van Loo bij de prijsuitdeling in de Tekenschool 

Pastoor Van Loo was voorzitter van de Tekenschool en bij de prijsuitreiking op 21 oktober 
hield hij een opgemerkte rede. H ij zei dat er nog te wein ig jongens naar de Tekenschool 
kwamen, waardoor ze niet voldoende basis hadden om een echt goede stielman te 
worden. Een speciaal woord van dank had hij voor de leraars Ju les en Charles De Vos. 

Boeren gebruikten hun fiets met verstand 

I n  't Getrouwe van 1 8  november schreef men in Duimpjes een ode aan de boeren die 
efficiënt hun fiets gebruikten. Ze hadden bijna allemaal een 'velo', waardoor ze nu zelf 
naar de markt konden rijden en zo goed op de hoogte bleven van de prijzen.  

Hector Cauwels moest zich inschrijven voor de mi l itieloting 

Jongemannen geboren in 1 887 werden verzocht zich te laten inschrijven voor de mi l itie · 

op het gemeentehuis en dit tussen 1 en 3 1  december. De inschrijving diende te 
geschieden in  de woonplaats van de vader. Er waren verschi l lende redenen om van loting 
ontslagen te worden, hetzij voorlopig, hetzij definitief. Dat kon zijn wegens ziekte, een 
lichaamsgebrek of een te kleine gestalte. De kleinste loter van Maldegem was Hector 
Cauwels (0 2.09 . 1 887) ,  die in 1 89 1  zijn benen afgereden was door de tram. H ij schreef nu 
op het bureau van 't Getrouwe. Herinneren we er even aan dat de tram Maldegem
Breskens tot stand kwam in mei 1 887 en in 1 949 werd stopgezet. 



& d eshem. - Door koninklijk besluit 
hebben de heeren J.  I?e Smidt. postmeester 
te Ade!? hem, H" B1Iyck en G. De Pré, brief
d rae-ers, alsook d e  heer F. Claeys. statiebe
dien de, de herinnerin5!'smedalie  ontvangen . Daarenboven. werd Bnyck gedekore.e:rci met 
het kruis ".'an ie klas , voor meer dan. 35 jaren 
goeifen diepst,, . . , -. 
· Aan allèn onze beste a�lukweoschen. 

Een leergang over fruitkweek 

Het gemeentebestuur van Maldegem organiseerde een leergang over fruitboomkweek in 
de Broederschool . De 5 lessen werden gegeven door de heer Col lumbien, leraar in 
'hofbouw' in Gent. De eerste les begon op zondag 23 december om 3 uur  in de namiddag. 
De lessen waren kosteloos en handelden over doel en nut van de wintersnoei, teelt en 
snoei van de wijngaard , de perenboom en de perzikboom. 

Afschaffing van de baanwachter in  de Moerwege 

Ter hoogte van Tardoes in Adegem kruist de spoorweg de buurtweg Moerwege. Daar was 
altijd een baanwachter aanwezig, maar in 1 906 werd hij afgeschaft. Men plaatste er een 
barrière die in beweging werd gebracht door de baanwachter van de Oude Staatsbaan, 
dus op ongeveer 300 meter daarvandaan. De gemeenteraad protesteerde daartegen met 
de volgende argumenten :  het verdwijnen bracht groot ongemak mee voor het verkeer 
aldaar, de oversteek was gevaarlijk door de grote hel l ing en door de kromming van de 
spoorweg was er onvoldoende zicht. Vooral bij mistig weer en avondl icht was de 
zichtbaarheid voor de baanwachter op de Oude Staatsbaan onvoldoende. De raad vroeg 
aan de minister van Spoorwegen om opnieuw een baanwachter te plaatsen op de kruising 
van de spoorweg met de Moerwege (GR 20. 1 2. 1 906) . 

