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Woord vooraf 

Jaar na jaar een heemkundig jaarboek u itbrengen met grotendeels dezelfde 
equipe is een hele prestatie. Elk jaar rijst de vraag of er zich voldoende 
'vorsers' zul len aanbieden die zich wil len verd iepen in een thema uit de 
lokale geschiedenis. Dit leek voor de dertiende keer geen noemenswaardig 
probleem. De voorgenomen studie neemt zelfs meestal ru imere proporties 
aan dan aanvankel ij k is gepland, wat meebrengt dat het Ambacht 
Maldegem weer kan uitpakken met een royale 300 pagina's. 
Ik kan alleen maar alle medewerkers van het bestuur van het Ambacht 
danken en feliciteren met hun inzet. Geschiedenis is iets dat vele mensen 
boeit: wie of wat zijn we als we ons niet gesteund weten door de band met 
het verleden? En die band wordt sterker door de kennis die we van dit 
verleden hebben. 

I k  dank een paar gelegenheidsauteu rs :  de Adegemnaar Hans Van 
Landschoot voor zijn bijdrage over een fami l ietak Van Landschoot
Schyvinck, die emigreert naar Amerika halfweg de 1 9de eeuw en Wil ly 
Stevens uit Knesselare, die uit een procesbundel van 1 632 heel wat 
gegevens puurt over het kasteel van Leestjens, d ichtbij de Lieve gelegen, 
ooit het bezit van Pieter de Leestemaker. 
Verder is de inhoud van jaarboek X I I I  zeer gevarieerd. Dat er in Maldegem 
veel fi lml iefhebbers waren, bewijzen de acht zalen en zaaltjes die ter ziele 
gegaan zijn .  Film was en is nog steeds een fascinerend medium.  Eind de 
jaren zeventig konden de uitbaters niet meer optornen tegen de aantrekking 
van de televisie die de hu iskamers inpalmde. 
We bl ikken even terug op het rijke Roomse leven in de parochie Adegem 
van de jaren zestig: pastoor Albert De Malsche was een dynamisch man die 
zijn kerk een fl inke opknapbeurt gaf. Onder zijn bewind zagen we een 
laatste opstoot van bloeiend verenigingsleven. 
De oorlogsrel icten op het vl iegveld van Adegem-Maldegem krijgen 
aandacht, enkele ooggetu igen verhalen feiten die gebeurden om en rond dit 
oorlogsvliegveld. Pedro Pype leidt ons rond langs de resten van de 
'Hol landstel lung', verdoken in de dijken van de beide kanalen . Wij kijken 
over zijn schouder mee naar de resultaten van zijn archeologisch onderzoek 
aan de Kloosterstraat in Middelburg en op de site Papinglo, waar voor de 
aloude proosdijhoeve een nieuwe toekomst werd uitgetekend. 
Verder volgen we drie Van Landuyts van het Molentje, die in Amerika hun 
geluk gingen beproeven, en laten we ons onderdompelen in de kleurrijke 
wereld van de bijnamen. Met het ondertussen vertrouwde 'Het gebeurde . . .  
honderd jaar geleden' en enkele varia ronden we de inhoud af. Tot zover het 
aanbod in het voorliggende jaarboek. Alles samen een rijk aanbod dat de 
ploeg van Het Ambacht Maldegem u met enige fierheid mag voorleggen.  

De voorzitter 
Walter Notteboom Is 





Naar de cinema ... 

Maldegems cinemageschiedenis 

Hugo Notteboom 

A. ONTSPANNING IN MALDEGEM 

Het ontspanningsleven in Maldegem in de 1 9de en tot diep in de 20ste eeuw speelt zich 
hoofdzakelijk af in  de vele tientallen herbergen die Maldegem rijk is. iedereen kan immers 
een herberg openen en de geheven belasting telt mee als kiescijns, veel herbergiers 
kunnen dan ook gaan stemmen. Tot in de verste u ithoeken en de meest afgelegen wijken 
van de gemeente is er wel een dorpsherberg te vinden. Meestal met minder al lure dan de 
cafés in het centrum:  in de gelagzaal staan enkele gammele tafels, een toog ontbreekt en 
het bier wordt getapt u it een ton in een bierpu l .  Wat meestal niet ontbreekt, is een 
teerlingbak, enkele kaartspelen, een vogelpik en buiten l igt natuurl ij k  een bolbaan. 

Meer nog dan bier wordt er jenever geschonken en dit tot in 1 91 9  als de wet Vandervelde 
dit verbiedt. Maar in den duik wordt verder jenever gedronken, tot de herbergier tegen de 
lamp loopt en beboet wordt door de accijnzen. I n  veel herbergen is ook een vereniging 
gevestigd. Bekend is de boldermaatschappij Eendracht maakt macht aan het station, die 
jaarlijks het 1 1 -ju l ifeest herdenkt. Bol l ingen zijn overigens een succesnummer, in Kleit 
dagen er meer dan vijfhonderd, meest vreemde l iefhebbers op. 1 Ook kaartingen zijn erg 
in ,  voor de jaarlijkse monsterkaarting ingericht door de verenigde herbergiers in het 
centrum dagen honderden en nog eens honderden l iefhebbers op.2 

I n  die cafés worden ook danspartijen georganiseerd. Die worden in Maldegem met een 
scheef oog bekeken en zelfs verboden door het gemeentebestuur, dat echter zwicht voor 
de druk en in november 1 904 de toelating verleent om in de cafés te dansen, maar dan 
enkel als het kermis is .  Daar wordt de volgende kanttekening bij gemaakt: "Zeer 
opmerkenswaardig is dat er nu toelating is tot dansen (met welk nieuw reglement weten. 
we niet) de menschen zelf er een afkeer van krijgen. Althans, men verzekert ons dat er 
toekomende jaar op Warmstraatkermis niet meer zal gedanst worden . . .  ".3 Eind februari 
1 905 geven de handboogschutters een feest voor een jubi lerend medelid en het wordt 
een schandaal genoemd dat "een danstent te dicht bij het kerkhof, met haar één poot over 
den kerkhofmuur, is gezet. Slechts op kermisdagen is dansen toegelaten in de herbergen 
mits eene belasting van 50 franc, maar danstenten mogen volgens dat reglement niet 
opgericht worden in de gemeente. En dat het wel eene danstent was, bewees de 
aanwezigheid van een dansorkest en het dansen zelf dat toch verboden werd'.4 
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De kermis is vanzelfsprekend dé gelegenheid om zich eens extra te laten gaan. I n  
Maldegem is de septemberkermis de belangrijkste, maar ook naar de kleine kermis in mei 
wordt u itgekeken. In 1 926 begint d ie op zondag 1 mei en op 2 mei is er jaarmarkt. Er wordt 
een voetbalmatch gespeeld, telepaat Winando treedt op in de Gi lde, er zijn tenten en 
kramen , een bijze en zwiermolen en de bekende stoomcarrousel Marrecau lokt een 
massa volk. Op donderdag 4 mei mogen kinderen er een uur  lang van genieten voor 1 fr. , 
eerst de jongens en dan de meisjes.5 Ook op tal rijke wijkkermissen kan men zijn hart 
ophalen : Molentjeskermis,  Akkerkermis,  Warmstraatkermis, Strobruggekermis, 
Eelveldekermis, Nieuwstraatkermis enz. 

Geheel n ieuw in het maatschappelijke leven is de opkomst van de sport: eerst de 
fietssport, enkele jaren later gevolgd door de voetbalsport. Ook in Maldegem wordt een 
veloclub opgericht, een velokoers tussen Gent en Blankenberge die in 1 904 door 
Maldegem passeert, is nog groot n ieuws.6 De opening van een velodroom op 22 mei 1 921  
is een normaal gevolg van dit  succes .1 Een onderdeel van het Adegemse 
kermisprogramma van ju l i  1 921  is "een balspel per fiets'. Eind februari 1 921  speelt de 
Melda tegen een ploeg van de Engelse vloot uit Zeebrugge, uitslag: 2 - 1 voor 
Maldegem. 0  En op zondag 6 november 1 921  wordt gespeeld tegen . . .  Club Brugge, u itslag 
onbekend.9 

De belangrijkste ontspanning in de 1 9de en 20ste eeuw bl ijft het toneel. "Moest men ons 

vragen wat wij liever hebben: de buitenmenschen in de vespers of in den schouwburg? 
Wij zouden zeggen: in den schouwburg". Een bezoek aan een schouwburg heeft zijn 
goede, maar ook zijn kwade kanten voor "onze kunstminnende buitenjongens die zelf op 
tooneel komerl'.10 ToneelstuKken door zowel eigen als vreemde gezelschappen zorgt 
ervoor dat cinemavertoningen lange tijd op de tweede plaats komen. Toneelopvoeringen 
door eigen gezelschappen wordt zelfs als een middel aangezien "om ons buitenvolk van 
de stadsche theaters en cinemas af te trekken wat geen kwaad zou kunnerl'. 

Maldegem kent een rijke toneeltraditie die reeds dateert uit 1 480 als de Maldegemse 
rederijkers in het gezelschap van de heer van Maldegem hun esbattementen vertonen in 
Kaprijke. I n  1 773 nemen Maldegemse l iefhebbers deel aan een wedstrijd in Zomergem 
met het stuk David en Goliath. Twee decennia later, in 1 79 1 ,  vragen Francies Cruyl en 
enkele andere Maldegemse inwoners de toelating aan de Geheime Raad om in zijn 
herberg toneel te mogen spelen met een vaste groep liefhebbers. Gezien de onrustige 
tijd, wordt het verzoek onverbiddelijk afgewezen. In 1 796 is er sprake van de Maldegemse 
rederijkerskamer Parnassus Reizers met de kenspreuk 'Suum cuique tribue' (Geef elk 
wat hem toekomt). Het gezelschap treedt op in de herberg Het Schaak, rechtover het 
Schepenhuis.  In 1 798 richt Parnassus Reizers zelf een wedstrijd in, maar daarover zijn 
geen verdere gegevens bekend. 

I n  de 1 9de eeuw wordt enkel toneel gespeeld door leden van de fanfare Sint-Cecil ia. Elk 
jaar wordt de leden een "luisterrijke concert- en toneelavond'aangeboden in het 
bovenzaaltje van het Stadhuis. Tussen de muziekstukken door worden kluchtl iederen, 
lu imige alleenspraken en boertige kluchten vertoond. Veel heeft het allemaal niet om het 
l ijf, maar de aanwezigen amuseren zich kostelijk. 



Als in 1 897 de Katholieke Vrije Burgersgilde wordt ingehuldigd, zorgt dat voor een 
ongekende bloei van het katholieke verenigingsleven: er zijn de feestavonden voor de 
leden van de Burgersgi lde, de concerten van de Getrouwe Oud-Wapenbroeders, de 
concert- en toneelvoorstel l ingen van Nut en Vermaak, de toneelvoorstell ingen van en 
door de Vlaamse Oud-strijders, die van 't Daghet in den Oosten en later van alle andere 
katholieke veren igingen. 

I n  september 1 920 wordt Maldegem een echte schouwburgstad genoemd.1 1  Het toneel is 
"een spijs waar elk wil van genieteri', vandaar dat gepleit wordt voor deftige stukken en 
een gezond realisme en dat er maar eens een eind moet komen aan de "onnozele 
halfnuchtere voorstellingetjes, aan de ontboezemingen in tremolo's en triltjes' en dat het 
uit moet zijn met het publ iek oude rommel te presenteren. Helaas! Het is precies dat 
waarvoor de mensen komen en dus laat de vernieuwing nog jaren op zich wachten. 12 Ook 
in Donk vergast de toneelgi lde Nooit Gedacht in café 't Gemeentehuis bij Tamsyn het 
publiek op enkele kluchten: k'Hè Peetje geweest en Een varken met twee. 13 

Dat het Maldegemse publ iek inderdaad niet r i jp is voor artistiek toneel bl ijkt uit de 
voorstel l ing op 1 2  november 1 920 van Freuleken van Herman Roelvink door het 
Vlaamsche Volkstooneel onder de leiding van dr. Jan Oscar De Gruyter met Staf Bruggen 
in de hoofdrol .  Het VVT komt voor hun al lereerste publ ieke optreden naar Maldegem op 
uitnodiging van de VOS. De Gruyter, die kunst en pedagogie wil verzoenen en via het 
toneel de emancipatie van de Vlaming wil bevorderen, kent in Maldegem niet het 
verhoopte succes.14 De Gilde zit maar halfvol en de Maldegemse bruutheid voor het 
hollandsch, voor het beschaafd Nederlands van de acteurs, wordt aan de kaak gesteld. 
Het VVT zal dit al lereerste optreden niet l icht vergeten. 15 De VOS schakelt vlug over op 
de Gentse revue Azuu Goat Et, een klucht met twintig spelers en een vol le zaal . 16 

De famil ie Jos Vanden Berghe "van op de markt' treedt geregeld op in een tent op de 
Markt en is in heel de omtrek bekend. Er worden drama's als De Kinderverkoopster en 
Genoveva van Brabant vertoond en dit tegen een democratische prijs: van een halve 
frank tot anderhalve frank.11 De fami l ie verhuurt ook toneelkostuums aan andere 
Maldegemse gezelschappen. 

Een andere groep die in Maldegem bekend raakt, is het Van Daele's Gezelschap, "van 
den afgebranden cirkus in Genf', dat optreedt in cinema Splendid. Dit gezelschap is 
gespecialiseerd in revues en klucht- en zangspelen enz. Voor de voorstell ing van 1 5  
januari 1 922 doet men het publ iek "breken van 't lachen, het is niet de hooge kunst, en 
een beetje min grofheid ware gewenschf'. Op diezelfde zondag treedt ook een Gentse 
toneelgroep op in de Gi lde, ook voor een vol le zaal, wat Victor De Lil le doet opmerken:  
" 't Is toch dat er veel geld is onder de menschen" ' t  is te zeggen onder den grooten hoop. 
Want het is niet van de zoogezegde rijke menschen dat ge het moet krijgeri'. 18 

Een der bekendste toneelverenigingen van Maldegem is ongetwijfeld 't Daghet in den 
Oosten. Voor hun vertoning, eind februari 1 9 1 9  in de Gi lde "was er volk van zes uur in 't 
ronde". De spelers worden ook Prinsenkinderen genoemd "omdat ze vergaarden in het 
Prinsenhuizeken, de oude Sakristy van de kerk; Prins de Croy, die algelijk niet veel in 
Maldeghem verbleef kwam daar van uit 't Kasteeltje de Mis hooren, in zijn oratorium, dat 

Is 
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Uitnodiging voor een toneelvoorstel l ing van 
de plaatselijke Oud-strijdersbond ten 
voordele van de Maldegemse 
oorlogsinvaliden in cinema Splendid. 

nu een kleerkas is voor de 
missedienaars' . Na het d rama 
Bloedgeld wordt, zoals dat in die tijd 
gewoon is, de klucht De Koning 
komt opgevoerd . Twee spelers 
worden vermeld: Leonard Wabbes, 
die de rol van de Jood vertolkte, en 
Renaat De Langhe als de 
broedermoordenaar. 

Ook hoofdman Jef Tine! is tevreden 
over de opvoering. 't Daghet 
organiseert in 1 9 1 9  nog andere 
activiteiten :  een lichtvertooning 
over de heldenmoed van de 
soldaten aan de IJzer, een 
l iederenavond op de kermis van 
1 91 9  waarbij Doodenstem aan den 
IJzer wordt opgevoerd, "een 
oorlogsfantazia met woorden van J. 
Van den Broucke en muziek van Jef 
Tine/'. Maar het belangrijkste bl ijft 
toch het toneelspelen.  Voor de 
muzikale klucht lgoïstus de 
Gierigaard in oktober 1 91 9  loopt de 
Gi lde driemaal vol ;  de muziek is 
opn ieuw van de hand van Jef Tine!, 
de uitvoering ervan door Nut en 
Vermaak. 1 9  

I n  april 1 920 komt 't Daghet op de planken met het parabelspel De Verloren Zoon. Ruim 
zeventig u itvoerders bezorgen het massaal opgekomen pub l iek, n iet al leen 
Maldegemnaren maar ook "een macht van vreemdelingeri', een grandioos spektakel :  
" Wie het niet gezien heeft, gaat niet met zijn tijd mee". Er worden voor d i t  spel kosten noch 
moeite gespaard: kostuums worden gehuurd bij Maes in Tielt, de volledig elektrische 
verlichting "met eigen kracht gemaakt door Aloïs Elias en zoon uit de Statiestraat" 
verbaast de aanwezige toeschouwers en de prachtige verzen van Jos Vanden Berghe 
worden door iedereen gesmaakt. Van geheel ander niveau is de voorstell ing van Vergeten 
en Vergeven en de klucht De Antiquair. "'t was maar boereleute, nooit was er zooveel 
volf('.20 

I n  1 920 krijgt de Burgersgilde stevige concurrentie van de Splendid. Enkele weken na de 
opening in februari 1 920 wordt in die nieuwe feestzaal het bekende toneelstuk Dolle Hans 
van de Nederlander Johan Fabricius vertoond door de tooneelkunstenaars van de 
Nederlandsche Schouwburg u it Gent. Bl ijkbaar is dit een waagstuk voor Maldegem: 
"Waar heeft Maldegem die waardigheid vandaan gehaald om dit een zoo modern krachtig 
en speels fijn Hollands stuk op zijn bodem te zien?' Het antwoord l igt voor de hand: "Onze 



De Statiestraat 

De Gilde in de Stationsstraat met de neogotische gevel boven de toegang. 

jongens teruggekeerd van Bachten de Kupe21 hebben die nieuwe gedachten, durf en 
werkelijke, goeden smaak meegebracht. Dolle Hans, in het Indisch leger, is hier zowat het 
beeld van onze Vlaamsche verdrukking'. Plots bl ijkt het peil van het toneel in Maldegem 
niet zo hoog te l iggen als altijd wordt voorgehouden: " Wat de levende tooneelschrijver 
Fabricius aan hoogstaand tooneel heden ten dage levert bij onze noorderburen is 
ongeweten in Vlaanderen, nu komt zoo plots de gelegenheid dit te zien en kunnen we de 
oogen open trekken. Maar of 't Maldegem begrijpen zaf?" 

De opvoering van Dolle Hans door "een half dozijn heeren en eene juffrouw' (ook al 
gedurfd !)  is een succes zonder weerga, voor de twee opvoeringen is de Splendid 
driemaal te klein .  I n  Maldegem is men wel "schoon spel gewoon met die familie Van den 
Berghe en 't Daghet, het Gentsche gezelschap overtreft alles. Groote kunst. Wat de 
toeschouwers tenden de lange zaal niet verstonden van hun 'Ollandsch' konden ze zien", 
zo wordt nog geschreven en de VOS die "ons die fijne brok verzorgde" wordt oprecht 
gefeliciteerd.22 

Er wordt nog meer toneel gespeeld in deze zaal. Eind februari 1 920 voeren de 
Vereenigde Tooneellisten er De Gerechtigheid van Hertog Karel op, gevolgd door het 
blijspel De twaalf bulten.23 Ook geven de Cecilianen er hun concert waarbij enkele 
boertige kluchten worden opgevoerd, bl ijkbaar ook met vrouwenrollen, het oordeel 
daarover is vernietigend: "Geen tooneelkunst, men wil enkel het volk believen". Het wordt 
de Maldegemse spelers aangeraden op zoek te gaan naar een goeden tooneelmeester 
en naar degelijke stukken, bijvoorbeeld bij uitgeverij Walter Putman in Waregem. En over 
de vrouwenrollen: "Vele katholieken zeggen dat het mag, velen zeggen dat het moet, als 
't in deftigheid is, en zoo was het dien avond' . Het bal achteraf wordt wel bekritiseerd: " Wij 
waren daarvoor niet gekomen en velen met ons . . .  ".2• 



Alhoewel de Maldegemnaren meest zelf 
voor hun ontspanning zorgen, komt er 
toch af een toe een circus zijn tenten 
opslaan. Vooral het gekende Gentse 
circus Libot gen iet veel bijval . Voor de 
voorstel l ingen in januari 1 904 worden 
twee extra trams van u it Aardenburg 
ingelegd. Er zijn dan ook meer dan 
veertig circusartiesten te bewonderen, 

De zaal Splendid bevond zich vooraan in de Edestraat, 
de acrobatieën vanuit  de rijders en 

in de tuin achter de woning van Filip Rommel. rijderessen verbazen iedereen.25 Bijna 
om de twee, drie jaar strijkt Libot neer in 
Maldegem. Op zaterdag 1 9  jun i  1 920 

wordt een sch itterende openingsvoorstel l ing gegeven waarna nog drie dagen lang wordt 
gespeeld. De toegangsprijzen zijn aan de hoge kant: 3, 2,50 en 2 frank, maar dat belet 
n iet dat de tent iedere keer afgeladen vol zit. Ook het circus De Muynck doet Maldegem 
geregeld aan26 en in apr i l  1 923 geeft C i rque Hendrika "eene groote briljante 
Galavertooning" en speelt vier dagen.21 I n  mei 1 926 slaat de circusmenagerie van de vier 
gebroeders Amar haar tenten op.28 

I n  november 1 922 ontsnapt men ternauwernood aan een ramp tijdens de voorstel l ing van 
het circus Libot: "Dat er geld is onder de menschen, zag men ook zondagavond in de cirk 
van de familie Libot. Er was zooveel volk dat een berg van de zitplaatsen inviel, over een 
lengte van 25 meter met een donderend gerucht en tien minuten later nog een gekraak 
van 5 m. Er waren geen gekwetsten. Velen liepen eruit en moesten hun geld terug 

hebben, wat een dubbele schadepost was, want alle kaartjes van de rolle geknipt moeten 
belastingen betalen. Toch was het een voortreffelijk spel'. 29 

Edmond Van Reibroeck, u itbater van het Stadhu is,  kondigt op 6 maart 1 904 de komst aan 
van Alfredi ,  "een scharmateur die gansch nieuwe toeren" zal tonen. Er wordt 50 of 25 
centimes toegang gevraagd.30 Een maand later, op woensdag 20 apri l ,  arriveert de 
wereldberoemde menagerie van Bostock, "de volledigste wilde dierentuin der wereld' die 
al le grote steden van de wereld aandoet. De dieren worden niet gedwongen kunstjes te 
tonen met bruut geweld, wetenschappelijke temmers leiden de beesten op: leeuwen, 
tijgers, hyena's, luipaarden, witte en zwarte beren, olifanten, lama's, enz. Naast de 
wreedste dieren worden ook de meest bizarre kruipdieren getoond. In Maldegem worden 
twee vertoningen gegeven op één dag en daarvoor moet 1 ,5 fr. of 0, 75 fr. worden 
neergeteld. Kinderen mogen "op den rug der olifanten en kemels een wandelingetje 
doeri'. Het toeval wil dat de gebroeders De Baere zich met hun photographisch 
laboratorium op de Markt hebben gevestigd, zo kan van die kinderen nog een foto worden 
gemaakt ook.31 

Aan de vooravond van de opkomst van de cinema verloopt het Maldegemse 
ontspanningsleven zeer traditioneel. De bevolking zoekt en vindt verzet in de vele cafés, 
gaat naar een toneelopvoering of het jaarlijkse feest van de muziekmaatschappij en voor 
de rest is het werken en nog eens werken. Men kijkt wel eens op als een circus, een 
rondreizend theater, een goochelaar enz. in de gemeente optreedt, maar de opwinding 
verdwijnt even vlug als ze gekomen is. Het is de 'vaste' cinemazaal die dit klassieke 

12 J ontspanningspatroon drastisch verandert. 



B. CINEMAFEESTEN 

Voor de Eerste Wereldoorlog is er in Maldegem geen vaste cinema. Natuurl ijk maken de 
Maldegemnaren in een tent op de markt, in de Gi lde of in een achterzaaltje van een café 
kennis met de cinématographe. Het is steeds een belevenis als een cinematheater zijn 
tenten opslaat: op zondag 1 2  maart 1 899 is er voor het eerst in de geschiedenis van de 
gemeente een cinemavoorstel l ing te zien.  Het Théatre Olympia Américain geeft een 
vertoning na de vespers voor de kinderen en om 20 uur voor iedereen: "Daarin zal onder 
andere de Cinématographe te zien zijn, iets van 't schoonste dat Edison uitgevonden 
heeft, photographies waar de menschen niet alleenlijk op staan, maar leven en bewegen, 
gelijk ze over de wereld gaan. Alleen de sprake te kort. Ge moet gaan zien''.32 De tent 
waarin de voorstel l ing wordt gegeven heeft de vorm van een echt theater, met oplopende 
zitplaatsen. Bij het theater horen een krachtige stoommachine en dynamo om elektriciteit 
op te wekken om de grote booglampen met koolstaafjes aan te steken, een attractie op 
zichzelf. De f i lmpjes tonen steeds spectacu la i re zaken:  ongeval len, i nstorti ngen, 
valpartijen en natuurlijk ook komische scènes.33 Een explicateu r  geeft u itleg bij de fi lms, 
later wordt die man vervangen door tussentitels. 

Eind april 1 905 is het Groote Variété Théatre van F. Valcke in Maldegem. Na de 
acrobatieën wordt "een groote Lichtbeelden vertooning' gegeven met een negental fi lms: 
De Arabendans, Het leven in Congo, De uitgang der beesten, De oorlog tussen Amerika 
en Spanje enz. 34 Vanaf zondag 22 maart 1 908 geeft The American Electro 
Cinématographe van doctor Robert Geissler een reeks vertoningen waarin meer dan 
2 000 taferelen in kleur en op ware grootte "en zonder eenige beving' worden vertoond. 
Het etabl issement van Geissler is een der mooiste die er bestaan: bu itengewoon rijke 
elektrische verl ichting opgewekt door een stoommachine van 45 pk en een 
gebeeldhouwde façade in Lodewijk XV-stij l .  "Le grand Musée populaire et Ie Panopticum 
Geissler avec une vaste et belle loge de 200 mètres" is doorheen Vlaanderen bekend en 
bezit een wassenbeeldenmuseum, een moordenaarsgalerij , voorstel l ing van groepen 
zoals Roodkapje enz.35 

Twee modellen van een cinematograaf. 



Gemeente MALDEGHEM, Groote Markt. . -

Zondag � 1 April en volgende dagen. 
Eerste Voorstelling Zondag, om 4i uren namiddag. 

THE A�IERICAN CINEMA-TBEATRE 
De volmaakste en de prachtigste van al de eo)rtelijke oprichtingen. 

GROOT ORCHESTER IN SYMPHONIE. 
Prachtige eleclrieke verlichting door eene luxe 11001J11Dachien (25 peerdenkrachl). 

Gemakkelijke en heerlijke verlichte zaal. 
Een machtige electrieke ventilateur zal de zaal verkoelen. 

Alle avonden om 8 uren 
Groote Buitengewone Avondvertoonigg, 2 uren Spectakel. 

Alle dagen verandering van Programma. - Alle Z-on- en Feestdagen om 4 uren 
Groote D�gv�rtooning voor Familiën a�n verminderde prijzen. 

. Re�erto�1um, mhoudende meer dan 2000 verschiil�nrie. ontwerpen, samengesteld mt: �1stor1sche Tafereelen? gekleurde Fabelen en · Feriën, komieke Tafereelen. Drama s e? Treurspelen, BiJbelsche Tafereelen, hedéndaagsche Nieuwigheden en Gebeurtemssen enz. enz. 
PRUZEN DER PLAATSEN : 

Voorbehoudene Zetels fr. i,00; - Eerste Plaats Stoelen fr. 0,75; 
Tweede Plaats fr. O 50; - Derde Pjaats fr. ó.30. . 

Voor de Dagvertooning op alle Plaatsen ·halve'. pr.ijzen. 
De Bestuux:der : Robert GEISSLER. 

Aankondiging voor de vertoning in Maldegem van The American Cinema-theatre van de bekende Robert 
Geissler. 

Tijdens een grote galavertoning op dinsdag 24 maart wordt het leven van Christus in 45 
verschi l lende taferelen vertoond. Overigens gaat het theater er prat op niets te vertonen 
dat in strijd is met de goede zeden ,  "ons huis is gekend" ." .  Een voorbehouden plaats kost 
1 fr" voor de eerste rang (op stoelen) betaalt men 75 et. ,  voor de tweede rang 50 et. en 
voor de derde rang 30 ct.36 Geissler is bl ijkbaar tevreden over het Maldegemse publ iek, 
want op zondag 21 april 1 9 1 2  is h ij er terug met wat nu The American Cinema-theatre 
wordt genoemd, "de volmaaktste en de prachtigste van al de soortgelijke inrichtingen, 
groot orchester in symphonie". De stoommachine die voor de verlichting zorgt is gedaald 
naar 25 pk, toch zorgt "een machtige electrieke ventilateur" voor afkoeling in de zaal. Elke 
dag verandert het programma, het repertorium bestaat uit de meest diverse taferelen: 
h istorisch, bijbels, komisch en uitvindingen.37 Nieuwsgierige Meetjeslanders stromen toe: 
" The American Cinema Theatre welke hier op de markt gevestigd is, geniet een 
overgroote bijval, want zijne vertooningen wekken de nieuwsgierigheid op van iedereen 
omdat zij de laatste nieuwigheden voorstellen in de meest verschil/ende en afgewisselde 
programmas: kluchten, dramas, tooverbeelden, sport, enz., alles wordt smaakvol en 
deftig uitgevoerd ... ".38 

De laatste rondreizende cinema voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1 91 4  
vertoont de ramp met de Titanic die i n  1 9 1 2  verging. Omdat veel mensen analfabeet zijn,  
leest een voorlezer of explicateur  de tekstframes, zijn zware stem en het dramatische 
gegeven bezorgen de toeschouwers kippenvel en als de Titanic door de golven wordt 

14 j verzwolgen, wordt het muisstil in het theater.39 



Hoe een voorstelling met een cinematograaf verliep. 

Af en toe verschijnt ook een aankondiging voor een cinema in de stad, bijvoorbeeld in 
oktober 1 9 1 2  voor schouwburg Pathé in  de Veldstraat in  Gent :  "Zeer 
aanbevelenswaardige Cinema, vertooningen voor familien. Niets is aangenamer dan 
eene dag- of avondvoorstelling in de cinema Pathé Schouwburg. Zondag en volgende 
dagen, buitengewoon programma's: De heiligschennis van den goudsmid; De gouden 
haas; Little Morris leerling van Nick Winter; Het mirakel der bloemen; De verrassingen der 
echtscheiding. Orchesf' . •0 Als de f i lm Les Misérables naar de roman van Victor Hugo er 
wordt gespeeld, wordt daarvoor extra reclame gemaakt.•1 Ook de programma's van de 
Franse Schouwburg in Gent worden aangekondigd en een enkele keer vinden we dat van 
cinema De Gouden Leeuw u it Eeklo terug: "Allerprachtigste Galavertooning op Zondag 

19, Maandag 20, Dinsdag 21 en Donderdag 23 October, om 4 U en om 8 ure 's avonds. 
Als hoofdfilm Quo Vadis?, 2 500 m lang, de schoonste film ter wereld, 1 .  75 fr. en 2.50 fr."•2 

Verenigingen bieden hun leden ook wel eens een cinemavertoning aan . De fanfare Nut 
en Vermaak vergast op zondag 24 november 1 9 1 2  al le ere- en werkende leden en hun 
gezinsleden in de Burgersgilde op een "Luisterrijk Cinema-Avondfeest". Er  worden 
kluchtjes gedraaid als Een gevaarlijke bandiet en Een gendarm getelephoneerd en ook . 
enkele propaganda-oorlogsfilms: Aanval der Engelsche kusten en Krijgsoefeningen der 
Engelsche vloot. Daarnaast documentaire f i lms: Vastenavond te Venetië, Constantinopel, 
Paardenloopwedstrijd. Ook de leden van de Burgersgilde wordt op zondag 1 2  januari 
1 91 3  een cinemafeest aangeboden. Er worden een achttal f i lmpjes vertoond, kinderen 
onder de twaalf jaar zijn n iet toegelaten en het wordt verboden te roken in de zaal.43 

Stilaan dringt de cinema ook de omgangstaal binnen. Van de Duitse keizer wordt 
geschreven dat hij "maar goed is voor de cinema' waarmee wordt bedoeld dat er nog 
enkel mee te lachen valt.•• En van iemand die zich hortend en stortend voortbeweegt zegt 
men: "Hij gaat lijk in de cinema' , want de projectie van de eerste fi lms verloopt n iet altijd 
vloeiend. En de Duimpjes, de korte berichtjes in 't Getrouwe, zijn "luimig en leutig als eene 1 1 5 



CINÉMA PATHÉ 1 Programme du 2s mars au 1 avrn 
DANSLEGOLFEDESALERNE 
la L TJifJllJIJ de CBIMOJll 

Film ll'art de François Coppée. 

FA.'I'A.L A.lHOUR 
L6� 2 G9mbriolenrs - Maria[e en Amr[ne 

Navire brlse glaoes. 

Scène Biblique de �IM. Gavaut et Berr. 

Les Enfants d'Edouard 
Le Petit qui a faim. 

ROMÉO SE FAIT BANDIT 
Femme de Cha,m bre Im :provisée 

Film d'att 
Patbé Joornal .A.etoall�és 

La Gafül�ri� ��,�� �n �am�a�n� 
4• Lanciers 

Débarquement des chevaux . - Arrivée à l'Etape. 
- Le Billet de Logament. - Le Bivouac . •  

Reconnaissance
. 

d'officier. - Avants postes. -
Poste de surveillance avancée. - La Vedette. 
- Le P<1rlemcntaire. - Le Déserteur. - Ronde 
de nuit. - Délachemenl de Sûreté. - L'Embus
cadc. - Destruction d'une voie ferrée par les 
explosifs. - Transmission des dépêches : par 
relais, par pigeons, par '.fälégraphie. - La 
Defense du Pont. - Obarj? de cavaI;rie. � 

Le-Défilé. · 

'\To tls ,!_ei;; jours mn.t;inêe et soirée 
�· Wiaé:HE�TREj�YMPll;IONJ;QtJE 

Programma van cinema Pathé in Gent: een bont allegaartje 
van de meest verschillende genres. 

cinemavoorstelling".45 Het bijwonen, of liever niet-bijwonen van een cinemavoorstell ing 
heeft soms onverwachte gevolgen : "De gebroeders Meire, van de beenhouwerswinkel in 
de Brie/straat hoorden Zondag avond rond 7 72 ure een verdacht gerucht aan deuren en 
vensters. Ze waren juist een half uur gaan slapen en hadden anders de gewoonte den 
Zondag avond naar den Cinema te gaan en laat thuis te komen. Prosper stond op, loste 
een revolverschot en bemerkte dat er geweld was gebruikt aan een benedenvenster. 
Geen dieven gezien . . . ".46 En dat met de cinemagekte in de steden wordt de draak 
gestoken bewijst de opvoering door het Nederlandsch Tooneel Gent in oktober 1 91 3  van 
de komedie Of Die cinema 's.47 
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i 1 ==== PROGRAMMA ====:: :. 

: Openingstuk door de Fanfaren. : 
1: !

-ft 
Llefhebbe• van portretten. 

11 
Vastenavond Ie Vanellê.

:
: 

� 1 
"'Z5'" Constantlnopel. Paardenloop1trljd. ë'!S'" 

Aanval der Enplsche kusten. Pollcfehonden. 

Een cevaarllJke bandiet. Krljgsoefenlncen der"�• vloot. 

Een 1andarm c•telephoneerd. : DE VERSCHILLIQE NUMMERS ZULLEN DOOR UUZIEIC ! 
-ft 

AFGEWISSELD WORDEN * -it * -it * -it * -it Deuren open om 4 ure. * :t Kinderen beneden de 12 jaar worden niet toegelaten. : -it VERBODEN TE ROOKEN IN DE ZAAL. +f -it 
* -it 
* i il Pil 1Jro9rA3lntU• l>i.<nl lol �lilnoobîJJinJJ •n :l'.nJ1Att)J•�1>1>rl. _Jj : -it " : 1 !�**�********************��**********� 

Dn&a. l!:Y. St.ad.H·n, M&ldtfUll. 

Programma van het Luisterrijk Cinema-Avondfeest van fanfare Nut en Vermaak. 

Dat Maldegem vóór de Eerste Wereldoorlog gewend raakt aan het n ieuwe medium fi lm, 
is all icht overdreven .  Het bl ijft bij sporadische kennismakingen, enkel wie het zich kan 
permitteren, woont voorstel l ingen bij in Gent, Brugge of Eeklo. Het is pas vanaf 1 91 9  dat 
de gemeente over een echte bioscoop beschikt. 

Het tijdperk van de rondreizende cinema's eindigt na de Eerste Wereldoorlog. In maart 
1 9 1 9  staat het Cinéma-Variété Theater van Henri Teys op de markt. Tijdens de oorlog was 
hij gevlucht naar Nederland waar h ij vierenhalf jaar verbleef, "gans mijne broodwinning is 
bij mijne afwezigheid door de Duitschers ontnomerl'. Hij krijgt het bevel de gemeente zo 
vlug als mogelijk te verlaten maar vraagt nog enkele dagen in Maldegem te mogen blijven, 
daar h ij "alle dagen nieuws verwacht om mijne zaak te kunnen herbeginnen en mijne 
broodwinning te kunnen hernemerl'. Hij bestelde "cinéma films in Holland' en wacht op 
antwoord . Tevens vraagt h ij "een Voorstelling te mogen geven in de eene of andere zaal 
die mij er voor zoude kunnen dienen, in mijne voorstelling is niets tegen de goede zeden". 
Op 21 maart 1 9 1 9  wordt het hem toegestaan nog enkele dagen in Maldegem te bl ijven . •0 / 17 
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C. C INEMARAMPEN 

Tot aan de Eerste Wereldoorlog wordt er i n  de Maldegemse weekbladen slechts 
sporadisch bericht over de cinema, en dan meestal nog in negatieve zin.  Bijvoorbeeld dat 
een zaal is afgebrand in Ch icago en dat daarbij 600 doden te betreuren vallen .49 Ook bij 
ons komen dergelijke calamiteiten voor. Op zondag 22 december 1 91 2  "heeft eene 
vreeselijke ramp de bevolking van Menen, wijk Barakken, in de grootste verslagenheid 
gedompeld'. Tijdens een fi lmvertoning aldaar in  cinema Buiksom van Henri Cottignies zit 
de zaal bomvol vrouwen,  kinderen en jongel ingen, meer dan 700. Bij het afrollen van de 
vijfde film ,  Het einde der wraak, hapert de f i lm en vliegt in brand waardoor paniek ontstaat 
bij de aanwezigen die naar de u itgang stormen, van trappen val len, over stoelen en 
banken springen en elkaar vertrappelen . Twaalf mensen vinden de dood, tal rijke 
gekwetsten krijgen de eerste zorgen toegediend in de aanpalende huizen. Naderhand 
bl ijkt dat het om een brandje van niemendal ging dat min imale schade aanrichtte in de 
projectiecabine en dat de ramp louter en al leen te wijten is aan de paniekreactie van de 
toeschouwers. 50 

Door dergelijke rampen wordt het vertonen van fi lms aan een strikte regelgeving 
onderworpen. In het Belgische Staatsblad verschijnt een zeer strenge regel ing waarbij 
vooral de projectiecabine dient bevei l igd te worden. Ook voor de bewaring van fi lms 
gelden strenge voorsch riften:  ze moeten in hermetisch gesloten ijzeren dozen worden 
opgeborgen en enkel die fi lms mogen zich in de cabine bevinden die vertoond zul len 
worden. De operateur  moet tijdens de voorstel l ing in de cabine aanwezig zijn ,  er moet een 
emmer water en een dwei l  bij de projector staan en er moet een systeem met water 
ingebouwd worden om de pell icule af te koelen.51 In 1 931  voeren controleurs strenge 
inspecties uit in filmzalen in het hele land. Boetes vliegen in het rond, onder andere voor 
ontbreken van stroomonderbrekers, de afwezigheid van gekleu rde lampen in de 
noodverl ichting, versperde nooduitgangen, geen duidelijk zichtbare opschriften voor de 
hulpdiensten en voor het publ iek, onverlichte trappen, het ontbreken van stalen platen 
rond de projectiecabine.52 

Door een nieuwigheid die in 1 936 nagenoeg overal wordt toegepast wordt het 
brandgevaar drastisch beperkt. Als lichtbron wordt een booglamp of gloeilamp gebruikt 
die veel warmte verspreidt waardoor de film makkelijk vuur vat. Maar de l ichtstralen 
worden eerst door een soort waterfilter geprojecteerd waardoor de film minder warm 
wordt en er dus m inder brandgevaar bestaat. Ook worden onbrandbare fi lms 
geproduceerd, maar over de kwaliteit ervan is men in die tijd al lesbehalve tevreden.53 
Ondanks alle vei l igheidsmaatregelen brandt begin  1 936 nog een socialistische 
cinemazaal af in Torhout. 

D. HET CINEMAVRAAGSTUK 

Over "cinema op den buiteri' wordt in de jaren twintig - dertig van de vorige eeuw zeer 
veel ,  en meestal negatief geschreven, vooral door de traditioneel en conservatief 
ingestelde katholieken die al les wat n ieuw is gemakshalve afkeuren. Maar ook de staat 
past censuur toe, Vlaamse fi lms over oorlogsgebeurtenissen aan de IJzer worden streng 
gecensureerd. 



Het is de geestelijke overheid een doorn in het oog dat tot in het kleinste dorpje films 
worden gedraaid, pers en cinema worden als de "gevaarlijkste wapens in de handen der 
tegenstrevers' genoemd. Die tegenstanders zijn de communisten en de socialisten.  Op 
gebied van cinema zijn de Gentse socialisten inderdaad hun tijd ver 'Vooruit' !54 I n  1 933, 
als de bioscopen overal te lande als paddestoelen uit de grond rijzen, buigt men zich in 
katholieke kringen over de vraag of f i lm "wel een vermaak is voor Katholieken?''. Er moet 
heftig geprotesteerd worden tegen het zedenbederf in de meeste fi lms en er moet 
krachtige steun worden verleend aan "initiatieven die gezond vermaak geveri' .55 In de 
Gazet van Maldegem wordt daar in elk geval iets aan gedaan in Filmnieuws, een reeks 
degelijke bijdragen over het reilen en zeilen in de filmwereld: Iets over Ramon Novarro, 
De lotgevallen van Tom Mix, Tom Mix verlaat de film, Figuranten, De spreekfilm in dienst 
van het gerecht, De Academy of Motion Pictures. Na enkele weken wordt deze 
artikelenreeks plots stopgezet.56 

Cinema doodt de zielen, de eerbied voor het christelijke huwelijk verdwijnt en het zedelijke 
bederf neemt zienderogen toe, althans zo meent men. Statistieken lijken dit te bewijzen: 
in 632 fi lms vindt men 1 77 " tooneelen over echtelijke ontrouw', 1 33 over aanslagen op de 
goede zeden, 1 72 met "onkiesche klederdracht', 1 92 over "twijfelachtige verkeeringen", 
38 over "verbloemde echtscheidingeri'. Na de kranten en de radio is het nu  de fi lm die de 
oorzaak van al le kwaad wordt genoemd: " 't Is in een modder en bloedbad dat men 
iederen avond onze jonkheid baden doet', aldus substituut Charles Col lard.57 

De Kerk probeert de cinema gewoon te negeren of te verbieden, katholieken wordt in elk 
geval afgeraden naar de cinema te gaan:  "Op cinemagebied laten de katholieken zich 

voorbijloopen. Waarom? Omdat veel katholieken totnogtoe hardnekkig de onthouding 
verdedigen. 'De cinema is eene kwaal! Weg met de cinema! Familien die zich eerbiedigen 
gaan niet naar den cinema!' 't Is waar, de cinema heeft veel kwaad gedaan en doet er 
nog? Maar kan men een stroom beletten te vloeien? Kan men de jonkheid beletten naar 
de sportpleinen te gaan; de dorpelingen naar de stad? Wie leeft er vandaag nog zonder 
dagblad, trein, auto en moto? De cinema is een feit en daartegen kan men niet op. De 

cinema is in de gebruiken gekomen en komt er meer en meer in. Wat er te doen staat is 
eenvoudig den toestand aanvaarden".58 

De cinema uit de wereld wil len helpen , "is de maan met de tanden willen grijperi', aldus 
Fiele, de Zomergemse correspondent van 't Getrouwe die het probleem niet uit de weg 
gaat: "Daar de kinema thans een reuze deel uitmaakt van het maatschappelijk leven, is 
het een waarheid als een koe dat de goede kina de slechte moet een doodende 
concurrentie aandoeri'. Dat de plannen voor een zaal in Zomergem in duigen zijn . 
gevallen, wordt toegeschreven "aan een donkere macht die daar van de schrikkelijke 
verantwoordelijkheid draagt' .59 Toch is het inrichten van een goede kinema in Zomergem 
een dringende noodzaak, "hoe grooter den strijd, hoe grooter de zegepraa/'60 en de strijd 
tegen de verderfelijke cinema kan maar worden gewonnen door er goede tegenover te 
stellen.81 "Onze jongelui hoort men gedurig spreken van cow-boys, episodenfilmen, Robin 
Hood, Charlie, Doublepatte en Patachon, en al de andere filmsterren. Dat kennen ze heel 
wat beter dan de namen van heiligen, geleerden of andere beroemde mannen. Dat 
bewijst wat indruk de kinema laat in de verbeelding. Dat bewijst hoe rampzalig de slechte 
kinema werkt en hoe deugddoende de goede kan ingrijperi'.62 



I n  het Meetjesland doet zich elke zaterdag- of zondagavond een merkwaardig fenomeen 
voor. Vanuit de gemeenten waar geen bioscoop is, komt keer op keer weer een ware 
volksverhuizing op gang naar die gemeenten waar er wel een is: vanuit Adegem rijden er 
wekelijks tiental len fietsers naar voorstel lingen in Maldegem en Eeklo, voor een 
bijzondere filmvoorstel l ing in Eeklo of Maldegem worden vanuit het hele Meetjesland 
busladingen l iefhebbers aangevoerd63, in Zomergem raakt men aan de wekelijkse gang 
"van gansche kladden menscheri' naar de cinema in Waarschoot en Lovendegem vlug 
gewoon.  Niet al leen de fi lms bederven de jeugd, ook het transport naar de oorden des 
verderfs bl ijkt n iet zonder risico: " Vanuit Zomergem rijdt een autokamion naar de cinema 
in Waarschoot, met zooveel volk dat ze binnen op mekaars knieën moeten zitten; zulke 
dingen stemmen tot overweging ... ".64 

Ondertussen is de filmindustrie de derde nijverheid in de wereld geworden, overal worden 
goedkope projectoren aangeboden waardoor in herbergen en gezinnen fi lms worden 
vertoond. Algemene Elektriciteit- en Radiohandel Vermeulen uit de Eeklose Stationsstraat 
laat in een advertentie weten "in gelijk welke gemeente kinemavertooningen te geven, in 
ene zaal of in opene lucht, met begeleiding van een versterkt radio-orkest'. Ook worden 
er projectoren verkocht.65 I n  Maldegem zijn er heel wat bezitters van een projector Super 
Pathé of Pathé Lux: "te bekomen voor deze toestellen filmen met Vlaamschen tekst: 
wereldgebeurtenissen, drama 's, comedies, documentairen, komieken, uitsluitend op 
bobijnen van 1 00 m." Al deze fi lms kunnen gehuurd worden bij Gabriël De Lil le.66 

In  1 928 wordt geschat dat anderhalf mi ljoen mensen wekelijks naar de fi lm gaan, er zijn 
in België 640 vaste publ ieke bioscopen waar nog ongeveer 200 cinema's moeten 
bijgeteld worden van katholièke kringen en patronaten waar slechts af en toe een f i lm 
wordt gedraaid. Daar worden vooral hei l igenlevens, missie- en bijbelfi lms vertoond: De 

Madonna van den Roozenkrans, Hoe heb ik mijn kind gedood, Credo of Lourdes' Mirakel, 
Sint-Franciscus, Het Mirakel der Wolven, Ben-Hur, De Koning der Koningen. Alhoewel de 
kwal iteit van deze prenten meestal bedroevend is, worden ze toch de hemel ingeprezen.67 
Enkel Ben-Hur kan een kwaliteitsf i lm worden genoemd. Deze fi lm in veertien delen lokt 
volle zalen in Gent, in cinema Ledeganck in Eeklo en natuurl ijk ook in de Splendid. Voor 
de vertoning in Eeklo worden duizenden strooibriefjes verspreid en speciale bussen 
ingelegd vanuit Maldegem. Oscar Andries uit de Voorstraat organiseert dit al les.68 De 
mensen zijn gewoon niet te houden: ondanks het Pand in Brugge (de Heil ige 
Bloedprocessie) "is onze gemoedelijke zaal toch volgelopen", schrijft directeur Cammaert 
van de Splendid, "er was goede orde in de zaal, we zullen gansch de zomer spelen en 
tegen de winter vertoonen we opnieuw prachtbanden die de stoutste verwachtingen 
zullen overtrefferi'. 69 

Het is duidelijk dat de kerkelijke overheid in België achterop hinkt. Er wordt gepleit voor 
initiatieven zoals in Frankrijk, waar La Croix baanbrekend werk verricht. Ook in België zou 
"een christen cineméi' moeten georganiseerd worden, immers: "onthouding aanprediken 
zonder dat men de christen film tegenover den bedervenden film stelle, dat is het werk 
van de zedenberoovenden cinema bevoordee/igen. Meer nog, dat is het initiatief van 
goeddenkende ondernemers stop zetteri'.70 



Dat de negatieve politiek van de Kerk ten overstaan van filmvertoningen soms lokaal tot 
oprispingen leidt, bl ijkt uit het volgende voorval .  In Adegem is onderpastoor Cornelis een 
l iefhebber van het n ieuwe medium en af en toe vertoont hij in besloten kring wel eens een 
f i lmpje. Vanuit l iberale hoek wordt daar duchtig de draak mee gestoken :  " Wat de 
katholieken steeds met handen en voeten bevochten hebben, is wel de cinema
instellingen. Al hunne bladen, gansch hun geestelijken korps beschreven de cinema als 
een instelling van den duivel, als het verderf van de jeugd. En op heden is dit reeds 
heelemaal veranderd, doch wat wel een beelje ieders verstand te boven gaat, is dat niet 
alleen de private katholieke instellingen cinema's stichten, doch, dat hier ter plaatse een 
geestelijke zelf cinema gaat spelen in de boerenhuizen, tot groot vermaak van de 

bazinnen. Zouden er in die films absoluut geen 'décolletés' of 'liefdescènes' voorkomen? 
Wij twijfelen er sterk aan/"11 

In oktober 1 953 wordt aangekondigd dat ook in Maldegem binnenkort een afdel ing van de 
Katholieke Fi lm l iga (KFL-M)zal worden opgericht die via 'fi lm leiding' ouders de nodige 
voorl ichting zal verstrekken over de in Maldegem geprogrammeerde fi lms.12 De oprichting 
gebeurt naar aanleiding van een bisschoppelijke kanselbrief. Het is onderpastoor Maurits 
Doom die de KFL-M organiseert en "weldra zal een Katholieke filmschool maandelijks een 
vertoning geven om gewetens en smaak te helpen vormeri'13• De Maldegemse afdeling 
wordt definitief in maart 1 954. Het tegengaan van vertoningen van 'verderfelijke' f i lms 
door sensibi l isatie is het hoofddoel en daarom worden afspraken gemaakt met de 
zaaluitbaters om zulke fi lms te weigeren.  Die sensibilisering wordt gevoerd in het 
parochieblad Onder de toren van Maldegem, in Vrij Maldegem en in Film en Televisie, het 
maandblad van de KFL. 