Edmond De Poorter, 
Vaeke.straat, Maldeghern, 

mankt bet gt:Ucht publiek bekend da hij ecu .11)11.
gazijn Yan N aaimachicnen kClmt te open�n. �an 
versc.billi c merken, 7.0oals N UJ,!A NN, VIC
TORIA. . CL EiVENTIN, al machi nen be\."rqomf 
met eerste prijr.en en gekend ·oor de beste -dcc 
werchl en al \'an het !natste model. M11cbîetïen 1,'e beginnen \'30 80 tot 150 frank:, ruien gewaarbót !11 
Vöor 7 jaar ; dus wel een bewijs dat zij goed rtÎJI • 

Menscben Jaa t u niet bcdriegCJ> door mannen met 
schoonc beloften ma�r die vnn den stïe\ ni,e • 
oen. Groot gemak gemak v n b t in n 

lent krijgt bij mij grati Ic ''oor • aien e 
clalt m pa, rooncn van al\c m cl\ep, 

Verkoop erf Blanckaert 
Het gemeentebestuur van Maldegem wou dit erf verkopen aan de Maldegemse 
kerkfabriek voor 1 3.000 frank, de som die ze er zelf voor betaald had. Maar er waren 
personen die een hoger bod deden en de gouverneur besloot dat de geplande verkoop 
niet kon doorgaan. De bieders waren:  
* Aloïs Roeges voor 1 3. 1 00 frank; 
* Hugo Cuelenaere-De Smet, handelaar, geen bod, vond dat het een openbare verkoping 

moest zijn ;  
* Charles Cromheecke, winkelier, bood 1 4.000 frank. 

362 1 Eind december werd de procedure nog eens overgedaan met biedingen onder gesloten 



omslag en dit gaf het volgende resultaat: 
* Aloïs Roeges, geneesheer alhier, de som van 1 4. 1 00 frank; 
* De kerkfabriek van Maldegem-Dorp met een bod van 1 50 frank boven de hoogste bieder 
als de som de 1 5.000 frank niet overtrof; 
* Charles Cromheecke, winkelier alhier, de som van 1 4.355 frank; 
* Hugo Cuelenaere-De Smet, handelaar, de som van 1 5 .01 0  frank. 
Deze bedragen zouden begin 1 907 aan de gemeenteraad worden voorgelegd . 

HANDEL IN WIJNEN. 
J. Van Hoorebeke - De Coster, 

NooRDSTRAAT, 26, MALDEGHEM. 
Te bekomen in 't groot en in 't klein,  alle soort 

van wijnen, als : Bordeaux, BouTgogne, -Rhijn
sche, Champagne en f..�� ;wfü:u�n.. �oQ.\ erste 
kens van zoete �tte �n�n. Alle soort ::meuw,,e 
11.esscbén en kurken:- . - , � . " 

Prijzen voor Holland e België1,, zullèn qp lfllll
� toegezonden woxde_n. Let w.él op 't 'a�. 

Jaaroverzicht voor 't jaar 1 906 in  't Getrouwe 

I n  februari sprak Pius X de banvloek uit over de wet die de scheiding van Kerk en Staat 
invoerde in Frankrijk. De priesters kregen daar voortaan geen wedde meer van de Staat. 
Het werd de religieuze gemeenschappen moeil ijk  gemaakt en het was bijna onmogelijk 
nog christel ijk  onderwijs te geven. Dit feit was de aanleiding dat in Sluis de Franse school 
Saint-Joseph werd opgericht. 
In Hemiksem werd in maart een vierling geboren. Toen het tweede kind ter wereld kwam, 
liep de man snel naar de onderpastoor met de vraag om ze te dopen.  Hoeveel zijn het 
dan wel, vroeg de onderpastoor. 'k Weet het niet, zei de man. Er zijn er nu al twee en ze 

brengen er nog altijd maar bij. 

I n  ju l i  werd in Oostende prinses Marie-Josée geboren, dochter van prins Albert en prinses 
Elisabeth. Het was hun derde kind, na Leopold en Kare l .  

In mei  werd het praalgraf van Guido Gezel le ingewijd en in augustus werd een 
gedenksteen geplaatst in de gevel van zijn geboortehuis in de Rol leweg in Brugge. 
In november betoogde 30.000 man in Brussel voor de invoering van de leerplicht. 

Ik ondcrgeteekende PIETER DE VOS-BLOMME ,  mulder, Statiestaat te îdáldeghem , maakt 
het geacht pub1iek bekend dat bij hem t'e bekomen 
is een uitmuntend soort van KALFSMEEL om 
kalveren te vetten en te kw-eeken met afgerÓomd 
of keernmelk, het is• door vele landbouwers ge
prezen ; alsook nog to bekomen alle soort van 
<hanen en Zaden , Lijnmeel, Bloem, Kerns, Maïs 
eru:. enz-. 

Door de goede en spoedige bediening, verhoopt 
&ij de gunst van eenieder. Pieter De Vos-Blomme. 

VR AA'.G.T ' '  'uimpjt� 
J\ltu4tJ4h " 

H J .0 7  



I N  M EMORIAM 
Pastoor-deken E.H. René Vereecke ( 1921-2006) 

Op 6 februari 2006 overleed E .H .  René Vereecke in de leeftijd van 84 jaar in het Rustoord 
St.-Bernardus in Bassevelde. 

René Vereecke is geboren in Sleidinge op 30 juni 1 92 1  op de wijk Het Zwaantje. In 
Sleidinge ontloken in die tijd heel veel roepingen, zodat René later veel vrienden en 
kenn issen had in een bont aantal orden en congregaties. In Sleidinge is hij tijdens zijn 
studentenjaren heel actief in de KSA, die h ij nieuw leven inblaast. H ij acht het een 
bijzonder voorrecht te mogen voortstuderen en loopt college in Eeklo van 1 934 tot 1 940. 
Opmerkelijk is dat zijn retorica na de inval van de Duitsers op 1 8  mei 1 940 vlucht naar 
Frankrijk, de Duitsers snijden de studenten echter voor de Somme de pas af; na de 
wapenstilstand kunnen René en zijn kompanen op 29 mei hu iswaarts keren. 

René 'volgt de roepstem van de Heer' en studeert filosofie aan het seminarie in Sint
Niklaas; de theolog ische vorming volgt aan het grootseminarie aan de Reep in Gent met 
als eindpunt zijn priesterwijding op 1 5  juni  1 946. H ij bl ijft actief in de studentenbeweging 
en heeft er als medewerker zijn oud-leerling Wilfried Martens, met wie hij een hechte en 
langdurige vriendschap onderhoudt. 

Zijn confraters worden uitgezonden naar diverse 
col leges of paroch ies. René mag nog drie jaar 
'oude geschiedenis' gaan studeren aan de 
Leuvense Universiteit. Met Pasen 1 949 vervult 
hij een voorlopige vacature in het col lege van 
Eeklo. Dat 'voorlopig ' wordt een leraarschap dat 
duurt tot Pasen 1 964. 's Zondags rijdt hij per 
fiets van Eeklo naar Middelburg ,  waar hij een 
tijd lang zondagonderpastoor is. Zijn brede 
interesse, geschraagd door zijn  
geschiedkundige vorming, maken van hem de 
ideale gids en begeleider van de Romereizen 
met de studenten .  In 1 964 rui lt hij 'zijn '  retorica 
in voor het college van Oudenaarde. Hij wordt 
er de dynamische superior van een col lege met 
klassieke en moderne humaniora en een 
landbouwafdeling . 