De onderhandelingen met de zaaluitbaters (Cecil ia, Schouwburg, Rio) heeft als resultaat 
dat alleen de Rio bereid is geen films met de quotering af te raden of te mijden te 
vertonen. Dus biedt cinema Rio "de beste zedelijke waarborg' en de Fi lml iga start dan ook 
in die zaal met eigen voorstel l ingen. Binnen de kortste keren telt KFL-M 800 leden die 20 
fr. l idgeld betalen waarvoor ze maandelijks Film en Televisie in de bus krijgen. De eerste 
f i lm van de Katholieke Filmschool die op 22 april 1 954 wordt vertoond in de Rio74 is Brief 
Encounter van David Lean met Celia Johnson en Trevor Howard; de prent vertelt het 
verhaal van een gehuwde vrouw die weerstaat aan de verleiding overspel te plegen . 

KFL-M houdt al les in de gaten: zo wordt in 1 955 gewaarschuwd voor de "lanceerbanden 
of voorfilmen", waari n n iet wordt geknipt en d ie ook vertoond worden in  de 
namiddagvertoningen voor kinderen. I n  feite spitst de controle van de KFL-M zich 
voornamelijk toe op het weinige bloot en op amorele situaties. Geweld vormt geen . 
probleem. 

De fi lmleiding verschijnt voor de eerste keer op zondag 1 8  oktober 1 953 in het 
parochieblad en de vertoonde films worden als volgt beoordeeld: 

Cecil ia 
Rio 

Geen weg terug 
Lied der herinnering 
Vrouwenbespieders 

volwassenen aankomende jeugd 
voor allen 
volwassenen met voorbehoud omwille van 
ongezonde sfeer door pathologisch geval 
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Ook in Maldegem zorgt Brigitte Bardot voor ophef met de vertoning van de fi lm Et Dieu . . .  créa la femme. 

Schouwburg Voetlichten 
Moord te Las Vegas 

volwassenen en aankomende jeugd 
volwassenen streng voorbehoud, 
sympathiek voorstellen van buitenechtelijke 
l iefde.75 

De f i lmleiding met de morele beoordeling van de fi lms in de drie Maldegemse zalen 
versch ijnt vanaf 1 954 ook wekelijks in Vrij Maldegem.76 De belangrijkste criteria zijn :  voor 
allen , voor volwassenen en aankomende jeugd, voor volwassenen, af te raden, te 
mijden . . .  met al le mogelij ke nuances, bijvoorbeeld: voor volwassenen streng voorbehoud. 
I n  1 956 is de Rio nog steeds de meest 
betrouwbare zaal ,  maar in 1 96 1 - 1 962 
worden er regelmatig 'te mijden' f i lms 
gespeeld. De spits wordt echter afgebeten 
door de Schouwburg die in 1 959 de f i lm Et 
Dieu . . .  créa la femme ( 1 956) van Roger 
Vadim vertoont met Brigitte Bardot en 
Jean-Louis Trintignant in de hoofdrollen . 
De vertoning wordt door de KFL-M en de 
geestelijkheid ten zeerste afgekeurd en 
als een ware provocatie bestempeld. 
Vooral het strooibriefje dat over deze f i lm 
wordt verspreid, lokt verontwaardiging u it. 
De film staat als te mijden gequoteerd, 
wordt een mensonterende vertoning 
genoemd en er wordt beroep gedaan op 
het geweten van de parochianen om de 
fi lm niet bij te wonen.n Gevolg van dit 
alles: bomvolle zalen . . .  

Foto's van filmsterren werden al vlug 
verzamelobjecten. 



I n  1 961 controleert de KFL-M de 352 fi lms die in Maldegem vertoond worden en dat geeft 
volgend resultaat: 

allen 49 
volwassenen en jongeren 49 
volwassenen en volwassenen met voorbehoud 209 
volwassenen streng voorbehoud 25 
af te raden 1 2  
te mijden 8 

De eerste drie maanden van 1 964 worden er vier te mijden fi lms gedraaid in  de Rio. Van 
deze cinema verschijnen er al van in 1 962 geen advertenties meer in 'Vrij Maldegem' .  

De KFL-M gaat sti l letjes ter ziele: voorl ichting heeft nog maar weinig z in en betuttel ing 
wordt niet meer aanvaard. Fi lml iefhebbers trekken meer en meer naar cinemacomplexen 
in Gent en elders, op de televisie is van alles en nog wat te zien en sinds de invoering van 
de kabeldistributie is het hek vol ledig van de dam .18 

E. CINEMA'S IN  MALDEGEM TIJDENS HET INTERBELLUM 

I n  Maldegem worden er kort na de Eerste Wereldoorlog drie aanvragen tot het 
schepencollege gericht om een cinemazaal te mogen openen: cinema Moderne in 1 9 1 9 , 
cinema Splendid eveneens in 1 9 1 9  en cinema de Burgersgilde in 1 920. Tijdens het 
interbellum opent ook nog in 1 929 cinema Sint-Ceci l ia, in 1 932 gevolgd door de 
Schouwburg ('den Ossenstal') aan de Katsweg en later op de Schouwburgplaats. Na de 
Tweede Wereldoorlog komt er nog in 1 950 cinema Rio bij. 

Vermelden we ook dat er in Maldegemse nieuwsbladen na de Eerste Wereldoorlog veel 
reclame wordt gemaakt voor 'vreemde' cinema's of theaters: het Colisseum in Gent, 
cinema Oud-Brugge, cinema Ledeganck en De Gouden Leeuw in Eeklo en Sint-Laureins, 
The Plaza in  Beernem, de Sanderus in Sleidinge. I n  Adegem worden sporadisch fi lms 
gedraaid in de zaal Boels en later op geregelde basis in de zaal D'havé. In januari 1 929 
ter gelegenheid van Dorp-kermis wordt in de zaal Boels De verwoesting van Jeruzalem 
vertoond, voor een ticket wordt 4 of 3 fr. betaald. I n  Kleit worden fi lms gespeeld in de zaal 
van het klooster en in een lokaal voor schutters. 

1 .  CINEMA MODERNE 

De eerste Maldegemse cinema wordt kort na de Eerste Wereldoorlog opgericht aan de . 
Bogaardestraat, dicht bij de Ede en een heel eind van het centrum.  Het is koopman 
Charles De Clerck - De Clerck die in mei 1 9 1 9  bij het Maldegemse schepencollege een 
aanvraag indient "tot plaatsen van eenen kinema op zijnen eigendom ter genoemde 
straat'. Gezien het om iets totaal n ieuws gaat, besluit het college de beslissing over te 
laten aan de gemeenteraad.79 Die buigt zich op 29 juni over de vraag "een cinema te 
mogen plaatsen in een door hem op te richten gebouw'. De raadsleden weten bl ijkbaar 
niet goed wat te doen met de aanvraag en besluit "alvorens de vraag in te willigen, eene 
verordening betrekkelijk dergelijke inrichtingen aan een onzer naburige steden te zullen 
vragerf. Er zal tegelijk geïnformeerd worden of er een belasting op de cinema kan 
geheven worden.80 



Verorden ing en tarief op den toegang in de lokalen waar 
openbare feesten en vermakelijkheden gegeve� worden en :ook 

op andere openbare vermakelijkheden. 

De Gemeenteraad der gemeente Maldegem besluit : 

ART. 1. - Er is ten voordeele der gemeente Maldegem, te rekenen van af de afkondiging dezer, eèn 
bijzonder ihkomrecht verschuldigd door alwie in schouwburgen, circussen, feestlokalen of andere plaatsen, open
bare leesten of vermakelijkheden bijwoont : zooals danspartijen, bals, concerten, muziekuitvoeringen, tentoons'tel
lingen, worstel- en turn- of andére prijskampen, wedrennen van allen aard, goochelkunde of vermakelijke 
natuurkunde, liefhebbers- sport- of weldadigheidsleesten, vlaamsche foor�n. fancyfairs, tentoonstellingen van 
panoramas of rondreizende museums, tooneel- circus- kinema-. biografische- en bioscopische voorstellingen enz .. 

De ondernemers of inrichters dier leesten of openbare vermakelijkheden (bijzondere personen 9f bijzon
dere maatschappijen) zijn bovendien onderworpen aan de verplichting, voor die leesten eene verklaring ai te 
leggep, overeenkomstig de politieverordening ter zake, welke luidt : 

Er zullen geene stukken mogen vertoond noch uitgevoerd worden, tegenstrijdig aan godsdienst of ze
den en ook geene welke niet door den « BOND TOT VERZEDELIJKJNO DEI! CINEMA • aangenomen zijn;  alsook geene 
·voorstellingen van apachen, moorden, dieften, ondeugd, overspel, enz .. 

ART. 2. - Zijn ond·erworpen aan de bijzondere taks op den toegang : al de toeschouwers, toehoor-
ders of bezoekers zonder onderscheid inbegrepen zij die kosteloos toegang hebben. •• 

Zijn er van ontslagen : de drukpers voor hare persoonlijke kaarten, de personen gelast met den :dienst 
en het toezicht, de tooneelspelers en tooneelspeelsters, de zangers, zangeressln en muziekanten aan het gçsticht 
verbonden of die hunne medewerking aan de feestelijkheden verleenen, alsook de ambtenaars en bedienden van den 
�t�.'Jt, pr0vi!idr·1 �far1 !lf g-erneeî!te, be!�-,t P.�{"t e'!n tnezic�t of controol volgenc; dl?' in voeg,.. zijnde wettPn en ondf'r
havige verordening. 

De taks is verschuldigd door elke (zit- of rechtstaande plaats). 
ART. 3. __: Zij bedraagt : Vijf centiemen (0,05) voor de toeschouwers, toehoorders of bezoekers die eene 

plaats bekleeden waarvan de inkomprijs minder is dan fr. 0,50. 
Tien centiemen (0,10) voor die welke plaatsen bekleeden waarvan de inkomprijs fr. 0,50 tot fr. 0,99 be-

draagt. 
Vijftien centiemen (0, 1 5) voor die welke plaatsen bekleeden waarvan de inkom prijs fr. 1 ,00 tot fr. 1 ,50 

bedraagt. 
Tieh percent ( 1 0  °/0) op de plaatsen waarvan de inkomprijs boven Ir. 1 ,50 beloopt. . 
Voor de personen die kosteloozen toegang hebben, zal het recht geregeld worden in evenredigheid van 

den prijs der plaats te hunner beschikking gesteld. 
ART. 4. - Het recht moet gekweten worden op het oogenbllk van de betaling van den inkomprijs of het 

voorbrengen van het vrijbiljet. In ruiling van de betaalde taks, zullen de toeschouwers, toehoorders of bezoekers een 
gemeenteticket ontvangen waarvan den vorm en den inhoud door den Schepenraad vastgesteld zullen worden. 

Zij zijn verplicht dat ticket te toonen op iedere aanvraag gedurende gansch den duur van het feest aan 
de personen door het gemeentebestuur met het toezicht gelast. 

ART. 5. ·- De personen welke de feestelijkheden, opgesomd in art. 1 bijwonen, ingericht in lokalen 
waar het inkomgeld vervangen is door een verplichtend drankverbruik, door verhooging van den prijs der ver
verschingen, door den verplichtenden aanl<oop tegen gelijkvormigen prijs van programrnas of and�re drukwer
ken of geschriften, onder welken vorm het zij, zijn eene bijzondefe eenvormige taks van vijf centiemen (0,05) 
verschuldigd. 

Dit recht zal aan den ingang ontvangen worden 
ART. 6. - De ondernemers of inrichters (bijzondere personen of bijzondere maatschappijen) van feeste

lijkheden opgesomd in art. 1, zijn gehouden In hunne lnrtchllng toegang te verleenen aan alle bedienden door 
het gemeentebestuur aangeduid zoowel voor het afleveren der gemeenteticketten als voor de controol. 

Eene behoorlijke plaats moet voor die beambten voorbehouden worden. 
Zij zullen ook aan de gemeentebedienden moeten toelaten, hUflne lokatiereglsters en ticketboeken nn 

te zien. 

Naar aanleiding van de opening van cinema Moderne vaardigt het Maldegemse gemeentebestuur 
deze nieuwe verordening uit. 



De schepenen hebben bl ijkbaar n iet veel haast met die in l ichtingen, op 4 ju l i  wordt nog 
eens besloten "eerst inlichtingen betreffende het inrichten van dergelijke 
vermakelijkhederi' in te winnen.81 Het belangrijkste bij dit alles is toch het heffen van een 
gemeentetaks op de nieuwe inrichting .82 Pas nadat de gouverneur de aanvraag heeft 
onderzocht en de tariefverordening op de cinema's heeft goedgekeurd ,  krijgt De Clerck 
de toestemming om "in een steenen gebouw op zijn hofplaats' fi lms te mogen vertonen83. 
De heffing verschilt naargelang het bedrag van het toegangsticket: 
5 et. ticket van 0,50 et. 
1 O et. ticket tussen 0,50 et. en 0,99 et. 
1 5  et. ticket tussen 1 fr. en 1 ,50 fr. 
1 0% tickets meer dan 1 , 50 fr. 
gratis taks volgens de plaats.84 

Verder krijgt De Clerck op 6 november 1 91 9 , na een onderzoek de commodo et 
incommodo bij de buren die binnen een kring van 50 meter wonen, en waarop geen enkel 
negatief advies komt85, de toelating een gasmotor en dynamo om elektriciteit op te wekken 
te installeren op perceel nr. D/1 1 4.88 Elektriciteit wordt in die jaren ook opgewekt door een 
De/co-light een kleine petroleummotor met een dynamo en enkele batterijen "om de 
e/ectriciteit te bewaren en zeer dienstig voor hofsteden en k/oosters'.81 Gasmotoren zijn 
niet zo lawaaierig, vandaar dat ze voor de elektriciteitsvoorziening in bijvoorbeeld 
cinema's worden gebruikt. 

Naar aanleiding van deze nieuwigheid in het Maldegemse ontspanningsleven, vaardigt de 
gemeenteraad op 1 8  september 1 91 9  een ' Verordening en tarief op den toegang in de 
lokalen waar openbare feesten en vermakelijkheden gegeven worden en ook op andere 
vermakelijkheden ' u it waarbij iedereen d ie dergel ijke activiteiten organiseert, 
onderworpen wordt aan een bijzonder inkomrecht. Door de opsomming van het 
gemeentebestuur kennen we de belangrijkste ontspanningsmogelijkheden van de 
bevolking in die tijd:  danspartijen, bals, muzieku itvoeringen, tentoonstel l ingen, worstel- ,  
turn-, en andere prijskampen, wedrennen, goochelkunde of vermakelijke natuu rkunde, 
liefhebbers-, sport- of weldadigheidsfeesten ,  Vlaamse foren, fancyfairs, tentoonstel l ingen 
van panorama's of rondreizende musea, toneel ,  c ircus, cinema, biografische en 
bioscopische voorstel l ingen . 

Voor al die activiteiten moeten de organisatoren niet al leen een gemeentelijke taks 
betalen, maar ook nog de volgende verklaring ondertekenen: "Er zullen geene stukken 
vertoond noch uitgevoerd worden, tegenstrijdig aan godsdienst of zeden en ook geene 
welke niet door den 'Bond tot verzedelijking der Cinema' aangenomen zijn, alsook geene 
voorstellingen van apachen88, moorden, dieften, ondeugd, overspe/'.89 In cinema Moderne 
worden het meest cowboyfi lms vertoond, maar ook de avonturen van Stingaree, de 
Australische Robin Hood in twaalf episodes.00 

Cinema Moderne houdt het niet lang u it, op 27 juni 1 920 verkoopt zaakwaarnemer Cools 
uit Middelburg tijdens een publ ieke veil ing de vol ledige inboedel van het bedrijf, onder 
andere de twintig banken waarop de toeschouwers zitten.91 Waaruit een cinema-u itrusting 
in die jaren bestond, weten we ook door de verkoop van een volledige inrichting in 1 923 
in Zomergem: een elektrische motor van 1 1 5  volt op originele slede en aangedreven door 
gas of benzine en ook door elektriciteit als die aanwezig is; een dynamo voor een 



Waarschijnlijk werd een dergelijke projector gebruikt 
in cinema Moderne. 

2. CINEMA SPLENDID 

honderdtal lampen en een cinema
apparaat met booglampverl ichting. Het 
geheel wordt aanbevolen voor gebruik in 
patronages. 92 

I n  1 931 wordt nog eens herinnerd aan 
het bestaan van cinemá Moderne als in 
de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 
april de inwoners van de Bogaarde en 
het Westeinde door enkele harde 
knallen uit hun slaap worden gewekt en 
de hemel ten westen van Maldegem een 
rode gloed vertoont: "De pompiers 
bliezen brand. 't Was de oude cinema 
Moderne der Bogaardestraat die in vuur 
en vlam stond. Deze cinema is 
eigendom van Medard De Poortere en is 
sedert jaren veranderd in een 
vlasfabriek. De knallen kwamen van de 
eternietplaten. Met de Eede ernaast was 
er geen gebrek aan watef'.93 Van de 
loods staan alleen nog de vier muren 
recht. Acht vlasmolens, een brakelaar, 
een motor en de hele voorraad vlas 
bl ijven in de brand.94 

De aanvraag voor cinema Moderne is nog maar net goedgekeurd, of daar komt al een 
nieuw verzoek voor het openen van een tweede cinema. Emile Spiegelaere, Bernard 
Tytgadt en Prosper Blomme, bijzondere, vragen begin november 1 91 9  de toelating "tot 
het inrichten van een Cinema in een lokaal gelegen in de Edestraat alhier en het plaatsen 
in gezegd lokaal van eenen Gasmotor van ongeveer 1 5  paardenkracht dienende tot het 
verschaffen van electrische verlichting in dit lokaal staande op het perceel gekend ten 
kadastralen plan dezer gemeente onder N 347 der sectie G'.95 Het onderzoek de 
commodo et incommodo wordt op 21 november afgesloten en op 1 0  december 1 91 9  in 
het schepencollege besproken. Er is "verzet van de Posterijen betrekkelijk de onvrijheid 
waarin het postbureel er geplaatst wordt, er is slechts een ijzeren grille van de koer der 
cinema". Het Maldegemse trio moet eerst een regel ing treffen met de posterijen, voordat 
het schepencollege de aanvraag zal goedkeuren.96 

Het is postmeester Louis Claeys die enkele opmerkingen maakt. Het postkantoor bevindt 
zich namelijk op de hoek van de Noordstraat met de Edestraat en de gasmotor zou 
slechts 1 2  meter verder staan, wat gevaar voor brand met zich meebrengt. Verder merkt 



de postmeester op dat h ij verplicht is "door de cinema te gaan voor zijnen moestuin". De 
belangrijkste opmerking is echter dat "den koer van zijn huis en dezen der inrichting 
slechts gescheiden zijn door een ijzeren hekken van 1 m 80 wat het gevaar voor inbrekers 
zeer vergroof'.91 Blijkbaar komen beide partijen vlug overeen, want begin januari 1 920 
wordt het openen van de cinema toegestaan .  Toch zal gemeentebouwkundige Willems 
eerst komen kijken of de gasmotor wel op een vei l ige plaats staat.98 

Op zondag 1 1  januari 1 920 opent cinema Splendid met een "buitengewone vertooning 

met muzieJ<'. Er worden voorstel l ingen gegeven op zaterdagavond om zes uur, op zondag 
om halfzes en op maandag eveneens om zes uur  "om te kunnen eindigen voor 10 ure". 
Een ticket eerste rang kost 1 ,50 fr" tweede rang 1 fr. en derde rang 0,75 fr. , inclusief de 
gemeentelijke taks. "Een schoone gelegenheid om een geestigen avond over te brengen. 
Eenieder zal zich overtuigen dat alles wat gespeeld wordt als deftig zal mogen aanzien 
worden". Er wordt nog aan toegevoegd: "De stukken zullen allen in 't Vlaamsch zijn'' 
waarmee de ingelaste tekstframes in de fi lm worden bedoeld.99 

Zondag 11 januari 1920, 
OPENING DE R SPLENDID CINEMA 

E�destra_at, Maldegem. 
Em. Spiegel:a.ere, Bertrand Tytga.dt, Pr. Blomme. 
BUITENGEWOONE VERTOONING MET MUZIEK 

NIEUW PROGR.ilUU. 
Zatarda.g avond om 6 ure a.a.n 0, 75 fr. 
Zondag om 5 1/2 lU'e e.11 Jla&nda.g om 6 ure 

om te kunnen eindigen voor 10  ure. 
Prijzen der plaatsen : 

Eerste pl. 1,50 fr. ; 29 pl. 1,00 fr. ; 3e pl. 0,75. fr. 
mits den taks der gemeen� van 10 O/o. 

Een schoone. gelegenheid om een geestjgen 
avond over te brengen. Eenieder zal zich over
tuigen dat alles wat gespeeld wordt a.ls deftig 
zal mogen aanzien worden. · De stukken 1�llen 
allen in 't Vlaa.msch zijn . · !136-23R 

Aankondiging van de opening van cinema Splendid in 
't Getrouwe Maldegem" 

Het is niet duidelijk of de Splendid na die ene vertoning nog verder fi lms draait, in de . 
bronnen is er gedurende een jaar n iets meer over te vinden. Wel wordt in de 
daaropvolgende weken in de cinema toneel gespeeld! Ook uit de rekeningen van de 
gemeente kan opgemaakt worden dat een hele periode na de opening geen fi lms meer 
worden gedraaid. In 1 920 wordt 6 1 32, 1 4  fr. ontvangen aan cinemataks, in 1 921 en 1 922 
niets, in 1 923 2 1 40,02 fr.100 

Een en ander moet toch niet in orde zijn geweest, want begin jul i  1 921  dienen 
Spiegelaere, Tytgadt en Blomme een nieuwe aanvraag in voor de inrichting van de 
cinema en de plaatsing van een gasmotor, wat zonder problemen wordt goedgekeurd. 101 
De zaal telt dan 280 zitplaatsen en is voorzien van een podium. 102 In 1 935 staan er 350 
klapstoelen .103 Op 1 1 september 1 921  verschijnt het bericht dat de Splendid op zondag 1 8  J 27 



september, bij Maldegemkermis, opnieuw open is en dat er elke dag van de kermis een 
voorstel l ing zal worden gegeven "met een bijzonder schoon orkest', waarmee meer dan 
waarsch ijn l ijk grammofoonplaten worden bedoeld. Di recteur-uitbater van de cinema is 
Jean Cammaert u it Gent die daar ook nog een hotel openhoudt en in het zomerseizoen 
'Taverne Jean' aan de Kursaalstraat in Heist-aan-Zee u itbaat. Het Maldegemse drietal, 
Spiegelaere, Tytgadt en Blomme, heeft het beheer van de Splendid overgelaten aan de 
meer ervaren Cammaert, de financiële touwtjes houden ze voorlopig zelf in handen. 

Het Maldegemse trio schrijft op 28 januari 1 924 een brief aan het gemeentebestuur  om 
zijn ongenoegen te u iten over de hoge gemeentel ijke taks op de cinema's die nu bl ijkbaar 
1 0  % bedraagt: " Voor de nieuwe taksen er bij gekomen zijn, waren wij reeds gedwongen 

, 
den ganschen zomer stil te liggen. Nu op onze enkele wintermaanden konden wij juist den 
zondag en maandag avond vertooningen geven. Met de gemeentetaksen aan 1 O % op de 
algemeene ontvangsten er bij te komen waren wij nu ook gedwongen den maandag 
avond op te geven. In een groote gemeente zooals Maldegem zijn de vermakelijkheden 
op cinema gebied gering, daar er veel kleinere zijn die alle dagen hun vertooningen 
hebben. Dat komt natuurlijk ook door de overgroote kosten die wij hebben. Andere 

gemeenten en steden hebben bijna allen electriciteit zonder gasmotor en dynamo op zich 
zelf, met de leiding der stad'. 104 Omwille van die hoge kosten en de zware heffingen wordt 
om vermindering gevraagd en er wordt voorgesteld een jaarlijks vast bedrag te betalen. 
Het gemeentebestuur  gaat in  op de vraag en de u itbaters moeten, naast de gewone 
belastingen , 1 000 fr. extra betalen aan de gemeente Maldegem. 105 We wezen reeds op 
het bestaan van particul iere vertoningen, in deze brief wordt bevestigd dat in Maldegem 
veel kleinere cinema's zijn :  bezitters van een projector die private vertoningen geven, al 
dan niet tegen betal ing. In Klèit worden dikwij ls films gedraaid in het klooster, waarvoor 
geen cent belasting wordt betaald. 

Als voorbeeld van een cinema-avond in de Splendid geven we het programma van de 
buitengewone vertooning van zondag 5 en maandag 6 februari 1 922: 

1. De Valsche erfgename, comedie-drama in vijf delen met Sessie Love, een zeer 
talentvolle actrice, zowel in sti l le als sprekende fi lms; 

2 .  Journaal; 
3. De Wil, cowboydrama in zes delen met Jenny Ness, erfgename van Ezra Whitney, 

koning der goudmijnen van Alaska; 
4. De gebeurtenissen van den Agent, klucht in 1 deel. 

De deuren gaan om achttien uur open, de voorstel l ing begint om negentien uur. Voor de 
verton ing van de volgende week worden de l iefhebbers warm gemaakt met "een bijzonder 
programma oorlogsfilms'. Foto's en affiches hangen in het kastje tegen de gevel van de 
cinema.106 

In  de Splendid volgt het ene buitengewone programma op het andere. Op 1 9  maart 1 922 
is het écht een buitengewone vertoning, want dan wordt de fi lm over De Bende van 
Adegem vertoond. Cammaert maakt het publ iek al van weken op voorhand lekker en laat 
weten dat het er zal spannen en dat iedereen maar tijdig zijn plaats moest bespreken: 
" Van verscheidene kanten reeds heeft men ons de toelating gevraagd tot het spelen van 
den film der Bende van Adegem. Er was zelfs een vraag uit Moline" .". 101 De film is een 
tegenvaller, toch wil iedereen hem zien. Het overgrote deel van de prent bestaat uit 
gefi lmde foto's, maar ook de aankomst van het dievenkarretje met enkelen van de 

28 i beschuldigden wordt getoond. 108 



Cinema Splendid bl ijft bij veel mensen in het geheugen hangen door zijn cowboyfi lms: 
" Waarheen? Gaat allen naar de Cinema . . .  de wonderste cowboy films met de beste 
artiesten uit de Far West . . . " . 1 09  Van die f i lms worden elke week enkele episodes vertoond, 
de week daarna opnieuw enkele delen . Zo kan een fi lm vele weken aanslepen, met foto's 
probeert men de nieuwsgierigheid naar het vervolg gaande te houden. Een der bekendste 
cowboyvertolkers u it die tijd is ongetwijfeld Tom Mix, de eerste echte Hollywoodster, die 
tussen 1 9 1 O en 1 935 in meer dan driehonderd fi lms speelt en wiens stijl door al le latere 
cowboyacteurs wordt nagebootst. En ,  schrijft Cammaert ,  "zijn paard is door FOX voor 
1 00 000 dollar verzekerd'. 110 Ook korte fi lms met Charlie Chaplin zijn een vast onderdeel 

van het programma: Charlot en de regenscherm, Charlot als ziekenbewaker, Charlot 
entraineert zich, . . .  Concurrent voor Charlie, en later inspi ratiebron voor Laurel en Hardy, 
is het beroemde komisch Deens fi lmduo Doublepatte en Patachon, in Nederland en 
Vlaanderen ook bekend als Watt en Halfwatt. 1 11 Verder kunnen de mensen zich vergapen 
aan de avonturen van Tarzan vertolkt door Elmo Lincoln, bijgenaamd Herkuu/ de Wreede, 
bewonderen ze Douglas Fairbanks in Don X, fits de Zorro, Mary Pickford in De Musschen, 
Rudolf Valentino in De Zwarte Arend en in De zoon van de Sjeik. Van geheel andere aard 
is de reportage over de beroemdste boksmatch al ler tijden tussen Carpentier en Dempsey 
in ju l i  1 921 . 112 

Starlet Sessie Love en cowboy Tom Mix: allebei zeer geliefd bij het Maldegemse cinemapubliek. 

Af en toe wordt ook een betere f i lm vertoond. Het beloofde Land met Raquel Meiler, lokt 
overal bomvolle zalen, iedereen wil zien hoe het de joodse inwoners uit een dorp in Polen 
vergaat dat met sabel en zweep bestuurd wordt door de Russen. 113 Ook Fascio over 
Mussolini blijkt een publiekstrekker. 114 Verder wordt veel publ iciteit gemaakt voor De 
Ontbladerde Roos of Het mirakel van de heilige Theresia van Lisieux en voor De misdaad 
van 't menschdom of de gevolgen van den oorlog. Eugeen De Lil le vindt De Ontbladerde / 29 



Roos een van de beste f i lms die h ij ooit zag, "die film en meer andere die ten slotte voor 
den echten mensch dit bijbrengen dat ook de Katholiek de filmproduktie steunen mag en 
wellicht steunen moef'. 1 15 U itzonderlijk wordt een film vertoond 'kinderen niet toegelaten'. 
Met Koningin der Zonde, een drama in tien delen , is dat het geval en ook voor L'Atlantide, 
de beroemde fi lm van Jacques Feyder.11 6  

Tot in 1 929 worden in  de zomermaanden geen fi lms vertoond. De opening van het 
fi lmseizoen valt steeds samen met Maldegem kermis en er worden steeds de prachtigste 
f i lms aangekondigd van de meest gerenommeerde productiehu izen .  Prijzen voor plaatsen 
bedragen in september 1 922 1 ,50 fr. en 2 fr. , inclusief taksen. Op 1 6  september lezen we 
over de heropening: "Gaat allen zien! Ter gelegenheid der kermis heropening der cinema 
Splendid. De schoonste en nieuwste films, onder andere Néron, den tiraan en vervolger 
der christenen . . .  " . 111 

Om meer kinderen naar de cinema te lokken, wordt in november 1 922 gestart met een 
wekel ijkse prijslating tijdens de kinderverton ing op zondagnamiddag. Wie het ju iste ticket 
heeft, krijgt een halve frank als prijs. 1 18 

Op 30 december 1 923 worden geen films gedraaid: de Brugse velosportclub richt een 
velokoers op rol len in, waaraan wordt deelgenomen door tal van bekende vedetten: Van 
Hyfte, Arents, Van Nieuwkerke, Van de Casteele, De Backer en Boulon . Na de wedstrijd 
is er nog een bal ter gelegenheid van het n ieuwe jaar, maar dat valt niet in de smaak van 
de sportliefhebbers, die n iet gekomen zijn om te dansen, 119 Ook tijdens de zending of 
missie worden geen fi lms gespeeld. Jaarlij ks gaat in de Splendid ook het concert of de 
feestavond door van Sint-Cecil ia120 en ook de VOS organiseren hun bijeenkomsten. Begin 
januari 1 928 wordt er De Kleine Lord vertoond, een drama in dr ie bedrijven met drie 
vrouwenrollen door de groep Marcel Schumacher u it Gent. Het toneelstuk wordt 
afgewisseld met reportages over de IJzerbedevaart van het productiehuis Flandria en 
antioorlogsfi lms. Voor elke verton ing zit de zaal propvol. 121 I n  januari 1 929 is er voor de 
voorstel l ing van De Man van Toronto, gespeeld door hetzelfde gezelschap, plaats te 
kort.122 In 1 930 wordt de toneelavond van de VOS verzorgd door het Nieuw Tooneel Gent, 
De Sporenzege doet de aanwezigen hartelijk lachen. 123 

Het is u it pure financiële noodzaak dat Cammaert deze nevenactiviteiten organiseert, h ij 
heeft de Splendid nu vol ledig in handen, maar raakt nauwelijks u it de kosten. Spiegelaere, 
Tytgadt en Blomme zouden opnieuw naar Amerika zijn vertrokken. 124 Op 1 6  oktober 1 926 
doet Cammaert vanuit Heist zijn beklag bij het gemeentebestuur. Vooral de aanmaning 
om 1 000 fr. bijkomende heffing te betalen voor zijn bioscoop zit hem hoog. Cammaert 
ziet het u itbaten van de Splendid als een roeping: "Daar ik eene cinema niet alleen 
beschouw als eene zuivere geldwinning, maar immer het mogelijke doe om aan de 
Ma/degemsche bevolking filmen te laten zien die vooral op zedelijk gebied voldoen, was 
het mij tot nu toe niet mogelijk ook maar een redelijke winst uit die inrichting te halen, 
zooa/s ik U uit mijn boekhouding voldoende kan laten blijken. Ten anderen meen ik een 
niet gering aandeel te hebben in het veraangenamen van den Zondag aan de bevolking; 
voornamelijk de werkende klas, die na eene week naarstig gewerkt te hebben, den 
Zondag drie uren lang zich kunnen vermaken door het zien van Schoone, leerrijke en 
zedelijke films. Minderwaardige zouden er kunnen afgedraaid worden die meer geld den 
uitbater opbrengeri'. Cammaert vraagt dan ook ontslagen te worden van die heffing, 

30 [ temeer daar h ij van 1 925 tot 1 923 reeds 1 O 395, 1 3  fr. belastingen betaalde. Ook voor de 



gasmotor wordt nog eens apart 36 fr. betaald . 125 Bl ijkbaar heeft Cammaert succes, want 
vanaf 1 927 verdwijnt de cinemataks uit de rekeningen. 126 

Waarsch ijn l ijk met de schrik om het hart ziet Cammaert de werken aan Sint-Ceci l ia's 
Vriendenkring vorderen. De publ iciteit voor zijn Splendid wordt in 1 929 u itgebreider: "De 
cinema Splendid oogst iedere week veel meer bijval. Dit zegt genoeg. De Cinema is iets 
meer dan ontspanning, het is ook een school waarin men een brederen blik krijgt op 
menschen en zaken. Met den meesten takt tracht het bestuur zeer leerrijke en zedelijke 
films op doek te brengen die door iedereen mogen gezien worden" .121 I nderhaast worden 
in juni "de machienen vernieuwd'120 en wordt reclame gemaakt voor de prachtbanden 

waarvan zelfs dikwijls de lengte in meters wordt medegedeeld: De Blanken tegen de 
Negers, Het Roode gevaar en fi lms met Jack Hoxie, een andere beroemde cowboy. 

Als de Cecil ia op kermiszaterdag 1 4  september 1 929 met fi lmvoorstell ingen begint, 
verspreidt Cammaert strooibriefjes in Donk, Kleit, Knesselare, Adegem,  Sint-Laureins, 
Ede en Aardenburg: "De groote roep is er. Van wijd en zijd komt het volk heden zaterdag, 
zondag en maandag naar cinema Splendid gestroomd om de schoonste film te 
bewonderen die tot op heden op het doek werd gebracht: De Koning der Koningen in 1 3  

deelerl'. Kinderen onder de 14 jaar betalen anderhalve frank, volwassenen 3 of 4 fr. 129 
Merkwaardig is toch wel dat gevraagd wordt "de Zondag geen velos in den cinema te 
plaatser!'. 130 Verder wordt aangekondigd dat in 1 930 "achttien van de best gepaste films 
worden gehuurd aan het huis Paramount in Parijs'. 131 I n  apri l 1 930 programmeert 
Cammaert enkele superfi lms, onder andere een met Warner Baxter, en h ij schrijft: 
"Menigeen vraagt ons waarom wij niet meer rek/aam maken van de zoo schoone films 
welke bij ons gegeven worden. Liever geld voor de film dan voor de rek/aam. Een 
schoone groote rek/aam met minderwaardige film, kweekt ontevredenen". 132 1 n 
tegenstel l ing tot wat h ijzelf beweert, maakt Cammaert almaar meer reclame: 
strooibriefjes, artikels in al le Maldegemse weekbladen met u itvoerige inhoud van de fi lms 
en het kastje met foto's van de aangekondigde fi lms wordt vergroot. Als de Ceci l ia in de 
zomer van 1 930 voor enkele maanden sluit omwi l le van aanpassingswerken, maakt 
Cammaert van die gelegenheid gebru ik  om nog intensiever reclame te voeren. 

I n  't Getrouwe schrijft Victor De Lil le eind september 1 929:  "Er zijn hier nu drie Cinemas133 
en zeker ist dat zij ook hunnen invloed zullen nalaten. Dat begrepen wij best bij de 
opvoering van het machtig bijbels drama 'Koning der Koningen' in cinema Splendid of de 
passie van ons Heere . . .  bij 't volk. Maar de meerdere macht nu met de levende 
lichtverbee/dingen toont ons iets wat onze gewone letterkunde en tooneelschikking niet 
vermogen, bv. de Kelk die na het Laatste Avondmaal op de tafel was blijven staan en die . 
in licht en laaie zichzelf verteert en meteen het duifje was er komen boven op fladderen. 
Godsnood op den Calvarieberg, het vaneenscheuren der steenrotsen die neerploften met 
den boom waaraan Judas zich had opgehangen. Hoe konden wij ons de straffe van de 
zonde zoo schrikkelijk voorstellen? Wij missen nog enkel het sprekende beeld en dat zal 
er komerl'. Cammaert is uiteraard opgetogen: "Een massa volk is komen zien, en die was 
hoogst tevreden de gemoedelijke vo/kscinema te verlaterl' .134 

Door de concurrentie met de Ceci l ia out cinema Splendid zich resoluut als de enige, 
echte, ware volkscinema: "Door het aanhoudend geven der schoonste films toont den 
bestuurder, die reeds vier jaar onder de geliefde volksklasse vertoeft, dat hij zijn volk 
Ie.eren kennen heeft en weet wat hij hun op 't doek moet geven, om na een week vlijtigen / 31 



arbeid, eenige genoeglijke uurtjes te kunnen doorbrengen in cinema Splendid' . 135 En bij 
het begin van het seizoen 1 930 lezen we: "Dit is het tijdstip waarin voor de volksklasse de 

Cinema hunne geliefkoosde uitspanning is. Prachtfilms zullen de faam van onze 
gemoedelijke Volkscinema nog doen stijgen: dramas, cowboys, kluchten". Maar de 
Ceci l ia laat zich niet doen en belooft "voor het komende seizoen een serie films van 
groote pracht, op de gunst van het voll<' . 1 36 

Die concurrentie tussen beide bioscopen heeft ook positieve gevolgen: " We zien altijd met 
genoegen wanneer het met de vertooning van het een of het ander boven het banale 
gaat. Op dat gebied moeten we zeggen dat beide cinema's in Maldegem wedijveren om 
ernstige stukken te geven, onder andere Charlie Chaplins Cirkus in de Cecilia. We 
herinneren ons goed, toen we in Parijs waren, enkele jaren geleden, dat daar voor de 
eerste maal deze nieuwe film van Charlie vertoond werd en het volk buiten in lange rijen 
stond om 20 fransche franken inganggeld te geveri'. 137 

, 

I n  oktober - november 1 930 wordt het verboden te roken in cinemazalen, tot dan toe wordt 
er duchtig gepaft. Cammaert laat daaromtrent volgend bericht verschijnen: "Het Bestuur 
verzoekt U geëerd klienteel, niet meer te rooken in de zaal. Doe zulks ten eerste uit 
eerbied voor de Dames die rond U zitten, tweedens om geen verpestenden rook in de 
zaal te hebben en de projektie op het doek veel klaarder weze. Verbeeldt U eene volle 

zaal rookers, om prijs aan hunne pijp, cigaar of cigaret trekken, wat een geweldige rook 
stijgt niet op uit die menige mondkaven. Ventilateurs noch luchtpijpen zijn bij machte 

zooveel rook bijtijds te verdrijven. In de winter moeten wij hard stooken om de zaal warm 
te houden, ten gevolge den rook zouden we alles moeten openzetten om frissche lucht te 

verkrijgen. Waarom wordt erïn de cinemas der steden ten strengste verboden te rooken? 
Om bovenstaande rederi'. 138 

Cammaert vraagt zijn geëerd publiek gehoor te geven aan het verbod, de fi lms zul len er 
prachtig helder door zijn ,  het zal gezel l ig en aangenaam worden in de zaal en uit 
dankbaarheid belooft h ij de schoonste fi lms te huren. I n  elk geval heeft het rookverbod tot 
gevolg dat de dames talrijker aanwezig zijn en dat de projectie inderdaad zuiverder is en 
de atmosfeer luchtiger, ja, "de gemoedelijke volkscinema bezorgt onze geliefde volk 
aangename stonderi'. 139 

I n  1 931 vertoont Gabriël De Lil le in Maldegein en omstreken zijn Maldegemsche Revue, 
na de opening van de Ceci l ia een tweede mokerslag voor de Splendid. Ondanks de 
belofte van De Lil le dat de bestaande zalen geen concurrentie zal worden aangedaan, 
" We willen geen breekspel maken met de bestaande cinema 's en spelen op de dagen dat 
zij niet spelen'', draait het enigszins anders u it . 140 



CINEMA SPLENDID. = Maldegem. 
BESTUURDER : J. CAMMAERT. 

PROG RAMMA 
Zondag 4, e n  Maandag 5 April 1 926. 

( l <  & 2'. PAASCHDAG) 

Journal Actualiteiten. 
Le Valeur de Bagdad - De Dief van Bagdad 
Sprookje i n  1 1  dealen, met DOUGLAS FAIRBANKS i n  de  hoofdrol. 

Jt Jt BEG I N  G ELIJ K G EWOO NTE. Jt Jt 

Eindel ij k  De grootc kunstenaar Douglas Fairbanks i n  zij n  mccrsterstuk 

• DE D I EF VAN BAGDAD. • 
Wie DouS? las is, hoeven wc ;iiet te zeggen, we hebben hem hier in Robin de 
Vrijschu tter, en in het • Tcekcn van Zoro " aan het werk gezien ,  e n  kunnen bewon
deren. Nu hebben we hem in deze mooisten film, die h ij heeft gespeeld,  geduren
d e  zijn lange loop baan,  een fi lm, d ie heel  A merika indertijd  i n  bewondering bracht, 
en aan hem en zijn huis, m i l liocncn nceft opge bracht. En hie r is hij werkel ij k  in 
zijn rol. H ij l eeft ginder te Baidad i n  klein Azië, en komt als vagebond e n  zakken
roller, rede l ij k  goed aan zij n  brood, lot het toeval hem bij de dochter van d e n  
kal i f  bren gt, waar hij verlieft op wordt.  Doch, wie d e  prinses tot vrouw w i l t, moet 
haar verdienen. D e  Prins Ahmed - de d i ef - en nog drie andere echte p ri nsen 
gaan naar dat kostbare d i n g  op zoek .  Ahmed v indt  het T ooverkoffertje, waariu 
een poeder is dat alle wenschen vervullen kan. D e  d rie p rinsen hebben ook een 
kostbaar iets  gevonden : een kristal len bol,  waarin men d e  toekomst lezen kan, een 

gouden appel, die a l le ziekten geneest, en een tapij t waarmede 
men door de lucht v l iegen kan . 

Met die drie wondcrheden hopen ze het h u r l  en de hand van de prinses te w i n 
n e n ,  t o t  A h m e d ,  op een vl iegend paard ·gezeten te Bagdad koml,  duizenden soldaten 
uit  zijn tooverkoffertje haal t ,  de stad inneemt,  en met d e  pri nses op het v l iegend 
tapijt ,  door de lucht naar zaliger oorden vertrekt.  Deze f i lm is een wonder. Al lerlei  
monsters komen crin voor, reusacht ig-e spinne o , d raken,waarvan het maken duizenden 
heeft gekost, steden van kristal onder wat er ,  C ll 7 . ,  waa ruoven u it  nog komt de 
grootste lenigheid van Douglas, de Dief, die Je gevaar l ijk ste  e n  wonderste toere n 
verricht. Deze f i lm geeft om tevens e e n  k ijk op het wondere leven van de Ooslcr
sche vol keren, en op den verbaze nden vooru itgang die de c i nemanij verheid, dank 

zij de laatste u i i tv indmgen,  heeft gemaak t .  