Een priester is een 'trekvogel' .  Op 1 6  januari 1 972 zendt de bisschop hem naar het 
'eierdorp' Kru ishoutem.  Zeven jaar later krijgt hij Maldegem toegewezen, een parochie die 
hij hoogschat als een van de mooiste van het Meetjesland . De parochiegemeenschap 
verwelkomt hem op zondag 29 april 1 979 enthousiast met een plechtige l iturgische dienst, 
opgeluisterd door de verenigde zangkoren. Eerste minister Wilfried Martens is bij deze 
plechtigheid met zijn gezin aanwezig. 

Zowel op materieel als op geestelijk terrein wacht de pastoor-deken in Maldegem heel wat 
werk. De dekenij is niet bewoonbaar en hoogdringend aan een grondige restauratie toe, 
zodat hij tot februari 1 981  in het huis De Meyere in de Stationsstraat gaat wonen. 
Ondertussen is in mei 1 980 de afbraak begonnen van de oude Gildezaal, die dateert van 
1 896. De deken prijst zichzelf zeer gelukkig met de medewerking van twee actieve 
onderpastoors, Karel Maenhout en Guido De Jaeger. 
De nieuwe gi ldezaal wordt reeds ingewijd op 7 november 1 980. 

De deken en zijn kerkbestuur hebben de handen vol met een hele reeks dossiers, die 
vooral betrekking hebben op materiële vernieuwingen. Kort na zijn aankomst onderneemt 
hij de eerste stappen om een restauratiedossier voor de kerk op te starten .  In de loop van 
1 980 wordt de procedure begonnen om het kerkgebouw op de l ijst van de beschermde 
monumenten te krijgen. In juni 1 982 sluit het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een 
principieel akkoord voor de herstel l ingswerken , maar omwille van de ondertussen 
gerealiseerde staatshervorming moet in april 1 988 een nieuw dossier worden ingediend . j 365 



De bescherming wordt u iteindel i jk bekomen in 1 99 1 ; de goedkeuring van de 
aanbesteding volgt in  mei 1 997. De restauratiewerken aan de kerk beginnen ten slotte 
maar in februari 1 999 en zul len ruim twee jaar duren.  E .H .  Vereecke heeft, na de 
administratieve l ijdensweg, de metamorfose van zijn kerk ongetwijfeld met voldoening 
gadegeslagen. 

Ook het orgel baart zorgen; begin 1 984 wordt het grondig geïnspecteerd en het 
restauratiedossier wordt samengesteld. In 1 988 volgt de schildering van het kerkinterieur, 
in 1 989 de restauratie van de onderpastoorswoning (palend aan huis De Lil le) en ten 
slotte in 1 99 1  de restauratie van het Oud Stadhuis, een eigendom van de kerkfabriek. 

In oktober 1 980 gaat koster René Verhaegen op rust, na ruim vijftig jaar dienst. Zijn 
opvolger is de zeer getalenteerde koster Pierre Jacques. Het pastorale team wordt in 
november 1 980 versterkt met een diaken in de persoon van Kamiel Van Waes. Die hulp 
is zeer welkom, want hoewel het een tijd is van geruisloze geloofsafval ,  verwacht nog 
bijna de hele gemeenschap pastorale zorg , vooral bij geboorte, huwelijk  en overlijden. Bij 
zijn komst in Maldegem noteert de deken dat nog ongeveer 30 % van de bevolking 
pratikerend gelovig is, maar een dalende trend is onmiskenbaar. Nochtans verheugt hij 
zich in  de vrij aanzienlijke kern die actief gelovig is en dit tot uiting brengt in het dagelijks 
leven en door medewerking aan vele parochiale in itiatieven. 

E .H .  Deken wil dan ook voor allen in zijn parochie in de eerste plaats priester zijn .  Zijn 
priesterlijk werk is gesteund op een diep en onwankelbaar geloof, hij staat met een open 
geest tegenover de vern ieuwingen in de l iturgie en waardeert het engagement van de 
leken in zijn parochie. Hij neèmt tijd voor contact met zijn parochianen door huisbezoek, 
regelmatig ziekenbezoek en door het zoveel mogelijk  opvolgen van het verenigingsleven. 
Aan de zorg voor de l iturg ische diensten - en vooral de begrafenissen, waarbij hij de 
famil ie op passende en persoonlijke wijze weet toe te spreken en te bemoedigen -
besteedt hij zijn beste krachten .  

De deken heeft ook de zorg voor een uitgestrekt dekenaat dat in 1 979 42.000 inwoners 
omvat, verspreid over dertien parochies: de vijf parochies van Maldegem, zes parochies 
van Aalter en daarbij Knesselare en Ursel. Aan de vorming van pastorale helpers om de 
priesters bij te staan wordt steeds meer aandacht geschonken . Een belangrijke 
gebeurtenis voor de parochie en heel katholiek Vlaanderen is het bezoek van de paus 
aan ons land . Op 1 7  mei 1 985 vertrekt u it Maldegem een trein met 700 deelnemers voor 
de ontmoeting met paus Johannes Paulus I l  in St.-Denijs-Westrem en de plechtige 
eucharistieviering. 

Wanneer de deken getroffen wordt door een ernstige ziekte, verliest hij de moed niet. Hij 
herstelt en vrij vlug herneemt hij zijn priesterlijke taken. Ondertussen is hij al 1 3  jaar deken 
en bereikt hij de leeftijd waarop iedereen verlangt het een beetje rustiger aan te doen. Op 
1 O juni  1 992 biedt de 71 -jarige deken dan ook zijn ontslag aan. Als opvolger komt E .H .  
Willy De Cock, de pastoor van Knesselare, naar Maldegem. Hij wordt op 6 september 
1 992 in zijn functie bevestigd en in Maldegem verwelkomd. Oud-deken Vereecke gaat in 
het onderpastoorshuis aan het kerkplein wonen en houdt zich beschikbaar voor de 
zielzorg aan zieken en bejaarden en het opdragen van de mis bij de E.Z. Maricolen en in 
het rustoord. Ongelukkig wordt deken Willy De Cock na een paar jaar eveneens getroffen 
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ziekte van E .H .  De Cock en na diens overlijden tot aan de benoeming van een nieuwe 
deken neemt E .H .  Vereecke de zorg voor de parochie op zich tot in april 1 996 de nieuwe 
deken, E .H .  Stefaan De Paepe, die taak overneemt. 

In juni 1 996 is René Vereecke 50 jaar priester. Dat wordt met een plechtige dankmis in de 
Sint-Barbarakerk gevierd ; een spontaan applaus bij het einde van de mis bewijst de 
sympathie die de gelovige gemeenschap heeft voor een gel iefd herder, die zich op zovele 
domeinen verdienstelijk maakte. In de jaren die volgen bl ijft hij helpen waar hij kan, maar 
stilaan nemen zijn krachten af. In december 2003 ziet hij zich toch genoopt om zijn intrek 
in het rustoord Ave Maria in Sleidinge te nemen, om vervolgens in januari 2004 reeds naar 
het Verzorgingscentrum St.-Bernardus in Bassevelde te verhuizen . Ook zijn trouwe 
huishoudster Isabelle volgt hem daarheen. 

René Vereecke vergat ook zijn famil ie niet. Hij hield van de famil iebijeenkomsten en 
onderhield nauwe contacten met vele famil ieleden. Een neef van de overledene drukte op 
de volgende manier zijn gevoelens uit bij het slot van de uitvaartplechtigheid : 

Stilaan leerden we u beter kennen, zoals u echt was: 

niet zozeer de afstandelijke, soms strenge nonkel, 

maar de lieve, milde, zachte nonkel aan wie we alles konden zeggen. 

U had dat luisterend oor, die open geest, 
waardoor u zich voor ieder van ons interesseerde, 

tot op het einde van uw leven, 

toen uw krachten afnamen en u niet veel meer kon doen dan luisteren. 
Bij u werden we rustig, omdat u leefde vanuit een zekerheid 

de zekerheid van het geloof en de traditie. 