JtJt Toekomende week de Prachtige film JtJt 

' 'RIDDERGEEST EEN V E R H AAL UIT D E  
J J M I DDELEEUWEN. J'J'J'J'J'J"J' 

! J r u k k .  STA N lJAEIH, M a l dege m .  

Programma van cinema Splendid van zondag 4 en maandag 5 april 1 926. 
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Nog steeds wordt in  de Splendid het jaarl ijkse feest van de VOS georganiseerd, in januari 
1 931 aangevuld met een voorstel l ing van de VTB, en ook de gala-avond van beide 
verenigingen op 1 februari 1 930 gaat er door. In december 1 930 wordt er door toedoen 
van de VOS de Flandria-fi lm Als de dijken breken vertoond. Deze fi lm van Clemens De 
Landtsheer is een lange reportage over de overstromingen rond Antwerpen. 141 Van 
dezelfde De Landtsheer worden in Maldegem nog heel wat andere fi lms gedraaid, vooral 
reportages over de IJzerbedevaarten. 1 42 Verder geeft voetbalclub Melda er zijn jaarlijks 
supportersfeest. Ook wordt er op 1 9  ju l i  1 930 de stichtingsvergadering gehouden van de 
M iddenstandsbond. 143 Het belangrijkst bl ijven echter de fi lmvertoningen. En ondanks de 
crisis "bestatigen wij met genoegen dat de Cinemaliefhebbers getrouw een bezoek 
brengen aan de gemoedelijke volkscinema". 144 

Toch daalt het bezoekersaantal, maar Cammaert komt met iets n ieuws voor de dag. In 
december 1 932 laat h ij zijn cl iëntèle weten dat velen zwaar getroffen zijn door de crisis en 
daardoor "het genoegen moeten derven een· bezoek te brengen aan onze volkscineméi' . 
Voortaan kan iedereen de zaterdagavondvoorstel l ing bijwonen tegen de verminderde prijs 
van 2 of 3 fr. En Cammaert gaat nog verder: "Mochten er nog onder u zijn voor wie de 
prijzen nog te hoog zijn, dat ze mij spreken. Ik ben de Zaterdag-avond ter hunner 
beschikking in mijn bureel bij het uitgeven der kaarten. Nog nooit is bij ons de cinema
deur voor de menschen gesloten gebleven. Elk mag volgens zijn vermogen de film zien. 
Een genegene groet aan u allen''.145 Er wordt gewezen op het u itgelezen programma, de 
zeer gelukkige keuze van de fi lms en de toeschouwers die "menige aangename 
verrassing staat te wachten'' . 1 46 Ook in 1 933 blijven de prijzen ongewijzigd "om aan onze 
genegene werkende klasse, zwaar getroffen door de crisis de gelegenheid te geven deze 
prachtbanden te zien . . .  " . 147 • 

I n  december 1 933 installeert Cammaert twee nieuwe, sterke projectoren uit de beroemde 
Duitse fabriek Ernemann ,  in 1 889 gesticht in Dresden , waardoor de fi lms "helder schoon 
kunnen afgerold worden zonder tusschenpoozen waardoor men veel tijd spaart'. Jammer 
genoeg kunnen er geen klankfi lms mee afgedraaid worden. Ook herhaalt h ij zijn oproep 
dat "personen voor wie door omstandigheden de prijzen te zwaar vallen, mij altijd mogen 
spreken''. Tevens doet h ij een beroep op "de meer bevoorrechten dat ze door hunne 
tegenwoordigheid ons werk willen steunen. Een vriendengroet aan U allen".148 De 
verminderingskaarten voor werklozen kennen veel succes, en daarvoor worden ze 
bedankt terwijl toch gevraagd wordt n iet op de driefrankzitplaatsen te gaan zitten. De 
meer bevoorrechten krijgen ook een plu impje voor hun steun: "Steun welke ten goede 
komt aan onze geteisterde volksklasse, hoe sterker we staan, hoe milder we kunnen zijn 
met de reductiekaarf' . 149 

Ondertussen is door de famil ie De Lil le een eigen zaal ingericht zodat alle Vlaamse 
verenigingen voortaan daar hun vergaderingen houden. De Splendid kan ook niet op 
tegen de reclame die 't Getrouwe voert voor zijn eigen fi lms. Op 31 maart 1 935 lezen we 
dat in de Splendid "heden zondag doorlopend films zullen vertoond worden vanaf 
halftwee: 1.  Dagfin, den ski-glijder, prachtig drama; 2. De Witte Ruiter, cowboy-drama". 150 
Het is de zwanenzang van de Splendid want in april - mei 1 935 wordt de verkoop 
aangekondigd van al het materiaal: "een rédresseur met projecteur in goeden staat om 
films af te draaien, waarde 10 000 fr. voor 2 000 fr., 200 m2 plankenvloer, 350 klapstoelen, 
een schoone pickup met twee moteurs'. 151 



De teloorgang van cinema Splendid is niet u itsluitend te wijten aan de opkomst van de 
zaal van de famil ie De Lil le. De oorzaak is ook te zoeken bij Cammaert zelf, die te weinig 
investeert en bijvoorbeeld geen 'echte' geluidsfi lms kan vertonen en zich bl ijft behelpen 
met grammofoonplaten .  Ook de fi lms die er de laatste jaren draaiden , zijn ouderwets en 
bezitten niet de kwaliteit van de films die in de Cecilia of de Schouwburg worden vertoond. 
Toch heeft de Splendid zijn sporen nagelaten in het Maldegemse ontspanningsleven en 
lange tijd was het de enige zaal waar neutralere verenigingen bijeenkwamen. 

3. CINEMA BURGERSGILDE 

Ten slotte krijgt het schepencollege nog een derde aanvraag binnen voor het "inrichten 
van een kinemazaal met gasmotor en dynamo".152 Aanvrager is Jozef Tinel , voorzitter van 
de kunstkring 't Daghet in den Oosten. 153 Het onderzoek de commodo et incommodo in 
februari 1 920 levert geen bezwaren op en dus wordt in de Stationsstraat, sectie G ,  n r. 
228, in de Burgersgi lde, een derde cinema geopend of tenminste de aanvraag ervoor 
gedaan.154 De Burgersgilde is meer een gelegenheidscinema, waar slechts af en toe een 
film wordt vertoond. Vooral in de wintermaanden gonst het in de Gilde van de activiteiten .  
De vele katholieke verenigingen die Maldegem rijk i s ,  organiseren immers e lk  hun eigen 
toneel- of feestavond waarvoor de fi lm moet wijken .  Op 27 november 1 926 lezen we dan 
ook: "Heden Zondag voor de eerste maal cinema in de Burgersgilde, om 5 ure". 1 55 

Op maandag 20 februari 1 920 wordt iets enigs vertoond in de Gi lde: een reeks 
regeringsfilms over het Belgische leger "getrokken in volle gevecht' : De slag aan de IJzer, 
De Zege van Merchem, Yper (een gezongen fi lm) ,  Het zegevierend offensief in 

Vlaanderen, Eenige tooneelen uit het hele gebied. Met die gezongen fi lm wordt bedoeld 
dat er tijdens het draaien enkele artiesten, vrienden van invaliden, naast het scherm staan 
te zingen .  De andere fi lms worden begeleid door muzikanten én zangers uit Eeklo, onder 
andere ontroert mevrouw Van Zandycke iedereen met haar vertolking van Yper. Dit 
liefdadigheidsconcert wordt ingericht door Het Nationaal werk der Oorlogsverminkten .156 
De Gilde zit barstensvol ,  " 't Is dat er tijd is . . .  en geld', schrijft 't Getrouwe. 157 

De vertoning op zondag 1 7  februari 1 929 van de Noordkaapfilm door het Davidsfonds met 
de medewerking van alle Vlaamse verenigingen, lokt een massa volk naar de Gi lde, 
waarschijn l ijk omdat twee Maldegemnaren, Arthur Verkindere en Omer Taveirne, de reis 
naar de Noordkaap meemaakten. 158 

I n  november 1 930 wordt in de Gilde voor een bomvolle zaal Lourdes vertoond.  We 
zouden er geen aandacht aan besteden, ware het n iet dat vermeld wordt dat "de 
bisschoppen, voor deze vertooningen met vrouwen, uitzonderlijk priesters toelating 
hebben gegeven de vertooning bij te wonerl' . 159 

I n  feite komt cinema de Gi lde nooit echt van de grond. Eerst en vooral omdat er zeer 
onregelmatig films worden gedraaid doordat alle katholieke groeperingen er in de winter 
hun activiteiten organiseren, vervolgens omdat er n iet geïnvesteerd wordt in materiaal en 
ten slotte omdat het aanbod van fi lms te weinig gevarieerd is en te veel rel igieus getint. 



Cinema St.-Cecilia, tevens lokaal St.-Cecilia's Vriendenkring, in de jaren dertig. 

4. C INEMA CECILIA 

Het is op 22 mei 1 925 dat de Koninklijke Muziekmaatschppij Sint-Ceci l ia beslist om met 
de medewerking van enkele trouwe (en gefortuneerde) ereleden een eigen feestzaal te 
bouwen " waaraan de maatschappij grote behoefte had tot het geven van haar 
feestelijkhederi'. 160 In januari 1 926 wordt dan bekendgemaakt dat op een stuk grond aan 
de Nieuwstraat, geschonken door erevoorzitter Frederic Dhont, door Sint-Ceci l ia besloten 
is een nieuwe feestzaal te bouwen en dat daaNoor een NV Sint-Ceci l ia's Vriendenkring 
is gesticht. 161 Het is in maart 1 926 dat het schepencollege beslist aan de n ieuwe straat de 
naam . . .  Nieuwstraat te geven omdat die naam mondgemeen is geworden," het 
voornaamste is dat het eene straat warde en geen aardeweg blijve". 162 

Voor de nieuwe feestzaal is een kwart mi ljoen nodig en van dat kapitaal is er eind maart 
reeds voor 1 1 5  000 fr. i ngeschreven, "het deel der muzikanten is er nog niet bij'. Het 
bouwen van een zaal met dergelij ke afmetingen baart opzien in Maldegem waar "nog 
weinig bestond op gebied van toneel, of modern goed amusemenf' . 163 Edmond De 
Meyere en Eduard De Laere zijn de grote promotoren van deze nieuwe, l iberale zaal. 
Samen met Frederic Dhont maken ze de raad van beheer uit van de Vriendenkring. Ook 
Jozef Van Wassenhove, Magloire De Candt spelen een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van de nieuwe zaal. 164 

Eduard De Laere sch rijft in voor 7 500 fr. aandelen die later omgezet worden in obl igaties. 
De famil ie De Laere, een der hardnekkigste voorstanders en voornaamste aandeelhouder 
van de NV, wil in maart 1 931 een l id in de beheerraad. Daar n iemand ontslagnemend is, 

36 1 en om wrijving te voorkomen, wordt voorgesteld een bijkomend lid te verkiezen. Met 



Stempel van de pas opgerichte NV St.-Cecilia's Vriendenkring. 

algemene stemmen wordt dat M ichel De Laere, zoon van 
Eduard, "radikaal links gezind, we zullen ons voortaan in 
de feestzaal meer thuis voelen". 165 

U it de balans van Sint-Cecl i l ia's Vriendenkring van 1 931 
L__ _________ __, blijkt dat de activa uit het volgende bestaan: 

onroerende goederen ( cinema, café, . . .  ) 
eerste kosten van inrichting 
elektriciteit en appareil (projector) 
meubelen (stoelen enz) 
verwarmingstoestel 
Totaal: 

260 81 7,87 fr. 
8 355,57 fr. 

47 635,95 fr. 
45 1 52,95 fr. 
1 6  932 fr. 

378 9 1 2,24 fr. 

Er is nog 1 01 ,66 fr. opeisbaar bij de Bank van Brugge en 398, 1 0  fr. in kas. 
Het totaal van de activa bedraagt dus 379 421 fr. 
Het passief bestaat u it 200 000 fr. kapitaal en 30 81 2,24 fr. aan afschrijvingen. Er zijn voor 
1 45 000 fr. obl igaties, 3 1 00 fr. aan betaalde voorschotten en 499,76 fr. winst. 
Totaal: 379 41 2 fr. 

De winst- en verliesrekening geeft volgend beeld :  
U itgaven: 1 07 952,95 fr. ; inkomsten: 1 30 1 1 1 ,06. fr. ; winst: 22  1 58, 1 1  fr. 
De winst wordt gebruikt voor afschrijvingen en andere wettelijke verplichtingen. Er bl ijft 
slechts 499,76 fr. over om te verdelen. Slechts zelden krijgen de aandeelhouders een 
dividend uitbetaald.166 

In jul i  1 928 wordt door Sint-Cecilia's Vriendenkring een aanvraag ingediend om een 
toneelzaal met cinema te mogen openen in de nieuwe zaal, sectie D/deel 1 48. 161 Uit het 
openbaar onderzoek bl ijkt dat n iemand er iets op tegen heeft. 168 

Op zondag 8 september 1 929 wordt de zaal officieel ingehuldigd met een vriendenfeest 
voor de ere- en werkende leden van de Koninkl ijke Maatschappij Sint-Ceci l ia. 169 
De daaropvolgende zaterdag, op 1 4  september, wordt iedereen u itgenodigd naar de . 
al lereerste filmvoorstel l ing, "de menschen zullen in verrukking staan over onze inrichting, 
een ruime zaal, buitengewoon gemakkelijke zitplaatsen, modernste verlichting en 
cinematoestel/en van den allereersten rang'. Op de 'kermis'-opening wordt Seflorita met 
de bekende actrice Bébé Daniëls vertoond en Een rijke familie, een klucht met Harold 
Lloyd, "de namen zeggen genoeg'. Er wordt gespeeld op zaterdag 1 4  september om half 
acht, op zondag 1 5  om 1 5  en 1 9  uur en op maandag 1 6  eveneens om 1 5  en 1 9  uur. Een 
ticket kost 3 of 4 fr. , kinderen betalen halve prijs. Verder wordt aangekondigd dat 
"kortelings staanplaatsen voor velo's' beschikbaar zul len zijn . 110 In januari 1 930 zijn die 
staanplaatsen klaar: "Er is bergplaats voor honderden velos altijd onder uw toezichf' . 1 11 

Geen cinema, Vlaamse kermis of ander evenement of er zijn bewaakte plaatsen voorzien 
voor fietsen. j 37 



Eduard De Laere wordt uitgenodigd voor een vergadering van de Vriendenkring waarin zal worden 
gesproken over het uitgeven van obligaties en de afwerking van de cinemazaal. 

Hoewel het n iets te maken heeft met de cinema, vermelden we toch dat in de l iberale 
Ceci l ia n iet alleen f i lms worden gedraaid, maar ook veel toneel wordt gespeeld en 
befaamde bals worden georganiseerd door de l iberale verenigingen. In maart 1 932 gaat 
het er lustig aan toe: "Er was 50 % meer leute op het bal van Ceci/ia. Het orkest stond 
onder leiding van Armand Borgonjon, vooral Van Moffaert en De Candt speelden goed, er 
was jazz der gebroeders Savat. Veel mooie kostumen onder de dames, blauw en rood. 
Veel opkomst niettegenstaande ongepaste tegenwerking van de Gazet van Maldegem. 
Rondzwierende frissche juffertjes oefenden hun gezonde opwekkende danssport. Het bal 
is een samenzijn waar burger, bediende en werkman maar een enkel geheel uit maken, 
communicerend aan het altaar der Vrijheid. De werkerstand leverde het bewijs van 
vorderende opvoeding en welgemanierdheid . . . "112 

De Splendid en de Ceci l ia beconcurreren elkaar stevig. N iet al leen wordt de kwal iteit van 
de fi lms aanbevolen, ook wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van de vertoning. I n  de 
Ceci l ia worden de fi lms "bijzonder klaar weergegeven, bezoekt onze feestzaal en gij zult 
uwen tijd met gemak en voldoening doorgebracht hebben". Dezelfde zondag, de 
Splendid: "Er zal wederom een stroom van bezoekers naar onzen volkscinema komen 
voor de prachtbanden met Buffalo Bill, Bob Custer en anderen". 1 73 Op 1 3  oktober vertonen 
beide zalen Quo Vadis, zij het elk een andere versie.174 De Hut van Oom Tom zorgt in de 
Ceci l ia voor een toeloop van l iefhebbers, op dezelfde dag draait in de Splendid Alleen op 
de wereld voor "onze schoon clientele die wij hebben in Maldegem, de Nederlanders van 
wijd en zijd'. 175 



CINEMA « SPLENDID » 
Heden Zaterdag om 7 Yi u. Zondag door

loopend van 1 Yi tot 1 0  Yi uur .  

1 .  D e  Tweede .helft van « D E  BEDELARES 
VAN ST-SULPI<::E » 9 deelen. Dit gedeelte 
is al wat schoon is. 

2 .  DE KAMPIOEN DER RODEO, met Bob 
· Custer. 

VOLGENDE DE PRACHTBAND : 
1 .  DE WEES IN DEN STORM, met Betty Bel

four. 
2. DE DOODANGST VAN HET ONGELUK, 

met Rimski. 

VOLGENDE WEEK : 

T ARzAN { 3de ·e� laatste epi$ode ) 
. . 

roq�E�L: : 
DE GROOTE PARADE, gespeeld op 1 M�i 

door groep De W ageneire, moet iedereen ko-
men zien. 

CINEMA BURGERSGILDE. 
1 .  DE UITWIJKELING, met Rudolf Schild-

kraut en Louise. Dresaer. 
2. GENTLEMAN COW-BOY, met Bill Cody. 
Begin : Zondag om 2 ure en _om 7 u re .  Den 
Maandag om 7 ure.  - Werkeloozen betalen 
half geld o pve r toon van hun kaart .  

. 

VOLGENDE WEE K :  

DE KONING DER KONINGEN, een aller
prachtigste film met mµzikale aa11passing, ge
luid en klanknabootsing. 
Kaarten voo r dezen fi lm zij n van heden af te 
bekome!!. ten onzen bureele en bij het pe rso
n eel van de cinema.  

Gazet van Maldegem van 22 april 1 933 
informeert haar lezers over het programma 
van drie cinemazalen. De Schouwburg wordt 
niet vermeld. 

Toneelstukken en operettes worden , 
zoals gezegd,  met veel succes 
vertoond: Het Lustig Weeuwtje, De 
Lustige Boer, De laatste Wals. Als De 
Graaf van Luxemburg op 1 2  januari 
1 930 wordt opgevoerd en een volle 
zaal lokt, reageert de directie van de 
Splendid de week daarop met drie 
opvoeringen van Peggy mijn schat 
met muziek, zang en cinema door het 
gezelschap Schumacher. Dat zowel 
de Ceci l ia als de Splendid bomvolle 
zalen lokken, toont aan dat het volk 
van Maldegem kunstminnend (aan het 
worden) is, "zulks strekt het volk ter 
eere" . 1 16 Peggy wordt wegens het 
groot succes op 1 0  februari nog eens 
vertoond, tussen de bedrijven door 
draaien kluchtfi lms en worden kunst
l iederen gezongen door specialisten, 
begeleid door orkest. 111 
Een merkwaardige combinatie. 

Voor de opvoering in 1 930 van De 
Wonderdoktoor wordt barnumreclame 
gemaakt: "Neemt bij tijd uwe plaats 
want de feestzaal Cecilia wordt stilaan 
te klein. Wat wil dit zeggen?" Dat dit 
stuk in Maldegem wordt gespeeld 
komt door 't Getrouwe "dat een 
voorstelling bijwoont in Gent: "Als 't 
Getrouwe er zijn schouders onder zet, 
is er gewoonlijk niets dat niet kan''. 

Ondanks de vrij dure prijzen - 6, 8 en 1 O fr. - wordt gevochten voor toegangskaarten, uit 
alle omliggende gemeenten worden er besteld. Het is een hele eer dat het Gentse 
koninklijke gezelschap in Maldegem optreedt, het publ iek wordt gevraagd zich deftig te 
gedragen, niet te praten of "te luidop te lachen'' . 1 16 De Splendid programmeert in juni  nog 
De Lustige Boer, het is echter "te laat op 't jaar voor veel voll<'. 1 79 

I n  de zomer van 1 930 stopt de Ceci l ia met f i lmvoorste l l i ngen wegens 
verbouwingswerken, in de Splendid wordt gewoon verder gespeeld. 100 Om de vele 
honderden toeschouwers (wekelijks bezoeken gemiddeld meer dan 1 .200 personen de 
zaal) niet te verliezen wordt in april 1 932 aangekondigd dat "een toestel voor sprekende 
film zal worden geplaatst'. I n  september wordt het in gebruik genomen. 181 j 39 



F. DE SCHOUWBURG 

1 .  Sint-Barbara 

Het is pas in 1 779 dat de herberg Sint-Barbara wordt geopend. Daarvoor is het een hoeve 
waar Gerard Veursteman in de 1 6de eeuw woont en die in 1 726 u itgebaat wordt door 
Matthijs van Trente: "streckende metten noorthende a/daer de huyzinghe voorhoofd ande 
ca/syde op de Voorstraete (Marktstraat) mette zuythende an tzelve straetien (Boudewijn 
Lippensstraat) ende oostsyde ande verlaten bekewaterganck jeghens een straetierl'. I n  
d ie  tijd loopt de Bekewatergang over de hu idige Schouwburgplaats naar de Noordstraat. 
I n  1 793 wordt Sint-Barbara bewoond door Johannes Matthijs en echtgenote Clara Coene. 
Het echtpaar leent in dat jaar een paar honderd pond bij de Adegemse chirurgijnfamil ie 
Pots. Tijdens de Brabantse omwentel ing wordt de naam van Johannes Matthijs 
herhaaldelijk genoemd bij baldadigheden tussen de patriotten en antipatriotten. In de 
Franse tijd,  op 28 april 1 802 (8 floréal X), dienen enkele burgers een petitie in bij het 
bestuur om "op den bijvang van Care/ De Lille binst het sommersaisoerl' toneel te mogen 
spelen. Met die bijvang wordt de binnenplaats van Sint-Barbara bedoeld. Het wordt de 
verzoekers toegestaan mits één tiende van de opbrengst aan de armen wordt 
geschonken en de stukken niets bevatten dat strijdig is met de goede zeden. 182 In het 
midden van de 1 9de eeuw is Johanna-Theresia De Reu, weduwe van de Adegemse 
brouwer Francies Tytgadt, eigenares van het pand. Bij de verkoop in 1 927 wordt de 
afspanning bewoond door de weduwe André Clyncke-Cuelenaere. 

In  de jaren dertig staat de afspanning Sint-Barbara er maar treurig bij. Tussen de brouwerij Tytgadt en de 

40 1 afspanning het smalle Tramstraatje. Gevelreclame is in die tijd heel populair. 



2. Eerste verkoop van Sint-Barbara 

In maart 1 927 versch ijnt in Meetjeslandse streekkranten de aankondiging van een 
"Openbare Verkooping van 16 Woonhuizen en Bouwgrond te Maldegem-dorp, Kleit en 

Middelburg'. Het betreft de afspanning Sint-Barbara met de ernaast l iggende slachterij, 
u itweg en vier percelen bouwgrond; verder herbergen en woonhuizen in de Statiestraat, 
Noordstraat, Vakestraat, Kleine Warmestraat, Kleit en Middelburg .  De verkoop gaat door 
in de afspanning zelf, op dinsdag 29 maart 1 927 voor den instel en op dinsdag 1 2  april 
voor den toeslag. 183 

Notaris H ippoliet Vermast leidt de verkoop en doet dat in opdracht van de erfgenamen 
Tytgadt: 

Maria Ida Tytgadt, gehuwd met Hector Glorie, leraar aan de Hogere Landbouwschool 
in Gent en wonend in de Hoedemakersstraat in Brugge; 
Bertrand Gustaaf Tytgadt, handelaar uit Maldegem; 
Elvira Carolina Tytgadt, gehuwd met brouwer Ange Roegiers, Sint-Denijs-Westrem .  

Het gelijkvloers van Sint-Barbara omvat een gelagzaal ,  winkel, keuken, kelder, stal l ingen, 
binnenplaats en tuin; op de verdieping zijn verschi l lende kamers met nog een zolder. 
Daarnaast bevindt zich de slachterij met de inrijpoort en het achterliggende erf, die als vier 
percelen bouwgrond worden verkocht. 184 

" 

OPENBARE VERKOOPING vaQ 
16 WOONHUIZEN en BOUWGROND 

TE MALDEGEM-DORP, K LElT 
en MIDDELBUR G. 

- o -
De Notarissen VERMAST I e  Ma l d e l! e m ,  

L.  BEKAERT te Watervliet en A. BE- ' 
KAERT te Tweebeek zullen openbaar ver- 1 
koopen cp 

DINSDAG 29 MAART 1927 
VOOR DEN INSTEL 

en DINSDAG 12 APRIL 1927. 
VOOR DEN TOESLAG 

telkens om 1 ure stipt n amidda� te ,'il a l 
dej{em i n  de  afspannin� St Barbnro . be
woond d oor Mme André Clyncke, . 

L De AFSPANNING St Barbara, siroot 
8 aren en 40 centiaren, i;!elel!en M ark tstrnat 
en bewoond d oor Wwe Clyncke Anc!ré. 

2. De SLACHTERIJ en UITWEG, 1.!ele
l!en nevens de  afspanninl!, J!root 1 are en 
40 centiaren, in itebruil< ook door Wwe 
Clyncke André. 

3. BOUWGROND, roetende 1 are 50 
centiaren . itelel.1en Boudewijn Lippenstraat .  

4. BOUWGROND, 1 are 60 centia., l!e-
1.e�n Boudewijn Lippen.straat . 

5. BOUWGROND, 2 aren 50 centiaren 
sleles!en Boudewijn Lippenstraat. 

6. BOUWGROND, 1 are 80 c c n t inrcn,  
iteles!en Boudewijn Lippenstraat. 

AI deze koopen zijn in l!ebruik bij Ww e 
Clvncke André. 

1 . . HERBERG, 2 aren 10 centia . ,  l!el cJtcn 
Stahestraat. In l!ebruik bii We Fontcvne. 

Het Maldegemse gemeentebestuur is 
erg geïnteresseerd in deze verkoop, 
want precies op de plaats van Sint
Barbara en aanpalende panden is 
een nieuwe doortocht gepland voor 
de steeds d rukker wordende 
staatsbaan,  de N 1 0  (nu N9) van 
Brussel naar Oostende. Die doortocht 
is een knelpunt waarvoor reeds in 
1 862 een alignement wordt 
vastgelegd, in 1 908 een ander 
richti ngsplan wordt gemaakt en 
sprake is van onteigeningen en in 
1 923 een nieuw aflijningsplan wordt 
opgesteld dat alle andere vervangt. 185 
Voor dit laatste plan wordt een 
openbaar onderzoek geopend. 186 

Op 1 1  apr i l  1 927 komt het 
schepencollege na zijn gewone zitting 
in geheime zitting bij elkaar "te einde 
te beraadslagen over den 
gebeur/ijken aankoop van eenen 
eigendom welke op 12 dezer 
openbaar verkocht wordf' . 181 

Verkoop van de gronden, woonhuizen en j 41 herbergen. 



- ·-- �-- ·-

Hoe de doortocht van Maldegem er zou uitzien na de nodige onteigeningen. 

De redenen waarom het bestuur deze eigendom wil kopen zijn :  
Sint-Barbara is gelegen aan de staatsbaan van Brussel naar Oostende en aan het 
begin van de baan naar Aardenburg en langs de tramlijn van Breskens-Maldegem; 
door de geringe breedte van de verschi l lende wegen is het kruispunt er bepaald 
gevaarlijk te noemen; 
Een KB van 1 4  april 1 924 bepaalt dat de rooilijn ongeveer zes meter achter de 
bestaande aflijning mo�t komen; 
Door het snel toenemende verkeer moet het kruispunt dringend heringericht 
worden, zoniet wordt de gemeente vrijwel verplicht er bestendig politietoezicht u it 
te oefenen wat een aanzienl ijke u itgave zou betekenen; 
Bij een eventuele onteigening voor openbaar nut zul len de kosten voor de 
aankoop van de hele eigendom zowel voor de gemeente als voor de staat veel 
hoger l iggen; 
Tenslotte is "dit punt der Staatsbaan een der schoonste gedeelten der gemeente 
en kan door de afbraak der bestaande gebouwen aanzienlijk worden bijgedragen 
tot de verfraaiing der gemeente". 

De schepenen zijn de mening toegedaan dat de kosten van de aankoop kunnen gedekt 
worden door een eventuele terugverkoop van de loten bouwgrond. Toch wordt overwogen 
de eigendom in zijn  geheel te behouden " 't zij voor de inrichting eener openbare plaats, 
't zij voor welkdanig ander doeleinde". 

Aan de aankoop door de gemeente wordt n iet de minste ruchtbaarheid gegeven, vandaar 
dat pas de dag voordien het schepencollege de beslissing tot aankoop neemt en dat "een 
persoon vreemd aan ons College zal aangesteld worden om den aankoop te doen in 
naam der gemeente' voor zover de prijs niet overdreven hoog is. Er wordt contact gezocht 
met notaris Vital Maeyens uit Knesselare om als stroman te fungeren. 188 

De verkoop belooft een kermisdag te worden voor Maldegem en in het bijzonder voor de 
famil ie De Lil le, want die wil "de voorvader/ijken grond' terug aankopen. Martinus De Lil le, 
een van hun voorouders, zou niet al leen Sint-Barbara hebben uitgebaat, maar er ook nog 
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Op dinsdag 1 2  april komt er inderdaad massaal veel volk naar Sint-Barbara, meer 
nieuwsgierigen dan kopers. De verkoop verloopt vrij verrassend: 
Eerste oproep: 

afspanning Sint-Barbara 60 000 fr. Gabriël De Li l le 
poort en slachterij 26 000 fr. Mevrouw De Poorter 
op de vier percelen bouwgrond wordt geboden door Triphon De Candt, 
mevrouw De Poorter, Gabriël De Lille en Pol Van N ieuwenhuyze. 

Tweede oproep: 
Sint-Barbara 71 500 fr. Gabriël De Li l le 
poort en slachterij 37 000 fr. Albert Dumon 
voor de vier percelen bouwgrond biedt Pol Van Nieuwenhuyze 37 000 fr. 

Derde oproep 
voor Sint-Barbara, de poort en de slachterij biedt Gabriël De Li l le 98 200 fr. 
Van Nieuwenhuyze bl ijft bij zijn bod van 37 000 fr. 

Vierde oproep 
De Lil le, Dumon en Van Nieuwenhuyze bieden 1 42 500 fr. voor de hele e igendom 
als deus ex machina en tot ieders verrassing biedt notaris Maeyens 500 fr. meer; 
voor velen is h ij de nieuwe eigenaar van Sint-Barbara, "maar aanstonds heeft hij 
verklaard gekocht te hebben voor rekening van de gemeente Maldegem, voor 
dewelke mijnheer Hector Petrus Jozef Marie Cuelenaere, Burgemeester dezer 
gemeente, advokaat en Volksvertegenwoordiger er wonende, alhier tusschenkomt 
en verklaart te aanveerden op de som geboden door mijnheer Maeyens en over 
dewelke hij hem persoonlijk sterk en machtig maakt, met belofte van bekrachtiging 
daartoe aanzochf'. 189 

Burgemeester Cuelenaere krijgt volmacht om bij de Bank van Brugge het bedrag van de 
koopsom en bijkomende kosten te lenen , er wordt iets meer dan 1 75 000 fr. geleend.190 
De commentaar in 't Getrouwe Maldeghem is matig positief en er wordt gehoopt dat het 
gemeentebestuur  goed werk levert en dat men geen "kemel meer zal schieten gelijk met 
ons Gemeentehuis': " Wanneer deze afspanning nu zal gesloopt worden, zal men vragen 
aan den Staat dat hij den trapgevel van M. Tytgadt met de spie in den tuin onteigene en 
doe afbreken. Lukt dit, dan is de helft van 't werk gedaan, de mond voor de Noordstraat 
is ten minste verruimd." Er wordt voorgesteld een nieuw plein in  het dorp te maken, waar 
de tram aankomt en waar de bussen kunnen keren en vertrekken,  "zonder ieder keer door 
den blijvenden nauwen pas, rechtover de Statiestraat te moeten kruipen." Er wordt al 
gesproken er de botermarkt te installeren. Er wordt toch wat dieper ingegaan op de 
geldkwestie. Er zal meer dan 1 60 000 fr. moeten worden betaald, waarvoor een jaarlijkse 
intrest van 1 O 000 fr. zal moeten worden neergeteld. De pacht van Sint-Barbara bedraagt . 
maar 975 fr. , "zoodat de gemeente voor ieder maand uitstel van handelen, voor ieder 
maand dat zij wacht den boel af te breken, ongeveer 900 frank verliest, zuiver in het water 
gooit, zonder publiek nut. Moest men er vijf jaar mee wachten gelijk met de Nieuwe straat, 
er waren 50 000 frank naar de vaantjes' . Toch kan de famil ie De Lil le haar teleurstel l ing 
maar moeil ijk verbergen: "Maar was het daartoe noodig dat de Gemeente den blok 
aankocht? Wanneer zij den koop aan den laatsten bieder had gelaten, aan M. Gabriël De 
Lille, bijvoorbeeld, zou deze het gebouw ook hebben afgebroken om achteruit te 
wijkerf .181 I n  de  gemeenteraad van 2 1  april 1 927 verklaart burgemeester Cuelenaere dat 
Sint-Barbara is aangekocht om het gebouw af te breken om de nodige ruimte te scheppen 
voor de te smalle straten op het kruispunt en ook om druk uit te oefenen op de staat om 
het woonhuis van Bertrand Tytgadt te onteigenen volgens de vastgestelde rooi l ijn .  Verder j 43 



wijst de burgemeester nog op de openbare vei l igheid en de verfraaiing van de gemeente. 
Ook legt h ij de raadsleden een overzicht voor van de kosten die in totaal 1 66 534,50 fr. 
bedragen .192 De raadsleden zijn van oordeel dat de burgemeester "ter algehele 
voldoening der ingezetenen heeft gehandeld en in het voordeel van de gemeente en in 
een volgende zitting zal beslist worden over de bestemming te geven aan de 
overblijvende gronden van dezen eigendoni'. 193 Merkwaardig genoeg wordt tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 932 in geen enkele gemeenteraadszitting nog 
gewag gemaakt van Sint-Barbara . . .  

3. De Maldegemsche Revue 

In de loop van 1 930 filmt Gabriël De Lille enkele Maldegemse gebeurtenissen, onder 
andere de stoeten die i ri Donk en Maldegem uitgaan ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van België. Die fi lms worden op 7 december 1 930 eerst vertoond in het 
sanatorium van Sijsele, "wij hebben er een ongehoord succes behaald'. Niet al leen de 
zieken en de zusters, ook een twinti�tal vooraanstaande Donkenaars zijn geïnviteerd: 
" We begonnen om 5 uur stipt. Eerst de Maldegemsche processie, daarna de 

Maldegemsche stoet en hoe de stoet uitregende 's Maandags. Dan kwam de zoolang 
verwachte film van Donck en in deze film komt het Sanatorium voor. Toen nu het 
Sanatorium op het doek verscheen, stonden al de zieken recht en brachten de Eerw. 
Moeder Overste eene ovatie. Op het einde van de film komt de h. De Suffer voor, 
sprekende tot het volk van Donck na de stoet. Toen hij daar nu op het doek verscheen, 

met vooreerst de tekst 'Dit alles dankte Donck aan zijn koster' toen ging een 
oorverdoovend gejuich op en was de maat ook vol. Allen stonden recht en kwamen rond 
de koster in hun handen plàkken. Die arme zieken hadden dus niet vergeten dat de 
koster, de h. Camiel De Suffer, voor het genoegen dezer zieken de stoet van Donck had 
laten doorrijden en voor hen de volksdansen met muziek had laten uitvoeren."194 Met de 
Maldegemsche Revue hoopt Gabriël De Lil le een dam te kunnen opwerpen tegen "al die 
drama's uit het wulpsch Frankrijk en alleen gekende wezens en gebeurtenissen te 

toonen."195 Het is niet de bedoeling iemand te kwetsen of aan politiek te doen, maar 
gewoon de mensen te amuseren. 

De eerste openbare vertoning van de revue gaat door op zondag 1 1  en maandag 1 2  
januari in Donk, in de zaal De Nieuwe Kroon, "nog schooner, want er zal muziek 
toegepast worden die ze als klankfilmen zal doen doorgaan". Na Donk komen Maldegem, 
Kleit, het Vossenhol en de Warmestraat aan bod: " Wij kunnen wat andere cinema's niet 
kunnen, naar het volk toegaan, want met de nieuwe appareil kunnen wij groot spelen, en 
ook klein, naarvolgens de zaa/'. 196 

Het programma ziet eruit als volgt: 
Journal Pathé (volgens De Li l le zijn deze fi lms onbrandbaar en mogen ze overal 
worden gespeeld, zelfs in eigen hu iskring) 
Dansen en stierengevechten in Spanje (één deel) 
Hoe Aron de politie meekreeg (één deel ,  komiek) 
De stoet van Donk (twee delen) 
De stoet van Maldegem (twee delen) 
Hoe de stoet van Maldegem 's maandags uitregende (twee delen) 
De vrouw met de gesloten ogen (acht delen, drama) 

44 1 Het nieuw oud Fordje van Henri (drie delen , klucht) 
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Op deze manier worden de Maldegemnaren in 't Getrouwe Maldeghem nieuwsgierig gemaakt voor een 
voorstelling van de Maldegemsche revue. 

De Lil le noemt zijn spektakel , waarvoor 1 of 2 fr. entree wordt gevraagd, een luxe
programma met muziekbegeleiding. '97 Dat is het al lesbehalve, het scherm blijkt een mat 
glas te zijn van ongeveer een vierkante meter en de beelden zelf zijn nogal beverig en 
duister. Toch wordt de voorstel l ing, die de week daarop nog eens wordt overgedaan, een 
enorm succes. De Lille schrijft daarover een verslag waarin vooral de reacties van de 
toeschouwers aan bod komen: "Nu kwamen we aan de stoet van Donk. Het was stil. Men 
hoorde de menschen met gedempte toon de tekst lezen:'Ten Westen van Maldegem ligt 
stil en eenzaam het lieve Donck'. En hun stoet volgen ze van 't begin tot 't einde. Spijtig 
dat het weder niet beter was en deze film gemaakt is bij uiterst duister weder. Maar toch 
volgen ze alles aandachtig als de dansende groep voorkomt. Dan is 't schateren van de 
pret. Eenieder is weer stil als de wagen der verheerlijking voorbij rijdt en als de Koster op 
't doek verschijnt. Dan is het een oorverdoovend gejuich. Daarna draaiden wij de stoet 
van Maldegem en weer volgden ze alles: de abdij van Zoetendale, Mijnheerke van 
Maldegem, Waektevier, 't vechten op den wagen van Jan Arix, Loden de Bourdere die den 
bak niet in wil, de wagen van de leutige marktkramers enz. enz. en als de dansende groep 
van Donck weer voorbij komt, dan weer een roepen en tieren, want velen bekennen zich 
zelve erin. Gedurende de poos zong men de liedjes uit de stoet en de Koster, de heer 
Camiel De Sutter, sprak dan in korte woorden over de voordeelen van den deftige 
cinema. . .  We hebben gezien op de wezens der menschen toen het gedaan was hoe ze 
tevreden waren . . .  108 In Donk volgt een derde en zelfs een vierde vertoning, jammer dat 
het godsdienstige missie was, of er kwamen er nog meer. 1 45 



De Li l le f i lmt voor die eerste Maldegemsche Revue nog heel wat andere reportages: de 
geboorte van de zevende zoon van Richard Lel iaert, het draaien van het kanon de . ' 
vrijheidsboom, het Te Deum, wielerwedstrijden, de processie, de loopkoers van Gent naar 
Knokke, de overstroming in Kleit, Middelburg in de sneeuw, opnames in Adegem, een 
sneeuwstorm, een trouwfeest in Vake "met het aloude stroppen der trouwers', de speite, 
zomer aan zee. Het is alsof De Li l le een eigen productiehuis wil opstarten, zijn revue laat 
h ij in Maldegem als volgt beginnen: "daar komen twaalf zwaantjes, een voor een, dan het 
woordje TROUW, daaronder dan FILMS stelt voor: Maldegemsch Revue."'99 Meer dan 
eens heeft h ij het over de productie van eigen f i lms, ook van speelfi lms. 

I n  Maldegem wordt de revue vertoond in de grote hal van de drukkerij ' t  Getrouwe. Er zijn 
tweehonderd zitplaatsen en driehonderd staanplaatsen voorzien, ook voor de tweede 
vertoning moeten mensen geweigerd worden. iedereen is laaiend enthousiast, bekenden 
worden toegeju icht, bij mensen die reeds overleden zijn - och, Here God toch - wordt het 
even stil om dan opnieuw te juichen als de vrijheidsboom in beeld komt. 

Op het Vossenhol wordt de f i lm vertbond bij Henri Lammens, in Adegem - de eerste 
fi lmvoorstel l ing ooit - in de herberg van Henri Foré. In Middelburg - ook de eerste 
fi lmvoorstel l ing in de geschiedenis van de gemeente - wordt gespeeld in de herberg van 
Arthur  Cattoor naast de kerk. Er wordt een avond georganiseerd ten voordele van 
voetbalclub Melda bij Camiel Buysse, in het eerste gedeelte van de weverij in de Katsweg 
aan de ingang van de velodroom, de latere Schouwburg .  I n  totaal wonen zo'n 2 500 
mensen de eerste revue bij. 

De opnames van M iddelburg "de oude stede', zijn bijzonder goed geslaagd en ze worden 
er op 1 en 2 maart vertoond. Het scheelt geen haar of de voorstel l ing kan niet doorgaan 
omdat de elektrische leidingen afgeknapt zijn door de sneeuw. In de herberg zitten de 
mensen als in een haringmand en Cattoor roept: "Er is wel geen elektriek, maar ik heb 
een groote Lampe Beige". Gelukkig maakt de cabinier alles vlug in orde waarna iedereen 
zich vergaapt aan de beelden van het eigen dorp in de sneeuw. 200 

Voor de cinema-avond op 9 maart 1 931 ten voordele van voetbalploeg Melda, is de 
weverij aan de Katsweg, op de weg naar de velodroom, in  een echte zaal herschapen. 
Op het programma staan Maldegemse gebeurtenissen, de missiestoet, M iddelburg in de 
sneeuw en enkele komische filmpjes, al les opgeluisterd door een symfonisch orkest (met 
grammofoonplaten). De feestavond "is ten prachtigsten gelukt'. Er wordt gevochten voor 
een kaartje, de zaal (30 bij 1 O meter) zit in een mum van tijd bomvol. Nicolaas De Lil le, 
de populaire Maldegemse l iedjeszanger, is een beetje aangedaan, Frans d'Abioul, een 
bijzonder artiest, draagt Boerke Naas voor en meester Abel Dhooge en Van Moffaert 
zorgen voor de muziek. 

De voorstel l ingen groeien uit tot echte volksfeesten. Overal wordt tussen de films door 
gezongen, muziek gemaakt, soms zelfs gedanst en toespraken gehouden. In Adegem 
wordt de filmavond op 22 maart 1 931 georganiseerd door de Bond der Jonge Vlamingen. 
De voorstel l ing begint er met volgend tekstbeeld: "De Bond der Jonge Vlamingen wenscht 
u allen een aangenamen avond'. Het geju ich is niet uit de lucht. Na het journaal en de 
Maldegemse stoeten, worden enkele Adegemse scènes vertoond: het u itgaan van de 
hoogmis waarbij voorzitter Pol Savat wordt toegeju icht, enkele beelden van Gustje 
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optreedt, het slachten van het grootste 
varken uit de streek door vijf slachters 
op de hoeve van Hermie i n  de 
Warmestraat, "een reus van 440 kgr. , 
kop 2 1  kgr. , smeerkoek 24 kgr. , 
achterhesp 37 kgr., voorhesp 22 kgr."201 

Vervolgens wordt Michel Strogoff 
vertoond, een f i lm in twintig delen die 
door De Li l le is aangekocht en bij al le 
voorstel l ingen wordt gedraaid. Tijdens 
de pauze zingt Georges Ros enkele 
liedjes, "den heer Ros zullen we dezen 
zomer filmen voor de nieuwe film van 
Adegem". Aan het ei nde van de 
voorstel l ing "zette de zaal een 
krachtigen Vlaamschen Leeuw in. Zoo 
eindigde de eerste dag" ." De tweede 
voorstel l ing op maandagavond is nog 
succesvoller: " Toen we de Maandag bij 
den heer Foré toekwamen, wist de 
vriendelijke man ons te zeggen dat 't 
spel zoodanig de Adegemnaren 
getroffen had, dat de zaal reeds op 
voorhand voor den Maandag was 
uitverkocht. 't Was waarachtig zoo. 't 
Was er nu zoo vol als een ei, juist nog 
een plaatsje om de toestellen te 
plaatsen en wederom dezelfden bijval 
als den dag tevoren. Op 't einde van 't 
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Dit is GUSTJE PEELAERTS. 

De overal in Vlaanderen gekende Gustje Peelaerts die 
ook in Maldegem en Adegem veel succes oogst met zijn 
Vlaamse liedjes. 

spel kondigde men een derde voorstelling aan, uitsluitend voor de kinderen. Meer dan 

honderd kinders, en daar de moeders mochten meekomen, was 't er weer bomvol. De 
heer Ros zong weerom zijn liederen. De heer Pol Savat deed de kinderen al te samen 
zingen en om te eindigen zongen zij rechtstaande op hun stoelen, hun klak zwaaiende, 
een luide Vlaamsche Leeuw, zeker is het dat hun gezang tot over de grote baan werd 
gehoord."2D2 Het is tijdens deze fi lmvoorstel l ingen dat voor het eerst wordt gesproken over 
een nieuwe zaal, die er inderdaad zou komen : de bekende zaal D'havé. 

I n  de zomer van 1 931 f i lmt Gabriël De Lil le alles wat hij kan voor de volgende editie van 
zijn revue: feesten,  kermissen, natuurrampen, plechtigheden. Heel bijzonder is de 
duivenfi lm: het inkorven van de duiven ,  het voederen, de reis, het lossen van de du iven 
in Arras en Dourdan, de prijswinnaar en ten slotte "Emiel De Coussemaker die rustig op 
zijn cabinet zat toen de duiven aankwamen en opsprong en met de broek in de hand naar 
het duivenhok vliegt, eerst nog onderweg een tuimelaar makende . . .  "203 De Li l le vernieuwt 
ook zijn materiaal: een nieuwe camera en projector, een zi lveren doek van vier vierkante 
meter vervangt het mat glas. Er kan nu drie kwartier f i lm na elkaar worden gedraaid. 

Adegem krijgt op 1 5  en 1 6  november de première van de tweede revue in de 
pasgebouwde zaal D'havé. Voor de twee voorstel l ingen wordt de zaal letterl ijk 
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ingenomen, meer dan 700 mensen verdringen zich bij de ingang.204 Na Adegem volgt de 1 47 
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GEMEENTE ADEGEM. 

K I N E M A-VERTOONINO 
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Ticket voor een cinemavertoning in de zaal Boels in 
Adegem. 

omreis naar Donk, M iddelburg, het Vossenhol en Kleit en met Molentjeskermis wordt er 
cinema in de openlucht gegeven205: " Op Molentjes kermis was het openlucht bij volle 
maan. Wij hebben toch gespeeld. Ons spel eindigde met de vlieger en de woorden 'Lang 
leve de onsterfelijke Molentjes-kermis'. Daarna kwam Gabriël De Lille op het doek te 
voorschijn aan allen een goeden avond wenschendfi'.206 Kleit wordt deze keer n iet 
vergeten :  de revue wordt er vertoondlin de herberg van De Coninck, net terug uit Canada. 
De schutters- en bolbaan wordt er in een min imum van tijd veranderd in een 
cinemazaal .  201 

4. De Vrouwe Courtmanszaal - Ossenstal - Schouwburg 

I n  oktober 1 93 1  voorspelt Gabriël De Lil le :" We zullen dezen Winter spelen in een zaal 
met 400 moderne zitplaatsen."200 Het nieuws wordt op 1 5  november 1 931 bevestigd: 
"Zooals iedereen weet brengen wij het eerste gedeelte der weverij in orde ten einde 
aldaar op fatsoenlijke wijze de Revue op te voeren." Er is een doek aangekocht van 3,50 
m, en de zaal zou waarschijnlijk begin januari 1 932 klaar zijn . 209 De zaal aan de Katsweg 
"wordt een vrije zaal die voor iedereen openstaat en die niet door kleinzieligheid en flauwe 
redens aan anderen zal ontzegd wordt'. Voor de revue is de kathol ieke Gi lde niet 
beschikbaar, vandaar dat De Lil les koortsachtig werken aan een eigen zaal .210 Week na 
week wordt de bevolking warm gemaakt voor de revue in de Vrouwe Courtmanszaal. 

Het is na de toneelvoorstel l ing in Adegem van Ik heb een mensch gedood dat Jozef De 
Lil le het idee krijgt "eens een vrije schouwburg te hebben om hetzelfde en honderd goede 
dingen aan onze menschen te kunnen gever/'. De oplossing ligt voor het grijpen. De 
famil ie bezit zoals gezegd een weverij aan de Katsweg bij de tekenschool waarvan het 
eerste gebouw ideaal l ijkt om er een zaal van te maken, de weverij zelf wordt 
ondergebracht in de tweede loods. Balken worden weggehaald, tiental len kilo's 
katoenstof opgeruimd, gaten gekapt en gestopt, muren bepleisterd en geverfd, deuren en 
ramen vernieuwd. De nieuwe klapzetels, echte clubzetels - een verbeterd Parijs model -
worden gefabriceerd bij Florent De Meulenaere op het Molentje, "ze overtreffen al wat we 
tot hiertoe hebben gezien, ze zijn zelfs zoo bestudeerd dat men in gewone 
omstandigheden niet meer met zijn kleederen tusschen de neergeklapte zitting kan 
gehaperd zitten". De Meulenaere plaatst prompt een annonce in  't Getrouwe: 
"Kunstmeubelmakerij bijzonder ingericht voor de antieke meubelen en cinemazetels, 
nieuwe modellen, vervaardiging van 200 cinemazetels per weet<'.211 Het legt hem geen 
windeieren, want ook in de Gilde worden nieuwe zetels door hem geplaatst.212 Het 
Gildenhuis met zijn zeshonderd gemakkelijke zitplaatsen wordt de ruimste zaal van de 
gemeente genoemd.213 



Er wordt gezorgd voor een unieke voetverwarming voor elke toeschouwer apart en het 
toneel is professioneel ingericht en verl icht, er wordt zelfs een automatisch openend 
toneelgordijn op kogellagers geïnstal leerd .214 Er is een inkomhal, een vestiaire met 
kapstokken, toi letten met "Engelsche W C. 's" apart voor mannen en vrouwen en ten 
slotte een ruime kleedkamer voor de optredende gezelschappen . "Alzoo heeft 't Getrouwe 

Maldeghem voortaan de liefste, de aangenaamste, de beste Schouwburg tot meerder heil 
van ons schoone volJ<'.215 Voor De Lil les mag de Schouwburg voor geen enkele zaal in de 
stad onderdoen: om de veertien dagen toneel, "het beste christen-vlaamsch tooneel dat 
bestaat, daartusschen alleen cinema van eigen werk of alleen de wereldbelangrijkste 
filmen of de eerste-in-verschijning".216 Ook van die intentie bl ijft na enige tijd niet zo veel 
meer over. En men zal de zonen de Li l le er niet van kunnen beschuldigen geen goede 
katholieken te zijn :  tijdens de missie of zending in Donk, Adegem én Maldegem worden 
geen fi lms gedraaid. 

Alhoewel wordt beweerd dat de n ieuwe zaal buiten en boven de politiek staat en enkel 
"ons oude trouwe Maldegem' wil dienen, is dat in de praktijk toch even anders, meer zelfs: 
de De Lil les werken met hun theaterzaal de verzui l ing in Maldegem in de hand. Er zijn de 
l iberalen met de Ceci l ia, de katholieken met de Gi lde en de De Li l les met de Schouwburg. 
Als eind 1 932 in  de ultrakatholieke Gazet van Maldegem de fi lmzalen worden opgesomd 
(Splendid, Ceci l ia, Burgersgilde) wordt de Schouwburg vergeten ,  ook in 1 934 wordt de 
zaal van Jozef De Li l le n iet vermeld.211 I n  't Getrouwe wordt vanzelfsprekend met geen 
woord gerept over de activiteiten in  de Gi lde. Wordt de Maldegemsche Revue van Gabriël 
De Lil le in Kleit vertoond, dan wordt in de zaal van het klooster ook een cinemafeest 
georganiseerd door de onderpastoor "die eer haalt van zijn nieuwe installatie" . En:  
diezelfde onderpastoor draait ook een revue, maar dan rel igieuzer getint: de zending, de 
processie, de H .  Hartfeesten, het feest van de Xaverianen . . .  210 Helaas, tijdens de 
voorstel l ing in het klooster is er een stroompanne in de centrale van Langerbrugge. De 
offervaardigheid van de onderpastoor wordt geloofd want de week daarop mag iedereen 
met een ticket een gratis projectie bijwonen .210 Als Gabriël De Lille met veel bombarie de 
verfi lming aankondigt van de legende van Het Heerken van Maldegem, wordt met 
evenveel publ iciteit aangekondigd dat toneelbond Ik  dien op 1 5  jul i 1 934 tijdens een 
Vlaamse kermis de legende van Het Heerken op den Donkeren Put gratis in openlucht zal 
vertonen.220 

Een vermakelijk incident dat de spanning en i rritatie in Maldegem goed i l lustreert, is de 
aangekondigde voorstel l ing in de Gilde van het toneelstuk van De Drie wijze gekken op 
1 4  en 21 januari 1 934 door de katholieke toneelbond Ik dien onder de leiding van Renaat 
De Lange. Schepenen Wil lemarck, De Sutter en Goethals voelen zich door het stuk 
geviseerd en schrijven op 8 januari 1 934 een brief aan pastoor Morre met het verzoek 
"kennis te kunnen nemen van den inhoud van het tooneelstuk" om hun  
verantwoordelijkheid te kunnen opnemen bij eventuele opstootjes. Pastoor Morre speelt 
de brief door naar De Lange: "Niettegenstaande wy U het recht ontkennen inzage te 
verzoeken van door ons op te voeren tooneelwerken en enkel ten titel van beleefdheid 
antwoord gevende op een brief aan onze geestelyke overheid gericht, berichten wy U dat 
het stuk "DRIE WIJZE GEKKEN" geschreven is door Austin Strong, vertaald door Jan 
Meyer en uitgegeven by de N. V. Vinks' uitgeversmaatschappy, Alkmaar." Een beetje 
spottend wordt er nog aan toegevoegd: " Ten zeerste de huidige zorg voor orde 
waardeerend door U aan den dag gelegd ter gelegenheid der opvoeringen van "Ik Dien", 
te,ekenen wy met de meeste beleefdheid". Politiecommissaris Sonck en veldwachter 1 49 



Een massa aanwezigen in de Schouwburg aan de Katsweg luisterend naar een politieke uiteenzetting van 
Jozef De Lille. De 'Foto's' moeten het hebben van mensen met 'petten', de 'Buffalo's van mensen met 
'hoeden'. 

Camiel Rootsaert krijgen bevel de opvoering bij te wonen: "Geene de minste Schimpen 

noch kwetsende woorden zijn daar uitgesproken geweest, ten opzichte van tenzij welke 
personen''. 221 

De meeste activiteiten in de Schouwburg worden georganiseerd door de Vlaams
National isten of het VNV. De politieke meetings volgen elkaar op: Hendrik El ias, Van 
Eename, Joris De Leeuw, Jef Tine! en andere Vlaamse kopstukken houden er vinnige 
Vlaamse toespraken waarna af en toe zingend door de Maldegemse straten wordt 
getrokken. In politiek opzicht is Maldegem in die tijd een kruitvat. Er wordt verder Vlaams 
volksonderricht gegeven, taal- en andere cursussen en didactische fi lms gedraaid. In de 
Gi lde probeert men dat alles na te bootsen, zonder veel succes evenwel. Als de 
katholieken zien dat de De Li l les de volksklasse binnenhalen, wordt "de Burgersgi/de 
omgezet in een Kristen Werkmanskring met een overhoopt succes voor de 
volksjongens."222 Het toneelgezelschap Schumacher, de VOS en de VTB verlaten de 
Splendid en organiseren hun activiteiten voortaan in de Schouwburg. 't Daghet in den 
Oosten, in ongenade gevallen bij de geestelijkheid, treedt er nu ook op en Eugeen De Lil le 
verzorgt er enkele kunstavonden met ' l ichtbeelden' en f i lms.223 Ook de Jeugdbond en de 
Broederband "met onzen beminden voorzitter de sympathieke Dr. De Li//e"224, vergaderen 
er, "de zalvende stem van dr. De Lille sloeg bij de menschen in''.225 Er worden kerstfeesten 
en herdenkingen gehouden. Op een kunstfeest van 5 mei 1 935 treedt het in de streek 
bekende Urselse a capella koor onder de leiding van Marcel De Pauw op, tussen de f i lms 
door worden enkele l iederen gezongen.226 Naarmate de maanden verstrijken, bl ijven al die 
activiteiten achterwege en worden alleen nog fi lms gedraaid, toneel gespeeld en 

50 1 meetings gehouden. 
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Dat de Schouwburg aan de Katsweg niet zomaar 'een zaaltje' is 
blijkt uit deze plattegrond van de zitplaatsen: precies 308 
toeschouwers vinden er een plaats. 

De Schouwburg - over de Vrouwe Courtmanszaal 
wordt n iet meer gerept - opent op woensdag 6 januari 
1 932, Driekon ingendag. In de volksmond heeft men 
het spottend over 'de Ossenstal ' .  I n  de weverij 
werden tijdens de Eerste Wereldoorlog namelijk 
ossen gestald die werkten op het vliegveld aan de 
Warmestraat. 227 

Even voor de Schouwburg opent, woedt een hevige 
storm , "nu was het in de werkelijkheid des woords, nu 
Maldegem zijn vrije vlaamsche burcht kreeg: Vliegt 
de Blauwvoet! Storm op zeef" Gelukkig is het slecht 
weer, anders was de zaal missch ien wel drie keer te 
klein, nu reeds zaten mensen in de gangen. Voor de 
De Li l les is zelfs slecht weer positief. 

De revue, deel I l ,  bestaat nu uit negen delen die elk 1 5  à 20 minuten duren: 
1 .  De maand maart, eerste communicanten, zwijntjeskermis, Ronde van Vlaanderen, 

peilen in  de vaart bij Strobrugge, de komst van de l ieve lente; 
2. Inkorven van de duiven aan het lokaal van Melda's snelvliegers en de reis naar 

Moeskroen; 
3. De treinreis van de du iven tot in Chantil ly; 
4. Van Parijs naar Dourdan, waar de duiven gelost worden ; 
5. Terugkomst van de duiven, aankomst bij Emiel De Coussemaker; 
6. Een u itstapje van de Katholieke Arbeidersjeugd, vormsel door de b isschop, de 

dansende Krone op Donk, brand in het Bloemestraatje; 
7 .  Nieuw Kwartierkermis en bloemenstoet, wolkbreuk in 't Peurken en op de Akker op 

7 jul i ,  "eenig document van het natuurwonder van regen en ijs midden den zomer''; 
8. Een vliegtuig van de dienst Engeland - Zweden verliest een motor, de motor in de 

tuin van Pieter De Coninck, de pi loten halen de motor op, in augustus vindt een 
pikkende Gustaaf Boute de helft van de schroef, Akkerkermis; 

9. Donkkermis, Maldegemkermis, plechtigheid van Bu rkel op 1 8  oktober, op 
november naar 't kerkhof, het n ieuw station van Donk, Sint-Niklaas op ronde.220 

Alhoewel deze revue door meer dan 2 000 mensen wordt bijgewoond, wordt het geen 
organisatie met winstoogmerk genoemd. In de Maldegemse straten wordt toch geroepen 
dat het al lemaal zakkenvullerij is, waarop 't Getrouwe de roepers u itnodigt de 
boekhouding te komen nazien. N iemand daagt op natuurlijk: "De mannen van 'al voor 't 
geld' zijn de boeken niet komen inzien. Doe wel en zie niet om . . .  "229 Met het entreegeld, 
2 of 3 fr., worden materiaal en f i lms aangekocht. De fi lms worden geprojecteerd met een 
ultramoderne projector en met een "schoon Amerikansch radio- en pickuptoestel, zoo 
helder en goed dat alleman bedrogen is en meent dat in werkelijkheid een kunstzanger in 
de schouwburg de toon aangeeft."230 De aanwezigen zijn erg enthousiast tijdens de revue: 
bij het lossen van de duiven wordt gejuicht, als De Coussemaker "in zijn vliegende vane" 
naar zijn duiven rent gaat er een ongehoord gelach op.231 1 5 1 



Op de achtergrond het gebouw, 'Hët Bagijntje', in de Katsweg. Daarnaast de woning van Kamiel Janssens 
( 1 920) en verder de weverij waar hij meestergast was. De weverij, de 'Ossenstal' genaamd, werd 
omgebouwd tot de eerste schouwburg van de familie De Lil le. 

Alhoewel de Schouwburg reeds in 1 932 opent, vraagt Jozef De Lil le pas in december 
1 934 bij het gemeentebestuur de toelating een cinema- en toneelzaal te mogen openen 
aan de Katsweg op perceel sectie G/1 79w. De plannen liggen voor iedereen op het 
secretariaat om er kennis van te nemen.232 In augustus 1 935 wordt de toelating verleend 
om de Schouwburg aan de Katsweg te vergroten, ook nu kan iedereen de plannen inzien 
om er eventueel opmerkingen over te maken.233 

5. De geluidsfilm 

De fi lms die in Maldegem tot in 1 932 worden vertoond, zijn al lemaal stomme fi lms met 
tekstframes. Weliswaar opent de Splendid in 1 920 met een buitengewone vertoning met 
muziek en worden de fi lms zogezegd begeleid door een bijzonder schoon orkest, maar 
dat bl ijken wassen phonograafp/aten te zijn .  Het grootse euvel daarbij is het gebrek aan 
synchronisatie, soms is een brand allang geblust als men de sirenes van de brandweer 
hoort, men ziet iemand schieten en hoort pas later de knal .  Het is ons niet bekend of in 
Maldegem ooit f i lms werden vertoond met pianobegeleiding, laat staan met een orkest. In 
grote bioscopen in de stad gebeurt dat wel .  Voor de vertoning van Ben Hur in Gent 
rammelen de muzikanten met kettingen, slaan met hout en ijzer en zorgen voor krakende 
deuren en piepende wielen. In 1 932 wordt in de Splendid nog steeds gewerkt met 



fonoplaten "terwijl de muziek, zoo passend gegeven volgens de omstandigheden van het 
drama, ons volk waarlijk in vervoering brengt."234 Ook in de G ilde wordt in 1 933 nog met 
fonoplaten gewerkt, de toen veelbesproken film De Koning der Koningen wordt er 
vertoond met "muzikale aanpassing, geluid en klanknabootsing".235 

Toch l ijkt er schot te komen in de sprekende fi lms. I n  1 929 zijn in Parijs "twee sprekende 
cinemas in gang'. Het zijn daarbij niet de speelf i lms die 'spreken' ,  maar wel de journaals: 
"Komt er een film met een wedstrijd van autobooten of motorbooten bijvoorbeeld, dan 
hoort men die aankomen, ronken en pletsen in 't water, en men hoort de menschen 
jubelen met in de verte de fanfaren die op de tribune spelen". In Amerika worden 
honderden zalen uitgerust met klankprojectoren ,  het publ iek is er verzot op. Een 
moeil ijkheid is dat de mensen bij ons geen Engels begrijpen, er zouden honderden 
Nederlandstalige artiesten naar Hol lywood moeten om alle rollen in te spreken, een 
onmogelijke zaak. Later zorgen ondertitels voor een goedkope oplossing. 

Dankzij het Movietone-systeem wordt het opnemen van geluidsfi lms almaar goedkoper, 
beeld en geluid worden namelijk op hetzelfde ogenbl ik opgenomen , het geluid bevindt 
zich in de vorm van l ichtpuntjes of streepjes op de fi lmband die bij het afspelen omgezet 
worden in geluidssignalen. In België wordt de geluidsfi lm in november - december 1 929 
verwacht: "Dezen Winter, of nog eerder, zullen er sprekende cinemas in Brussel zijn. Eer 
drie maanden verder, gaan door de Amerikaansche Western Electric Compagnie 2 000 

sprekende toestellen afgeleverd worden, 20 jaar is er naar gezocht en heden toch 
gevondert'. 236 

De eerste klankfi lms worden in november 1 929 vertoond in Ciné-Theater Oud Brugge, er 
wordt zelfs beweerd dat daar de eerste klankfi lm in België is vertoond. I n  1 931 wordt in 
het Vlaamsch Huis in Tielt de eerste echte klankfi lm afgerold: The Jazz Singer met Al 
Jolson, reeds in 1 927 geproduceerd. Feitel ijk is er maar een paar minuten echt gezang in 
deze fi lm.  Jolson zingt het nummer Mammy twee keer en spreekt het publiek toe, de rest 
van de soundtrack van de fi lm is muziek. 

Een zekere 'Mijnheer' schrijft over die eerste klankfi lms in Brugge in 't Getrouwe volgend 
verslag dat een goed beeld geeft van het cinemabezoek in die tijd:  

" Voor een reclamebord hield Mariett haar Fiat stil: reuzen/etters blaften:'De eerste 
sprekende film in België . . .  kinema Oud-Brugge'. We gingen zien. 
Oud-Brugge is de lekkerste feest- en kinemazaal die ik weet in het land. Geen doolhof 
van trappen; ge neemt uw 'entree' aan het winket, een deftig deurwachter slaat het . 
voorhang weg en . . .  ge staat binnen. Ruimte overal. Aan smalle tafeltjes zit het publiek, 
confortabel en convenabel; geen populo; in de zomer zelfs 'n goed percent Engelschen, 
met uilebrillen en pullovers. 
Mariett zoekt zonder overijling 'n gewenschte zitplaats. In de gangetjes tusschen in het 
publiek ijlen de garçons, en bezorgen drankjes, rooksel, Moka en pasgeld. Langzaam 
zakt het doek tusschen twee steenen torentjes 'die zoo oud-Brugsch zijn', vindt Mariett. 
Knip; licht uit. En parmentig, daar zien we nu, en hooren meteen, de geluidsfilm: deuren 
klappen toe, auto's trompen, klokken luiden, slapers snorken, acteurs praten, lachen, 
niezen, zingen. 

l s3 



Daar zien we nog, en hooren, meteen troepen die defileeren met muziek op kop, een 
menigte die lawaait, een pianist die Chopin uitvoert, een zingende viermanschap, een 

klagende cello. Daar zien we nu, en hooren meteen, de sprekende film. 

Perfekt? Nog niet. Daar zijn momenten dat de luidsprekertoon domineert, daar zijn 
acteurs die 'n reuzestem krijgen, bijwijlen. Het was een vertooning als proef, ter 
kennismaking dus. Om deze vertooning verdient Oud-Brugge, modern in haar streven, 'n 

pluimpje. Ook om haar Flandria-film, waar wij beiden met ontroering eigen menschen en 
eigen streek zagen gefilmd. 

'Hoe hem zoo'n sprekende film ineen zit?', vraagt Mariett, bij het buitengaan. Ziet u, 
nevens de filmband die de beelden fotografisch opnam, draait een tweede band die de 
geluiden electrisch opnam. Beide opnamen gebeurden gelijktijdig en worden nu idem 
gelijktijdig ontrold. Ik loer schuin naar Mariett, die gelukkig geen verderen uitleg vraagt."= 

De eerste geluidsfi lm wordt i n  Maldegem op maandag 7 maart 1 932 om 1 9  uur  vertoond 
in de Schouwburg: " Binst den feestavond van de VTB geven we namelijk voor de eerste 
keer een honderd ten honderd sprekende film. Er zijn twee werkwijzen: 1 .  met 
aangepaste phonoplaten zooals 'Van het westelijk front geen nieuws' heeft zien 
verschijnen, 2. klank en spraak op de film, er is 30 jaar naar gezocht. Bij het 
projectietoestel is een lector, een toonlezer, die de film via een lichtcel afleest en omzet in 
klank via luidsprekers. Nu maandag voor het eerst met het modernste toestel ter wereld 
met een lector-projector waarin licht en toon een geheel zijn''. 

Het is een proeffi lm met actual iteiten, een fanfare, een pastoor die de jagers zegent, een 
r;p.cewedstrijd, een zinkend sch ip en een wedloop in open veld .238 De Schouwburg zit 
bomvol en het pub l iek wacht n ieuwsgierig af: " Toen werd de sprekende film 

aangekondigd, het onmogelijke dat toch mogelijk was, daar een van de buitenlandsche 
firma 's een volledig nieuwe instelling van sprekende filmen op de markt bracht, 8 dagen 
geleden in 't land gekomen en wij de allereerste vertooning voor het publiek genoten. 
Prachtig is de weergave geslaagd, helder en vast van beeld, klaar en juist van toon en 
spraak. Weer met vreugde en met een tikje hoogmoed dat men dit zag en hoorde en met 
een lach van dankbaarheid volgde de bomvolle Schouwburg deze reeks sprekende 
actualiteiten. "Geef ons dat regelmatig in de Schouwburg!'239 

De Gazet van Maldegem reageert n ijdig, er wordt op zeun Maldegems de draak gestoken 
met de vertoning waarvoor minder dan 50 mensen kwamen opdagen: "De Heeren van 't 
Getrouwe hen overlast groot lawaai gemaakt onze den eersten sprekenden en geluidsfilm 
gingen afdraaien."240 

De Ceci l ia reageert met een volledig programma geluidsfi lms, en ook de Splendid maakt 
reclame voor de sprekende en zingende f i lm. In beide gevallen gaat het over fi lms met 
grammofoonplaten, dus geen echte geluidsfi lms.241 Voor die f i lms moeten Maldegemnaren 
nog steeds naar cinema Oud-Brugge. 

Ondertussen worden in de Cecil ia veranderingswerken u itgevoerd aan de projectiecabine 
en worden gelu idsprojectoren geïnstalleerd. I n  1 932 wordt de heropening aangekondigd 
voor 24 en 25 september "met de laatste zang- en spreekfilm" en de zaal is "gansch 
geïnstalleerd met een modern spreek- en klankfilmapparaat'. Maar eerst wordt op 1 8  

54 1 september het café, "ultra modern in kubistischen tranf'2•2 geopend naar een ontwerp van 



architect Laurent Cromheecke waarvoor de aanbesteding plaats vond op 2 mei 1 931 . 243 
Het is dus in de Ceci l ia dat de eerste geluidsspeelti lm in Maldegem wordt vertoond, en 
dat verloopt niet zonder moei l ijkheden. In het Paradijs van de Wals, 1 800 meter lang, met 
de beroemde Charlotte Suza, zou op de heropening van 24 september worden vertoond, 
maar door een defect aan de apparatuur kan de f i lm pas op 30 oktober worden 
gedraaid .244 Enkele weken later wordt de eerste gel uidsfi lm vertoond van het duo 
Doublepatte en Patachon, en op 20 november ziet men er "De man van Mexico: de eerste 
sprekende cowboy alhier gezien en gehoord'.245 Naast de klankfi lms worden af en toe ook 
nog stomme fi lms gedraaid. In de Ceci l ia wordt op 4 en 5 mei 1 935 Het Rood en het Zwart 
vertoond, "een buitengewoone schoone, stille film uit de Fransche revolutie in 9 deelen".246 

6. De fi lm van Mijnheerken van Maldegem 

Aangemoedigd door het éclatante succes van de Maldegemsche Revue vat Gabriël De 
Lille "het plan op om iets te filmen uit Maldegems zoo groote geschiedenis". In 't Getrouwe 

van 21 februari 1 932 lanceert hij voor het eerst het idee een Maldegemse f i lmclub te 
stichten want "er wordt nu een plan opgemaakt om dezen zomer een film te maken uit 
Maldegemsch Geschiedenis, namelijk De legende van Mijnheerken van Maldegem ofwel 
De Stem uit het Woud". 

Aan de oproep tot medewerking wordt een goed gevolg gegeven, er bieden zich een 
dertig geïnteresseerden aan, "ons nieuw plan heeft alhier een goeden indruk gemaakt en 
indien de film tot een goed einde kan worden gebracht dan staat hij in Maldegem een 
groot succes te verwachten". De Lil le heeft reeds een scenario bedacht en publ iceert de 
voorlopige rolverdeling: 

Mijnheerken van Maldegem, Baron van Maldegem 
Slotvrouw Adelgonde, zijn vrouw 
Jonkvrouw Hi lde, zijn dochter 
Geraard Joris, pastoor van Maldegem 
Gerold, de herder 
Frieda, zijn verloofde 
Arke, hovenier op Reesinge 
36 ketel lappers met Berthold, Ivo en Lieven als hoofdmannen van de bende 
50 pijkeniers uit Brugge 
Overheden der stad Brugge en hofdames 
En verder: een klokluider, een metselaar, een paard, een kudde schapen, enz.247 

De locaties zijn reeds uitgekozen en er zul len elke zondagnamiddag een paar scènes 
worden opgenomen .248 Het scenario van de f i lm is niet zo vlug klaar als De Li l le had 
gehoopt en daardoor wordt de stichting van de fi lmclub een paar keer uitgesteld. Ook 
blijkt dat "de film geweldig veel gaat kosten. De kleederen zullen de grootste onkosten 
zijn".249 

De definitieve stichting van de Maldegemse fi lmclub gebeurt dan op maandag 1 1  april 
1 932 in de Schouwburg aan de Katsweg. Ruim driehonderd belangstel lenden zijn 
opgedaagd om te luisteren naar een uiteenzetting van producer-regisseur-scenarist 
Gabriêl De Lil le: "Over twee jaar begonnen we met de "Revue van 't jaar 30" en wij 
hadden een ongekende bijval. Verleden jaar hebben we terug een revue gemaakt en 
daarbij de "Duivenfilm" en de bijval was deze maal dubbel zoo groot als het eerste jaar. l ss 



Wij besloten dit jaar terug een revue samen te stellen en ook, en daarom is deze 

vergadering bijzonder belegd, het aandurven een film te maken uit onze zoo schoone 
geschiedenis, namelijk 'De legende van Mijnheerken van Maldegem'. Eenieder van u kent 

immers de geschiedenis. Over Mijnheerke bestaat enkel een gedicht. En naar dit gedicht 
is een scenario geschreven dat wij trouw zullen volgen. Ik zal het u voorlezen: Midden de 
uitgestrekte wouden, niet ver van de groote heirbaan welke Gent en Brugge verbindt, rijst 
hoog en bonkig de heerlijkheid van Mijnheerke van Maldegem. . .  Iedereen volgt met 
aandacht de voorlezing. En wanneer de spreker eindigt vraagt hij: 'Wie doet er mede aan 
de film?' en dadelijk komen zeventig mannen te voorschijn om zich te laten inschrijven. " 

De geïnteresseerden komen voornamelijk uit Maldegem (wijk Akker) , maar er zijn ook 
belangstel lenden uit Adegem, Middelburg en zelfs één u it Merendree.250 
De opnames starten in mei 1 932 en het moet gezegd dat de grote middelen worden 
ingezet: de ketelaars, pijkeniers ,  f iguranten, acteu rs en actrices worden soms met twee 
autobussen tegelijk naar de set gebracht waar alles er tamel ijk professioneel aan toe 
gaat. Na enkele weken dienen de locaties strikt geheim te worden gehouden, want de 
vele nieuwsgierigen h inderen de werkzaamheden. De rushes worden tijdens aparte 
vergaderingen exclusief aan de leden van de fi lmclub vertoond; die kunnen er dan hun 
mening over kwijt. Voor de hoofdrollen worden twee toneelspelers aangetrokken van het 
in Maldegem goed gekende gezelschap Schumacher uit Gent: Schumacher zelf vertolkt 
de rol van M ijnheerke, juffrouw Derese neemt die van de dochter voor haar rekening.251 

Vanaf augustus 1 932 wordt het wat sti l ler rond de fi lm.  De gemeenteraadsverkiezingen 
van zondag 9 oktober 1 932 naderen en de famil ie De Lille heeft wel wat anders aan haar 
�oofd dan de film over Mijnhéerken van Maldegem. De onafgewerkte prent wordt wel als 
propaganda gebruikt .  Op donderdag 8 september 1 932 wordt op de Akker ''voor het 
sluiten van de Kermisse" een verkiezingsavond door de partij De Lille georganiseerd. 
Vanaf acht uur  is het onafgebroken "wafelkermis voor de moeders en de kindererl'. Om 
halfnegen volgt een openlucht-cinema met de gebeurtenissen uit de streek, een klucht in 
twee delen en vervolgens vertoont de Fi lmclub (= Gabriël De Lil le) "uit genegenheid voor 
de vele leden van den Akker, en om de Maldegemsche bevolking te toonen wat met 
goeden wil en samenwerking kan bekomen worden met volksjongens" enkele scènes uit 
de fi lm ,  "in het bijzonder die scenen waar de leden van den Akker het meest in 
voorkomen". 252 

Naderhand wordt in 't Getrouwe met geen woord over deze avond gerept, want h ij eindigt 
met een kloppartij op de Buffalo's. 

Het is duidelijk dat de f i lmclub wordt misbruikt om politieke propaganda te maken voor de 
partij De Lil le bij zowel de gemeenteraads- als parlementsverkiezingen. Op vergaderingen 
van de fi lmclub wordt de partij van burgemeester Cuelenaere steevast gehekeld.253 Ook 
u it verkiezingspamfletten bl ijkt dat de fi lmclub de politiek van Jozef De Lille dient. Hierin 
wordt geschreven dat de burgemeesterskliek de Maldegemse fi lmsterren verwijt voor 
"citésterren254, huilende bende, boschmannen en Baeckelandtsbende". En na een reisje 
naar Knokke belandt de autobus met de citésterren toeval lig ( ! )  in Strobrugge, waar 
toevall ig ( ! )  het burgemeesters-muziek aanwezig is. Een scheldpartij, die ei zo na ontaardt 
in een vechtpartij, is het gevolg. 255 Het zoveelste Maldegemse verkiezingsincident. . .  



I n  oktober 1 932 laat Gabriël De Lil le de leden van fi lmclub weten dat het slechte weer de 
oorzaak is dat "de film erg vertraagd is". Pas na de verkiezing van zondag 27 november 
1 932, waarbij Jozef De Lil le tot volksvertegenwoordiger wordt verkozen, onthu lt Gabriël 
De Lil le de ware reden van de vertraging en schrijft dat "de achtereenvolgende 
verkiezingen het onmogelijk gemaakt hebben vergaderingen te beleggeri' en dat 
daardoor niet verder aan Mijnheerken van Maldegem kon gewerkt worden .256 

I n  de volgende maanden wordt het volkomen sti l rond de met veel enthousiasme 
opgerichte fi lmclub.  Op 21 mei 1 933 lezen we dat de leden van de filmclub binnenkort 
zul len bijeenkomen om alle fragmenten van de f i lm te bekijken. U it het berichtje kan 
worden opgemaakt dat "reeds zes groote delen" afgewerkt zijn en dat de rest in juni
augustus 1 933 zal worden opgenomen. Het is er nooit meer van gekomen, de f i lm bleef 
jammer genoeg onafgewerkt . . .  

U it de  afloop van deze verfi lming van Mijnheerken van Maldegem en  u i t  het i n  elkaar 
zakken als een pudding van de fi lmclub nà de verkiezingen, bl ijkt duidel ijk dat de f i lmclub 
ten dienste stond van Mijnheer De Lille en niet van Mijnheerken van Maldegem. 
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donderend succes kent in Maldegem. 

7. De Witte257 

Medio 1 934 maakt Jozef De Lil le een reis naar Amerika en hij ziet en ondervindt er de 
macht van de reclame. Dat laat zich bij zijn terugkeer di rect voelen in de publ iciteit die 
gevoerd wordt voor de films in de Schouwburg, de zaal waar "de prachtigste films worden 
gedraaid, tegen de goedkoopste prijzen, de zuiverste sprekende cinema der streek".258 [ 57 



De Splendid bl ijft steken bij populaire cowboyfi lms en ziet zijn publiek week na week 
sl inken. I n  de Ceci l ia worden, naast commerciële prenten met Rudolf Valentino, de 
succesvol le Tarzanfi lms en klassiekers met Marlène Dietrich,  Lil ian Harvey, Buster Keaton 
en Laurel  en Hardy, toch ook meesterwerken als City Lights met Chapl in en King Kong, 
den reusachtigen aap vertoond.259 

Voor "De Witte, de eerste Vlaamsch sprekende film gedurende de schoone kerstweek in 
den Schouwburg" wordt een echte barnumreclame gevoerd met bijdragen in 't Getrouwe 

en met strooibriefjes die in al le oml iggende gemeenten worden verspreid. De fi lm wordt 
niet minder dan tien keer gedraaid, op tweede kerstdag zelfs in de zaal D'havé in Adegem 
en er is ook sprake van een vertoning in Kleit. Wegens technische problemen (lees: 
problemen met de verdeler) gaan die vertoningen echter niet door, wel wordt vanu it 
Adegem een bus ingelegd. De reeks voorstel l ingen begint op vrijdag 2 1  december om 1 9  
uur  met een eerevoorstelling. 

Op 2 december wordt aangekondigd dat er kaarten voor de fi lm te verkrijgen zijn :"Het is 
van heden af toegelaten kaarten voor te behouden bij Gabriël De Lille, om op de 
schoonste dagen vaste genummerde plaatsen te hebberi'. Een zekere De Sutter uit Aalter 
bestelt vijfentwintig kaarten van 3 fr. en komt met een bus, er komt een luxebus met 
veertig man u it Moerkerke en M iddelburg ,  "van alle kanten komen vragen van autobussen 
en vrachtwagens'. I n  Donk heeft iedereen het over De Witte, Donkenaars die met de fiets 
komen, krijgen de raad de trein van 1 8  uur te nemen, want "die geen velo bezit met een 
rood lichtje van achter' mag zich aan een bekeuring verwachten. iedereen die een kaartje 
koopt, krijgt ook een pronostiekbriefje: wie raadt hoeveel toeschouwers naar de fi lm zul len 
komen, krijgt een zi lveren zakÜurwerk ter waarde van 1 68 fr. De kaartjes vliegen dan ook 
ae deur u it .  In 't Vlaamsch H uis op de Markt zijn overigens vijfhonderd gratis plaatsen voor 
fietsen voorzien. 

De fi lm kent een overdonderend succes, meer dan twintig autobussen voeren volk aan en 
in totaal wonen 2 863 toeschouwers de negen voorstel l ingen bij , de zaal zit telkens 
bomvol.260 Als klap op de vuurpijl is acteur Hendrik Verschueren, die in de film de rol van 
herbergier Krol speelt, de vader van Liesken, op een van de voorstel l ingen aanwezig en 
vertelt over de opnames van de fi lm in Duitsland.261 

Voor De Jantjes worden zeven vertoningen voorzien en ook Bleeke Bet lokt vol le zalen. 
Uit U rsel alleen al komen 1 40 toeschouwers en de pronostiek voor deze fi lm, die door 
2 463 toeschouwers wordt bijgewoond, wordt gewonnen door Maria Vercruyse van 
Broekhu ize .262 De Jantjes ( 1 934) is de tweede Nederlandse gelu idsfi lm die in de bioscoop 
wordt vertoond. Samen met Bleeke Bet behoort De Jantjes tot de categorie Amsterdamse 
Jordaanfilms, waarvan er in de jaren dertig een aantal worden gedraaid. In zowel De 
Jantjes, Bleeke Bet als De Kribbebijter is de in die tijd bekende Nederlandse actrice én 
filmdiva Fientje de la Mar te bewonderen. 
Het doel van de De Lil les is "ten minste alle drie weken een Vlaamsche of Nederlandsche 
film te draaien, telkens een hele week en dit te Maldegem, Adegem, Kleit, Ursel en 
Moerkerke. We stellen de filmen in eigen taal boven alle andere".263 Door de vertoning van 
de fi lms buiten Maldegem vallen de verplaatsingskosten weg en kan niemand zich 
uitgesloten voelen . Voor het fi lmseizoen 1 935-1 936 worden volgende Vlaamse films 
geprogrammeerd.  Voor a l le duidel ijkheid: in Nederland gemaakte f i lms worden 
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November: 

Veel in Nederland geproduceerde films werden als 
Vlaamse producties voorgesteld, zo ook Bleeke Bet en 
De Jantjes 

De Familie van mijn Vrouw (met Johan Kaart, de schele van De Jantjes) 
De fi lm is gebaseerd op een toneelstuk van A. Duprez en wordt door critici omschreven 
als de slechtste Nederlandse fi lm u it de jaren dertig, vooral de buitenopnamen doen de 
f i lm geen goed. In Maldegem wordt de fi lm aangekondigd als een meesterwerk, "een film 
van menschen die onze moedertaal spreken".264 Hij wordt op 1 november vertoond in 
Moerkerke, op 2 november in Adegem, op 3 november in de Schouwburg, een tweede 
keer in Adegem en 's avonds nog eens in de Schouwburg, op 4 november in Kleit en in 
de Schouwburg, op 5 november in Ursel en op donderdag 7 november in de Schouwburg. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Gabriël De Lille en kosten 2,  3 of 4 fr. Soms worden de 
filmbobijnen nog tijdens een voorstel l ing van de ene naar de andere zaal gebracht. 
Gabriël De Lille wist te vertel len dat de motorrijder die dit merkwaardige transport 
verzorgde op een keer pech had of was gevallen, waardoor het publiek enige tijd diende 
te wachten op het vervolg van de f i lm. 

December (Sinterklaas) 
Alleen voor U naar een scenario van Ernest Claes, met muziek van Renaat Veremans en 
met bijna alle acteurs uit De Witte. De film speelt in Antwerpen en wordt een hele week 
vertoond in Maldegem en oml iggende dorpen. In deze film treedt Pola Cortez op, "het . 
nieuw Vlaamsch filmsterrekeri'.265 

December (kerstdagen) 
Uilenspiegel leeft nog naar een scenario van Ernest Claes en Edith Kiel en met muziek 
van Veremans moest een even groot succes worden als De Witte. Naast Jefke 
Bruyninckx speelt ook Fernandje Buyl mee: "Komt zien en lachen, komt zien naar het 
tweede Vlaamsche jongentje Fernandje Buy/, komt zijn lied horen die hij zegt op de markt 
te Brugge . . . " .200 Deze fi lm wordt zeven keer vertoond in de Schouwburg, twee keer in 
Adegem en Ursel en dan nog in Kleit en Moerkerke. Naast U i lenspiegel worden ook vele 
honderden liefhebbers bekoord met de nieuwste Tarzanfi lm, "Tarzan als gentleman in 
Engeland en terug naar het oerwoud". Ook die fi lm wordt zeven keer gedraaid. l se 
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DIT n! EEN VOORSTEL VOOR DEN NlEUWEN SCHOUWBURG-OEVEL 

Januari 

Voor de al lereerste 
Maldegemse Schouwburg 
aan de Katsweg ontwerpt 
bouwkundige Robert 
Hebb deze voorgevel die 
nooit is gerealiseerd. 

Malle gevallen, met Johan Kaart en al le andere bekende Hollandse artiesten.267 

Februari 
De Big van 't Regiment, "een prachtige Vlaamsche film" ( ! )  met Johan Kaart, Fientje de la 
Mar en Frits van Dongen. Een Hollandse soldatenklucht die speelt aan de Nederlands -
Belgische grens tijdens de Eerste Wereldoorlog, bij de mobil isatie van het leger. Van deze 
f i lm worden tien voorstel l ingen gegeven. Als tegenzet programmeert de Ceci l ia Een lied 
gaat de wereld rond. 268 

Maart (waarschijn l ij k) 
De Kribbebijter met Cor Ruys, "een der schoonste Hollandsche filmen". Douglas 
Fairbanks is tezelfdertijd in de Cecil ia te bewonderen in De Drie musketiers. 

I n  elke voorstel l ing wordt "steeds het Nederlandsch gesproken dagblad' vertoond. 
Omwille van de hoge huurkosten wordt voor deze fi lms iets meer gevraagd, "zooniet wilde 
men ons de filmen niet verhureri'.269 

Het succes van de Nederlands gesproken fi lms werkt aanstekelijk, want ook in de Ceci l ia 
worden er gedraaid: Op Hoop van Zegen, gebaseerd op het toneelstuk van Herman 
Heijermans over de zware omstandigheden waarin de vissers werken en over hun famil ie, 
instrumenten in de handen van rijke bazen uit de bovenlaag. Deze fi lm werd vertoond op 
het toen al zeer prestigieuze Festival van Venetië.210 Ook de Hol landse succesfi lm Op 
schok met Fientje de la Mar lokt veel bezoekers.211 En verder worden nog 
geprogrammeerd: Het Meisje met de blauwe Hoed, Barkades enz.212 

I n  september 1 936 wordt aangekondigd dat nog enkele maanden "zal worden 
voortgespeeld in de oude zaal, wellicht met Nieuwjaar of Lichtmis zal de nieuwe 
Schouwburg er staan." Hiermee wordt de verbouwing van de Schouwburg aan de 
Katsweg bedoeld, want de nieuwe Schouwburg wordt pas op 31 jun i  1 938 ingehuldigd. Er 
worden nog enkele Nederlandse f i lms gespeeld, onder andere Suikerfreule, dat speelt in 
den Oost en er wordt het publiek meegedeeld dat "de productie van Warner Bros is 
gehuurd'. Ook de Schouwburg ontsnapt niet aan de pletwals van de Amerikaanse 
productiehuizen .273 



8. Tweede verkoop van Sint-Barbara 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1 932 bijt de partij van senator
burgemeester Cuelenaere in het zand en wint de partij van Jozef De Li l le. De zeer bits 
verlopen kiescampagne verdeelt Maldegem in twee kampen en verzuurt nog jarenlang 
het maatschappelijke leven: er zijn de Foto's (partij De Lil le) en de Buffalo's (partij 
Cuelenaere) , men is voor of tegen. De andere politieke partijen ( l iberalen en socialisten) 
spelen een eerder bescheiden rol .  

De verkiezingen worden slechts op 6 januari 1 933 door de bestendige deputatie 
goedgekeurd, de eerste gemeenteraad met het n ieuwe bestuur vindt plaats op maandag 
23 januari . De benoeming van burgemeester Jozef De Lille sleept aan tot 25 september, 
de inhuldiging gebeurt op 1 9  november 1 933. Enkele weken later reeds, op 24 december 
1 933, wordt h ij afgezet. Totaal onverwacht wordt Hector Cuelenaere in  januari 1 934 
opnieuw aangesteld. Maldegem staat op stelten, dertig rijkswachters komen de orde 
handhaven. Ze worden ingekwartierd in Sint-Barbara, dat prompt herdoopt wordt tot 
'kazerne Sint-Barbara'. De staat van beleg sleept weken aan, honderden Maldegemnaren 
worden bekeurd. Voor de gemeenteraad mag elke partij - met kaartjes! - enkele mensen 
uitnodigen, steeds zijn rijkswachters present.214 

Gezien het financiële verlies voor de gemeente, besluit de gemeenteraad op 21  april 1 934 
Sint-Barbara opnieuw te verkopen.275 Het punt van de verkoop "dat voor eeuwig in de 
hersenen der menschen ingeworteld is en waar 't verstand bij stilstaat' wordt als volgt 
besproken: 
Tweede punt: St.-Barbara 
De h. Cuelenaere beziet de stukken uit het dossier en zegt: Er is ook de brief met 
schatting van St. Barbara in 1 927, meer geschat dan de prijs waarvoor ik het gekocht heb. 

De Suffer: 

Cuelenaere 
Willemarck 
Cuelenaere: 
Willemarck 
Cuelenaere 
Willemarck 
Cuelenaere 

De Lille: 
Cuelenaere: 
De Lille: 

Cuelenaere: 

Hoeveel is 't geschat? De schatters die ge na den koop aangesteld 
hebt, kunnen schatten gelijk ze willen. 
't Is geschat boven de waarde van de prijs van aankoop, 1 52. 400 fr. 
En 't heeft 165 000 fr. gekost. . .  
153 000 fr. . . .  
Ge hebt het toch 165 000 moeten betalen. 
De onkosten zijn de koopprijs niet. 
St. Barbara kostte toch, te betalen door de gemeente, 1 65 000 fr .! 
't Is geschat: 77 400 fr. voor den grond, 75 000 fr. voor de 
gebouwen. De grond is geschat naar de waarde van de grond in de 

Nieuwstraat, 45 fr. de vierkante meter. Mijn opzet was het te kopen · 
om die straat te verbreden. 
Hadt ge er af gebleven, dan juist ware ze verbreed geweest. 
Maar dat waren de laatste bieders niet. 
Zoo, dat waren de laatste bieders niet, waar komt ge daar nu mee 
voor den dag? 
Ja, de h. De Kesel, burgemeester van Adegem, ging St. Barbara 
koopen en laten staan, en ik heb hem kunnen overreden dat niet te 
doen. 



De Lille: 

Van Landschoot: 
Cuelenaere: 

Van Landschoot 

De Lille 
Cuelenaere: 

Van Landschoot: 
De Lille: 

Cuelenaere: 
De Lille: 

Taveirne: 
De Lille: 

Wat dat hij nu uithaalt, zeven jaar later. Veronderstel dat er een 
woord van waarachtig is, van 't geen ge zegt, hewel, ge hadt dus 
zegt ge, de h. De Kesel overreden niet te koopen, dan moest ge het 
gelaten hebben aan de bieders die het dadelijk gingen afbreken, 
zonder waarde voor de afbraak te vragen, terwijl gij er voor de 
gemeente vroeg. 
Waarom hebt ge Sint-Barbara gekocht? 
'k Heb het daarjuist gezegd. 
Dat en is geen uitleg. 

De vraag blijft: Waarom heeft hij Sint-Barbara gekocht? 

'k Herhaal het geen drie keren . . .  
Om anderen te onderkruipen. 

De grote zaak is hier: ge hebt van den Staat 1 00 000 fr. geëischt 
voor de afbraak. 
75 000 fr. 