Zonder twijfel hebben vele parochianen, vooral bejaarden en zieken, ook op dezelfde 
manier deken Vereecke ervaren bij zijn regelmatige bezoeken, en bewaren ze aan hem 
een goede herinnering. Bijna zestig jaar heeft hij zich loyaal ingezet voor de Kerk. Ook de 
gemeenschap van Maldegem is hem erkentelijk voor de vele jaren dienst aan onze 
parochie. 
Deken René Vereecke werd begraven in Sleidinge, zijn geboortedorp. Moge hij rusten in 
vrede. 

W. N .  
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Vriend Achiel, 
je had het van je vader . . .  

ook Aloïs trakteerde met flai r 

een toevall ig gezelschap of een g anse zaal 

op een l ied of een klucht 

of 'zul len we even een tand trekken?'  

die drang om mensen te vermaken 

Adegem had zo wel meer mensen 

die anderen l ieten genieten 

en waar mensen samen genieten 

g roeit verbondenheid 

Achiel ,  je was bij  de pioniers 

toen in 1 960 voor de eerste keer 

de kaarten werden aangeboden 

door het pas gestichte 

Adegemse Jeugdtheater, 

gegroeid u it Mi lac en de jeugdhu iswerking 

met een bezorgde onderpastoor Boudonck 

we vroegen het ons af : 'zal dit wel aanslaan , 

zal het wel lu kken?'  

'De pu ntjes op de IJ' ,  werd een succces 

en er volgden nog vele succesvol le jaren 

dankzij jou en vele anderen 

met een onbegrensde inzet 

voor velen is Adegem nu het 

'dorp van het Adegemse Volkstheater '  

waar men, zodra het wi nteru u r  is 

kan genieten van een boeiende toneelavond 

jouw inzet voor het toneel was mateloos : 

regie,  decorbouw, afwerki ng tot in de puntjes 

anderen bemoedigen, 

zelf  een rol neerzetten ,  waar men nog steeds 

over praat, met Christ, Daniël ,  Gaston ,  Koen,  

Marijke, Valère, Alex en . . .  

het was ook een u iting van je l iefde voor 

jouw Adegem,  want de fusie was voor jou 

zo moei l ijk te verteren 

dank je, vriend Achiel ,  voor al wat je deed 

voor het toneel 

voor Adegem . . .  

W. N .  
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Erfgoeddag op 23 april 
thema 'kleur' 

KVLV Adegem en Maldegem 
nodigden hun leden uit de 
klederdrachten uit de kast 
te halen ooit gebruikt 
voor de 'grote levensmomenten'. 
Het werden zeer geslaagde 
en druk bijgewoonde 
evocaties in de St.-Barbarakerk. 
Enkele sfeerbeelden. 



Historisch bezoekerscentrum in het Bladelinstadje 

Op vrijdag 30 juni 2006 werd het gloednieuwe bezoekerscentrum in Middelburg opengesteld voor het publiek, 
een aanrader voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de geschiedenis van het voormalige stadje. 



Monumentendag 1 0  september 2006 
thema 'import-export' 

Bijzonder aantrekkingspunt was 
het fundament van een toren 
behorend tot de stadsomwalling, 
op korte afstand van het 
vroegere klooster. 

De monumentendag focuste 
vooral op de deelgemeente Middelburg. 
De toren kon beklommen worden; 
halfweg hielden velen halt 
om te lu isteren naar 
de deskundige uitleg 
van een monumentenwachter. 

Groep deelnemers aan de 
zaterdagse uitstap in Nederland, 
t.g.v. Open Monumentendag 
bij onze noorderburen. 
De groep wordt ingewijd 
in de geheimen van 
het molenaarsbedrijf bij de molen 
van Retranchement. 