75 000 fr. waar anders de Staat niets had moeten betalen. Daar ligt 
de knoop. Ge hebt zonder de minste reden gekocht. Ge hebt er 
nooit meer over gesproken. 
Hoe gaat ge het verkopen? 
Dat komt nog niet van pas. Nu stemmen wij het beginsel voor de 
verkoop van St. Barbara. 

Daarop besluit de gemeenteraad 'de afspanning en gronden aan particulieren te 
verkoopen'. Iedereen is benieuwd hoe de stemming zal afloopen. Zal Cuelenaere 
stemmen dat hij zonder reden St. Barbara heeft gekocht en dat hij er sedert zeven jaar 

zijn mond niet van open gedaan heeft? Zal hij stemmen dat er jaarlijks duizenden franken 
aan verloren worden? Hij heeft immers voor de verkiezingen met de armen omhoog 
gestaan en gezegd dat hij aan St. Barbara winnen kon. Over het voorgelegd besluit van 

volksvertegenwoordiger De Lille wordt gestemd en Cuelenaere stemt ook JA! We laten 
voor vandage 't oordeel aan de bevolking over."276 

Deze herverkoop mag geen verrassing worden genoemd, want het is een van de 
programmapunten van de Kristen Vlaamsche Volkspartij van De Lil le. Volgens hen is Sint
Barbara in 1 927 zonder een enkele steekhoudende reden gekocht. Burgemeester 
Cuelenaere belooft in een volgende zitt ing u it de doeken te doen wat ermee zal worden 
gedaan, maar daar komt niets van. Voor de tweede verkoop volgt een openbaar 
onderzoek waartegen niemand protest aantekent. 

Na de verkoop in 1 927 werd inderdaad met geen woord over de herbestemming van Sint
Barbara gesproken. Pas in april 1 931  verantwoordt de burgemeester de aankoop, 
volgens hem is de schuld "dat de eigendommen van Tytgadt en Sint-Barbara nog niet 
onteigend zijn door de Staaf' te zoeken bij Victor De Lil le en werd de afspanning 
aangekocht om ze voor speculatie te vrijwaren. In 't Getrouwe wordt furieus gereageerd: 
"Deze krankzinnigheid van de aankoop van Sint-Barbara is zijn politieke dood. Daar zal 
nooit een gemeente geweest zijn die werkelijk zoo zonder reden of voorkennis, zoo uit 
partij- of familiebelang door haar burgemeester in persoon honderdduizenden franken in 
't water heeft zien gooien als Maldegem. Wij eischen opnieuw de publieke verkoop van 
het perceel. Geen enkele gemeente zou zulke ziende/inge, aanhoudende wraakroepende 
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Het is nog steeds niet duidelijk wie de onteigening van Sint-Barbara, van het eigendom 
Tytgadt en de eigendommen richting Oud Stadhuis heeft tegengehouden. Eerst is het de 
schuld van Victor De Lil le, dan is het de Belgische staat die al les maar laat betijen, en later 
wordt het de famil ie Tytgadt aangewreven. In april 1 934 laat Cuelenaere in De Gazet van 
Maldegem doorschemeren dat al les de schu ld is van brouwer Bernard Tytgadt. De staat 
zou hem 300 000 fr. geboden hebben om zijn woning met de grond gelijk te maken. De 
inkt van het artikel is nog niet droog of daar wordt na de zondagsmissen al volgend 
strooibriefje uitgedeeld: "Maldegem, 28 april 1934. Ik, ondergetekende, Bertrand Tytgadt, 
brouwer, Mevrouw Courtmans/aan, verklaar hiermede in volle geweten en waarheid nooit 
door den Staat gelijk welke som te zijn aangeboden voor het afbreken van mijn woning 
noch voor mijne gronden. Hetgeen de h. Cue/enaere schrijft dat ik 300 000 frank door den 
Staat ben aangeboden is totaal onwaarheid en leugen, want had de Staat mij ooit deze 
som voor de achteruittrekking aangeboden, ik had ze dadelijk aanvaard." 

Voor alle du idelijkheid: de onteigening van Sint-Barbara en aanpalende panden voor de 
verbreding van de Staatsbaan is in 1 934 geen optie meer, daar er een nieuw plan is 
gemaakt voor de N 1 0 van Brussel naar Oostende die het centrum van Waarschoot, 
Balgerhoeke en Maldegem vermijdt. Vandaar ook dat er aan gedacht wordt de 
Staatsbaan in het Maldegemse centrum over te dragen aan het gemeentebestuur "welke 
alsdan om de overgroote onteigeningskosten de ter plaatse bestaande brouwerij te 
ontgaan, een ander richtingsplan zou kunnen instuderen aangepast aan de 
minderwaardige noodwendigheid door de baan verkregen." 

De besl issing Sint-Barbara te verkopen stu it op nogal wat kritiek. Vooral het verslag van 
conducteur-districtoverste G .  Sielbo van 1 9  september 1 934 is vernietigend.  H ij is van 
mening dat de cijfers van het schepencollege over het verlies dat de aankoop sedert 1 927 
meebracht, gemanipu leerd zijn en steunen op "onjuiste beweegredenen en 
misrekeningen''. Hij meent zelfs dat de gemeenteraad een nieuwe beslissing dient te 
nemen en niets moet verkopen. Verder is h ij van oordeel dat de "verplichte bouwtrant" uit 
de voorwaarden moet gehaald worden omdat die verplichting "eiken liefhebber, die er niet 
kan in gelukken voor de verkooping te weten welke de van hem geëischte verplichtingen 
zullen zijn, zal verwijderen en hem in de onmogelijkheid stellen te bieden, wat alles een 
al te schade/ijken uitslag op de verkooping zou veroorzaken". 216 Het is voor de Foto's 
duidelijk dat Sielbo te rade is gegaan bij burgemeester Cuelenaere. 

De beweringen van Sielbo worden een voor een weerlegd: tot nu toe steekt de gemeente 
236 000 fr. toe aan de aankoop, de huur  bedroeg nooit 6 000 fr. maar maximaal 4 000 fr. 
De beraadslaging van de gemeenteraad is dus niet onju ist, want berust op ju iste cijfers 
door de bank medegedeeld. Het wordt door de raadsleden een belediging voor het · 
schepencollege genoemd "te durven bij voorbaat schrijven dat het op eenigerlei wijze 
iemand zou verijdelen te bieden'', de bouwtrant zal zoals beslist, voor de verkoop aan 
iedereen worden meegedeeld en gepubl iceerd worden in kranten en weekbladen. De 
raad wil ook weten hoe het komt dat de brief van Sielbo "zooveel onjuistheden en kwade 
bedoelingen ten opzichte van het gemeentebestuur van Maldegem bevat' en er wordt de 
gouverneur om opheldering gevraagd.279 



Ook de gouverneur heeft enkele bedenkingen, ook al ' ingeblazen' door burgemeester 
Cuelenaere, zo wordt verondersteld .  Op 1 4  augustus 1 935 vraagt dienstdoend 
gouverneur  Devos of het niet "verkieslijker is gemelde verkooping te laten geschieden in 
het gemeentehuis, dat daartoe alle mogelijkheid en gemak biedt' en niet in een 
partij lokaal. Ook vraagt h ij waarom er geen notaris u it Maldegem is aangesproken. Verder 
vraagt Devos zich af of het gemeentebestuur er wel goed aan heeft gedaan accumulatie 
te verbieden. Ook heeft h ij bezwaren tegen de kleine percelen en de bouwstij l .280 Op 1 9  
augustus wordt de gouverneur geantwoord "dat er geen kwestie kan zijn van een politiek 
lokaal, dat de voorkeur van het College gaat naar dit lokaal, in overleg met de notarisseri'. 
Wat de accumulatie ,  verkavel ing en bouwtrant aangaat: deze zijn "na alzijdige 
beschouwingeri' door het college genomen en door de gemeenteraad goedgekeurd. Met 
andere woorden :de gouverneur heeft er zich niet mee te bemoeien.281 

9. Incident met de gouverneur 

Met gouverneur  Devos doet er zich een bijzonder ernstig incident voor over een brief van 
1 4  augustus 1 935 aan de burgemeester en schepenen waarin hij enkele opmerkingen 
maakt over de verkoop. Twee dagen later wijst Devos erop dat de brief niet aan de 
gemeenteraad is gericht, maar aan het schepencollege.282 
De brief wordt toch voorgelezen in de gemeenteraad van 1 7  augustus door burgemeester 
Cuelenaere. Naderhand wordt h ij integraal gepubl iceerd in 't Getrouwe van 25 augustus. 
Devos heeft het over "een grof misgryp zonder voorgaande, een ongelooflyke 
lichtzinnigheid, een zeer verregaande vergetelheid, ten strengste te lakeri'. Hij is 
verbaasd en verontwaardigd en "het is de eerste - wellicht de laatste maal - dat my zulks 
iets in myn loopbaan overkolnf'. Hij eist een onmiddel lijk antwoord.283 Als er twee dagen 
later onduidel ijke u itleg komt u it Maldegem,  zendt Devos op 26 augustus volgend 
telegram: "Bede te laten weten op welke manier de redactie van het plaatselijke weekblad 
in handen is gekomen van een mijner brieven aan het schepencollege gerichf'284• Enkele 
uren later gevolgd door een tweede telegram: " Verzoek mij spoedig willen antwoorden op 
expresbrief en telegram inzake ongeoorloofde mededeling". 285 

Cuelenaere roept haastig het schepencol lege bij elkaar, enkel Wil lemarck daagt op. Bij 
gebrek aan een meerderheid kan niets beslist worden.286 Met een spoedbestell ing 
beantwoordt volksvertegenwoordiger Jozef De Lil le nog op dezelfde dag de telegrammen, 
h ij is dus op de hoogte gebracht. H ij laat Devos weten dat zijn brief is voorgelezen in de 
gemeenteraad, dat h ij er notitie van genomen heeft voor zijn weekblad en hem heeft 
gepubl iceerd.281 

Een dag later, 27 augustus, opnieuw drie brieven van de gouverneur waarin onverwyld 
volledige opheldering wordt gevraagd, of anders zullen er maatregelen worden genomen. 
Het antwoord van De Lille is naast de kwestie, "het feit dat myn schryven letterlyk, 
heelemaal letterlyk, werd overgenomen, bewyst reeds voldoende dat hier meer is 
geschied dan een notitie van een voorgelezen brief. Overigens weet ik heel precies door 
wien, waar en wanneer kopie van mijn schrijven werd gemaakt en door wien ze aan de 
pers werd overhandigd. •l!aa 's Anderendaags komt het schepencollege opnieuw dringend 
bijeen. Nu zijn Cuelenaere, Wil lemarck, Goethals en secretaris Vermeersch aanwezig. De 
correspondentie met en van de gouverneur wordt doorgenomen en besproken en ook 
wordt een brief gelezen van De Lil le, "ter zitting door een lid behandigd'. Er wordt beslist 

64 1 de gouverneursbrief waarmee het al lemaal begon in het verslag op te nemen, al leen 



Dankzij de zogenaamde vernieuwde v/aamsche stijl, die in 1 937 door architect Vaerwyck wordt aanbevolen 
en ook toegepast, vormt de Schouwburgplaats een mooi architecturaal geheel .  

Cuelenaere is tegen. Noch Wil lemarck noch Goethals weten hoe de brief in 't Getrouwe 
kwam. 

Er wordt ook voorgesteld de meegebrachte brief van De Li l le aan de gouverneur te 
bezorgen, met twee stemmen tegen één wordt besloten ook die in het verslag op te 
nemen: 
"Geachte Heren, 

In de openbare zitting dd. 1 7  augustus 1935 is de brief van de dd. Gouverneur aan de 
raadsleden medegedeeld. Al wat in een openbare gemeenteraadszitting medegedeeld 
wordt, hoort meteenen tot de publieke ruchtbaarheid. Derhalve heb ik de brief, de week 
nadien in mijn blad van 25 augustus gepubliceerd. 
Jozef De Lille' . 
Alles wordt aan de gouverneur bezorgd en bl ijkbaar is het incident daarmee gesloten.289 

1 0. Bouwstij l 

De te kiezen bouwtrant voor de nieuwe straat wordt als "ene zeer kiesche zaal<' 
aangezien. Het gemeentebestuur  laat zich deskundig adviseren door de Gentse architect 
Valentin Vaerwyck. Modernistische arch itectuur  raadt hij af, "lijk de mode der 
dameshoeden verandert dit te snel'. Vaerwyck stelt een "vernieuwde vlaamsche stijl voor" 
waartegen weinigen iets kunnen hebben, met weinig dure materialen ,  twee of drie 
verdiepingen die een aangename speling als bijvoorbeeld een poortje, toelaat. De 
voordelen van een verpl ichte bouwtrant worden benadrukt: n iemand krijgt een 
minderwaardige woning naast de zijne, de kosten voor het ontwerpen van een voorgevel 
bUjven kopers bespaard en men weet wat men koopt. " Het zou een onvergeeflijke fout 1 65 



In 't Getrouwe van 1 augustus 1 938 
verschijnt de voorgevel van "onze 
Schouwburg". Het torentje is nooit 
gerealiseerd. 

geweest zijn hadde onze gemeenteraad en ons schepencollege willekeurig 
onsamenhangend laten bouwen, éénmaal op de duizend keren en duizend jaren dat 
zooiets voorkomt dat de gemeente zelf verkooper moet spelen van het hartepunt van het 
dorp. Gelukkig dat wij er waren, met onze nieuwe volkspartij en jonge durf en 
stoutmoedigheid', aldus Jozef De Li l le. De bouwtrant gaat in op 1 mei 1 936. 

Het eigendom wordt verdeeld in twaalf eerder kleine loten dit "om 12 kleine menschen 
bouwgelegenheid te geven, liever dan één groote te believeri'. Cumulatie wordt 
verboden : wie twee of meer percelen wil kopen om ze samen te voegen, moet ook maar 
zijn geld samenvoegen.290 • 

De hele site wordt grondig gewijzigd. De Boudewijn Lippensstraat wordt verlengd tot aan 
de Staatsbaan, de Tramstraat wordt 1 5  m breed. Daartegen komen heel wat klachten. Om 
de naam van Sint-Barbara te bewaren zou de straat herdoopt worden in Sint-Barbaralaan, 
maar daar komt niets van in hu is, want het wordt de Schouwburgplaats. 

De schepenen stel len op 29 ju l i  1 935 de notarissen Albert Dauwe u it Eeklo en Calmeyn 
uit Waarschoot aan om de verkoop te leiden. Cuelenaere stelt notaris Vermast voor. Dan 
wordt besl ist de verkoop te laten doorgaan in herberg De Botermarkt bij Richard Martens 
en dit op maandag 1 9  augustus 1 935; Cuelenaere stelt het gemeentehuis voor.291 De 
notarissen zal een plan op zegel worden bezorgd en deurwaarder De Witte u it Eeklo moet 
zorgen voor de huuropzeg van mevrouw Clyncke.292 
Dit gebeurt op 30 januari 1 934. Op 1 2  december 1 934 betekent deurwaarder Maryns u it 
Gent nog eens de opzeg van de pacht, er was iets n iet in orde met de eerste opzeg.293 
De schepenen zul len ook alle beslissingen, genomen door het schepencollege en de 
gemeenteraad in verband met Sint-Barbara, meedelen aan de notarissen.294 

1 1 .  Maandag 1 9  augustus 1 935 

Uiteindelijk worden alle problemen opgelost en kan de verkoop doorgaan op maandag 1 9  
augustus 1 935 i n  de herberg-restaurant De Botermarkt. Het voltall ige schepencollege is 
present: burgemeester Hector Cuelenaere, Ju l ien Wil lemarck, Kamiel De Sutter en Jules 
Goethals, schepenen. Er is ook een massa volk, voor alle zekerheid vordert Cuelenaere 
enkele gendarmes op om eventuele opstootjes di rect te kop te kunnen indrukken, de De 66 i Lil les zien dit als een regel rechte provocatie. Alles bl ijft beperkt tot wat geroep, getrek en 



geduw en er worden enkele rake klappen u itgedeeld. I n  Maldegem is men op dat gebied 
een en ander gewend, men kan tegen een stootje. Notaris Dauwe en zijn collega 
Calmeyn kunnen dan toch overgaan tot de orde van de dag. 

Heel Maldegem is benieuwd om te weten hoe de verkoop zal aflopen. Het is een publ iek 
geheim dat beide partijen elkaar een loer zul len proberen draaien.  De verkoop verloopt 
heel normaal: 
1 74 m2 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  

1 2  
1 3  

82 m2 
87,85 m2 
1 40,42 m2 
94 m2 

91  m2 

88 m2 

86 m2 

85 m2 

84 m2 

1 52 m2 

91  m2 
afbraak 

Medard Van Hoecke, handelaar 
Medard Van Hoecke 
Edmond De Smet, handelaar 
Henry Terny, meubelfabrikant 
Medard De Poorter, zonder beroep 
voor Gabriël De Li l le, juwelier 
Medard De Poorter 
idem 
Camiel Van Landschoot, zonder beroep 
idem 
Camiel Van Landschoot 
idem 
Rudolf Van Rie 
voor Albert Dumon, kleermaker, voor De Li l le 

4 500 fr. 
5 1 00 fr. 
7 900 fr. 

1 1  000 fr. 
7 800 fr. 

7 600 fr. 

7 700 fr. 

7 900 fr. 

8 600 fr. 

Omer Van den Bruaene, notarisklerk 1 3  400 fr. 
voor Maria Cuelenaere, weduwe van Henri Clyncke, 
beenhouwster en pachteres van Sint-Barbara 
Pieter Standaert, bankbediende 51 000 fr. 
voor Georges De Coninck, lichttekenaar 
Armand Buysse, schoenmaker 34 500 fr. 
Hippoliet Claeys (voerman , Balgerhoeke) 1 300 fr.295 

Het resultaat van de verkoop verspreidt zich als een lopend vuurtje door Maldegem: de 
De Lil les hebben niets gekocht. De Buffalo's zijn in hun nopjes en kraaien al victorie. Maar 
wat bl ijkt? Een halfuur  voor de verkoop kwamen in het grootste geheim enkele mensen 
samen in de drukkerij van 't Getrouwe: pas nu worden de stromannen op de hoogte 
gebracht van de plannen van de fami l ie De Lil le. M instens vijf, maar l iefst zes 
achtereenvolgende percelen moeten gekocht worden.  Al les wordt nauwkeurig 
afgesproken, tot in het kleinste detail wordt de te volgen strategie bepaald. En het plan 
slaagt volkomen: de loten vijf, zes, zeven, acht en negen, midden de verkavel ing, zijn 
gekocht met de bedoeling er een schouwburg op te trekken.  't Getrouwe ju icht: "De . 
Schouwburg zal dus gebouwd worden op de grond van onze overgroot-voorvader die er 
eigenaar van was in de Hollandsche tijd. We bouwen op 't erf van Martinus De Lille, de 
grootvader van ons vader, Victor De Lille' . Er wordt zedig gezwegen over de kansen van 
de kleine man om ook in het centrum van Maldegem een hu isje te kunnen bouwen. 

In  november 1 935 zijn enkele eigenaars al aan het bouwen. Sint-Barbara zelf wordt in mei 
1 936, bij de parlementsverkiezingen, met de grond gelijk gemaakt, de ondergrond is zwart 
en sompig, een bewijs dat er vroeger een beek stroomde: "Sint-Barbara verdwijnt met 
Cuelenaere. Met de koop van Sint-Barbara is eerst in 1927 den veldtocht tegen het 
onrecht in Maldegem ingezet. Thans verdwijnt de oude afspanning. Dezen Zondag 1 o mei 
wordt ze wellicht voor het laatste bewoond. Dinsdag 12 mei begint de afbraak. Op Zondag 1 67 
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Voor de tweede verkoop van Sint-Barbara wordt het eigendom verdeeld in twaalf loten om ook de kleine man de kans te gevE 
een stukje bouwgrond te verwerven.  Het dertiende lot behelst de afbraak van de afspanning St.-Barbara. De familie De Lil 
verwerft de loten 5 tot 8. 

· 

1 7  mei zullen op Sint-Barbara de leeuwenvlaggen wapperen: dr. Elias en Jozef spreken 
er. In 1 936 is, na hard strijden, deze kiesbelofte (onmiddellijke verkoop) waarheid 
geworden. Thans verrijst er de nieuwe wijk van De Lille, de toekomstige 

Schouwburgplaats, terwijl Cuelenaere met zijne Sint-Barbara verdwijnt. Is zijn weg ten 
einde, nieuwe wegen beginnen voor ons . . . ".296 

Half jun i  is in de plaats van de afspanning een brede weg aangelegd. I n  de zitting van 1 6  
jun i  1 936 beslist het schepencollege met drie tegen één dat "het deel der Boudewijn 
Lippensstraat, gelegen langsheen de tramlijn, voortaan zal genoemd worden: 
Schouwburgplaats'. Burgemeester Cuelenaere gaat niet akkoord omdat er geen 
schouwburg staat. "Die zal er rap komeri', l u idt het antwoord. 

De gemeenteraad beslist dat met de 1 68 300 fr. van de verkoop van Sint-Barbara een 
nieuwe school zal worden gebouwd op de wijk Doorn. Daarmee wordt een eerdere 
beslissing van de gemeenteraad, waarin bepaald werd dat met het geld leningen zul len 
worden afgelost, tenietgedaan.297 

1 2. De n ieuwe Schouwburg 

Op 1 9  ju l i  1 936 wordt de bouwaanvraag voor de Schouwburg ingediend. Die wordt 
goedgekeurd door de bestendige deputatie waarna het schepencollege een gunstig 
advies verleent en ook de inspecteur-generaal van het ministerie van Arbeid zijn zegen 
geeft voor het n ieuwe gebouw. De plannen voor de Schouwburg zijn van de jonge 
arch itect Robert Hebb uit Sint-Niklaas. In jun i  1 931 behaalt h ij zijn diploma aan de 68 J 'Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten' te Gent. H ij is de schoonbroer van Gabriêl 



t - 6'.oo ·-

b11 t! 
'·00 -

1 ot g 

�eJ_®.g.e.m.__ 
:Qnlwe• p YISLL YOQTqli1� 

t _ Ç. o o  _ 

+- J ut  IQ __ _ 
-

.quarel van bouwkundige Valentin Vaerwyck-Suys van de te bouwen gevels. 

De Lil le. In Maldegem wordt het gerucht verspreid dat Hebb helemaal niet gediplomeerd 
is,  waarop zijn diploma prompt wordt gepubl iceerd in  't Getrouwe. Behalve de 
Schouwburg tekent h ij i n  Maldegem ook nog de kl in iek van dokter Eugeen De Li l le,  de 
school op Ten Doorn en enkele woningen. 

Van de nieuwe Schouwburg worden versch i l lende ontwerpen gemaakt. Een eerste 
voorziet vergaderzalen in de kelderverdieping. Daarvan wordt vlug afgestapt. De 
gelijkvloerse verdieping wordt geheel vrijgemaakt en de zaal zelf komt op 3 meter hoogte 
met een dubbel uitspringende galerij van 22 meter lang. In de ruime zaal kunnen 
gemakkelijk 500 toeschouwers, i n  geval van nood kunnen er bijna 1 000 mensen een 
plaatsje vinden. De zitplaatsen zijn zo bestudeerd dat geen enkele toeschouwer een 
ander kan h inderen. Het podium is ontworpen voor de meest diverse opvoeringen, er is 
ook een ruime orkestbak voorzien. De buitengevel wordt uitgevoerd in de voorziene stijl 
van architect Vaerwyck. Vanaf 1 6  mei 1 937 kunnen de defin itieve plannen van de 
Schouwburg afgehaald worden bij Hebb en bij Gabriël De Li l le. Jozef De Lil le vraagt het 
schepencollege "om machtiging te bekomen tot in werking houden van de vergunde 
kinema en schouwspeelzaal'. Het verzoek wordt op 20 oktober 1 937 toegestaan en op 1 3  
november goedgekeurd door de bestendige deputatie.296 

De eerstesteenlegging vindt plaats op zondag 28 november 1 937 om 1 1  uur. De werken 
aan de kelders zijn dan al achter de rug. Het wordt een kleine plechtigheid. Christianne, 
dochter van Leon De Lil le, overhandigt de eerste steen aan Jozef De Li l le, die hem 
inmetselt aan de hoofdingang van het toekomstige gebouw. Ondertussen speelt de 
fanfare Hou en Trou de Vlaamse Leeuw. [ sg 



� Maldegem 5chou"burgploots. 

Het afgewerkte complex met op de hoek de herberg van Jules Huyghe-Bauwens, daarnaast de herberg Het 
Riethuis en dan de Schouwburg. 

De werken vorderen zodanig goed dat de Schouwburg op 31 ju l i  1 938, in het jubeljaar van 
't Getrouwe, feestel ijk kan worden geopend. In de laatste weken voor de ingebruikneming 
wordt met man en macht gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen. Bij de inhuldiging wordt 
in 't Getrouwe volgende intentieverklaring gepubl iceerd: "Het Jubeljaar van 't Getrouwe 

heeft als nooit verwacht zijn schoonste monument in Maldegem gekregen: het is zijn 

De definitieve Schouwburg van de familie De Lille in opbouw. De woningen ernaast zijn reeds afgewerkt en 
bewoond. 



. Maldegem 5chou"'burgplaals. 

De imposante Schouwburg en het riante woonhuis van fotograaf �s De Coninck, een mooi architecturaal 
geheel. 

Schouwburg. Een monument niet alleen als herinnering van wat 't Getrouwe is geweest 
voor Vlaanderen en Maldegem, doch een sprekend pand voor de toekomst. De 
Schouwburg is de kroon op den arbeid. Gebouwd in ijzer en staal, onverwoestbaar, wil hij 
de ruggesteun wezen voor den groei van Maldegems Welzijn. Gebouwd in liefde en 

medevoelen van ieder Maldegmnaar wil hij binnen zijn muren het wel en wee dragen en 
de tolk wezen van vooruitgang, kunst en Vlaamsche heerlijkheid. Tegen dit gebouw zal de 
tegenstrever zich bot lopen, want dit gebouw, dat gerezen is dwars door alle 
moeilijkheden, heeft reeds den tegenstrever geknakt en staat borg voor de komende 
dagen. Dezen Zondag 1 1  uur voormiddag weze ieder op post om "zijn" Schouwburg in te 
wijden. Welke heerlijke uren zullen al de vereenigingen er niet doorbrengen? Welken 
schat wordt den Schouwburg niet voor den Broederband, voor het muziek Hou en Trou, 
voor 't Daghet in den Oosten, enz. enz. ? Dezen zondag zal eenieder een wandeling 
mogen maken dwars door het reuzencomplex dat ons Maldegemsch Schouwburg is'.299 

Bij de inhuldiging loopt de Schouwburg bomvol .  Al leen al op het balkon zitten 300 
genodigden. Op het podium hangt een drie meter hoog geschilderd portret van Victor De 
Lille van Machaar de Croix, een uit Maldegem afkomstige cinemaschi lder. Het portret 
hangt midden een vergroot nummer van 't Getrouwe van 6 meter hoog. Jozef De Lil le 
houdt een ontroerende rede over Victor De Lil le, stichter van 't Getrouwe waar Maldegem 
nu de vruchten van draagt'. Dokter Eugeen De Lil le prijst "de trouwe raadsleden, het 
gezelschap 't Daghet in den Oosten, den Broederband, den Ziekenbond, en Hou en Trou 
aan wien dezen Schouwburg is opgedrageri'. 



1 3. Activiteiten in  de Schouwburg 

Naast f i lmvoorstel l ingen worden in de Schouwburg culturele, politieke en didactische 
activiteiten georganiseerd. Alle Vlaams-Nationaal geïnspireerde verenigingen vergaderen 
er en houden er feestel ijke bijeenkomsten: de Kristen Vlaamsche Volkspartij met de 
verschi l lende onderafdel ingen, de Broederbond, de fanfare Hou en de Trou, de 
Voetbalclub,  de toneelbond 't Daghet in den Oosten, de VTB, de VOS. Er wordt 
volksonderwijs gegeven, naaicursussen ,  lessen over hygiëne en politieke vorming. 
Geregeld zijn er voorstel l ingen van gerenommeerde toneelgezelschappen en worden er 
operettes u itgevoerd . 

Van een 'vrije' Schouwburg is eigenl ij k  al van bij het begin geen sprake: noch l iberale, 
noch paroch iale  kathol ieke veren ig ingen of organisaties komen er b innen.  De 
Schouwburg is van bij het begin een De Lil le-bolwerk en dat werpt zijn vruchten af. Bij alle 
verkiezi ngen behaalt Jozef De L i l le  steeds persoon l ij ke successen. Bij de 
parlementsverkiezingen van 1 936 bekomt h ij in Vlaanderen zelfs het hoogste aantal 
voorkeurstemmen. 

G.  Oorlogsjaren 

In januari 1 940 l iggen soldaten gelegerd in de benedenzaal van de Schouwburg, een 
tegenslag voor u itbater Adel in De Coninck. De soepbedeling voor de kinderen dient 
daardoor te verhuizen naar een klein huisje rechtover 't Kasteeltje dat tijdens de oorlog 
wordt afgebroken. De verschi l lende feestavonden voor de gemobil iseerde soldaten 
worden druk bijgewoond. Onäer andere draait men de f i lm Boys Town of Jongensstad met 
Spencer Tracy als de onvergetelijke father Flanagan, en Mickey Roony in de hoofdrollen. 
Na de vertoning gaat in de benedenzaal "een kosteloos kameraadschappelijf(' volksbal 
door. 

De geprogrammeerde f i lms voor zaterdag 4 en zondag 5 mei 1 940 in de Schouwburg zijn 
Blond Popje en Het Duivelsparadijs, een Franse f i lm. Voor de daaropvolgende week, 1 1  
e n  1 2  mei,  wordt de f i lm Spionage aangekondigd. I n  de Ceci l ia wordt op 5 mei Vooruit 
Californië gedraaid en Blanchette. De Goedhartige Woestaard zou op 1 1  en 1 2  mei 
worden vertoond.  Door de oorlog die op 1 O mei 1 940 uitbreekt, komt dat er niet meer van 
en voor de Ceci l ia zijn dat zelfs de laatste vertoonde fi lms. Op bevel van de bezetter wordt 
de zaal gesloten omdat zij in Maldegem bekend staat als de "Engelse Kina". De centrale 
verwarming wordt ontmanteld, toneel rekwisieten gestolen en als klap op de vuurpij l wordt 
het pand getroffen door een obus die uit de richting van Eede komt.300 
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Gedurende de hele oorlog is er in de Ceci l ia 
nauwelijks enige activiteit. Toch is er op 1 1  mei 
1 942 een voorste l l ing van de Gentse 
toneelvereniging Excelsior die er Een Paard 
op Zolder speelt ten voordele van 
Winterhulp.301 Gewoonl ijk gaan de activiteiten 
van Winterhu lp door in de Schouwburg, maar 
die zal bezet zijn geweest. 

Tijdens de oorlogsjaren gaat slechts één activiteit door 
in de Cecilia. 



De Schouwburg wordt in de eerste dagen van de oorlog getroffen door drie zware 
obussen d ie binnenin n iet veel schade aanrichten, de projectiekamer bl ijft gelukkig 
ongedeerd. De voorgevel en het dak zien er n iet zo best u it ,  maar na enkele weken is 
alles in orde en op zaterdag 6 ju l i  1 940 heropent de Schouwburg. Amerikaanse (en in 
mindere mate Franse) f i lms worden niet meer vertoond, de u itbater is voortaan 
aangewezen op Duitse f i lms. Het openingsprogramma ziet eruit als volgt: 

1 .  Vlaams gesproken dagblad (twee stuks) 
2. Een prachtige sportfi lm 
3. Voorfi lm van Onsterfelijke Melodieën, de f i lm voor volgende week 
4. Boccaccio, een luxefi lm met Wil ly Fritsch, Paul Kemp en andere gekende acteurs.  

Er zijn opnieuw drie verton ingen, één op zaterdag, twee op zondag. Op maandag zijn 
voorlopig geen vertoningen. Pas na de septemberkermis 1 941  worden opnieuw 
voorstel l ingen op maandag gegeven. Tot eind maart wordt op woensdagavond een ander 
programma vertoond, "als de zaal vrij is'.302 
Dan komt plots het bevel dat het gedurende weekdagen , en dit tot nader order, verboden 
wordt f i lms te draaien 303 
Kinderen betalen 1 fr. ,  werklozen 2 fr. en al le andere toeschouwers 3 en 4 fr.304 

Vanaf 1 3  september 1 940 worden "de prijzen der plaatsen door de hogere overheid 
geregeld en vastgesteld en geen enkele cinema uitbater mag deze wijzigen". Maldegem 
is gerangschikt bij de 3de categorie en de min imumprijzen zijn als volgt vastgesteld: 
benedenzaal: 3 fr. , balkon: 4 fr. , kinderen beneden de 1 2  jaar: 2 fr .  Kinderen worden niet 
toegelaten voor de avondvoorstel l ingen en roken in de zaal is vanzelfsprekend ten 
strengste verboden , ook voor soldaten. 
In november 1 941 zijn kinderen jonger 
dan 1 6  jaar helemaal n iet meer 
toegelaten in de cinema. Er worden 
speciale kindervoorste l l i ngen voor
zien.305 

Alle verminderingskaarten (werklozen, 
i nval iden,  grote gezinnen ,  
affichekaarten) worden afgeschaft. Een 
f i lmvoorste l l ing moet voortaan u it 
volgende onderdelen bestaan: 
gesproken dagblad, cultuurfi lm(s), een 
hoofdfi lm .  Het vertonen van twee 
hoofdfi lms, zoals dat voor de oorlog het 
geval is, wordt verboden .306 Als cultuur
fi lms worden vertoond: Lente aan het 
Comomeer, Praag: hoofdstad van 
Bohemen, Spanje: Land zonder brood, 
Russische Rapsodie. Na enkele weken 
worden enkel nog muzikale voorfi lms 
gedraaid en folkloristische en 
kunstreportages uit  Du its land. Het 
journaal ,  Vlaams gesproken, is een 
gedubde versie van de Deutsche 

Met den Helm geboren, een Jan Vanderheyden film, met 
Jef Bruyninckx. 



Wochenschau en toont voornamelijk beelden van het zegevierende Duitse leger, 
nederlagen of tegenslagen worden niet getoond: de inval in Polen ,  de aanval op 
Leningrad, de oorlog in Noord-Afrika, in 1 942 veel beelden van het Oostfront en de U
Boot Krieg. E lke nederlaag van de geall ieerden wordt dik in de verf gezet: " Wat deze week 
ook te zien zal zijn zooa/s men merkt in de samenstelling van het programma, is de 

landingspoging der Engelsen te Dieppe. De totale gevechten worden in een afzonderlijke 
film gegeven''.307 Verder opnames van H itler en zijn belangrijkste ministers en l iefl ijke 
tafereeltjes van het Duitse platteland die iedereen in de waan moeten laten hoe goed het 
in Du itsland wel is. Af en toe wordt ook een gebeurtenis uit Vlaanderen vertoond, de 
begrafenis van Staf de Clercq bijvoorbeeld.  

Zeer d ikwijls is de zaal van de Schouwburg n iet beschikbaar omwi l le van een 
Soldatentournee, een ontspann ingsavond voor Du itse soldaten.  Ook voor de 
Wehrmachtkino wordt de zaal geregeld gereserveerd. Bij bepaalde voorstel l ingen mogen 
de leden van de Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap, cel Maldegem of DeVlag op 
vertoon van hun l idkaart echter wel binnen, maar het balkon bl ijft voorbehouden voor 
Duitse en Ital iaanse mi l itairen.308 Door die herhaaldelij ke, en dikwijls onaangekondigde 
opeisingen, loopt het f i lmprogramma meer dan eens in het honderd.  Steeds meer lezen 
we dat een of andere prachtf i lm zal worden vertoond "wanneer de Schouwburg vrij iS'. 
Het kermisprogramma van september 1 940 ziet er om twee redenen anders u it. Op 
zaterdag is er een Soldatentournee, op zondag de twee gewone verton ingen van 
Cirkusvolk, en op maandag en dinsdag is er een bu itengewone avondvoorstel l ing van het 
c i rcus Libot dat al jaren naar Maldegem komt. Het ci rcus mag wegens de 
verdu isteringsmaatregelen zijn tenten niet opslaan op de Markt en er wordt van de nood 
een deugd gemaakt: er wordèn twee voorstel l ingen van elk drie uur  lang gegeven.309 

Voor 3 november 1 940 wordt de Vlaamse f i lm Met de Helm geboren aangekondigd met 
in de hoofdrol Jefke Bruyninckx die persoonl ijk zou aanwezig zijn "en op het tooneel van 
de Schouwburg zal verschijnen en aan het publiek over zijn film/even zal vertellen''.310 

Maar de Schouwburg is voor de zoveelste keer opgeëist door de Duitsers en daarom 
begint de avondvoorstel l ing al om 1 7.30 uur. Het publiek wordt verwittigd dat 'Jefke' 
ondertussen een hele 'Jef' is geworden: "Denkt nu echter niet dat gij deezen Zondag een 
kind zult aanschouwen in den Schouwburg. Neen, het kleine filmartistje is een groote 
Vlaamsche kerel geworden. Wij verwachten dat den Schouwburg tweemaal te klein zal 
wezen, want tweemaal komt Jefken op de planken'' .311 Helaas, het met veel poeha 
aangekondigde bezoek gaat n iet door: "Jefken kon dus zondag niet komen, dit zal echter 
wel goedgemaakt worden, een volgende zondag zien we hem te Ma/degem''.312 

Naderhand bl ijkt dat de acteur  n iet in Maldegem was omdat het treinverkeer gehinderd 
werd door het slechte weer. " We ge/ooven Jefken op zijn woord want het is een allerbeste 
kerel en hij komt naar Maldegem zoodra weer een film van hem wordt vertoond".313 

De fi lms die het Maldegemse publ iek te zien krijgt zijn nagenoeg al lemaal producties van 
TOBIS of van U FA (Universum Fi lm AG). Het zijn technisch zeer goed gemaakte, 
p rofessioneel geregisseerde fi lms, vertolkt door u itstekende acteurs. Drama's zijn meestal 
zeemzoet, aandoenl ijk, tranerig. Operettes, Weense walsen en andere muzikale 
niemendalletjes volgen elkaar week na week op. Er zijn natuurl ijk ook de komische fi lms 
die het publiek doen schateren. Dit al les in schri l  contrast met de harde realiteit van de 
oorlog buiten de fi lmzaal . Maar dat was precies de bedoeling, dat iedereen zijn zorgen 

74 1  voor een paar uurtjes mag vergeten. 



Wir tanzen um die Welt, /ch Liebe dich, Stern von Rio, Die Reise nach Tilsit, Die Drei 

Codonas zijn enkele van de aangekondigde TOBIS superfi lms. Van de vertoonde UFA 
fi lms noemen we: De Zeven Oorvijgen, Congo Express, De Vrouwen van Golden Hili, La 
Habanera, Liefdespaspoort, Gasparonne, Het was een ruischende Ba/nacht, Hoera, ik 
ben papa, Liefdesschool, La Pa/oma, Het Hart ener Koningin, De Weerspannige 
Jonggezel, Een Liefde in Wenen. Af en toe wordt een wat betere f i lm vertoond: De Witte 

Hel met Leni Riefenstahl ,  La Vie miraculeuse de Thérèse Martin, het leven van de hei l ige 
Theresia. Bekende sterren zijn :  Heinz Rühmann, Pola Negri, Benjamino G igl i ,  Magda 
Schneider, Li l ian Harvey, Willy Fritsch, Zarah Leander, Marika Rokk en vele andere. Om 
de f i lms optimaal te projecteren worden eind maart 1 941 , "de allerlaatste moderne 

toontoestelleri' geplaatst. 

Duitse sterren worden wel eens vergeleken met Amerikaanse beroemdheden : "Harry Piel, 
op het oogenblik de meest geliefde filmspeler, hij is den man van den dag zooa/s wij 
vroeger Douglas Fairbanks hebben gekend'.314 Piel wordt zelfs vergeleken met Tarzan:  
"Hadden wij vroeger de beroemde Tarzanfilms, nu hebben wij Harry Piel met zijn wilde 
dieren, zijn leeuwen, zijn tijgers, zijn apen, deze laatste werken in het cirkus als echte 
acrobaten . . .  Wie wil zien hoe het afloopt, kome naar de wonderfilm Paniek in het 
CirkuS'.315 Af en toe wordt verwezen naar de vredestijd .  Als de Extra Bonte Avond Trein 
van Henri Wensa op 1 april 1 94 1  naar Maldegem komt, wordt iedereen opgeroepen de 
voorstel l ing bij te wonen: "Niemand mag nalaten van deze gelegenheid gebruik te maken 
om weer, zooa/s in vredestijd een aangenamen avond te beleven".316 

Echte nazipropagandafi lms worden in de eerste maanden van de bezetting niet vertoond. 
Wel wordt de Schouwburg de kern van de collaboratie. De DeVlag-haard317 heeft er zijn 
lokaal ,  het VNV-Maldegem (Vlaamsch Nationaal Verbond) en VNVV (vrouwen) 
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H.et DeVlag cultuurprogramma van april 1 942. 



vergaderen er, de Zwarte Brigade en de Dietse Meisjesscharen komen er samen, het 
Vlaams Instituut voor Volksdans en Volksmuziek (VIVO) treedt er op; er worden 
hu ldeavonden voor de oostfrontstrijders georganiseerd, hu ldebetogingen voor de Führer 
ter gelegenheid van zijn verjaardag en er treden geregeld Duitse groepen op. I n  februari 
1 94 1  wordt als cultuu rf i lm Een reis door Duitschland vertoond,  gevolgd door enkele f i lms 
over Körperkultur. De VTB.  vertoont op zondag 9 maart 1 941 om 1 1  uur  in de Schouwburg 
enkele toeristische f i lms: Auf Mozarts Spuren, Hongarije, Budapest stad der Waters.318 
Langzaam maar zeker gaat de culturele belangstel l ing geheel uit naar Duitsland. 

Op 22 mei 1 94 1 , Hemelvaartdag, wordt voor het eerst een echte propagandafi lm 
vertoond: Sieg in Polen of De Veldtocht in Polen, "een speciaal programma en dit voor de 
eerste maal voor burgers toegelaten een oorlogsfilm, de gansche oorlog op 't Oostelijk 
front, met opnamen getrokken tijdens de gevechteri'.319 Door toedoen van SS Vlaanderen 
en met de medewerking van de DeVlag wordt "Sieg in Polen, deze merkwaardige 
kampfilm over den soldateske kameraadschap, vliegerstrijd in Polen, een dokument van 
kunst- en vliegermoed' op zondag 26 april 1 942 nog eens vertoond. "Een film die u allen 

moet zieri', wordt er nog aan toegevoegd.  

Op 9 november 1 941  wordt Hitlerjunge Quex aangek_Q_ndigd, "een wonderschoone filn-1'320, 
die op aanvraag van de DeVlag wordt gedraaid, "de geschiedenis van den strijd tusschen 
Communisten en Nationaal Socialisten in Duitschland rond het jaar 1 930. Een jongentje 
staat in het kamp van Hitler, zijn vader in het kamp der communisten. Het is een 
aandoenlijke film, een film die eenieder moet zieri'.321 Helaas kan de f i lm niet tijdig in 
Maldegem zijn ,  h ij wordt vervangen door het fameuze Jud SüB die een even grote 
succesf i lm wordt genoemd èn in vele steden in  versch i l lende cinema's tegelijk wordt 
vertoond.322 





Deze beruchte nazif i lm,  gemaakt in  opdracht van Reichspropagandaminister Joseph 
Goebbels, gaat over de h istorische f iguur Joseph SüB Oppenheimer, bijgenaamd Jud 
SüB, in de achttiende eeuw financieel adviseur van de corrupte hertog van Württemberg. 
In dit nationaal-social istische kostuumdrama bezit Jud SüB alle stereotiepe antisemitische 
karaktertrekken: onbetrouwbaar, laf, hebzuchtig, well ustig, bruut en samenzweerderig. 
Merkwaardig genoeg wordt over de vertoning van deze ronduit verwerpelijke f i lm niet de 
minste commentaar gegeven. Hitlerjunge Quex wordt vertoond op zaterdag 1 4, zondag 
1 5  en maandag 1 6  maart 1 942.323 

Eigenl ij k  is het in de schoot van de DeVlag dat eigen kinovoorstellingen, meestal 
onvervalste nazif i lms worden gedraaid. Naast die f i lms worden nog andere dergelijke 
activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 7 jun i  1 941  is er de opvoering van Krach um 
Yolanthe (De Komedie van het Varken) door het Osthannoversche Volkstooneel ,  dat 
wordt opgelu isterd door 't Daghet in den Oosten: "Nu krijgen we onze germaansche 
Rasgenooten ten beste, die in volksduitsche taal deze Schweinskomedie zullen 
opvoeren. De Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap wil kameraadschappelijk de 
kulturele eenheid bewerken. Veel te weinig keek Vlaanderen op naar zijn raskunst van het 
Noorden waarin voor Vlaanderen zooveel verborgen ligt en waaruit Vlaanderen zooveel 
putten moet. Het gebaar der De Vlag om ons een Duitsche groep te zenden, moeten we 

prijzen''. 324 "Het was een hoog avondfeest voor ons beste Vlaamsche familiën. Een gelukte 
inzet voor de De Vlag. Nog meer kunstavonden waardoor de kunst Vlaanderen dienen zal 

ter diepste uitleving van ons Vlaamsch-Duitsche rasseneenheid".325 Later volgt nog een 

Familie-Fil mvoorstelling 
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Kunstrijke Groote Variété met Duitse toneelspelers, dansers en zangers326, verschil lende 
Kraft durch Freude voorstel l ingen, So Sind Wir (kleinkunstcabaret) en nog tal van andere 
activiteiten.  