_ eemkundige kring 
Het Ambacht Maldegem vzw 

a.  De algemene vergadering van Het Ambacht Maldegem wordt gevormd door de 

volgende leden 

Dauwels Etienne Dauwels, Strobrugge 1 7, Maldegem 
De Ceuninck Paul, Brezendedreef 9 ,  Maldegem 
De Ceuninck Koenraad, Brielstraat 74, Maldegem 
De Coninck Pau l ,  Zuidzandstraat 26, Maldegem 
De Groote Thomas, Pol lepelstraat 1 3, Maldegem 
De Lille Gi lbert, Maantjessteenweg 1 06, Merksem 
De Meester Rita, Kleine Katsweg 34d, Maldegem 
De Schinkel Marc, Bloemestraat 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 Boudewijn laan 9B, Maldegem 
Notteboom Walter, Noordstraat 1 96, Maldegem 
Van Maldeghem Jeroom, Kleitkalseide 1 45, Maldegem 
Van de Rostyne Hendrik, Stationsstraat 92c, Maldegem 

b. Het bestuur is als volgt samengesteld : 

Voorzitter: Notteboom Walter, e-mai l :  walter.notteboom@telenet .be 
Ondervoorzitter: De Coninck Paul 
Secretaris: Martens Marc, e-mail : marcpjmartens@hotmail .com 
Penningmeester : Gi lbert De Lil le 

c. De benaming van de verenig ing lu idt 

Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem vzw 
Zetel :  Noordstraat 1 96, Maldegem 
Ondernemingsnummer: 435.849.407 
Gerechtelijk arrondissement Gent. 

d. De redactieraad bestaat uit: Rita De Meester, Marc Martens, Hugo Notteboom, 
Walter Notteboom, Hendrik Van de Rostyne. 



�nhoud 
Walter Notteboom, voorzitter 

Woord vooraf 
Een beeld voor Victor De Lil le 
Victor De Lil le ( 1 863-1 940), biografische schets 
De Duimpjesuitgave van Victor De Lil le ( 1 897-1 9 1 4, 1 922-1 926) 

Gilbert De Lille 
De oorsprong van de famil ie De Lil le in het Meetjesland 

Jozef Dobbelaere 
Panne met de Duimpjeswagen van Victor De Lil le in 1 906 

Thomas De Groote 
Soldaat 2de klas Achiel Camiel De Backer, zeven jaar onder de wapens 

Paul en Koenraad De Ceuninck 
Drie piloten in moeil ijkheden boven Donk tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Eddy Fourez 
De familie De Smidt en het eerste postkantoor in Adegem 

Hugo Notteboom 
Over 'den Breeden Wegh'  in Adegem 

Jozef Dobbelaere 
Pastoor A. D'hoedt en vijf juffrouwen uit Adegem stichtten begin 1 9de eeuw 
de Zusters van de H. Kindsheid in Ardooie 

Paul De Coninck 
Verre verwanten van "De Conincks" in Maldegem 

Pedro Pype 
Sporen van een agrarische nederzetting uit de volle middeleeuwen en 
landindeling uit de late middeleeuwen aan de Kanunnik Andrieslaan 
in Maldegem 

Pedro Pype en Wim De Clercq 
Archeologisch onderzoek aan het Bladelinplein in Middelburg-in-Vlaanderen 

Marc Martens 
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog ( 1 568-1 648) 
1 1 1 .  Versterkt, verheven 1 605-1 621 

Het kerkorgel van Maldegem, gerestaureerd, ingehuldigd en ingespeeld, 
21 april 2006 
In memoriam: koster Pierre Jacques 

Jozef Dobbelaere 
Wat gebeurde er 1 00 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg? 

Walter Notteboom 
I n  memoriam: pastoor- deken René Vereecke - Achiel Goethals 
Erfgoeddag en Open Monumentendag 2006 
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