I n  december 1 941  wordt in de DeVlag-haard, in een besloten vergadering, de nationaal
socialistische f i lm Petermann gespeeld, "deze film bevat een historische weergave van 
zeer belangwekkenden aard'.321 Jungens wordt vertoond in februari 1 942 : "de film bracht 

een volle zaal in begeestering voor Jong Duitschland dat met zijn Hitlerjeugd alle klassen 
der samenleving meetrekf' .328 Van Jungens volgt nog een tweede vertoning op 1 maart 
1 942: "De Vlag nodigt tot deze film vooral de NSJV, Vivo en alle Jeugdgroepeeringen. 
Ouders laat Uw kinderen die film zien of begeleidt ze zelf'. 329 Über alles in der Welt wordt 
aangekondigd op 1 5  februari 1 942: "Deze Nationaal Socialistische film is een 
aaneenschakeling van Groot-Duitsche Fierheid voor het Vaderland, gedragen door den 
sterken geest van het Nationaal-Socialisme".330 NSJV-Maldegem draait dezelfde film op 
zondag 8 maart 1 942 om 1 0.30 uur. Über alles in der Welt wordt "het Enge/sche woord 



tegenover de DAAD' genoemd. Na de f i lm worden kampliederen gezongen en de 
vergadering wordt besloten met een spreekbeurt door gebiedsleider Bert De Ryck. "In 
onze jeugdbeweging groeit een nieuwe generatie", zo wordt geschreven .331 Eind februari 
1 942 wordt met de steun van de Kommandantur de vliegerfi lm Stukas vertoond .332 

Verder vertoont de DeVlag: 
Hans Westmar of het leven van Horst Wessel ,  een Duits student en SA
propagandist, bekend als de schrijver van de tekst van het zogeheten Horst 
Wessel l ied dat na zijn dood de officiële partijhymne van de NSDAP werd, de 
nazipartij van Hitler (27 maart 1 942) ; 
Sieg im Westen: de strijd tegen Holland, België, en Frankrijk, het tekenen van de 
wapenstilstand in de h istorische wagon van Compiègne.333 Deze f i lm (en ook 
andere) wordt ook gedraaid in Adegem, Middelburg en Sint-Laureins; 
Stormman Brand, spionagefi lm in  communistische middens, "een der schoonste 
prenten uit den kamp voor het Nationaal Socialisme"; 
De Vuurdoop, over de oorlog in  Polen ;334 
Ohm Kruger, op 1 1  ju l i  1 941 , alleen voor de leden van de DeVlag, "de heer 
Kommandant vergastte ons ter gelegenheid van 1 1  juli met de heerlijke Oom 
Krugerfilm, een aanklacht tegen het moorddadig Engeland'. De Kommandantur 
(Wehrbetreuung of Wehrmachtbetreuung) steunt nog andere activiteiten van de 
DeVlag: een voordracht over de Lüneberger Heide (samen met VTB), het 
Kunkelkwartet met 400 aanwezigen; 
Bismarck, Kameraden spelen voor Kameraden, Morgenrood (U-boot f i lm),"335 
Frau Sylvelin (februari 1 943) ,  Pour Ie Mérite (februari 1 943) Friedeman Bach 
(maart 1 943) ; 
vertoning op vrijdag 29 augustus 1 941 van de kunstfi lm:  Michel Angelo. De fi lm 
wordt "meesterlijk ingeleid door den heer leeraar Aalbrechts der Rijksmiddelbare 
school, de opvoering werd niet alleen voor ingewijden, ook voor 
kunstbeginnelingen een merkwaardige Openbaring' . Een organisatie van Volk en 
Kunst in samenwerking met de DeVlag .336 

Ten slotte vermelden we nog de nationale Kinemadag in 1 942 ten voordele van 
Winterhulp,  op in itiatief van de Verenigde Kinemabestuurders van België, in de eerste 
week van de maand mei . 337 

H. NA DE OORLOG 

De oorlog is nog maar net gedaan of het cinemaleven herneemt zijn gewone gang. N ieuw 
is de opkomst van enkele gelegenheidscinema's, n iet erkend door het gemeentebestuur 
en die meestal maar enkele weken of maanden spelen .  I n  café New-York aan de Oude 
Staatsbaan in Adegem wordt in 1 946 gedurende enkele maanden wekelijks een 
filmvoorstel l ing gegeven.338 Op het programma staan meestal f i lms met Tarzan, Charlie 
Chaplin en Laurel en Hardy. Ook in de kapperszaak-herberg van André De Baets op de 
wijk Hoeke in Adegem wordt sporadisch een fi lm gedraaid. Verder is in Adegem er sprake 
van het bouwen van een eigen parochiezaal .339 Daarvoor zou de zaal Boels worden 
afgebroken en er zou een moderne zaal verrijzen.340 Naderhand wordt geopteerd voor een 
andere oplossing en zou er een parochiezaal worden gebouwd op het erf van de 
onderpastoor in de Dorpsstraat. Er worden in de loop van 1 946 plannen getekend en 
statuten voor de vzw Parochiale zaal St.-Adriaan ontworpen.341 1 79 
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Het bl ijkt een luchtballonnetje te zijn ,  want na enkele weken wordt "over een glanzend 

nieuwe zaal' niet meer gepraat.342 Gelukkig slaagt de parochie erin in 1 949 de zaal D'havé 
te huren, vanaf 1 947 worden er wekelijks f i lms vertoond.343 De parochiecinema kent een 
reuzensucces, er zijn vertoningen op zaterdag om halfacht en op zondag om vijftien uur  
en om halfacht.344 Het f i lmseizoen begint e ind september en eindigt rond Pinksteren.345 

De cinema Feestzaal Kleit vertoont in  1 947-1 948 om de veertien dagen een vol ledig 
programma. Op zondag 1 8  en maandag 1 9  januari 1 948 wordt er Tarzan overwint de 
nazis gespeeld met in de hoofdrol de beroemdste Tarzan aller tijden, Johnny Weismul ler. 
Op 1 en 2 februari wordt er Jeanne, dochter van Frankrijk gespeeld346 en veertien dagen 
later kunnen de Kleitenaren gen ieten van Tarzan in de Woestijn.347 "Nog twee filmavonden 
en het eerste Winterseizoen is 

voorbij' , weten de u itbaters te 
melden . Op Pasen wordt Kleit 
1 94 7- 1 948 vertoond, een eigen f i lm 
"waarin het Kleits landelijk leven, de 
Winterkermis het onderwijs en de 
nijverheid' worden getoond.348 Van 
Pasen tot september "worden er in 
de zaal geen filmvertoningen meer 
gegeverl'. 349 

I n  1 95 1  start in Middelburg Ciné 
Tour  in de patronaatszaal .  Begon
nen als een probeerscheut, worden 
vanaf januari 1 952 geregeld f i lms 
gedraaid. Op 8 januari is dat De 
Witte Roos, op dinsdag 1 5  januari 
1 952 De graaf van Monte Christd35° 
en op dinsdag 2 december het 
beroemde Sneeuwwitje en de 
zeven dwergen.351 

Tarzan's verborgen schat, van de vele Tarzanfilms, 
met Johnny Weissmuller en Maureen O'Sullivan. 

Bij de eendagsvliegen rekenen we ook cinema Star aan de Bogaardestraat waar in maart 
1 947 in zaal Amerika wordt gestart met "een reeks prachtige filmen zooals Kindersmerten, 
Rin Tin Tin, Buffalo Bill. Sprekende films'. De eerste vertoning gaat door op vrijdag 
7 maart 1 947 om 20 uur en op zondag 9 maart wordt twee keer gespeeld.352 De week 
daarop speelt Rin Tin Tin en daarna wordt niets meer vernomen over deze cinema.353 
Ju les Versieck, u itbater van café Moline, vertrekt eind 1 948 naar Amerika en daardoor 
worden meubelen en hu isgerief op maandag 27 december 1 948 publiek verkocht.354 Eind 
januari 1 949 wordt de zaal omgevormd tot een danspaleis : "Op morgen zondag, 30 dezer 
officiële opening van de gekende café Moline, danspaleis Amerika, Bogaerdestraat 60 te 
Maldegem, met Pintje Dek. De opening wordt opgeluisterd door het alomgekende 
jassbandorkest Gaspard en Camiel Claeys'.355 Uitbater van deze danszaal is H .  Pil le, die 
er ook zijn gekende elektriciteitszaak heeft: "Dansen op zondag en maandag 9 en 10  
oktober 1949 ter gelegenheid van Bogaardekermis, groot bal in dancing Amerika bij H. 
Pi/Ie, orkest de Nachtvlinders'.356 



Na de oorlog zijn in Maldegem drie officiële cinema's: Ceci l ia, Schouwburg (onder 
sekwester) en Rio. In de jaren zestig sluiten de Rio en de Schouwburg, de concurrentie 
van de televisie is moordend. De Ceci l ia gaat nog een tijdlang door, maar wordt tenslotte 
ook als cinemazaal gesloten. 

1 .  Ceci l ia - Royal 

Begin 1 945 heropent de Ceci l ia. Er worden elk weekend vier verton ingen gegeven. I n  
1 949 wordt 5 en 7 ,5  fr. voor een ticket betaald, genummerde balkonplaatsen kunnen 
gereserveerd worden. I n  1 970 wordt 20, 25, 30 en 40 fr. betaald. Van 1 950 tot 1 971 is 
Jozef Van Wassenhove u itbater van de cinema, voor de feestzaal is Georges De Vreeze 
verantwoordelijk. Die programmeert wereldberoemde groepen als The Blue Diamonds, 
maar ook Nicole Josy, Bob Verwilst, The Honolu lu Boy's en Vlaamse zanger nr. 1 Wil l  
Tura: al die artiesten treden op gedurende de septemberkermis van 1 961 .357 

Naast f i lmvertoningen worden er nog heel wat andere activiteiten geprogrammeerd: 
boksgala's, operettes ( Sepp'I kent een overdonderend succes) 358, revues (Elk zijn Goes te, 
een lachrevue) en toneel .  De rederijkerskamer De Toortsen uit Gent voert in 1 949 H et 
Kindernummer op. De geestelijkheid waarschuwt in het parochieblad voor dit stuk waarop 
in het l iberale Ons Blad van 1 7  april 1 949 nijdig wordt gereageerd omwi l le van de geringe 
belangstel l ing ten gevolge van de kritiek. 

Maar de Ceci l ia bl ijft vooral bekend voor zijn bals: het groot bal "aangeboden door de 
alomgekende Firma Michel en Maurice De Laere" , het bal van de Nationale Strijdersbond, 
van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, het 
jaarlijks bal der Vrijwi l l ige Bloedgevers, bal van Nieuwstraatkermis, van de Liberale 
Vrouwen, het bal met optreden van Rina Ketty en haar ensemble . . .  De Cecil ia is ook het 
vergaderlokaal van het Wil lemsfonds, van de studentenjeugdclub Excelsior en van de 
fanfare Sint-Cecil ia. 

Van vrijdag 2 mei tot dinsdag 6 mei 1 958 wordt er Het meisje en de Madonna over Het 
noodlot van twee oorlogswezen) van de bekende regisseur Edith Kiel vertoond met in de 
hoofdrol Denise De Weerdt. Niet al leen Alice Toen debuteert in deze fi lm,  ook "de 
Maldegemse filmartist&' Odette Monti is voor het eerst te zien op het witte doek en wel in 
de rol van het bl inde meisje Monique. De actrice is op een van de vertoningen aanwezig 
en wordt in de bloemetjes gezet want haar debuut wordt als zeer verdienstelijk 
omschreven. Vanzelfsprekend lokt deze f i lm vol le zalen,  want iedereen wil Monti aan het 
werk zien. Het meisje en de Madonna wordt het eerste Vlaamse melodrama genoemd en 
bewandelt resoluut nieuwe Vlaamse fi lmpaden. 

Ondanks sporadische successen bl ijft het aantal toeschouwers dalen, in 1 969 zijn er nog 
maar 3 373 betalende359 en omwi l le van dit geringe aantal sluit de zaal in mei 1 970. De 
uitbating van de Cecil ia is nooit een winstgevende zaak geweest. De aandeelhouders 
wordt zelden een dividend uitbetaald. Enkel na de oorlog, als de cinema een hoogtepunt 
kent, krijgen ze een dividendje waarmee de meeste na de algemene vergadering de 
bloemetjes eens buiten zetten. Albert De Candt, aandeelhouder: " We mogen besluiten dat 
deze zaak niet uit winstbejag is opgebouwd, niemand heeft er grote winsten uitgehaald, 
tenminste niet de aandeelhouders." Na de opkomst van de televisie zit de NV opnieuw in 
moeilijkheden. De Vriendenkring is zelf niet meer in staat de zaak verder te runnen. Er l a1  
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Odette Monti was de artiestennaam voor Odette Van Wonterghem, zus van muzikant 
Jozef Van Wonterghem. 

wordt gezocht naar een bevredigende oplossing en die wordt gevonden bij Brugse 
bioscoopuitbaters die ervan overtuigd zijn dat een bioscoop nog leefbaar is in Maldegem. 
Het café wordt verhuurd als restaurant. 

Na grondige renovatiewerken opent Ciné Royal in 1 972 plechtig met de film De Linke 
Bende. De voltal l ige beheerraad van Ceci l ia's Vriendenkring is op 9 september present 
alsook talrijke notabelen uit Brugse f i lmkringen en enkele Maldegemse politici. De cinema 
wordt u itgebaat door de heren De Mey en D'Hoedt uit Brugge. De supermoderne en 
stemmige zaal kan op alle gebied de vergelij king met een stadsbioscoop doorstaan: 
geluiddichte zaal ,  kunstvolle muurbekleding die voor een u itstekende akoestiek zorgt, 
sfeervol le verl ichting, comfortabele zitplaatsen, warme vloerbekleding maar vooral: het 
reuzenscherm en de moderne projectoren die voor een perfect beeld en geluid zorgen. 
Nieuw is de bar waar men tijdens de pauze kan genieten van een hapje en een drankje. 
Voortaan is de cinema elke avond open en de zaal biedt plaats aan 350 toeschouwers.360 
De J EFl -kinderfi lmclub Maldegem-Adegem-Middelburg van de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen geeft er maandelijks op woensdagnamiddag zijn vertoningen en er zijn ook 
aparte kindervertoningen op zondag en woensdag. Regelmatig wordt er een volwaardig 
fi lmforum georganiseerd "voor alle ouderen ingericht door de Gemeentelijke Jeugdraad'. 
Dit gebeurt i n  samenwerking met de BGJG,  Davidsfonds, Camera Close-Up,  
Maldegemse Foto- en Fi lmclub en het vrij en officieel onderwijs. Een ticket voor het 
fi lmforum kost 50 fr. Besproken fi lms zijn onder andere Le Genou de Claire van Eric 
Rohmer en / love You, Rosa van Moshe Mizrahi l .  

Ondanks het feit dat er blockbusters (Dokter Jivago, King Kong is ontsnapt, Ben Hur, 
Thunderball, The Godfathe() en veel 'gewaagde' f i lms worden vertoond, kent de cinema 
niet het verhoopte succes en wordt in 1 977 gesloten. Daarmee valt, na ongeveer een 
halve eeuw, het doek over de Maldegemse cinemageschiedenis. De Royal fungeert nu 
als feest- en danszaal. 



2. Schouwburg 

De Schouwburg heropent in september 1 946 ter gelegenheid van de kermis. Het gebouw 
staat onder het toezicht van de Dienst van het Sekwester. In september 1 944 waren alle 
bezittingen van onder andere Belgische collaborateurs op basis van de beslu itwet van 23 
augustus 1 944 van de regering in Londen onder verzekerde bewaring gesteld. Om dit te 
realiseren wordt op 4 september 1 944 de Dienst van het Sekwester opgericht. Op 31 
oktober 1 944 start de effectieve werking. Door het hoofdbestuur worden mandatarissen -
of lasthebbers - aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het dagel ijkse beheer van de 
vermogens en goederen die onder sekwester waren geplaatst. Op 29 februari 1 948 wordt 
voor het laatst een f i lmvoorstel l ing "onder sequester" vermeld.361 

De eerste naoorlogse voorstel l ing van zaterdag 1 4  september 1 946 draait de film De Dief 
van Bagdad. Dinsdag 1 7  september wordt De avonturen van Marco Polo vertoond. Het 
café in de benedenzaal heropent in hetzelfde weekend met een bal.362 Er is een 
voorstel l ing op zaterdagavond en drie op zondag. Er worden ook films gedraaid op 
maandag en op donderdagavond. Alle f i lms die worden vertoond zijn u itslu itend 
Amerikaans. In februari weet de d i rectie van de Schouwburg te melden "gelukkig te zijn 
aan ons geacht klienteel te kunnen mededelen dat Ciné Schouwburg voor het komende 
seizoen definitieve contracten heeft afgesloten der mooiste filmen met de drie beste 

filmhuizen: 1 .  KRO films; 2. Warner Bros; en 3. Paramounf' .363 "De tegenwoordige tijden 
zijn hard. Het leven is vol kommer en zorgen! Doch!! Deze week biedt Ciné Schouwburg 
U enkele uren van volledige ontspanning.", aldus nog de u itbater.364 

De dancing en het café in de benedenzaal worden in 1 946 u itgebaat door Jozef Olivier en 
vanaf 1 949 door Gerard Thomaes. De bals die er gegeven worden zijn niet te tellen.  Het 
is niet duidelijk wie in die naoorlogse jaren cinema-u itbater is. Van 1 950 tot 1 964 is Roger 
De Vleeschouwer uit de Lange Violettestraat in Gent de zaakvoerder. In de 
wintermaanden komen wekelijks meer dan duizend mensen naar de cinema, in de 
zomermaanden daalt dit aantal gevoel ig. 365 
Het Schouwburgplein, dat tijdens de oorlog Raymond Tol lenaerelaan wordt genoemd, 
wordt in het schepencollege van 1 2  mei 1 945 omgedoopt tot Canadezenplein .  
Merkwaardig genoeg wordt dit plein sedert vele tientallen jaren opnieuw Schouwburgplein 
genoemd. Het is niet duidelijk of de naam Canadezenplein wel ooit is afgeschaft. 366 

Er worden in 1 949 enkele f i lms gespeeld die ook tijdens de oorlog zijn vertoond, en dat is 
toch wel merkwaardig: Het Hart ener Koningin en Gasparonne met Marika Rokk en Johan 
Husters. Als Wir machen Musik op 21 november 1 948 nog eens wordt vertoond, wordt 
discreet verwezen "naar een film welke in den tijd zoveel bijval oogstte, ' n film gespeeld . 

op prettige wijze door twee vertolkers welke toendertijd als de beste werden aanzien en 
welke nu terug aan het werk zijn, namelijk Viktor de Kowa en Ilse Werner'.367 Ook in de 
volgende jaren worden nog Duitse oorlogsfi lms vertoond: Die Reise nach Tilsit eind april 
1 950 en Ouax, der Bruchpilot begin juni 1 950. In de loop van 1 949 wordt de reclame voor 
de fi lms steeds beter, dikwijls verschijnen affiches of foto's in Vrij Maldegem, de Ceci l ia 
doet net hetzelfde. 
I n  1 960 is de Schouwburg aan de eer en krijgt de prijs van de Beroepsvereniging van de 
Fi lmpers voor de beste f i lmuitbating.388 De week daarop wordt er in alle cinema's, ook in 
Maldegem, gestaakt omwil le van de taks van 23,25 % op de bruto-ontvangsten en andere 
taksen. l s3 



Op dinsdag 30 maart 1 954 start 
in de Schouwburg op initiatief 
van u itbater De Vleeschouwer 
een 'Culturele f i lmclub' .  E lke 
maand wordt "een betere film'' 
vertoond, een f i lm "van gans 
uitzonderlijke waarde, een film 
die anders normaal niet naar 
Maldegem zou komen". Die 
wordt inge le id door een 
'bevoegd persoon' waardoor het 
publ iek twee vliegen in één klap 
s laat: genieten van een 
u itzonderl i jke p rent en de 
gelegenheid "te leren HOE een 

film moet bekeken worden''.309 
Als eerste f i lm in de reeks wordt 
Othello vertoond, met i n  de 
hoofdrol Orson Welles. 

Op dinsdag 8 februari 1 956 is 
Alraune of het meisje zonder 
ziel aan de beurt en die f i lm Een 'cinemaschilder' konterfeit Beethoven, die straks de gevel 
wordt ingele id door Armand van de bioscoop zal  versieren. (Verzameling Jozef Van De Veire) 

Schoutteet, voorzitter van de Culturele f i lmclub Zottegem.370 Andere f i lms zijn :  Kanker en 
Kankerbestrijding, De Kinderen van Hiroshima, Nachtwake.37' Vermelden we ook nog dat 
in Vrij Maldegem wekel ij ks een Fi lmrubriek verschijnt met f i lmnieuwtjes en besprekingen 
van f i lms die in een Maldegemse zaal worden vertoond.  

Ook in de Burgersgilde wordt met een f i lmclub gestart. I n  parochiezalen mogen namelijk 
enkel private vertoningen worden gegeven en dus wordt in 1 955 een cinéclub gesticht. 
Lidkaarten zijn geldig voor vijf vertoningen. Vanaf 1 956 wordt men verplicht u itleg te 
geven bij de vertoonde fi lms, zoniet wordt de fi lmclub niet als dusdanig erkend. Ook in 
Adegem wordt dergelijk systeem toegepast. Door Camera Close-up worden in 1 973-74-
75 ook f i lmfora in de Gi lde georganiseerd.372 

Omwi l le van het dalend aantal toeschouwers slu it de Schouwburg in 1 964. De laatste 
advertentie van zaterdag 28 november 1 964 in Vrij Maldegem kondigt de vertoning aan 
van "De Slag van Napels, een hoogtepunt der zevende kunst."373 

Het gebouw verliest veel van zijn vroegere grandeur en staat te verkommeren tot het in 
mei 1 985 wordt aangekocht door het gemeentebestuur van Maldegem met de bedoeling 
er de bibliotheek in onder te brengen. De aanpassingswerken worden in november 1 988 
aangevat, de oplevering van het gebouw gebeurt op 28 september 1 989. De Plaatselijke 
Openbare Bibliotheek wordt op 21 oktober 1 989 ingehuldigd door Gaston Geens, 
voorzitter van de Vlaamse regering. Op 1 4  december 2006 wordt voor de Schouwburg het 
beeld onthuld voor Victor De Li l le. Dat hadden de vroegere hoofdrolspelers in de 
Maldegemse politiek (Cuelenaere, De Li l le en hun partijgenoten) nog eens moeten 
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Een van de twee Gaumont-projectoren, die bewaard wordt in het Camera Obscura museum en waarmee 
in de Schouwburg van 1 939 tot 1 964 de films gedraaid werden. In maart 1 941 werden de toestellen 
aangepast om klankfilm te projecteren. 

l as 



3. Rio 

Danszaal Vermaak na Arbeid - en de vereniging met dezelfde naam - van Ernest Van 
Landegem in de Brielstraat bestaat al sinds 1 930. Van Landegem baat ook een danszaal 
uit in de Smedenstraat in Knokke en h ij en zijn zoon Albert trekken met een ambulante 
danstent naar kermissen in de omgeving. De dansmuziek komt van een elektrisch 
aangedreven Theophi le Mortier dansorgel. Met die danstent bezoekt men ook kermissen 
in Zeeuws-Vlaanderen. Het is telkens een heel karwei het orgel op de vrachtwagen te 
laden, weg te brengen en het opnieuw af te laden en op te bouwen. Ondanks het feit dat 
de jeugd door de geestel ijkheid ernstig wordt gewaarschuwd geen danstenten of cafés te 
bezoeken waar een orgel staat, kennen die toch een weergaloos succes, het is dringen 
om er binnen te geraken. 

Daar het moeil ijk is het verd iende geld over de grens te brengen, investeert zoon Albert 
in een hotel-restaurant met annex een danszaal in het centrum van Vlissingen dat de 
naam 'Maldegem' krijgt. Belgische buschauffeu rs zorgen voor cliënten. 

Ernest Van Landegem bij zijn prachtig Mortierdansorgel. Het orgel is gebouwd door Theophile Mortier, 
afkomstig uit Oostkamp. Zijn bedrijf in Antwerpen bouwde meer dan 600 dansorgels. Het frontdeel is 
prachtig versierd in art nouveaustijl ,  met in het middendeel een accordeon. 

Ondanks het feit dat de crisis van de jaren dertig zich ook in Maldegem laat voelen, wordt 
toch veel u itgegaan , zo komen er steeds meer bezoekers naar de zaal Van Landegem.374 
Bij de kermis van de Nieuwstraat en Brielstraat in ju l i  1 931 "zullen de jonge koppels in 
beide dansgelegenheden, bij Ernest Van Landegem en Sint-Cecilia vrijen teugel aan hun 
geliefde danssport kunnen geveri'.375 Na de oorlog lijkt het erop dat de danslustige 
Maldegemnaren hun schade wil len inhalen, want het aantal bals is werkel ijk n iet te tellen. 
Zo is er alle zon- en feestdagen bal met orkest en orgel in Vermaak na Arbeid en de 
velorust is er gewaarborgd. De bals worden opgelu isterd door enkele vaste muzikanten, 
af en toe komen er gastmuzikanten spelen, in december 1 947 is dat het Gentse radio
orkest De Leutige Jantjes. Hoofdattractie bl ijft toch het dansorgel .  Na het overlijden van 
Ernest in 1 944 wordt de zaak verder u itgebaat door weduwe Helena De Clerck en zoon 
Albert die al in 1 954 overlijdt. Dochter Godelieve bl ijft ook steeds nauw betrokken bij de 
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I n  augustus 1 950 krijgt Robert Vandermeersch uit de Peerdenstraat in Assebroek de 
toelating van het gemeentebestuur en de bestendige deputatie om cinema Rio te openen 
in de Brielstraat 68, sectie D/235d2, dit is in de aangepaste danszaal Van Landegem waar 
plaats is voorzien voor 350 toeschouwers.377 Voor de u itbating van de Rio wordt in 1 950 
de VGN CINEK gesticht waarbij Vandermeersch en vennoot Dewyndt elk 90 000 fr. 
kapitaal inbrengen en de rest wordt geleend.  In 1 951  verdwijnt Dewyndt van het toneel en 
is het b ioscooptechnicus Leonard Moonen die de n ieuwe vennoot wordt van 
Vandermeersch en die in feite de cinema uitbaat. De vennootschap wordt in september 
1 954 ontbonden.378 

De inrichting van de zaal kost iets meer dan 255 000 fr. : projectoren en ander materiaal ,  
verwarmingsinstal latie, meubi lair, publ iciteit, drukwerk, oprichtingskosten enz. Van 
vertoningen wordt in 1 950 61 044 fr. ontvangen. Het boekjaar sluit af met een verlies van 
rond de 20 000 fr. In de volgende jaren wordt evenwel steeds winst geboekt, in 1 952 
bedraagt die om en bij de 24 000 fr, in 1 953 89 200 fr. Die winst komt niet u itslu itend van 
de verkoop van fi lmtickets, maar ook van Artic ijs, Frisko Final, Coca Cola en snoep. De 
belangrijkste onkosten bestaan uit: huur  van films ( 1 57 705 fr. ) ,  gemeentetaks (55 0 1 7  fr. ) ,  
publiciteit (36 571 fr. ) ,  reiskosten (33 340 fr. ) ,  huur  van de zaal ( 1 8  000 fr. ) ,  verbl ijfskosten 
{ 1 5 1 89 fr. ) ,  loon van de articverkoopster (6 9 1 1  fr.) enz.379 

C I N I  « R I O »  
MALDEGEM 

SPECIALE VERTON ING  
1 5  F 

Personen die een affiche voor het raam hingen 
kregen met dit kaartje gratis toegang. 

Tickets van cinema Rio, 
met de verschi l lende 
prijzen. 

Er wordt aangekondigd dat de Rio op zaterdag 1 6  september 1 950 zal openen met de 
Mexicaanse f i lm Enamorada. Het bestuur laat verder weten dat steeds uitgelezen fi lms 
zullen worden vertoond in een welingerichte en gezel l ige zaal .380 De opening wordt 
wegens onvoorziene omstandigheden verdaagd naar 23 september en wegens een 
technisch defect moet de ingebru ikneming nog eens worden uitgesteld. Enamorada wordt 
uiteindelijk gedraaid in de week van 30 september tot 5 oktober 1 950. Het f i lmprogramma 
wordt elke avond vertoond, behalve op vrijdag. Op zondag zijn er drie verton ingen: om 1 5 , 
1 7.30 en 20 uur. Een ticket kost 9, 1 0  of 1 2  fr.381 Op 8 oktober wordt iedereen opgeroepen 
de Rio te bezoeken: "Brengt deze week een bezoek aan de nieuwe cinema van 
Maldegem, de cinema Rio. Komt allen naar de gezellige en modern ingerichte zaal. l 87 



Cine « RIO » Maldegem Tel. : 11 5.45 
acaaaaocoocoocoocacccaacoaaoocooooacocoaocoagccco=coccaoao� 

De modernste zaal der streek. De schoonste films, vertoond op 3 dimentionale scherm. 

De.ze week een S U PER-buitengewoon programma. Oordeel .zelf 1 
Zaterdag 4 juni te 8 uur - Zondag 5 juni (Sinksen) te 2 - 5 en 8 u. 
EERSTE GROTE FILM T W EEDE GROTE FILM 

Zonder kommentaar 1 
Maar bespreekt tijdig uw 
plaatsen 1 

GRATIS MAAR DE CINEMA 1 
Als onderstaand nummer deze 
week uithangt aan de kas van 
de cinema, ontvangt U gratis 
TWEE toegangskaarten. 

N'! 0 5 6 2  

De cinema Rio houdt haar filmen een ganse week op het programma om aan eenieder 
de kans te geven er te komen naar kijken. Plaats voor fietsen met waarborg naast de 
cinema."382 Voor succesfi lms kunnen l iefhebbers reeds op zondagmorgen een ticket 
kopen en ook worden er dan bussen ingelegd vanuit Knesselare, Sint-Laureins en 
Moerkerke.383 

Op 8 mei 1 955 versch ijnt de voorlopig laatste advertentie van de Rio, want op 9 mei 1 955 
brandt de zaal af. De knallen van de barstende dakbedekking zijn tot ver in de omtrek te 
horen. Een getuige verklaart dat bij het openen van de toegangspoort de zaal brandt als 
een oven, enkel de muren staan nog recht.384 Drie dagen later reeds, op 1 2  mei, verklaart 
Leonard Moonen "af te staan en over te dragen aan de gemeente Maldegem, al zijne 
gerechtigheden op vergoeding der brandschade". Die schade wordt u itbetaald door de 
Luikse Verzekeringsmaatschappij en bedraagt 39 524 fr. Met dit bedrag wordt een deel 
van de achterstall ige bioscooptaks aan het gemeentebestuur afbetaald. 385 Wat overblijft 
van het bioscoopmateriaal (de projectiecabine bl ijft nagenoeg onbeschadigd}, wordt 
publiek gevei ld. 

De zaal wordt door de eigenaars heropgebouwd en ondanks het feit dat de concurrentie 
van de televisie zich al duchtig laat voelen, heropent de Rio op 28 oktober 1 956 met Die 
letze Brücke en Orkaan op de Caïne. Bestuu rder-uitbater is opnieuw Robert 
Vandermeersch, die in de Thontlaan in Denderleeuw woont. Hij is werkzaam op de 
fi lmafdeling van de BRT waar h ij f i lms klaarmaakt voor u itzending en inspringt bij 
eventuele pannes. H ij baat ook Ciné Novelty uit in Haaltert bij Aalst. Die zaal wordt in 1 961 

ss  I gesloten.388 
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Ciné « R 1 0 » 
ZATliltllAC, ZONDAO tn MN\NDAO 

Het Legioen der WoeoUtn 
:ntt A.lan Ladd • Rlcbanl Conlc • Arlène DabL 

DJNSDAO tn WOENSDAO 

DE ZWARTE BURCHT 
met Rlchud Grc:ene • Boris Kartorr • Stephen Me Nalb', 

Ciné C EC I L I A  
Dele week nu een 1rot.e lW..llaanae aucce.slllm, met W.U. Chbui • \'IUorla Gusmann, � 

De Erfgenaam van Zorro 
die de mcut 1panne.nde avonluren beleefd op iiJn mank Een bc'A'oti:en rum, vol aktle, 1rappen en vrolUkhdd ! 
All bUUlm : De Voarhbtorlle:he Vrouw. 'n extra PrOlrt.mm. 

Reclame in Vrij Maldegem voor de drie Maldegemse cinema's ter gelegenheid van de septemberkermis 
1 954. 

Nagenoeg onmiddellijk heeft Vandermeersch moei l ijkheden om de gemeentel ijke taks 
van 1 5  % te betalen . Gemeenteontvanger Serlet moet elk jaar opnieuw heel wat moeite 
doen om die taks geïnd te krijgen. In 1 957 verontschu ldigt Vandermeersch zich daarvoor: 
de cinema is voor hem een bijberoep, de uitbating brengt veel werk met zich mee en h ij 
verblijft slechts enkele uren per week in de gemeente, vandaar de achterstand. I n  
Maldegem wordt h ij goed geholpen door Godel ieve Van Landegem: ze verkoopt de 
tickets, gaat tijdens de pauze rond met ijs en  snoep en bezorgt de recette wekelijks aan 
Vandermeersch. Soms laat de opkomst van het publ iek veel te wensen over, vandaar de 
moeil ijkheden met het gemeentebestuur. I n  1 961  hoopt Vandermeersch "kortelings naar 
Maldegem te komen woneri' waardoor al les vlotter zal geregeld worden . Daar "de cinema 
een zware crisis doormaakt' vraagt h ij of de taks niet in delen mag betaald worden . I n  
augustus 1 961  woont hij effectief in de gemeente. 

In april 1 962 laat Vandermeersch de gemeenteontvanger weten dat h ij van plan is cinema 
Rio te sluiten en dat h ij de nog achterstal l ige gemeentetaks zo vlug mogelijk zal betalen.387 
De laatste advertentie voor de cinema versch ijnt op 5 mei 1 962 in 'Vrij Maldegem' :  Pigal/e 

te Tokio en De wet van het milieu, twee af te raden fi lms.388 Ondanks het feit dat de 
gemeentetaks herleid is tot 8 % l ukt het Vandermeersch niet de zware crisis die het 
f i lmbedrijf doormaakt, te bezweren. Tot 1 965 wordt nog gedanst in de vroegere cinema. 
Daarna wordt de zaal omgebouwd tot de voedingsmiddelenzaak PROFI , die gerund wordt 
door Hector Van Hecke. Het gebouw doet nu dienst als opslagplaats. 

1. Tot slot 

De geschiedenis van de Maldegemse cinema begint met de opening de Moderne in 1 9 1 9  
en eindigt 58 jaar later met de sluiting van Ciné Royal i n  1 977. Ondanks alle goede . 
bedoelingen bl ijft het draaien van fi lms voor alle zaalu itbaters altijd een economische 
activiteit: zolang er voldoende tickets worden verkocht, worden er fi lms gedraaid. 
Pogingen om de film als zevende kunst te propageren via fi lmforums en het vertonen van 
de betere film kan die economische realiteit n iet tegenhouden . Zodra het publiek iets 
beters voorgeschoteld krijgt, de televisie, wordt daar resoluut voor gekozen en in alle 
gemeenten en kleinere steden verdwijnen de cinema's even vlug als ze gekomen zijn .  
Enkel in de stad kan de cinema zich in megacomplexen handhaven. Ook hier herhaalt de 
geschiedenis zich: bij het begin van de vorige eeuw trekt men naar cinematheaters in 
Gent en Brugge, aan het eind van de eeuw doet zich hetzelfde fenomeen voor. 
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" A: Cinema Moderne ( 1 9 1 9- 1 920) 
" B: Cinema Splendid ( 1 920-1 935) 
" C: De Burgersgi lde 
" D: Cinema Ceci l ia ( 1 925-1 940; 1 945-1 970) 
" E: Oude Schouwburg ( 1 932-1 938) 
" F: N ieuwe Schouwburg ( 1 938-1 964) 
" G: Cinema Rio ( 1 950-1 962) 
" H: Ciné Royal ( 1 972-1 977) 
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Toch is de cinema niet geheel verdwenen u it Maldegem. In  Den Hoogen Pad worden 
geregeld jeugdfi lms gedraaid en enkele gedreven l iefhebbers maken nog steeds f i lms of 
video's. Ook de Maldegemsche Revue van Gabriël De Lille kent nog steeds navolgers. 
Sinds 1 968 f i lmt Noë! Ryheul alle belangrijke Maldegemse gebeurten issen. Zijn 
vertoningen Maldegem, een dorp om in te wonen kenden jaren lang een groot succes. Nu  
reeds beschikt kineast Ryheul over veertig jaar onschatbaar beeldmateriaal over 
Maldegem. Daarnaast gaat zijn interesse naar fotografica en verzamelt h ij voorwerpen, 
toestellen en curiosa die betrekking hebben op de gesch iedenis van de fotografie en de 
fi lm. H ij bracht ze onder in het museum Camera Obscura aan de Oude Aardenburgseweg. 
Verder is er de in 1 959 gestichte Maldegemse Foto- en Fi lmclub, de MFFC, die de 
Courtmansstoet van 1 961 en andere gebeurtenissen inbl ikte. Ook vermelden we nog 
Studio '74, die de documentaire Al onder de weg van Maldegem draaide en sinds 1 974 
het Maldegemse erfgoed vastlegt op foto, f i lm en video. 

Dit alles geeft uiteraard niet de echte sfeer weer van de vroegere dorpscinema: het 
aanschuiven aan de kassa, de typische geur in de zaal ,  het zoeken van een geschikte 
plaats, het stilvallende geroezemoes bij het doven van de lichten, het openschuivende 
doek, de l ichtstraal van de lamp door de donkere zaal, en dan: de f i lm om bij weg te 
dromen. Die belevenis zal all icht niet meer zal terugkomen. Men weet echter nooit. . .  

Met dank aan 
Hans Blankaert, Maldegem 
Hubert De Saer, Maldegem 
Noë/ Ryheul, Maldegem 
Henny Sierens, Knokke-Heist 
Paul Temmerman, Adegem 
Godelieve Van Landegem, Maldegem 
Gemeentearchief, Maldegem 

voor foto's, documenten en informatie. 

NOTEN 

1 't Getrouwe Maldeghem, 3 juli 1 904. 
2 't Getrouwe Maldeghem, 1 9  januari 1 921 . 
3 't Getrouwe Maldeghem, 20 november 1 904. 
4 't Getrouwe Maldeghem, 26 februari 1 905. 
5 't Getrouwe Maldeghem, 1 0  april 1 926. 
6 't Getrouwe Maldeghem, 4 september 1 904. 
7 't Getrouwe Maldeghem, 22 mei 1 921 . 
8 't Getrouwe Maldeghem, 6 maart 1 921 . 
9 't Getrouwe Maldeghem, 6 november 1 921 . 
1 0  't Getrouwe Maldeghem, 2 oktober 1 904. 
1 1  't Getrouwe Maldeghem, 1 2  september 1 920. 
1 2  ' t  Getrouwe Maldeghem, 5 september 1 905. 
1 3  't Getrouwe Maldeghem, 30 oktober 1 921  . 
1 4  VEAHOOGEN J.  e n  OPSOMER G., Inventaris van het Vlaamsche Volkstooneel, Leuven, s.d. ,  p .  2. 
1 5  't Getrouwe Maldeghem, 12 en 19 september 1 920. / 
1 6  't Getrouwe Maldeghem, 1 3  februari 1 921 . 
1 7  't Getrouwe Maldeghem, 9 en 23 februari 1 9 1 9. 
1 8  't Getrouwe Maldeghem, 1 9  januari 1 922. 
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't Getrouwe Maldeghem, 1 9  oktober 1 91 9. 
't Getrouwe Maldeghem, 28 november 1 920. 
Bedoeld wordt de teruggekeerde soldaten van de Eerste Wereldoorlog. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 5  februari 1 920. 
't Getrouwe Maldeghem, 22 februari 1 922. 
't Getrouwe Maldeghem, 29 februari 1 920. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 7  en 24 januari 1 904. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 9  juni 1 92 1 . 
't Getrouwe Maldeghem, 8 april 1 923. 
't Getrouwe Maldeghem, 8 mei 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 9  november 1 922. 
't Getrouwe Maldeghem, 28 februari 1 904. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 7  april 1 904. In Kleit was fotograaf René Fiers aan de Steenweg naar 
Knesselare toen al aan het werk. 
't Getrouwe Maldeghem, 12 maart 1 899. 
DE LILLE G., Maldegem in beeld en schrift: 1890- 1905, dl. V, Maldegem, 1 964, p. 38-39. 
't Getrouwe Maldeghem, 30 april 1 905. 
La Lutte, 29 februari 1 896. 
Het Weekblad van Yperen en het Arrondissement, 4 augustus 1 906. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 22 maart 1 908. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 21  april 1 91 2. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 28 april 1 91 2. 
DE LILLE G . ,  Maldegem in beeld en scMft, dl. V, 1 890-1 905, Maldegem, 1 964, p. 39. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 20 oktober 1 91 2. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 2 maart 1 91 3. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 1 2  oktober 1 91 3. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 1 2  januari 1 91 3. 
't Getrouwe Maldeghem, 27 jul i  1 91 9. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 0  december 1 922. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 8  november 1 928. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 1 9  oktober 1 91 3. 
GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 2566. Toneelverenigingen: briefwisseling 1 81 5-1 939. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 0  januari 1 904. 
Het Weekblad voor Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, 29 december 1 91 2. 
Le Bien Public, 5 april 1 908. 
't Getrouwe Maldeghem, 25 oktober 1 931 . 
't Getrouwe Maldeghem, 22 maart 1 936. 
STALLAERTS R., Rode Glamour, Gent, 1 989. 
De Gazet van Maldegem, 22 januari 1 933. 
De Gazet van Maldegem, 25 december 1 932 - 12 februari 1 933. 
COLLARD C., Le cinématographe et la criminalité infantile, Brussel, 1 921 . 
't Getrouwe Maldeghem, 1 2  en 22 januari 1 929. 
't Getrouwe Maldeghem, 25 november en 2 december 1 928. 
't Getrouwe Maldeghem, 3 februari 1 929. 
't Getrouwe Maldeghem, 20 januari 1 929. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 3  januari 1 929. 
't Getrouwe Maldeghem, 8 maart 1 930. Voor de vertoning van de beroemde film Van het Westelijk 
Front geen Nieuws in De Gouden Leeuw in Eeklo. 
't Getrouwe Maldeghem, 27 oktober 1 929. 
't Getrouwe Maldeghem, 3 februari 1 929. 
't Getrouwe Maldeghem, 22 november 1 931 . 
't Getrouwe Maldeghem, 1 8  maart 1 928. 
't Getrouwe Maldeghem, 7 april 1 929. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 9  mei 1 920. 
't Getrouwe Maldeghem, 12 februari 1 929. 
Het Liberale Noorden, 1 4  januari 1 933. 
Parochieblad Rond de toren van Maldegem, 4 oktober 1 953. 
Parochiearchief Sint-Barbara, Liber Memorialis. 
Parochiearchief Sint-Barbara, Liber Memorialis, 1 954. 
Parochieblad Rond de toren van Maldegem, 18 oktober 1 953. 
Vrij Maldegem, 28 maart 1 954 . 
Niet alleen films, ook kranten, weekbladen, il lustraties en jeugdbladen kregen een morele quotatie 



van de geestelijkheid. Te mijden waren: Het Laatste Nieuws, Volksgazet, Vooruit, De Nieuwe Gazet, 
Zondagsnieuws, Kwik, Heroic Albums, Music Fan, enz. Humo wordt merkwaardig genoeg 
aangeprezen. 

78 Parochieblad Rond de toren van Maldegem, 1 953-1 962. 
79 GÀM, MALDEGEM (MALDEGEM), 95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 91 5- 1 928, 8 

mei 1 91 9, f. 32r. 
80 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 75. Gemeenteraad: register van beraadslagingen 1 91 5-1 927, 24 

juni 1 9 1 9, f .  74r. 
81 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 95.  Schepencollege: register van beraadslagingen 1 9 1 5-1 928, 4 

jul i  1 9 1 9, f. 35r. 
82 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 21 2. Register van uitgaande briefwisseling 1 9 1 3-1 920. Brief van 

1 1 jul i 1 91 9, nr. 1 697. 
83 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM),  95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 9 1 5- 1 928, 8 

augustus 1 91 9, f. 37v. 
84 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 85.  Register van afkondigingen 1 91 5-1 923, nr. 1 64. f. 40v-41 r. 
85 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 85.  Register van afkondigingen 1 91 5-1 923, nr. 60, f. 1 4r. 
86 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 91 5-1 928, 6 

november 1 91 9, f. 41 v. 
87 't Getrouwe Maldeghem, 1 5  april 1 923. 
88 Met apachen worden bandieten, rovers, schurken bedoeld. 
90 DE LILLE G" Maldegem in beeld en schrift: 1890- 1905, dl. V, Maldegem, 1 964, p. 39. 
91 't Getrouwe Maldeghem, 27 juni 1 920. 
92 't Getrouwe Maldeghem, 25 februari 1 923. 
93 Blijkbaar is het gebouw dan eigendom van De Poortere. 
94 't Getrouwe Maldeghem, 1 2  april 1 931 . 
95 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM) , 1 85.  Register van afkondigingen 1 9 1 5-1 923, nr. 64, f. 1 5r. 
96 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM),  21 2. Register van uitgaande briefwisseling 1 91 3- 1 920. Brief van 

1 0  december 1 9 1 2, nr. 2032. 
97 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM),  95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 9 1 5- 1 928, 

20 november 1 9 1 9, f. 42r-42v. 
98 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM),  95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 9 1 5- 1 928, 

1 2  januari 1 920, f. 45r. 
99 't Getrouwe Maldeghem, 1 1 januari 1 920. 
1 00 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 621 - 1 623. Dienstjaarrekeningen 1 920- 1 923. 
10 1  GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 85. Register van afkondigingen 1 9 1 5-1 923, nr. 1 1 6, f .  28v. 
1 02 't Getrouwe Maldeghem, 1 januari 1 928. 
1 03 't Getrouwe Maldeghem, 7 en 21  april 1 935. 
1 04 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 21 09. Diverse gemeentebelastingen, brief van 28 januari 1 924. 
1 05 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 624, 1 625, 1 626. Dienstjaarrekeningen 1 924, 1 925, 1 926. 
1 06 't Getrouwe Maldeghem, 5 februari 1 922. 
1 07 't Getrouwe Maldeghem, 1 9  maart 1 922. 
1 08 DE LILLE G" Maldegem in beeld en schrift, dl. V, 1 890- 1 905, Maldegem, 1 964, p. 39. 
1 09 't Getrouwe Maldeghem, 23 december 1 923. 
1 1 0  't Getrouwe Maldeghem, 1 0  december 1 922. 
1 1 1  Het betreft de lange Carl Schenström ( 1 881 - 1 942) en de kleine Harald Madsen ( 1 890-1 949) .  

Merkwaardig is dat dit duo in elk land anders wordt genoemd. 
1 1 2  't Getrouwe Maldeghem, 25 februari 1 923. 
1 1 3  't Getrouwe Maldeghem, 23 januari 1 926. 
1 1 4  't Getrouwe Maldeghem, 1 0  april 1 926. 
1 1 5  't Getrouwe Maldeghem, 1 8  maart 1 928. 
1 1 6  't Getrouwe Maldeghem, 30 januari 1 926. 
1 1 7  't Getrouwe Maldeghem, 16 september 1 923. 
1 1 8  't Getrouwe Maldeghem, 1 9  november 1 922. 
1 1 9  't Getrouwe Maldeghem, 30 december 1 923. 
1 20 't Getrouwe Maldeghem, 30 januari 1 926. 
1 2 1  't Getrouwe Maldeghem, 1 januari 1 928. 
1 22 't Getrouwe Maldeghem, 6 januari 1 929. 
1 23 't Getrouwe Maldeghem, 5 januari 1 930. 
1 24 DE LILLE G. ,  Maldegem in beeld en schrift: 1890- 1905, dl. V, Maldegem, 1 964, p. 39. 
1 25 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 2 1 09. Diverse gemeentebelastingen, brief van 1 6  oktober 1 926. 
1 26 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 627. Dienstjaarrekening 1 927. 
1P 't Getrouwe Maldeghem, 1 3  januari 1 929. 



1 28 't Getrouwe Maldeghem, 30 juni 1 929. 
1 29 't Getrouwe Maldeghem,  1 5  september 1 929. 
1 30 't Getrouwe Maldeghem, 5 januari 1 930. 
1 31 't Getrouwe Maldeghem, 23 februari 1 930. 
1 32 't Getrouwe Maldeghem, 1 3  april 1 930. 
1 33 Splendid, Cecilia, Gilde. 
1 34 't Getrouwe Maldeghem, 29 september 1 929. 
1 35 't Getrouwe Maldeghem, 1 0  november 1 929. 
1 36 't Getrouwe Maldeghem, 28 september 1 930. 
1 37 't Getrouwe Maldeghem, 2 november 1 930. 
1 38 't Getrouwe Maldeghem, 2 november 1 930. 
1 39 't Getrouwe Maldeghem, 1 6  november 1 930. 
1 40 't Getrouwe Maldeghem, 8 maart 1 930. 
1 4 1  't Getrouwe Maldeghem, 28 december 1 930. 
1 42 M ESTDAGH B" VANDE WINKEL R" BILTEREYST D., De cinematografische activiteit van C/emens 

De Landtsheer, in:  Wetenschappelijke Tijdingen, jg.  63, 2004, nr. 3, pp. 1 3 1 - 1 49. 
1 43 't Getrouwe Maldeghem, 1 9  juli 1 930. 
1 44 't Getrouwe Maldeghem, 22 april 1 931 . 
1 45 't Getrouwe Maldeghem, 1 1  december 1 932. 
1 46 't Getrouwe Maldeghem, 6 november 1 932. 
1 47 't Getrouwe Maldeghem, 9 april 1 933. 
1 48 't Getrouwe Maldeghem, 3 december 1 933. 
1 49 't Getrouwe Maldeghem, 31  december 1 933. 
1 50 't Getrouwe Maldeghem, 31  maart 1 935. 
1 51 't Getrouwe Maldeghem, 7 en 21  april 1 935 en 't Meetjesland, 1 2  en 1 9  mei 1 935. 
1 52 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM),  1 85.  Register van afkondigingen 1 91 5-1 923, nr. 69, 7 februari 

1 920. 
1 53 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM),  95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 9 1 5- 1 928, 

1 9  februari 1 920, f. 48r. 
1 54 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM),  2 1 2. Register van uitgaande briefwisseling 1 91 3- 1 920. Brief van 

23 januari 1 920, n r. 21 1 5. 
1 55 't Getrouwe Maldeghem, 27 november 1 926. 
1 56 't Getrouwe Maldeghem, 1 9  februari 1 922. 
1 57 't Getrouwe Maldeghem, 26 februari 1 922. 
1 58 't Getrouwe Maldeghem, 27 januari 1 929. 
1 59 't Getrouwe Maldeghem, 30 november 1 930. 
1 60 Vrij Maldegem, 1 0  februari 1 962. 
1 6 1  't Getrouwe Maldeghem, 30 januari 1 926. 
1 62 't Getrouwe Maldeghem, 1 23 maart 1 926. 
1 63 't Getrouwe Maldeghem, 27 maart 1 926. 
1 64 Vrij Maldegem, 3 februari 1 962. 
1 65 Het Liberale Noorden, 6 maart 1 931 . 
1 66 Archief Hugo Notteboom, Mappen De Laere. 
1 67 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 87. Register van afkondigingen 1 928- 1 941 , f. 1 9v. 
1 68 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 96. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 91 5-1 928, 

f. 3r. 
1 69 't Getrouwe Maldeghem, 8 september 1 929. 
1 70 't Getrouwe Maldeghem, 1 5  september 1 929. 
1 71 't Getrouwe Maldeghem, 26 januari 1 930. 
1 72 Het Liberale Noorden, 4 maart 1 932. 
1 73 't Getrouwe Maldeghem, 22 september 1 929. 
1 74 't Getrouwe Maldeghem, 1 3  oktober 1 929. 
1 75 't Getrouwe Maldeghem, 2 februari 1 930. 
1 76 't Getrouwe Maldeghem, 1 9  januari 1 930. 
1 77. 't Getrouwe Maldeghem, 9 februari 1 930. 
1 78 't Getrouwe Maldeghem, 30 maart en 6 april 1 930. 
1 79 't Getrouwe Maldeghem, 8 juni 1 930. 
1 80 't Getrouwe Maldeghem, 1 5  juni 1 930. 
1 81 Het Liberale Noorden, 1 5  april 1 932 
1 82 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 2566. Toneelverenigingen: briefwisseling 1 81 5-1 839. 
1 83 't Getrouwe Maldeghem, 1 3  maart 1 927. 
1 84 Dit zijn de eerste zes loten van de verkoping: sectie G, deel 242 f en deel 239 b. 
1 85 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 2650. Staatsbanen, doortocht door Maldegem, 1 866-1 936. 



1 86 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 1 86. Register van afkondigingen, nr. 29, f. Bv. 
1 87 Aanwezig zijn: Hector Cuelenaere, burgemeester, Leonard Van Hyfte, Edmond De Rycke en Emiel 

Vandenbroucke, schepenen. 
1 88 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 91 5- 1 928, f. 

252r-252v. 
1 89 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 2603. Verkoop en verkaveling Sint-Barbara. Verkoopakte van 

notaris Vermast. 
1 90 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 95. Schepencollege: register van beraadslagingen 1 9 1 5- 1 928, f. 

253v. 
1 91 't Getrouwe Maldeghem, 1 7  april 1 927. 
1 92 Koopsom: 1 43.000 fr" kosten: 22.020 fr" opmetingskosten: 480 fr" ratopacht: 487,50 fr" titel: 30 fr" 

instelpremie: 5 1 7  fr. 
1 93 GAM, MALDEGEM (MALDEGEM), 75. Gemeenteraad: register van beraadslagingen 1 9 1 5- 1 927, 21 

april 1 927, f .  279v 
1 94 't Getrouwe Maldeghem, 14 december 1 930. 
1 95 't Getrouwe Maldeghem, 27 december 1 931 . 
1 96 't Getrouwe Maldeghem, 28 december 1 930. 
1 97 't Getrouwe Maldeghem, 4 januari 1 931 . 
1 98 't Getrouwe Maldeghem, 1 8  januari 1 930. 
1 99 't Getrouwe Maldeghem, 25 januari 1 931 . 
200 't Getrouwe Maldeghem, 8 maart 1 931 . 
201 't Getrouwe Maldeghem, 1 5  maart 1 931 . 
202 't Getrouwe Maldeghem, 29 maart 1 931 . 
203 't Getrouwe Maldeghem, 27 december 1 931 . 
204 't Getrouwe Maldeghem, 1 8 oktober 1 931 . 
205 't Getrouwe Maldeghem, 1 8  en 25 oktober 1 931 . 
206 't Getrouwe Maldeghem, 1 november 1 931 . 
207 't Getrouwe Maldeghem, 1 7  januari 1 932. 
208 't Getrouwe Maldeghem, 25 oktober 1 931 . 
209 't Getrouwe Maldeghem, 1 5 november 1 931 . 
2 1 0  't Getrouwe Maldeghem, 29 november 1 931 . 
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1 60 jaar Van Landschoots 
in Amerika ( 1 847-2007) 

De emigratie van het gezin 
Ambrosius i-án Landschoot-Schyvinck 

Hans Van Landschoot 

Veertien jaar intensief opzoekingswerk naar Van Landschoots in het bu itenland leidde tot 
verrassende resultaten. Voorheen had wij len mijn oom , Leon Van Landschoot, reeds 
vijfentwintig jaar onderzoek verricht in België. Gedurende mijn opzoekingen vond ik bijna 
honderdveertig afstammelingen Van Landschoot die ooit u itweken:  vooral naar Amerika 
( 1 00) , Canada (8) , Frankrijk ( 1 8) en Nederland ( 1 2) .  I n  vele geval len namen de 
uitwijkelingen de nationaliteit van het betreffende land aan . 

Verder emigreerde er een gezin naar Australië en recent maakte er een de oversteek naar 
Mexico. Velen hebben nu nakomelingen, naamdragers van Van Landschoot. Bij anderen 
gaat de afstamming verder via vrouwelijke l ijn .  Sommige takken zijn uitgestorven . 

Wat bracht hen ertoe om te emigreren? 
De hongersnood in 1 846 in Vlaanderen en de voortdurende ellende in de textielsector 
waren de voornaamste aanleidingen om te emigreren, voornamelijk naar Noord-Frankrijk, 
later naar Amerika. In 1 846 mislukte de roggeoogst zodat het brood te duur  werd en tot 
overmaat van ramp brak er een aardappelplaag uit .  De prijzen verviervoudigden. Drie jaar 
lang mislukte de ene oogst na de andere. De verzwakte bevolking had geen weerstand 
meer tegen epidemieën . Door omstandigheden gedwongen, probeerden mensen toch de 
verrotte aardappelen te eten .  Van overal kwamen er berichten dat wanhopige 
hongerlijders krengen opgroeven. De gevolgen bleven niet uit . I n  1 847 brak een 
tyfusepidemie u it en het jaar daarop sloeg de cholera toe. In Gent alleen al stierven op 
korte tijd meer dan tweeduizend mensen. 

Heel Vlaanderen raakte ontwricht. Op het platteland was de toestand nog erger dan in de 
stad. Overal zwierven bendes uitgehongerde bedelaars rond en soms drongen ze 
massaal de stad in op zoek naar eten. Politie en burgerwacht dreven hen iedere keer 
weer weg. Meer dan zesentwintigduizend kinderen jonger dan achttien werden in twee 
jaar tijd gearresteerd wegens diefstal. Ze probeerden in de veel te klein geworden 
gevangenissen terecht te �omen, want daar was er minstens één maaltijd per dag. De 
enigen die officieel h ielpen, waren de toenmalige "commissies van openbare onderstand'. 
De cijfers spreken voor zich: in Oost-Vlaanderen leefde een kwart van de mensen van de 
voedselbedeling . l ee 
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Vooral in West-Vlaanderen was de toestand dramatisch. De helft van de West-Vlamingen 
kon niet overleven zonder hulp .  In Brugge, Kortrijk, Poperinge en Torhout was de situatie 
het ergste. Zelfs in 1 850, twee jaar na de crisis, moest nog steeds veertig à vijfenveertig 
procent van de bevolking gesteund worden om te overleven. Natuurl ijk was er ook de 
privé-l iefdadigheid. Daarbij was de rol van de Kerk zeer belangrijk. Vele pastoors gaven 
bij wijze van spreken hun laatste centiem weg om hun parochianen te helpen. Er was een 
prijs voor deze hulp:  de Kerk preekte berusting, onderwerping en gehoorzaamheid, en 
deze Vlaamse generaties zouden er die braafheid, zelfs die kruiperigheid bij hun kinderen 
en kleinkinderen inpompen - een houding die nu toch toch stilaan tot het verleden behoort. 

In het Meetjesland begon de emigratie naar Amerika halfweg de negentiende eeuw. De 
streek kende een vrij sterke emigratiebeweging. Ambrosius van Landschoot u it de 
Noordstraat behoorde tot een van de eerste fami l ies die de overtocht waagden, in de 
hoop op een beter leven. 

1 .  Afstamming 

Ambrosius werd geboren op 29 september 1 788 in Maldegem, toen Vlaanderen nog tot 
de Oostenrijkse Nederlanden behoorde. Hij was de oudste zoon uit het tweede huwelijk 
van Petrus-Gui le lmus Van Landschoot met Isabella Theresia Deneweth. 

Petrus-Gui le lmus werd geboren op zondag 6 januari 1 738 in Adegem. Op 4 mei 1 765 
huwde h ij in zijn geboortedorp met Anna-Catharina Van Damme. Zij was de dochter van 
Lieven Van Damme en Anna Catharina Truije. Uit dit huwelijk werden negen kinderen 
geboren. 

Petrus huwde een tweede maal ,  in Adegem op 3 oktober 1 786, met Isabella Theresia 
Deneweth,  dochter van Charles Deneweth en Agneta De Pauw. Dit huwelijk werd 
eveneens gezegend met negen kinderen. Ambrosius was de oudste. 

Petrus overleed op vierenzeventigjarige leeftijd op zaterdag 24 oktober 1 81 2  in 
Maldegem. Veel van de nu nog levende Maldegemse Van Landschoots stammen 
rechtstreeks van hem af. De Kleitse Van Landschoots zijn verder terug in de tijd verwant 
met deze tak. 

2. Het gezin Ambrosius Van Landschoot - Marie Schyvinck 

Ambrosius huwde in Adegem op 2 ju l i  1 8 1 7  met Marie Schyvinck, die geboren was in 
Maldegem op 1 9  ju l i  1 787. Uit hun huwelijk werden in Maldegem elf  kinderen geboren. 

1 .  Fel ix (03 mei 1 81 8, tAstene, 24 juni 1 849) 
2. Charles (07 augustus 1 8 1 9, t1 875) 
3. Ambrosius Bernard (06 maart 1 821 , t1 november 1 883) 
4. Leonardus (06 november 1 822, tBrugge, 28 november 1 873) 
5 .  Bruno Van Landschoot (02 februari 1 824, t25 februari 1 824) 
6. Willem Hendrik (0 1 2  februari 1 825, t 1 9  ju l i  1 874) 
7. Maria-Theresia (04 oktober 1 826, t1 864) 
8.  Desiderius (02 1 augustus 1 828, t 1 0  januari 1 831 ) 
9. Sabina (01 8 oktober 1 830, t27 november 1 831 ) 



1 0. Leopoldus 
1 1 .  Sabina 

(06 september 1 831 , t 1 0  september 1 831)  
(08 oktober 1 835, t2 1 oktober 1 835) 

Er heerste een hoge kindersterfte in het gezin,  vijf kinderen stierven op jonge leeftijd.  De 
oudste zoon Felix stierf een paar jaar na het vertrek van zijn vader. Zoon Leonard was de 
enige die niet emigreerde naar Amerika. 

3. Vader en zoon wijken uit naar Amerika 

Vader Ambrosius baatte in 1 824 een textielwinkel u it ,  volgens de bevolkingsboeken van 
die tijd woonde hij in de Noordstraat en was een buur van de weduwe Courtmans en haar 
kinderen. In 1 828 stond Ambrosius vermeld als lakensnijder. Of Ambrosius een bloeiende 
zaak had met een goed inkomen, is ons niet bekend. Zijn emigratie laat veronderstellen 
dat h ij toch zijn hoop zette op een beter bestaan over de oceaan . Opvallend is dat h ij 
vertrok met één zoon, Ambrosius. Zijn echtgenote l iet h ij in Maldegem achter met vijf 
meerderjarige kinderen: Fel ix, Charles, Leonard, Wil lem, en Maria-Theresia. 

In 1 847 bood de geschikte gelegenheid zich aan. In Eeklo was er de jonge en erg 
ambitieuze Peter Dirckx, die een groep mensen bijeenbracht met het doel naar Amerika 
af te reizen en er een kolonie te stichten in de staat Wisconsin .  Dirckx informeerde zich 
grondig over de toekomstmogel ijkheden in het enorme land, waartoe zovelen zich 
aangetrokken voelden . 

Dirckx voerde hierover heel wat correspondentie met het min isterie van Buitenlandse 
Zaken. In een schrijven van 1 6  april 1 847 meldde h ij dat h ij samen met enkele 
landgenoten van plan was om te emigreren. Eind oktober 1 847 l iet hij zich uitschrijven uit 
het Eeklose bevolkingsregister. Zijn vader, een advocaat, was kort voord ien overleden; 
zijn moeder was al tien jaar eerder gestorven .  

Vermoedelijk vertrok de groep eind 1 847. De passagierslijst van deze overtocht hebben 
we helaas niet kunnen bemachtigen, zoals wel het geval is bij volgende afreizen. Wel is 
bekend dat ze in het voorjaar van 1 848 in de haven van Baltimore, Maryland, aanlandden. 
Via de rivier Ohio trokken de emigranten verder oostwaarts naar Jefferson ,  M issouri . Het 
plan om zich in Wisconsin te vestigen werd opgegeven wegens de slechte en moei l ijke 
verbindingen en te barre winterse weersomstandigheden. De gevolgde reisroute werd 
omschreven als de gevaarlijkste, de moei l ijkste en ook de duurste. Aanvankelijk dacht 
men er over zich in Taos te vestigen, een kleine plaats bij de Osage rivier, ten oosten van 
Jefferson .  Dat daar een Vlaamse priester de zorg had voor de gemeenschap speelde 
h ierin waarschijn l ijk een rol .  De pastoor in kwestie was Hel ias D'Huddeghem u it Gent, 
bezieler en stichter van de parochie in Taos. Hij was sedert 1 833 in Amerika. 

Naast Ambrosius Van Landschoot (senior en junior) maakten verder deel uit van de groep: 
Charles Van De Broeck uit Watervliet (die achterbleef in Missouri) ,  Pieter Van de 
Kerckhove en Louis Lootens (die in 1 860 naar Californ ia vertrok) . 

• .  



De bestemming van Ambrosius Van Landschoot, kinderen en schoonkinderen, aangeduid op de kaart van 
de Amerikaanse Midwest. 

Aan zijn contacten met het ministerie van Buitenlandse zaken had Peter Dirckx 
voorgesteld om via New Orleans, Lou isiana, Amerika binnen te komen en dan langs de 
Mississippi noordwaarts te varen.  Zo zou het mogelijk zijn "om bijna rechtstreeks uit 
Antwerpen of Oostende naar Jefferson City, MO te varerl'. Hij deelde ook de prijs mee: 
de overtocht kostte 90 tot 1 1  O frank van Antwerpen tot New Orleans. Het aansluitende 
traject naar St. Louis op de Mississippi kostte 20 tot 40 frank. 

Eens in Jefferson City bleef Dirckx informatie doorzenden naar het thu island. In een 
schrijven,  gedateerd ju l i  1 848, gaf hij enkele aanbevel ingen om zich daar te vestigen. 
Verder zond h ij informatie over de prijs van woningen, dieren en grond, die er veel 
vruchtbaarder zou zijn geweest dan in Vlaanderen: "Een emigrant kan er een huis (log 
cabin) bouwen en in orde brengen voor 15 dollar. Twee stieren kosten 1 6  dollar, een paard 

1 02 1  25, een koe met kalf 6 dollar, 20 ha vruchtbaar land kosten ongeveer 50 dollar". 



4. Naar Vlaanderen en weer terug 

Onze naspeuringen in de volkstel l ingen in Amerika van het jaar 1 850, kort na de 
aankomst van de Meetjeslanders, leverden weinig of geen resultaat op. Op een paar 
uitzonderingen na werden bovenvernoemde inwijkel ingen er n iet in gevonden. 

Wel kwamen ze voor op de passagiersl ijsten van de schepen, waarmee ze afreisden . 
Vast staat dus dat verschi l lende leden van de groep reeds vóór 1 85 1  terugkwamen naar 
Vlaanderen, niet om er te bl ijven, maar om fami l ieleden en anderen te overtuigen om ook 
te emigreren. 

Zo kwam Peter Dirckx in 1 849 terug naar Eeklo. In 1 850 vertrok h ij al weer, samen met 
de broers Bernard en Pieter Van De Kerckhove, de broers Jean Baptist en Seraphien Van 
De Walle, Eduard De Grendel en Henry Vermaest. Ook Ambrosius' kinderen Wil lem en 
Maria-Theresia waren er bij .  Het sch ip dat hen overbracht was de Ouc de Brabant. Het 
voer eind 1 850 u it i n  Antwerpen met bestemming New Orleans. De Ouc de Brabant was 
een van de eerste boten gebru ikt door de Belgische Marine. 

Broer en zus Van Landschoot, Eduard De Grendel, Peter Dirckx en de broers Van De 
Kerchove reisden volgens de passagiersl ijst first cabin (eerste klas). D it wijst erop dat het 
vrij bemiddelde l ieden waren . De reis duurde bijna drie maanden. Het was 4 april 1 85 1  
vooraleer ze hun  bestemming bereikten. Vanuit New Orleans ging het verder noordwaarts 
op de Mississippi naar Moline, l l l inois en Jefferson ,  M issouri . 

Peter Dirckx, nauwelijks twintig jaar toen h ij met dit project begon, bleef zijn streekgenoten 
in België en het Meetjesland aanmoedigen om naar Amerika te emigreren.  H ij kende het 
klappen van de zweep en het verging hem goed in het n ieuwe continent. In 1 860 was hij 
al een van de welstel lendste burgers in Lyberty Township .  H ij stond getaxeerd als 
handelaar met een bezit aan onroerend goed ter waarde van 5 000 dollar. Het is duidelijk 
dat Dirckx naar Amerika vertrok met zeer zakelijke bedoelingen , onder meer winst maken 
met grondaankoop. 
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':lrst Cabln reizigers: Pierre Dirckx, Guil l laume Van Landschoot, Eduard De Grendele, op de 
passagierslijst van de Duc de Brabant. / 1 03 



Ook Wil lem Van Landschoot - die eind 1 850 meereisde - keerde vlug terug naar de 
heimat. Zijn  naam staat op een passagierslijst in 1 853. Bij de terugreis naar Amerika nam 
h ij zijn vrouw Sofie Buse mee. Ze scheepten in op de Sardinia, die op 25 februari 1 853 in 
Castle Garden, New York, aankwam. Castle Garden was de voorloper van het latere Ell is 
lsland. 

Ook vader en zoon Ambrosius, beiden vertrokken in  1 847, keerden vermoedelijk terug in 
1 850 of 1 85 1 . Terug in Maldegem verbleven zij in het ouderl ij ke huis bij echtgenote Maria 
Theresia Schyvinck in de Noordstraat. Maria Theresia h ield al die jaren met de overige 
kinderen de zaak draaiende. 

I n  het bevolkingsboek vinden we dat vader en zoon Ambrosius op 1 6  juni 1 852 
uitgeschreven werden voor Aalter. Hoogstwaarschijn l ijk trokken ze helemaal niet naar 
Aalter, maar reisden ze kort daarop naar Antwerpen of Oostende, van waaruit ze opnieuw 
vertrokken naar Amerika. Immers, op 3 september 1 852, na een reis van ongeveer twee 
maanden , meerde het Amerikaanse sch ip Antartic met kapitein A.H .  Zeriga aan in Castle 
Garden, met aan boord honderdzevenennegentig passagiers,  onder wie zoon Ambrosius 
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Ambrosius senior en junior, beiden genoteerd als B/acksmith (smid) en Amerikaans staatsburger op de 
passagierslijst van de Antartic. 

(zesentwintig jaar) en zijn vader Ambrosi us (zesenvijftig jaar) . Via de nieuw aangelegde 
spoorlijn reisden ze verder naar Moline. Vader Ambrosius oefende er het beroep u it van 
blacksmith (smid) . Vader en zoon stonden beiden vermeld als Amerikaanse 
staatsbu rgers. 

Zoals eerder aangehaald, was zijn dochter Maria-Theresia met haar broer Willem 
vertrokken in 1 850. Ook zij kwam terug naar Vlaanderen. 
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Moeder Marie Van Landschoot- Schyvinck en dochter Marle-Therèse, 
genoteerd op de passagierslijst van de John Zerega. 



We vonden dat Maria Theresia Schyvinck op 1 0  november 1 852 u itgeschreven werd in 
het Maldegemse bevolkingsboek met bestemming Antwerpen. Opvallend is dat de 
bevolkingsboeken nooit "bestemming Amerika" invulden. Begin 1 853 vinden we haar 
inderdaad met haar dochter Maria-Theresia onder de honderdenacht passagiers van het 
Amerikaans schip John Zerega, dat vanuit Antwerpen vertrok en op 31  januari 1 853 in 
New York aankwam. 

De echtgenote van Ambrosius stak dus zes jaar na de eerste reis van haar man, in 
gezelschap van haar dochter over. Lang kon ze echter niet van de hereniging gen ieten. 
Amper een jaar na haar aankomst in Moline stierf vader Ambrosi us Van Landschoot op 
1 5  augustus 1 854 te Arsenal lsland, l l l inois, een ei land in de Mississippi ter hoogte van 
Moline. Marie Schyvinck overleed twee jaar later op 1 2  april 1 856 te Camden Mi l ls .  
I n  Maldegem bleef één zoon achter, Leonard. Of hij n iets voelde voor emigratie of 
misschien de zaak van zijn ouders voortzette, is niet bekend. H ij overleed op 28 november 
1 873 in Brugge. 

Testament van Ambrosius Van Landschoot en Maria Schyvinck gesteld in het Engels. Vertaald lu idt het: 
Rock Is/and City, 8 Augustus 1854. 
Door dit tegenwoordig laten wij over aan onze dochter Theresia Van Landschoot al de goederen 
tegenwoordig in ons bezit, zoals hor/ogen, ringen, oorringen, porselijnen, bedden, stoelen, bureau. 
In een woord al wat wij heden in ons bezit hebben of later zouden kunnen hebben. 
Ambrosius Van Landschoot, Marie Theresia Schyvinck. 

5. Zoon Charles Louis Van Landschoot naar Amerika 

Charles Louis Van Landschoot, de oudste zoon van Ambrosius, vertrok pas in 1 854. Zijn 
eerste overtocht, met bestemming Ohio, gebeurde onder bijzondere omstandigheden. 

Charles Louis werd op 26 april 1 852 door het Hof van Appel in Antwerpen veroordeeld tot 
twee jaar opsluiting voor het oph itsen van werkl ieden . De Belgische bewindvoerders van 
die tijd stuurden een aantal veroordeelden op kosten van de Belgische staat overzee. 
Deze handelwijze kwam hen namelijk goedkoper uit dan wanneer ze veroordeelden in 
een Belgische gevangenis opsloten.  Deze politiek duurde maar een beperkt aantal jaren . j 105 



Het was op één van deze reizen dat Charles Louis terechtkwam. Op de boten werden ook 
heel wat zogeheten paupers verscheept. Paupers waren zieken, gehandicapten en 
"onwilligen om te werker/'. 

Het sch ip ,  de Rochambeau, met kapitein Stackpole vertrok op 22 september 1 854 uit 
Antwerpen met bestemming New York. Op 20 december 1 854, na een reis van negentig 
dagen , legde het aan in de haven van New York. Sergeant Bell van de immigratiedienst, 
die op de hoogte was van de lading, kwam aan boord nog voor de passagiers de tijd 
hadden om aan land te gaan. H ij nam de veroordeelden in hechtenis, dit op orders van 
judge Beebe. De officier kon ook de correspondentie onderscheppen die bestemd was 
voor de Belgische consu l ,  om na te gaan door wie en met welk doel deze paupers en 
veroordeelden naar Amerika gezonden waren. 

De bestemming van Charles Louis was Ohio, vanwaar h ij verder trok om zich in Elgin, 
l l l inois, te vestigen. Het was rond de t i jd van de Burgeroorlog. Charles l iet zich in 1 862 als 
vrijwil l iger in l ijven bij de noordelijke troepen in Elgin .  Bij die in l ijving stond h ij vermeld als 
spoorwegagent te Elg in .  H ij werd ondergebracht bij de 1st 11/inois Light Artilllery en de 
Elgin Battery 11/inois Light Artillery. 

Deze batterij werd opgericht in Elgin en werd op 1 5  november 1 862 actief voor een 
periode van drie jaar. Dezelfde maand vertrok de eenheid uit Chicago om jacht te maken 
op guerri l lastrijders in Kentucky. Later vormde deze compagnie een deel van "the 

Burnside's expedition" naar Tennessee. Het was nabij Colvins battery dat ze met hen de 
eer deelden, toen generaal Sherman Savannah Georgia bereikte tijdens zijn grote mars. 
Zijn compagnie kreeg het bevèl zich bij het leger van Sherman te voegen, onder wiens 
bevel ze dan ook Washington bereikten .  Daar kregen ze orders om huiswaarts te keren. 
Op 1 1  jul i  1 865 bereikten ze Chicago, waar verzamelen werd geblazen en het tot een 
volledige ontheffing van hun legerdienst kwam. 

Charles Louis beëindigde zijn mi l itai re dienst op 1 8  ju l i  1 865 in Elgin. Na de oorlog bleef 
h ij er nog enkele jaren wonen en hernam zijn job bij de spoorwegen. Rond 1 870 vinden 
we hem terug bij zijn broer Ambrosius in  Atkinson, l l l inois. Hij stierf er vermoedelijk rond 
1 875. 

Grafsteen voor Charles Van Landschoot, 
oud-strijder van de Burgeroorlog, op St. 
Anthony's Cemetery in Atkinson. 

Over Charles Van Landschoot vonden we het 
volgende "In 1951  begon Simon Vandersnick zich 
af te vragen van wie de niet geïdentificeerde 
grafsteen was op het St. Anthony's kerkhof te 
Atkinson, kort nadat hij de bezieler werd van dit 
kerkhof, zo een drie jaar eerder. Hij veronderstelde 
dat het een graf was van een vergeten soldaat van 
de Burgeroorlog en wou het daarbij laten. Maar 
over de maanden en jaren begon zijn 
nieuwsgierigheid meer en meer te groeien. Met de 
beperkte informatie die beschikbaar was kon hij 
uitmaken dat Charles Van Landschoot in dit graf 
lag van de zogenaamde onbekende soldaat. Er 
werd dan ook beslist een nieuwe steen aan te 
vragen aan het NARA (National Archives and 
Record Administration in Washington O.C.)". 



Dit is dan ook gebeurd: Charles kreeg een spl internieuwe grafsteen op het kerkhof te 
Atkinson. De oud-strijder van de Burgeroorlog was niet langer een 'onbekende soldaat' . 

6. Moline, de Midwest en de ingeweken Vlamingen 

De stad Moline, l l l inois, huisvestte een van de grootste Belgische kolonies in Amerika. Na 
Detroit in de staat Michigan, en Ch icago in l l l inois was Moline de derde belangrijkste 
vestigingsplaats. 

Emigranten u it Vlaanderen werden sedert 1 840 aangetrokken door Moline en omgeving. 
Zij kwamen zich in groten getale in de M idwest vestigen. Tot 1 860 emigreerden ook veel 
Walen, vooral naar Wisconsin,  daarna stopte die emigratie. Heel wat Walen werden 
soldaat in de Amerikaanse Burgeroorlog. 

Waarom trok de Midwest zoveel emigranten aan? Zonder twijfel omwi l le van de zeer 
vruchtbare landbouwgrond, de mogel ijkheid om die tegen voordel ige prijs aan te kopen 
en de enorme ontwikkel ingsmogel ijkheden. Ook de expansieve industrie had veel 
arbeiders nodig. De meeste immigranten waren werkzame mensen afkomstig van het 
Vlaamse platteland. Vooral de handige Vlaamse ambachtslieden hadden er weinig 
problemen om een job te vinden in landbouw of industrie. 

Moline l igt in de vallei van de bekende M ississippi. Langs de rivier bevonden zich heel wat 
molens, die t immerhout verwerkten uit de nabij gelegen wouden . Hier l igt dan ook de 
oorsprong van de naam Moline, uit het Franse 'moul in' .  De oml iggende gebieden waren 
ooit de jachtgebieden van de Sax- en Fox-indianen. I ndianendorpen waren toen erg 
verspreid in dit deel van het land, en schermutsel ingen en gevechten tussen de ind ianen 
en de blanke inwijkelingen waren schering en inslag. De inwijkel ingen oefenden al sinds 
de eerste helft van de negentiende eeuw meer en meer druk uit om westwaarts te 
trekken. West-l l l inois was een van de onvei l igste gebieden wat betreft incidenten tussen 
de blanken en de indianen. Bekend in deze strijd is het opperhoofd Black Hawk met zijn 
vijfhonderd krijgers, die u iteindelijk in 1 832 verdreven werden naar de overkant van de 
Mississippi . Een staatspark nabij Moline is naar dit groot opperhoofd genoemd, als 
herinnering aan dit treffen .  Moline wordt overigens Black Hawk City genoemd. 

Dan was er John Deere, een smid u it de staat Vermant. Deere besefte reeds de enorme 
mogelijkheden voor industriële ontwikkeling in de Mississippival lei ,  toen h ij met zijn gezin 
westwaarts trok in een huifkar. Hij h ield halt in Grand Detour, waar h ij enkele jaren 
verbleef, om dan u iteindelijk in Moline te belanden. John Deere vond de stalen ploeg uit, 
de eerste in zijn soort die in staat was de zware grond om te ploegen. Dit was wat de 
boeren nodig hadden . U it het kleine magazijn waar dit werktuig gemaakt werd, groeide 
een gigantisch bedrijf, sedert 1 868 bekend onder de naam 'Deere & Company' , met 
vestigingen over de hele wereld, vandaag een van de grootste in zijn soort. 

Vandaag is Moline een industriestad, met de aaneensluitende agglomeraties East Moline 
en Rock lsland aan de l l l inois-zijde van de Mississippi en Davenport en Bettendorf in 
lowa, aan de andere kant. �amen staan ze bekend als de QUAD CITIES, met ongeveer 
400 000 inwoners. De stad is mede gegroeid door de aankomst van de Belgische 
immigranten in een vroege fase, maar ook vele gelukzoekers uit Duitsland, Zweden , Italië 
en Polen" .  behoorden tot de pioniers. 1 1 07 
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Heel veel Vlamingen kozen voor Moline. Gegevens over de eerste Vlamingen in Moline 
en omgeving zijn schaars. Eerst sijpelden de Vlamingen langzaam binnen in deze regio, 
maar weldra kwamen ze in hele groepen. Hun aanpassingsvermogen was groot: het 
verbreken van de fami l iebanden, een nieuw leven beginnen, een nieuwe taal leren . . .  het 
waren u itdagingen die de meeste met succes overwonnen. Maar heimwee naar huis was 
niet weg te cijferen. 

Door de tal rijke inwijkel ingen moest aan de zielzorg gedacht worden en was er nood aan 
een Vlaamse priester. In 1 896 kwam de famil ie De Poorter uit het Oost-Vlaamse Poeke 
er zich vestigen. Alfons, een van de zonen, werd priester. Verschi l lende jaren trok h ij van 
parochie tot parochie,  tot h ij in 1 897 door bisschop Spalding tot pastoor benoemd werd in 
Atkinson. De grond waarop de kerk van Atkinson gebouwd is, werd geschonken door 
Anthony Bouwhuis, die in een eerste huwelijk getrouwd was met Maria-Theresia Van 
Landschoot, een dochter van Ambrosius. 

7. Zoon Ambrosius Van Landschoot en Mary Jane Holl iet 

Op woensdag 27 jun i  1 854 verscheen een advertentie in de krant Camden Mi/Is, waarin 
Ambrosius Bernard Van Landschoot junior land te koop aanbood. Had dit iets te maken 
met de gezondheidstoestand van zijn vader? Nauwelijks twee maanden later immers, op 
1 5  augustus 1 854, overleed vader Ambrosius Van Landschoot. 

Het conflict tussen de Noordelijken en de Zuidelijken, de Amerikaanse Burgeroorlog, 
naderde. Op 1 1  september .1 861 l iet zoon Ambrosius Bernard zich inl ijven in de 
Compagnie G 1 Oth Missouri vrijwilligers, te St. Louis. H ij was toen veertig jaar. 

Te Corrinth , M ississippi ,  l iep h ij in jun i  1 862 een reumatische ontsteking op door langdurig 
in koud en stormachtig weer te verblijven. Ze bezorgde hem last voor de rest van zijn 
leven en was ook oorzaak van zijn later overl ijden. Ambrosius werd verschil lende keren 
in het ziekenhuis opgenomen tijdens de oorlog , onder andere op 1 1  januari 1 863 voor een 
armbreuk. Zijn m il itaire dienst bracht hem naar verschi l lende staten waaronder Missouri, 
Arkansas, Tennessee en Alabama. H ij l iep ook een veroordeling op tot acht maanden 
dwangarbeid voor het niet opvolgen van mi l itai re orders. U iteindelijk werd h ij op 23 mei 
1 865 toch nog eervol ontslagen. 

Ambrosius woonde voor de oorlog een tijd in Stil lwater, Minnesota, bij zijn zus Maria
Theresia, die gehuwd was met Anthony Bouwhuis. Maria-Theresia overleed er in 1 864. 
Een zekere Mary Jane Holl iet behoorde als domestique bij het gezin Bouwhuis. 
Ambrosius werd verliefd op haar en huwde op achtenveertigjarige leeftijd, op 7 april 1 869 
in de St. Anthony's Church in St. Louis, Missouri. 

Mary Jane, geboren op 28 september 1 848 in Richmond, lndiana, was van Pruisische 
afkomst en veel jonger dan haar man. Na hun huwelijk bleven ze tijdelijk in St. Louis 
wonen. In 1 872 reisden ze samen naar Europa, bezochten de famil ie in Pruisen en 
kwamen ook naar Maldegem om er broer Leonard te bezoeken, de enige onder de broers 
die nog steeds in België verbleef. Het echtpaar vertrok eind augustus 1 873 u it Maldegem, 
met hun zes maanden oud zoontje, Ambrosius 1 1 1 ,  dat ondertussen geboren was, terug 
naar huis in l l l inois. 



Bij die terugkeer reisde met hen Charles De Clerck uit Maldegem, zijn vrouw Barbara, de 
kinderen Charles (zestien jaar) , Petrus (vier jaar) , Sylvia (drie jaar) en Camil le (anderhalf 
jaar). De De Clercks reisden naar Moline. Het is moei l ijk om zich voor te stel len hoe deze 
gezinnen met zo'n jonge kinderen de reis konden maken, de levensomstandigheden van 
die tijd i ndachtig. De reis met 1 06 passagiers gebeurde op het Amerikaanse stoomschip 
Rydall Hall, met als kapitein R .  Col l ins. Op 27 oktober 1 873 kwamen ze aan in  de haven 
van Phi ladelphia, Pennsylvania, van waaruit ze verder reisden naar Annawan, l l l inois. 

Ambrosius Van Landschoot werd in Annawan saloonkeeper. Een kiezerslijst vermeldde 
hem als democraat. Later baatte h ij met zijn echtgenote een winkel uit in het nabijgelegen 
Atkinson. Hun zaak bloeide. iedereen deed er zijn aankopen , herstel l ingen werden altijd 
op het einde van de maand betaald. Atkinson en andere plaatsen in de omgeving zijn 
gekend voor het in eer houden van het oude Vlaamse bolspe l ,  dat daar rolle bolle 
genoemd werd. 

Ambrosius en Mary Jane woonden in 1 877 nog in Annawan. Ze komen voor in een tel l ing 
van 2 juni 1 880 in Atkinson. Volgens deze volkstel l ing had het gezin dan geen kinderen 
meer. Hun eerste en enige zoon Ambrosius was waarschijn l ijk op jonge leeftijd overleden. 
Bij het gezin woonde Henry De Zutter u it Holland, achtentwintig jaar oud en printer van 
beroep. 

Mr. V anlian-d�hnot an olcf citi-n 
of thi• J>hu�, pa� frotn thia wo.rld 
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tuaeral M>"\· fo··� -.· eire h<'ld iu eh� 
Cadlolic ohuroh �ntt4: w .  I l �  te&•t-• 
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The Henry Co. News van 8 november 1 883 wijdt een kort 
bericht aan het overlijden van Ambrosius Van Landschoot, an 
old citizen,die op 1 november overleed. 

' 

Toen Ambrosius op 1 november 1 883 stierf, had hij de bestemming van zijn eigendommen 
als volgt geregeld. I n  een testament l iet hij aan de drie kinderen van zijn broer Wil lem 
Hendrik ( reeds overleden in 1 874) het volgende na: Mary kreeg 1 000 dollar; Sylvia kreeg 
een stuk grond in Atkinson Township en Wil l iam een gouden uurwerk, een diamanten ring, 
zi lveren lepels en vorken en een zi lver peper- en zoutvaatje. Zijn vrouw Mary Jane erfde 

. 

alle eigendommen in Atkinson en alle persoonl ijke goederen. 

Mary Jane Holl iet overleed op 31 december 1 895 in Atkinson en werd begraven op het 
Oakwood kerkhof van Geneseo, l l l inois. Uit haar testament b l ijkt dat zij over volgende 
roerend en onroerend goed beschikte: 67 acres (30 ha) grond in Atkinson, de loten 1 1  tot 
en met 1 8  in blok 1 6  in Havelock, Nebraska, 60 acres (70 ha) in section 8, 1 60 acres (70 
ha) in section 1 6, Township �9 in Dickinson, lowa, de loten 3 en 4 in blok 47 in Meredith, 
Michigan, een kapitaal van 25 000 dollar. Al deze eigendommen kwamen in handen van 
de fami l ie Holliet. 
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Grafsteen voor 
Ambrosius Van 
Landschoot en Mary 
Jane Holliet, die dateert 
van 1 895. De liggende 
steen vermeldt in grote 
letters: 'Van 
Landschoot-Holliet'. Op 
de twee rechtstaande 
zuiltjes: 'HUSBAND' en 
'WIFE'. De grote zuil 
vermeldt naam, plaats 
en datum van geboorte 
en overlijden van de 
gehuwden. Op de 
achterzijde van de zuil 
vinden we deze 
informatie ook nog over 
de ouders van Mary 
Jane. 
De vlag staat voor de 
Vereniging van de 
Veteranen van de 
Noordelijken, G.A.A 
(Grand Army of the 
Aepubllc). 

In Portrait and Biographical Album, History of Henry County, l/linois, pag. 4 1 8  lezen we 
het volgende: "Mrs. Mary J. Van Landschoot is handelaarster in Atkinson. Zij werd 
geboren in lndiana in 1 848. Zij werd de vrouw van Ambrose Bernard Van Landschoot op 
7 april 1869. Hij was afkomstig uit België en werd geboren op 6 maart 1821.  Hij stierf op 
1 november 1 883 aan rheumatitis. Tot kort voor zijn dood hield hij zich bezig met de 
boekhouding van zijn zaak, die na zijn overlijden verder werd uitgebaat door zijn vrouw 
tot zij stierf. Hij was ziek geworden tijdens de oorlog en dit werd later ook de oorzaak van 
zijn overlijden. Hij was gedurende vier jaar in het leger en verschillende malen 
gehospitaliseerd geweest. 

Hij was afgestuurd aan het College van St. -Niklaas, België en was zeer bekwaam In 
geschiedenis en kon verschillende talen spreken zoals Belgisch, Engels, Frans, Grieks en 
Latijn. Mrs. Van Landschoot is de dochter van John Verner Vincent en Anna Catharine 
(Hall) Ho/liet. Haar vader werd geboren in Hannover, Duitsland, 15 februari 18 18, haar 
moeder, eveneens in Duitsland geboren op 1 7  december 18 12, stierf op 7 december te 
Geneseo, lllinois. Hun huwelijk vond plaats in Rlchmond, lndlana op 13 februari 1839. Zij 
kregen 8 kinderen: Mary, Luclnda, James, Mary Jane, Mary Josephine, Henry, Ellza en 
Maria-Theresa. Mrs. Van Landschoot was kathollek, zoals al haar famllleleden met 

1 1 0  1 uitzondering van de moeder die lutheraan was". 
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8. Dochter Maria-Theresia Van Landschoot huwde Anthony Bouwhuis 

Maria-Theresia kwam aan in l l l inois in 1 851  (en in 1 853 opnieuw samen met haar 
moeder) . Ze huwde met Anthony Bouwhuis op 9 ju l i  1 855 te Mi lan, l l l inois. Bouwhuis was 
een Nederlander, geboren op 25 december 1 820 in Heerenveen, Friesland. 

Toen Anthony en Maria-Theresia in 1 858 aankwamen in Marine Township, het hu idige 
Marine on St. Croix, Minnesota was de nederzetting nauwelijks ontwikkeld. Ze lag op 
achttien kilometer van Stil lwater langs de St. Croix rivier, waar de eerste kolonisten 
arriveerden in 1 839. 

De u it Nederland afkomstige Bouwhuis was in 1 846 aangeland in Green Bay, Wisconsin .  
Hij voer op een van de oude zeilboten d ie  ongeveer veertig tot vijfenvijftig dagen nodig 
hadden om de oceaan over te steken. De kolonisatie door de blanken was er toen nog in 
een primitief stadium;  ze vormden er nog een grote minderheid tussen de talrijke 
indianen. Bouwhuis vertelde dat het niet meer dan normaal was dat h ij op zondagen zijn 
maaltijden nuttigde samen met de indianen en hun kinderen uit het woud.  Begin 1 853 
verliet h ij Wisconsin voor de staat l l l inois, waar h ij in Atkinson Mi lan ging wonen en er 
huwde. 

Het echtpaar kreeg vier dochters: 

Huwel ijksfoto van Anthony Bouwhuis en 
Maria-Theresia Van Landschoot. 

1 .  De oudste, Maria Theresia, geboren in 1 856 stierf vóór 1 859. 
2.  Wilhelmina, huwde met Henry Rumler, ze kregen elf kinderen.  
3. Gertrude huwde met August Rumler, een broer van Henry, ze hadden drie kinderen. 
4. Christine huwde met Peter Goldberg , er waren geen kinderen. 

De Rumler broers waren met hun ouders Bruno en Amelia De Rommelaere-Bonne 
afkomstig van Beernem en prriveerden in 1 857 als eerste Vlamingen in Atkinson. Peter 
Goldberg, echtgenoot van Christine, was afkomstig van Sint-Margriete in België, waar h ij 
Van Cauwenberghe heette. Hij arriveerde in 1 888 in de staat New York en verbleef enkele 
jaren in Rochester. 



Anthony Bouwhuis met zijn tweede 
echtgenote Delphine Heyndrickx, en de 
drie dochters uit zijn eerste huwelijk met 
Maria-Theresia Van Landschoot: 
Wilhelmina, Gertrude en Kristine. 

Wilhelmina Bouwhuis, dochter van Anthony, huwde met Henry Rumler (Rommelaere), ze kregen elf 
kinderen. Ook enkele kleinkinderen staan op de foto. 



Anthony Bouwhuis verloor zijn vrouw Maria-Theresia in 1 864. H ij ging in 1 865 in Atkinson 
een tweede huwelijk aan met de Belgische Delphine Hyndricxk in Atkinson. Uit dit huwel ijk 
werden geen kinderen geboren. 
I n  Atkinson was Bouwhuis winkelier. Hij woonde er tot zijn overlijden op 7 jul i  1 907. H ij 
werd zesentachtig. H ij werd er begraven op 1 0  ju l i  1 907 op het St. Anthony's Kerkhof. 
Bouwhuis had het land geschonken voor het plaatselijke kerkje, het had dan ook St. 
Anthony als patroon .  H ij l iet verschi l lende eigendommen na in Atkinson Township en 80 
acres land, samen goed voor een waarde van 6 600 dollar. 

9. Wil lem Hendrik Van Landschoot, gehuwd met Sofie Buse u it Brugge 

Willem Hendrik was in Amerika sedert 1 85 1 . H ij huwde op 23 april 1 850 in Brugge met 
Sofie Buse. Sofie was dochter van Ju les, een Brugse aannemer van openbare werken, 
en van Catherine De Vos. 

Het gezin kreeg in Amerika vier kinderen: 
1 .  Queen, in 1 857 geboren in Mol ine en gestorven vóór 1 860. Dit was het tweede 

Vlaamse kind geboren in Moline. 
2.  Mary Emma, geboren op 18 februari 1 858. 
3. Sylvia, geboren in jul i 1 866. 
4. Will iam, geboren op 23 maart 1 871 , stierf op achttienjarige leeftijd in St. Louis, 

Missouri; h ij was er tewerkgesteld als drukker in opleiding. 

Mary Emma Van Landschoot, dochter van Willem 
en van Sophie Buse, met haar dochter Sofia 
Wood, omstreeks 1 900. l 1 1 3 



De amper vijftienjarige Mary Emma huwde op 1 4  augustus 1 873 met de tweeëntwintig 
jaar oude H i ram Wood te Rock l sland . H i ram l iet zich in l ijven als vrijwil l iger tijdens het 
laatste jaar van de Burgeroorlog op 28 februari 1 865. Zijn vader Timothy was een 
welstel lende schrijnwerker uit Mol ine. I n  de volkstel l ing van 1 870 stond H i ram als 
houthandelaar vermeld en behorend tot het gezin van Wil lem Van Landschoot. 

Mary Emma en H i ram Wood kregen vier kinderen, allen geboren in Atkinson: 
1 .  Wel l ington, geboren 29 april 1 874. 
2. Eunice, geboren 2 maart 1 876 en overleden op 1 2  mei 1 922. 
3. Timothy, geboren 20 maart 1 878. 
4. Sophia, geboren 25 mei 1 883 en overleden op 24 september 1 942 in Creston, lowa. 

Een eigenaardig feit was dat de twee zonen, Wel l ington en Thimothy, op jonge leeftijd van 
hu is wegtrokken en er verder nooit meer van hen gehoord werd. 

iVO 

Fragment van een 
kaart met aanduiding 
van de grondbezitters 
in Douglas Township, 
Union County, lowa, 
een plaats niet ver 
van Creston, waar 
Willem Van 
Landschoot woonde. 
Sophie Van 
Landschoot-Buse 
bezat een groot 
perceel in blok 1 6. 
Een blok mat 
ongeveer 1 40 ha. I n  
het blok zien we een 
schooltje aangeduid. 
Het waren de 
spoorwegmaat
schappijen die grote 
oppervlakten aan 
weerszijden van de 
spoorlijnen bezaten, 
ze verdeelden In 
blokken en te koop 
boden aan de 
pioniers. 



Sylvia Van Landschoot huwde in 1 884 te Douglas Township, Union County, lowa met 
Thomas B. McKee, een zoon van Thomas B. McKee en Anne Logan. Zij krijgen vijf 
kinderen, van wie het jongste vroegtijdig overleed. 
1 .  Wil l iam Thomas, geboren 27 november 1 885, overleden september 1 970. 
2.  Thomas Lyons, geboren 1 6  maart 1 888, overleden ju l i  1 969. 
3. Sylvia H., geboren 25 oktober 1 888. 
4. David Arden, geboren 1 januari 1 893, overleden september 1 983. 
5 .  Mary Mercedes, geboren mei  1 898, overleden 6 september 1 900. 

In 1 870 stond vader Wil lem Hendrik vermeld bij de welstel lendste personen van Moline. 
Hij bezat onroerend goed ter waarde van meer dan 8 000 dollar en 3 000 dollar 
persoonlijke goederen. I n  1 854 nam h ij samen met een vennoot de zaak over van A .K. 
PHILLEO en noemde deze KESSEL & VANLANSCHOOT. Kort na de overname ontstond 
een grote brand op het eiland, die veel schade veroorzaakte in het commerciële centrum .  
Van Landschoot had voor meer dan 1 000 dollar schade in zijn winkel. Versch i l lende 
bedrijven l iepen samen schade op voor een bedrag van 25 000 dollar. 
Wil lem Hendrik Van Landschoot overleed op 1 9  ju l i  1 87 4 te Camden Mi l  Is, Mol ine. 

000 

Persoonlijke contacten met de nakomelingen van Maria-Theresia en Wil lem Hendrik Van 
Landschoot maakten het mogelijk dit relaas over het wedervaren van het gezin Ambrosius 
Van Landschoot-Schyvinck in Amerika samen te stel len, naast - u iteraard - de 
raadpleging van vele archiefbronnen. 

BRONNEN 

Gemeentearchief Maldegem, bevolking 1 850-1 860 
Het Nationaal Archief in Washington O.C. (NARA= National Archives and Records Administration) -
(aanvragen Pensioen Mil itairen) 
The Louisiana State Archives (passagierslijsten) 
The l l linois States Archives. (huwelijks- en overlijdensakten) 
Western ll l inois University (Probate Case Files Index, 1 834-1 899 (testamenten) ) 
http://www.ancestry.com/ (betaal website) 
(New York Passenger Lists, 1 820-1 957 
Philadelphia Passenger Lists, 1 800- 1 945 
Passenger & lmmigration Lists Index, 1 500s - 1 900s 
US Federal Census (Volkstelling 1 790-1 930) 
Civil War Service Records 
Random Acts of Genealogical Kindness (RAOGK) 
Barbara Kelley uit Moline, l l linois (Krantenberichten) 
Irma Miller uit Creston, lowa. (Biografieën, krantenberichten, foto's grafstenen) 
Steve Peterson uit Geneseo), l l l inois (foto's grafstenen) 
Familieleden: (foto's en gegevens) 
Mary Beth McKee 
Henrietta Hayner (overleden in 2004) uit Omaha, Nebraska 
Kristin McKee uit Creston, lowa 
Mary Jane Van Ryn uit Atkinson, l l l inois 
Shirley Hayes uit Baxter, Minnesota. 
Mike Van Landschoot, Amelia Cot:Jrt House, Virginia 
Websites: 
Pierre Djrckx: http://home,scarlet.be/gallez,njc/Publications/archjyes/Oierckx1848.htm 
HéliasD'Huddeghem : http://home,scarlet,be/gallez.nlc/Mlssouri!Civilians/Pere%20Heljas,htm 
Belgische Marine l 1 1 5 
http://www.mil.be/na\.'.YCOmp/subject/jndex.asp?LAN=en&FILE sublecttext&ID 157&MENU-479&PAGE-1 





De inhuldiging van 
pastoor Albert De Malsche 

in 1 957 in Adegem 

Jozef Dobbelaere 

De Adegemse pastoor Herman Van Damme (0Eeklo 21  .05 . 1 887) overleed op 8 augustus 
1 957 in Eeklo op 70-jarige leeftijd. E . H .  Herman Van Damme was pastoor in Adegem 
sedert 1 4  november 1 945 en zeer gel iefd in zijn parochie. Adegem was een grote 
welvarende parochie en dus begeerd bij de kandidaat-opvolgers.  De keuze viel op Albert 
De Malsche, die op 21  augustus 1 957 tot pastoor in Adegem werd benoemd.  De parochie 
verwelkomde hem op zondag 1 5  september met een groots opgezette stoet, waarvan een 
mooie fotoreportage bestaat (die hier verder gepubliceerd wordt) . 

E. H. Albert De Malsche. De kerk van Adegem. l 1 17 
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Het gezin Frans De Malsche-Van Gheem. V. l .n . r. :  Marie Brijs, grootmoeder, dochtertje Magdalena, 
moeder Maria Leonia Van Gheem, �inderen Palmyra, Baziel, Jozef, Albert en vader Frans De Malsche. 

Het gezin Frans De Malsche-Van Gheem met de kinderen. 
Bovenaan v. l .n . r. Palmyra, Baziel, Magdalena, Albert en Jozef De Malsche. 



Het gezin De Malsche-Van Gheem 

Frans De Malsche, vader van Albert, werd in Temse geboren op 1 7  april 1 870 en trouwde 
met Maria Leonia Van Gheem . Bij de geboorte van Albert woonden ze in de Vierstraat in 
Temse. Vader Frans had een jongere broer Petrus De Malsche ( 1 879- 1 952) , die priester 
werd en zijn loopbaan eind igde als pastoor van Zele-Durmen. Het is mogelijk dat h ij zijn 
neven Baziel en Albert inspireerde tot hun geestelijke levenskeuze. 

Het gezin Frans De Malsche-Van Gheem had vijf kinderen:  
1 .  Baziel 0Temse 29.08 . 1 898 
2 .  Albert 0Temse 1 2 . 1 0 . 1 899 

3. Palmyra 0Temse 05.04 . 1 90 1 
4. Jozef 0Temse 1 2 . 1 0 . 1 902 
5. Magdalena 0Temse 27.09 . 1 904 

De oudste zoon Baziel De Malsche werd priester gewijd op 6 ju l i  1 930 en aangesteld als 
aalmoezenier bij de zusters maricolen in Merelbeke. Eind december 1 936 werd h ij 
coadjutor-directeur  bij de zusters van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie (Oud Geestelijk Hof) 
in Beveren-Waas. Hij stierf er op 26 november 1 949. 
Palmyra bleef in Temse wonen, ongehuwd. Magdalena was huishoudster bij haar broer 
Albert in Adegem en keerde na zijn overlijden weer naar Temse. Ook zij bleef ongehuwd. 
De jongste zoon Jozef De Malsche trouwde in 1 945 met I rma Van Landeghem en had drie 
dochters: Godelieve (x Edwin M ijs), Maria (x Guido D'hondt) en Josepha (x Guido Van 
Hoorick). Jozef was klompenmaker en overleed reeds in 1 953. 

AKTEN VAN GEBOORTEN . 

Geboorteakte van Albert De Malsche. 
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Albert De Malsche 

Albert De Malsche werd in Temse geboren op 1 2  oktober 1 899 als zoon van Frans Jozef 
De Malsche en Maria Leonia Van Gheem . In 1 9 1 9  studeerde Albert af in de Grieks
Latijnse afdeling aan het kleinseminarie van Sint-N iklaas, twee jaar nadat zijn broer Baziel 
daar zijn studies beëindigde. 

Klasfoto met Albert De Malsche. 
De Grieks-Latijnse van 1 9 1 8- 1 9 1 9  in  het kleinseminarie Sint-Jozef in Sint-Niklaas. 
Eerste rij, zittend, v. l . n . r. :  E .H .  Kamiel Beeckman (superior), E .H .  Albert De Beer (leraar). 
Tweede rij, staand, v. l .n . r. :  Albert De Malsche (Temse), Karel Pijpers (Beveren-Waas), Omer Aerts (Temse), 
Urbain Verschueren (Sint-Niklaas), Jan Van De Velde (Haasdonk), Gaston Van Puyvelde (Sint-Niklaas). 
Ontbreekt op de foto: Eduard Maes. 
Leraar Albert De Beer gaf les in Sint-Niklaas van 1 91 5  tot 1 924, waarna hij superior werd van het college 
van Eeklo van 1 924 tot 1 935. Albert De Beer was reeds in 1 91 4  voor een jaar leraar geweest in het college 
van Eeklo. 

Albert werd priester gewijd in Gent in 1 926. In hetzelfde jaar werd h ij professor aan het 
Sint-Jozef Instituut in Sint-Niklaas en het jaar daarop aan het bisschoppelijke college in 
Geraardsbergen. Door zijn vriendelijke en gemakkelijke omgang met col lega's en 
leerlingen werd h ij er graag gezien. Vanaf 1 933 werd h ij als onderpastoor ingeschakeld in 
de zielzorg van de parochie Moerbeke-Waas en dit  tot 1 938, toen h ij onderpastoor werd 
in Eeklo. Daar h ij gemakkelijk contacten legde met zijn parochianen, werd h ij in beide 
parochies zeer gel iefd . Na tien jaar in Eeklo keerde h ij in 1 948 terug naar Moerbeke
Waas, maar nu als pastoor en dit tot 1 957. In dat jaar werd hij benoemd in Adegem. 



Deken Delfosse schreef later over hem: "Geboren te Temse heeft hij in nauwe betrekking 
en vriendschap geleefd met priester Poppe, die ook van Temse was. Hij heeft er de 
heilzame invloed van ondergaan en heel zijn priester/even was doordrongen van de geest 

van priester Poppe: Eucharistisch, Hiërarchisch en Mariaa/. Hij bleef in contact met vele 
priesters, die deel uitmaakten van de bond: 'Priester-vrienden van Poppe' en hij zelf was 
ook met hen. Het is dus niet te verwonderen dat hij aan dit terrein bijzonder aandacht 
schonk, alhoewel hij ook oog had voor de vele andere problemen van het leven". 

Benoemd als pastoor in Adegem l iet h ij zich al vlug kennen als een man die sterk begaan 
was met de werking van de parochie. H ij zou vanaf het eerste jaar zijn stempel drukken 
niet al leen op de parochiale werking, maar ook op de verbetering van de infrastructuur. 
De fami l iale contacten met Temse bleven intens. Bijna alle veertien dagen kwamen zus 
Palmyra, schoonzus I rma Van Landeghem en de drie nichtjes op bezoek. 

Inhuldiging van Albert De Malsche als pastoor in Adegem in 1 957 

De parochianen reageerden enthousiast op de benoeming van de nieuwe pastoor door 
Mgr. Calewaert, bisschop van Gent. Een mooie ontvangst werd u itgetekend door de 
paroch ianen . Het zou een grote stoet worden met deelname van al le parochiale 
verenigingen. De inhuldiging vond plaats op zondag 1 5  september. De voorgaande dagen 
was het weer wisselval l ig geweest, maar die zondag straalde de zon. 

De inhuldigingsplechtigheid verliep als volgt 

1 .  Afhaling nieuwe herder om 1 4  uur  
De nieuwe pastoor werd opgehaald aan de dekenij van Eeklo door de geestel ijkheid van 
Adegem en de voorzitter van de kerkraad van Adegem. 

2 .  Verwelkoming van de pastoor om 1 4. 1 5  uur 
Op de gemeentegrens van Adegem ter hoogte van Veldekens werd de nieuwe pastoor 
verwelkomd door de burgemeester. 

3. Verwelkoming aan de paroch iegrens om 1 4.30 uur  
Aan de parochiegrens ter hoogte van de Kruipuit werd E .H .  De Malsche verwelkomd door 
de voorzitter van de kerkraad. Op de Kruiput greep een korte hu lde plaats door de 
leerl ingen van de Adegemse gemeenteschool .  

4. Schouwing van de stoet door de nieuwe pastoor om 1 5  uur  
De stoet werd gevormd ter hoogte van Heulendonk en de pastoor diende plaats te nemen 
op een tribune op het Kruisken. 

5. Aankomst aan de kerk om 1 6  uur 
Aan de kerk grepen de volgende plechtigheden plaats: 
a. aan het kerkhek: een versje ter verwelkoming, aanbieding van een bloemtui l  en een 

geschenk; 
b.  aan het kerkportaal: ver-welkoming door de geestelijkheid en overhandiging van de 

kerksleutels; 
c. in de kerk: Veni Creator en installatie-ceremonieën, vervolgens een kansel rede door 

de deken van Eeklo, gevolgd door plechtig lof. i 1 21 



De stoet ter verwelkoming van de nieuwe pastoor 

De stoet werd gevormd op Heulendonk. De deelnemers dienden aanwezig te zijn vanaf 
1 4  uur, zodat de optocht stipt om 1 5  uur  kon vertrekken. De wagens met paarden dienden 
zich via het Kruisken naar Heulendonk te begeven. De ontbinding van de stoet gebeurde 
in de Kerkstraat. De stoet werd als volgt aangekondigd in het parochieblad: 

A. Opening B. Folklore 

1 .  Spandoek 'Welkom' 8. Groep versierde rijwielen 
2. Politie 9. Vinkeniers-wagen 

3.KorpsBurgerlijke Bescherming 1 0. Duivenmaatschappij-wagen 

4. Drie ruiters met vlag 1 1 .  Kaartersclub-wagen 

5. Vlaggengroep 12. Biljartclub-wagen 
6. Fanfare 13. Voetbalclub-wagen 

7. Wagen 'Sint-Cecilia ' 

C. Hulde der standen D. Geestelijk gedeelte 

1 4. Kajotters in uniform 22. Jongensschool 
15. Kajotsters in uniform 23. Meisjesschool 
1 6. Werklieden-wagen 24. Sint-Albertus-wagen 
1 7. Ambachten-wagen 25. Studerende jeugd 
18. Boerinnenjeugd in uniform · 26. Milac-wagen 
1 9. Boerenjeugd in uniform 27. 0.L. V. van Vlaanderen-groep 
20. Boerenjeugd te paard 28. Sinte-Godelieve-wagen 
2 1 .  Boerenstand-wagen 29. O. L. Vrouw Ster der Zee-groep 

30. Sint-Adrianus-wagen 

E. Slot 

Gemeentebestuur 
Commissie van de Openbare Onderstand (COO) 
Kerkraad 
Geestelijkheid 
E. H. Pastoor 



Verslag over de parochiale inhu ldiging en aanstel l ing van de nieuwe pastoor 

In het parochieblad Het Kruis verscheen een u itgebreid relaas van de inhu ldiging. Het 
verslag stelde dat "een volk dat zijn priesters eert, een groot volk is'. De inhuldiging was 
een onvergetel ij ke dag, waarbij de parochianen openbare hu lde brachten aan de nieuwe 
herder. Er werd op gewezen dat alles in  korte tijd in elkaar gestoken was en dit al leen kon 
door het grote enthousiasme van de paroch ianen. 
De pastoor werd aan de dekenij in Eeklo per auto afgehaald door dokter Rafaël Du Caju ,  
voorzitter van de kerkraad, en onderpastoor Omer Boudonck. 
Aan de gemeentegrens ter hoogte van Veldekens werd h ij begroet door burgemeester 
Albert De Kesel ,  aan het hoofd van de leden van de gemeenteraad en de leden van de 
COO. De burgemeester sprak daar de wens uit dat het tot een goede samenwerking 
mocht komen tussen geestelijke en wereldlijke overheid, tot welzijn van elke Adegem naar. 
In een traag tempo reden de auto's naar de parochiegrens en ze h ielden sti l  bij de 
gemeenteschool van de Kruipuit .  Veldekens behoort namelijk in  grote mate tot de 
parochie Oostwinkel. Op de Kruipuit werd pastoor De Malsche verwelkomd door dokter 
Rafaël Du Caju .  In gepaste bewoordingen heette h ij de herder welkom in zijn nieuwe 
parochie. Vervolgens nam hoofdonderwijzer Prudent Van Hecke het woord en sprak in  
naam van de bevolking van de Kruipuit en van de gemeenteschool . Een korte hu lde door 
de leerlingen greep plaats. De pastoor nam er voor de eerste maal het woord en zei dat 
"hij de vurige wens uitsprak en de hoop hier ook Priester te kunnen zijn en te mogen 
rekenen op algemene medewerking bij het vervullen van deze zware taak, dit voor het 
welzijn en het zieleheil van alle parochianen". 
De weg leidde verder naar het Kruisken, waar E .H .  De Malsche op de eretribune 
plaatsnam met andere hoogwaardigheidsbekleders. Daar nam h ij de mooie stoet in  
ogenschouw en werden hem bloemen aangeboden door de drie standen: werkl ieden, 
boeren en middenstanders. 

In een open wagen volgde de pastoor de stoet en werd in Adegem dorp door vele 
parochianen verwelkomd. De huizen waren mooi versierd, spandoeken en triomfbogen 
ontbraken niet. Ook hier werd h ij in de bloemen gezet en h ij was sterk onder de indruk 
van de gul le ontvangst. 
Aan de kerk brachten schoolmeisjes een korte hulde en werd het geschenk van de 
parochie overhandigd. Onderpastoor U rbain Haes, die tot zolang dienstdoende pastoor 
was geweest, bood E .H .  De Malsche de sleutels van de kerk aan . De inhuldiging kwam 
zo tot een einde, maar de plechtige aanstel l ing moest nog beginnen. 
I n  de prachtig versierde kerk voerde E .H .  deken Gaston Delfosse uit Eeklo de 
gebruikelijke ceremonieën uit . Pastoor Albert De Malsche werd bijgestaan door E .H .  · 

Arthur  Huyck, pastoor van Temse-Hol lebeke, en door zijn neef E .H .  Gerard Govaert, 
pastoor van Lede. In zijn kanselrede wees de deken op de waardigheid van het 
priesterschap, op de nood die de mens had aan priesterlijke hulp en op het geluk dat de 
parochianen hadden om hun priester vrij te kunnen eren en huldigen. Na het Te Deum 
Laudamus volgde het plechtige Lof met mooie zang door het Sint-Adrianuskoor. 
Na de kerkelijke plechtigheid werd bood E .H .  De Malsche de genodigden een lunch aan . 
De verslaggever in het paroch ieblad Het Kruis besloot met de wens: "Leef hier lang, 
mocht God U schoon priesterapostolaat schenken!". 



Dankwoord door pastoor De Malsche bij zijn aanstel l ing. 

1 24 1 In zaal D'havé hield pastoor De Malsche de feestrede. 



De toestand van de parochie in 1 957 

Pastoor Albert De Malsche was niet echt tevreden over de toestand in zijn nieuwe 
parochie. H ij vond het parochiale leven erg gehavend, zowel op geestelijk als op materieel 
gebied. Vele parochianen gingen weliswaar nog naar de kerk op zondag, maar ze 
betoonden weinig godsvrucht en vurigheid. Niettegenstaande er een opschrift h ing met de 
tekst "Zwijgen en bidden in Gods Huis", werd er veel gepraat en was er weinig devotie. 
De pastoor noteerde: "De H. Hartbond van mannen en vrouwen bestond nog alleen op 
papier. De kuddegeest was hier werkelijk tastbaar. De Congregatie was fel geslonken, 
werkelijk een droevige vaststelling, die me pijnlijk aandeed." 

Het kerkgebouw vond h ij n iet aantrekkelijk en de glasramen waren nog niet hersteld na 
de schade door de oorlog. Enkele misgewaden vertoonden sporen van sl ijtage. Het 
kerkorgel was versleten en men dacht er al jaren over om het te restaureren. Het 
personeel bestond u it koster Jozef De Baets, die interesse toonde voor zijn bediening, 
suisse Emiel Wil lems en stoeltjeszetter André Van de Walle. Pastoor De Malsche merkte 
op dat onderpastoor U rbain Haes well icht de oudste onderpastoor van het bisdom was. 
Wegens een hartkwaal nam E .H .  Haes reeds eind april 1 958 ontslag, ging in het ouderl ijk 
hu is in  Lembeke wonen en werd vervangen door E .H .  Jozef Vranckx. Aan Omer 
Boudonck en Jozef Vranckx had pastoor De Malsche twee actieve medewerkers, die het 
verenigingsleven goed opvolgden en op een hoog peil brachten. 

Onderpastoors Omer Boudonck en Jozef Vranckx in 1 958 bij het nieuwe jeugdhuis. 

De kerkraad bestond u it voorzitter dokter Rafaël Du Caju ,  secretaris Jules Van Deynse, 
schatbewaarder Gustaaf Boute en de leden Cyriel Hermie en Bernard Stockman. Gustaaf 
Boute was al 81 en toen h ij hoorde dat er de volgende jaren vele werken op stapel 
stonden, diende hij vlug zijn ontslag in .  Hij werd vervangen door Jozef De Keyser, een 
nieuwe schatbewaarder die van aanpakken wist. Pastoor De Malsche kon het goed 
vinden met Jozef en de kerkfabriek voerde vele werken uit ter verfraaiing van de kerk. l 1 25 



Pastoor Albert De Malsche in de achtertuin van de pastorie, nu grotendeels parking geworden. 

De pastorie met metalen hek. Het hek was afkomstig van de voortuin van de woning van de onderpastoor 
van het centrum. 



De verdiensten van pastoor Albert De Malsche 

Albert De Malsche was een man van daden. H ij verwezenl ijkte belangrijke zaken in 
Adegem. Het dossier van de herstel l ing van de glasramen op kosten van 'oorlogsschade' 
werd in gang gezet. Dankzij een weldoenster werden lu idsprekers geplaatst in de kerk, 
zodat men tot in de verste hoeken al les du idelijk kon horen. 

De bouw van het jeugdhu is - vooral op in itiatief van E .H .  Boudonck en E.H. Emiel Van 
Hecke met de medewerking van KSA en KAJ - was reeds gestart voor zijn aankomst in 
1 957. Pastoor De Malsche steunde voluit onderpastoor Omer Boudonck bi j  de 
fondsenwerving en de afwerking, zodat het jeugdhuis met een groots jeugdfeest kon 
worden ingewijd op zondag 31 augustus 1 958. 

Inwijding van het jeugdhuis op 31 augustus 1 958 door pastoor Albert De Malsche in aanwezigheid van 
burgemeester Albert De Kesel, de leden van het schepencollege, de onderpastoors en vele leden van KSA 
en KAJ die meewerkten aan de opbouw. 

Op zijn vraag werd het orgel hersteld door de firma Loncke voor de som van 400 000 BEF. 
Op 23 augustus 1 959 kon het plechtig ingewijd worden door deken Delfosse uit Eeklo. 
Het orgel werd ingespeeld door Gabriël Versch raegen, organist van de Sint
Baafskathedraal van Gent. Daarna volgde een gezell ige receptie in het rustoord in 
aanwezigheid van de leden van de kerkraad, de voltal l ige gemeenteraad en de COO, de 
familie Loncke, de famil ie Verschraegen, kanunnik Van Durme en deken Delfosse. 
De manier waarop de kerk 'werd verwarmd ergerde de pastoor. Een grote kachelbuis 
ontsierde de kerk en hing als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de 
g�lovigen. Verwarming met warme lucht of elektriciteit was te duur, dus werd er een 
nieuwe moderne grote kachel geplaatst, die in de winter bleef branden. l 1 27 



Het hoogaltaar en het hoogkoor werden duchtig aangepakt en in 1 960 opnieuw 
geschi lderd door kunstschi lder Oscar Hoghe uit Gent. Later zou de kunstschi lder ook de 
zijaltaren met de sch i lderijen restaureren. 

Pastoor A. De Malsche beschreef met enthousiasme de plafondschildering in het koor in 1 960. 

1 28 i Pastoor Albert De Malsche voor de pastorie van Adegem. 



Door de firma Hoge werd de kerk mooi opnieuw geschilderd. 

De preekstoel werd bekleed met uitbeeldingen van de vier evangelisten, en met 'de pelikaan die zijn 
jongen voedt', een eucharistisch symbool. l 1 29 



Dankzij de mi lde steun van Marina Cochuyt werd een nieuw glasraam geplaatst eind 
september 1 960, een voorstel l ing van de H. Adrianus, patroon van de Adegemse kerk. 

Het dak van de kerk werd nagezien en gerestau reerd . Einde februari 1 960 was de 
communiebank hersteld en gedeeltelijk vernieuwd.  De monumentale katafalk werd 
vervangen door een sober stel om in regel te zijn met de bisschoppelijke voorschri ften. 

De preekstoel werd versierd met mooie panelen in eikenhout, met afbeeldingen van de 
vier evangel isten, gemaakt door leerlingen van de vakschool van Eeklo. De leerlingen 
werden ook ingeschakeld voor het maken van een vierde biechtstoel .  Dat pastoor De 
Malsche vroeger nog tien jaar onderpastoor was geweest in Eeklo, zal aan deze 
samenwerking niet vreemd geweest zijn .  H ij was een man die zijn relaties ten gepaste 
tijde aanwendde. 

Op tweede Kerstdag 1 960 maakte de parochie de eremis mee van E .H .  August 
Notteboom,  zoon van veldwachter Albert Notteboom en Germaine De Clerck. August was 
op 1 7  december priester gewijd in  de Sint-Baafskathedraal van Gent. De jonge priester 
en zijn fami l ie werden afgehaald aan de woning van onderwijzer Pieter Van Cleemput en 
door de feestel ijk versierde Kerkstraat naar de parochiekerk geleid. Oud-leraar van de 
neofiet, E .H .  Albert De Schepper, superior van het Sint-Vincentiuscollege van Eeklo, hield 
de kanselrede. Na de plechtige eremis volgde een hu ldezitting in de zaal D'havé. Bij die 
gelegenheid werd het geschenk van de parochie, een miskelk, aangeboden door 
burgemeester Albert De Kesel .  Op een receptie in zaal Boels kwamen vele parochianen 
hun sympathie betuigen. Da�rna schoven de genodigden aan voor een feestmaal in de 
meisjesschool. Het was de laatste eremis in de St.-Adrianusparochie in de 20ste eeuw. 

1 30 1 Verslag van pastoor De Malsche over de eremis van E.H. August Notteboom, uit het Liber Memorlalls. 



Burgemeester Albert De Kesel overhandigde het geschenk van de parochianen, een miskelk, aan de E .H .  
August Notteboom. 

Bij de hulde aan E.H. August Notteboom. Op de eerste rij v. l . n .r. :  Jozef Goethals, Mathilde Van Loo, 
Germaine De Clerck en Albert Notteboom, ouders van de priester, E.H August Notteboom, pastoor De 
Malsche, Albert De Kesel. Tweede rij in het midden : broeder Alois Notteboom, Walter, Marie-Madeleine, 
Gracienne en Brigitte Notteboom. / 1 31 



Een bijzondere hoogdag voor Adegem was de pontificale mis, die Mgr. Leo De Kesel 
opdroeg in op zondag 26 februari 1 961 , nadat h ij op 24 februari 1 961  in de Sint
Baafskathedraal van kanunnik tot hu lpbisschop van Gent werd gewijd. Als geschenk 
kreeg h ij van zijn dorpsgenoten een bisschopsstaf. 

E.H.  Albert De Malsche bij de hulde in Adegem aan Mgr. Leo De Kesel. Helemaal links deken Delfosse uit 
Eeklo, rechts van Mgr. De Kesel Mgr. Daem en vooraan onderpastoor Omer Boudonck en E.H. August 
Notteboom. 

In 1 962 kocht de pastoor een nieuwe loper voor het hoogaltaar en nog eens 35 m loper 
om te gebru iken bij huwelijksplechtigheden . Een moei l ijk dossier was de restauratie van 
de toren.  Dankzij de inschakel ing van enkele belangrijke personen, zoals de 
volksvertegenwoordigers Verhaert (Gent), Eeckman (Eeklo) en Kiebooms (Wil rijk), werd 
ook dat succesvol afgerond. Al deze werken kostten handenvol geld. Veel werd bekostigd 
door de kerkfabriek, maar regelmatig werd er een omhaling gedaan in de kerk zodat de 
parochianen ook daadwerkelijk konden bijdragen tot de vele verbeteringen. 

Een heel belangrijk dossier was de bouw van drie klaslokalen en een feestzaal (nu 
turnzaal) in de meisjesschool .. Voor deze werken werkte de pastoor samen met de 
directeur van de zusters van Maria en Jozef u it Geraardsbergen, waar het moederklooster 
van de zusters gevestigd is. De lokalen werden op 5 ju l i  1 964 ingewijd door Mgr. Leo De 
Kesel, waarna een Vlaamse kermis op de speelplaats plaatsvond. Op de Hoeke werd een 
nieuw Mariabeeld geplaatst en gewijd op 4 oktober 1 964. Het beeld was van de hand van 
de Eeklose kunstenaar Albert D'havé. In 1 965 werd de oude Sint-Godelieve-klok 
vervangen door een nieuwe klok en in 1 966 werd de voorgevel van de pastorie 

1 32 1 geschilderd door Antoon lngels u it Lembeke. 



Pastoor Albert D e Malsche bij d e eremis van M gr. Leo o e Kesel in 1 961 . 



H EHl 'l :\ E R L \ G  
a a n  df' 

H EI LIGE M ISS IE  
i n  dC' kerk ,-an Sint-Adrianus te 

ADEGD! 

rnn :l tot 17 maart 1963, 
gepredi kt  <loor de EE. PI'. Hccil'ID l'toristcn 

J .  \'A 'I \\ïCllELEN en �I. PHAATS. 

H EER J EZlS. w ij danken U om het l icht,  
om c.Jc mot.-cl. om de vcri;Hfonis. om de vreugde 
ann onzt.• ziC'll·n wt�cr,.wsch.onkcn. 

llEWAAH I N  01\S de vrees ,·oor Uw ge
rrchtigh<"icl. de trouw nan Uw wf't, IH.'t geloof 
in Uw gocdhf'iU. 

AANVA A H l l  O N Z E  BELon·E stand te 
hnudcn in fit.r1· cl1ris1clljkc o\·ertuigin� en oITer
gccst door dagelijks gebed. ,·crzorgdf' zondags
mis, regelmatige biecht. ve-ch-ulUigc korumunic 
en kinderlijk \"Crtrouwcn in .\la.ria. 

ECHTGENOTE;\, ooderlioudt in liefde
trouw wnt God van u vraagt. Rekenen zonder 
God is m isrekenen ! 

OUDH\S, geeft aan uw kindnen altijd een 
kristf'lijkc op,·occling. \�'oorden wekken, voor
beelden trekken 1 

JEUC D, eert ,·ndcr en moeder. schenkt ver
trouwen nnn uw pricst�rs, bewaart de reinheid 
van uw jeugd nis de kr:icht van uw leven en als 
waarborg voor een grluk kigc tof'komst. 

w Pastoor : E.  H . A. De �!alsche. 

Uw Onderpastoors : 
EE.  H H .  0. Boudonck en J. \'ranckx. 

Drukkera1 De Baels, Adegem. 

Een belangrijke gebeurtenis in de parochie 
was de grote missie, die doorgaans om de 
zeven jaar werd gehouden. De laatste 
missie had plaats gevonden in 1 956, het 
jaar vóór zijn aanstel l ing. De nieuwe missie 
l iep van 3 tot 1 7  maart 1 963. De parochiale 
geestelijkheid bracht in elk hu is een affiche 
om in de hu iskamer uit te hangen onder het 
kruisbeeld en nodigde meteen de leden van 
het gezin uit om de sermoenen bij te wonen. 
Leken bezorgden in elk hu is een tweede 
affiche om voor het venster te hangen. De 
eerste week van de missie was 
voorbehouden voor de vrouwen en jonge 
dochters en er waren ongeveer 600 
aanwezigen. De tweede week was bestemd 
voor de mannen en jongelingen. Ook hier 
een goede opkomst van 450 tot 500 
aanwezigen . De paters die predikten waren 
E .H .  Van Wichelen (Gent) en E .H.  Praats 
(Roeselare) . 

Op zondag 1 7  maart was er "de sluitingsplechtigheid met kruisprocessie. Het was mooi 
weer en de plechtigheid groeide uit tot een triomftocht. Al de jeugdgroeperingen met hun 
vlaggen, de fanfare, de meeste vrouwen en mannen stapten op in de processie tot aan 
de Hoeke. Het missiekruis werd gedragen door leden van de KWB, gemeenteraad, COO 
en kerkraad. Aan het huis Lievens werd het missiekruis opgesteld en hield E .H.  Van 
Wichelen een korte toespraak, waarin trouw beloofd werd aan Christus. De plechtigheid 
eindigde in de kerk met pauselijke zegen en zegen van het Allerheil igste. Meer dan 
du izend 'beeldjes' werden als herinnering aan deze zending u itgedeeld. 

Pastoor De Malsche zegent het huwelijk in van Jozef Van Leeuwe en Jenny De 
Baets in 1 963. 



Huwelijksmis van Achiel 
Goethals en Marie-Louise 
Van de Kerckhove in 1 962. 

Beeld van een begrafenis
ritueel in de jaren zestig. 
V. l . n . r. :  E .H .  August 
Notteboom,  Frans De Kesel, 
Gabriël Beelaert, Jozef De 
Keyser, koster Jozef De 
Baets (gedeeltelijk verbor
gen), pastoor De Malsche, 
E . H .  l renée De Smet en 
Walter Borgonjon. De leken 
waren l id van het Adegemse 
zangkoor. l 1 35 



De Adegemse boerenjeugd. Op de eerste rij v. l .n . r. :  Maria De Vlieger (met vlag), Firmin Declercq, Louis 
Standaert, onderpastoor Omer Boudonck, pater Omer De Smet, pastoor Albert De Malsche, onderpastoor 
Jozef Vranckx, Remi Sesselle, Jozef Van Leeuwe en Valeer Van Leeuwe (foto Remi Sesselle). 

Op 1 1  april 1 963 stierf pater Ernest Tuypens op 82-jarige leeftijd .  De plechtige lijkdienst 
had plaats in Adegem op paasmaandag 1 5  april en werd gezongen door het koor van zijn 
tal rijke confraters. De begrafenis had plaats op het kerkhof van de paters scheutisten in 
Zuun (Brabant) . 

136 i Mariakapelletje (Esther Vyncke). 

Albert De Malsche startte een Mariaal 
offensief, waarbij enkele honderden 
Mariabeeldjes op hu isgevels werden 
aangebracht. Hij bl ies de Confrerie van het 
H. Sacrament nieuw leven in.  Maar de tijden 
veranderden geleidelijk aan. Het Tweede 
Vaticaans Conci l ie ( 1 962- 1 965) greep plaats 
tijdens zijn pastoorschap in Adegem. De 
bedoeling van het conci l ie was het bij de tijd 
brengen van de Kerk en belangrijke 
hervormingen dienden te gebeuren. Het was 
voor een pastoor die in de oude tradities was 
gevormd,  niet alt ijd gemakkelijk om de 
gevraagde aanpassingen door te voeren. 



Een belangrijke wijziging was zeker de invoering van de volkstaal in de l iturgie. I n  1 966 
werd een avondmis op zondag voorzien en de eigen kerkstoelen verdwenen. Als reden 
schreef pastoor De Malsche: "iedereen is gelijk voor God". Kortom, een nieuwe tijd brak 
aan en de nieuwe pastoor toonde dat hij van aanpakken wist. In de meeste gevallen was 
h ij de bezieler van een aantal vernieuwingen of restau raties in zijn kerk. 

Pastoor Albert De Malsche stond op zijn strepen en ging met plezier mee met de 
burgemeester naar recepties op de Canadese ambassade. Dan l iet h ij zijn soutane in 
Adegem achter en trok in 'clergypak' naar Brussel .  Ook was h ij in zijn nopjes toen 
hoogwaardigheidsbekleders Adegem bezochten, zoals ter gelegenheid van de jaarl ijkse 
Canadese plechtigheid in september. 

Epi loog 

De inhuldiging van pastoor De Malsche was de laatste keer dat een pastoor met een stoet 
door de parochianen werd ingehuldigd. Bij het aantreden van zijn opvolger in 1 967 was 
de tijdsgeest al zo sterk veranderd, dat er geen grote manifestatie meer op touw werd 
gezet. Anderzijds was het ook zo dat het bijna ondoenbaar geworden was om op zo'n 
korte tijd een stoet in mekaar te steken. 

E.H. Albert De Malsche verbleef bijna t ien jaar in Adegem, toen h ij door een smartelijk 
ongeval om het leven kwam. H ij stierf op 6 januari in de kl iniek van Eeklo en werd op 1 2  
januari onder grote volkstoeloop i n  Adegem begraven. Op 3 1  januari 1 967 werd h ij 
opgevolgd door E .H .  Leo Thuysbaert uit Sinaai . 

De verdiensten van pastoor Albert De Malsche werden bij zijn begrafenis als volgt 
samengevat door deken Delfosse van Eeklo: 

1. Hij stond er op zijn kerk, het huis van God, zo schoon mogelijk te maken. Hij liet de 
koorschildering vernieuwen en liet een nieuw orgel plaatsen. 

2 Volgens de voorschriften en richtlijnen van de Bisschop werkte hij mee aan de 
vernieuwing en aanpassing van de liturgie. 

3. Om het contact tussen gelovigen en de priester te verbeteren en de gelovigen te laten 
meeleven in de goddelijke diensten, liet hij een geluidsinstallatie aanbrengen. 

4. De nieuwe stoelen die het uitzicht van de kerk zo verfraaiden, waren nu pas met 
Nieuwjaar aangekomen. 

5. Ook buiten de kerk liet hij verbeteringen aanbrengen: de eigenaardige, geklasseerde 
Adegemse kerktoren liet hij herstellen. 

6. Ook het onderwijs verloor hij niet uit het oog: samen met de Eerw. Zusters zorgde hij 
voor nieuwe moderne klaslokalen, enz. 

Voor de samenstelling van dit artikel werd gebruik gemaakt van gegevens uit het 
parochiaal archief van Adegem en het gemeentelijk archief van Temse. Speciale dank is 
verschuldigd aan de heer Robert Van Vooren voor het gebruik te mogen maken van het 
fotoboek van de inhuldigingsstoet en aan Godelieve, Maria en Josepha De Malsche voor 
het ter beschikking stellen v.an enkele mooie foto's van hun oom pastoor. 



Inhuldigingsstoet 
1 5  september 1957 

1 38 i De geklasseerde kerktoren van Adegem. 



Boven - Verwelkoming van pastoor Albert De Malsche door dokter Rafaël Du Caju ,  voorzitter van de 
kerkfabriek onder het goedkeurend oog van deken Gaston Delfosse van Eeklo. Op de achtergrond 
onderwijzer Albert Van Landschoot, E .H .  Emiel Van Hecke, meester Gustaaf Boute, Marcel Geirnaert, 
schoolhoofd Prudent Van Hecke en anderen. 

Onder - V. l .n .r. :  onder andere burgemeester Albert De Kesel, schepen Arnold Welvaert, pastoor Albert De 
Malsche, onderpastoor Omer Boudonck, deken G .  Delfosse, Albert Van Landschoot, E .H .  Robert De Kesel, 
Cyriel Hermie, Jules Van Deynse, dokter Jozef De Prest, E.H.  Emiel Van Hecke, Prudent Van Hecke, Arthur 
Blomme, Alfons Verstuyf. 



1 40 1 

Boven - Dokter Rafaël Du Caju schudde de hand van de nieuwe pastoor. V. l .n . r. :  onder andere deken G. 
Delfosse, dokter Jozef De Prest, E.H. Emiel Van Hecke, meester Gustaaf Boute, Marcel Geirnaert, Alfons 
Verstuyf. 

Onder - Pastoor A. De Malsche bedankte dokter Rafaël Du Caju. V. l .n .r. :  burgemeester Albert De Kesel, 
schepen Arnold Welvaert, E .H .  A. De Malsche, E. H. Omer Boudonck, leerling Norbert Van Speybroeck, 
deken G. Delfosse, Albert Van Landschoot, Rafaël Du Caju, enz. 



Boven - Prudent Van Hecke, plaatselijk schoolhoofd, verwelkomde de nieuwe pastoor. V. l .n . r. :  pastoor De 
Malsche, deken Delfosse, Jules Van Deynse, pater Ernest Tuypens (met baard), Bernard Stockman, 
gemeentesecretaris Jozef Goethals, dokter J. De Prest, E.H. Emiel Van Hecke, Gustaaf Boute, Marcel 
Geirnaert, Prudent Van Hecke, Alfons Verstuyf enz. 

Onder - Norbert Van Speybroeck overhandigde een bloemtuil aan de nieuwe pastoor. 



Boven - Pastoor De Malsche bedankte schoolhoofd Prudent Van Hecke met een handdruk voor de mooie 
ontvangst. 

Onder - Als afscheid nog een zangstonde van de kinderen van de gemeenteschool Kruipuit onder leiding 
van meester Albert Van Landschoot. 



Boven - Meester Albert Van Landschoot sloeg de maat onder het toeziende oog van de nieuwe pastoor. 

Onder - Met een vermanende vinger sprak de nieuwe pastoor de kinderen toe. 



Boven - Op de eretribune op de hoek Kruisken en Verbrandenbos hadden de belangrijkste genodigden 
plaats genomen. Zittend v. l .n . r. :  E .H .  Gerard Govaert (neef), schepen A. Welvaert, burgemeester A. De 
Kesel, Ernest Tuypens, deken G. Delfosse, Gustaaf Boute, pastoor A. De Malsche, dokter R. Du Caju, 
E.  H. Arthur Huyck. Staande v. l .n . r. :  E.H. Doom, Prudent Van Hecke, Cyriel Ryckaert, Modest Van de 
Kerckhove, René Van Waetermetilen, Rafaël Neyt, Arthur Vermeulen, Arthur Blomme, Alfons Verstuyf, 
Marcel Geirnaert, dokter J. De Prest, Jozef Goethals, Bernard Stockman, Jules Van Deynse en Cyriel 
Hermie. 

Onder - Boerenjeugd te paard opende de stoet. V. l .n.r.: Remi Sesselle, Medard Sesselle, Antoine Penny, enz. 



Boven - Pastoor De Malsche werd welkom geheten door het korps Burgerlijke Bescherming (vooraan o.a. 
Gerard De Waele). De veldwachters waren Albert Notteboom en Richard Spillebeen. 

Onder - De veldwachters Albert Notteboom en Richard Spil lebeen gevolgd door de overige leden van het 
korps Burgerlijke Bescherming. 



Boven - De Boerenjeugd met v. l .n . r. :  Firmin Declercq, Eric Van Waetermeulen en Adelin Herrebout. 

Onder - De vlaggen van de verenigingen met vooraan v. l .n . r. :  Maria De Vlieger, Yvonne Claeys en Marcel 
Coopman. Ze werden gevolgd door onder andere: Jacky Coens, Gustaaf Herregodts, enz. 



Boven - De fanfare De Verenigde Vrienden met vooraan v. l .n . r. :  gebroeders Van de Geuchte, Noël Van de 
Velde. Verder nog Leon De Laere, Gabriël De Vlieger, Rafaël Van de Velde, Lucien De Lobel, Leon De 
Lobel, . . .  

Onder - D e  fanfare D e  Verenigde Vrienden met onder andere Antoine, Adriaan e n  Omer Van Landschoot, 
Georges Van Landschoot, Maurits De Bruyckere, Cyriel Van de Velde, Pierre Van den Abeele, enz. 
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Boven - Het bestuur van de fanfare De Verenigde Vrienden met v. l .n . r: Lucien De Lobel, Prosper 
Ginneberge, Gerard Van Landschoot, Louis Savat en Prosper De Lobel. 

Onder - Wagen Sint-Cecilia met Rosa Goethals in de rol van Sint-Cecilia. 



Boven - Eerste deel van een groep schooljongens met versierde rijwielen. 

Onder - Tweede deel van een groep schooljongens met versierde rijwielen. 



Boven - Vinkenierswagen. 

Onder - Vinkenierswagen met o.a. voerman Prosper De Clerck, Adelin Blomme, enz. 



Boven - Duivenmaatschappijwagen Dorp gevestigd bij Theophiel D'havé. 

Onder - Duivenmaatschappijwagen met v. l .n . r. :  Jules D'havé, . . .  , René Sierens, Maurits De Vendt, Norbert 
Lippens, Albert D'havé, Marcel Van Waeyenberghe, Emiel Fevery, Jules Verhaege en Juliaan Geirnaert. 



Boven - Kaartersclubwagen "In 't Jeugdig Groen" met als opschrift 'De kaartersclub in 't Jeugdig Groen wil 
ook met ieder mededoen en heet zijn nieuwe herder zeer gezwind bij 't kaarten welkom blijgezind'. 

Onder - Kaartersclubwagen "In 't Jeugdig Groen''. 



Boven - Biljartclubwagen "Na Arbeid Verzet" van de Appelboom met opschrift : 'Met mijnheer pastoors 
zegen is onze club nooit verlegen'. 

Onder - Biljartclubwagen "Na Arbeid Verzet" van de Appelboom met v. l .n . r. :  Hubert Van Speybroeck, Robert 
Foré en anderen. 



Boven - Voetbalclubwagen van F.C.  Sporting Adegem met als voerder Willy Buysse en als begeleider op de 
fiets Maurits Lannoy. 

Onder - Voetbalspelers van F.C. Sporting Adegem met v. l .n .r.: Raymond Pauwels, Albert Notteboom, Robert 
Vermeulen, Hi larius Loncke, Robert Rombaut, Etienne Basslé, Alfred Blomme en . . .  



Boven - Milac-wagen met groep mi liciens met v. l . n . r. :  August Vermeire, Florent Wil lems, Noël 
Schoonackers, Gerard Bauwens, Urbaan Schoors en Aloïs De Meyere. 

Onder - Milac Adegem met v. l .n .r. :  Wilfried Verstraete, Guido Goethals, Antoine Goethals, Denise en I ris De 
Meyere. 



Boven - Kajotters Adegem met v. l .n . r. :  Triton Van den Abeele, Robert Bauwens, . . .  , Albert Veirman, . . .  , Eric 
De Rocker, Benoni Van de Casteele, . . .  De Waele, Maurits Veirman, Lucien Basslé , . . .  De Waele, Jan 
Calsyn en Freddy Cockuyt. 

Onder - Kajotsters Adegem met v. l .n .r . :  Rosanne Van de Kerckhove, . . .  , Marie-Therese Goethals, Annie 
Blomme, Monique De Meyere, . . .  , . . .  , Magda Van de Kerckhove, . . .  , Rita Roeland!, Julia Veirman, Adrienne 
Van den Abeele, . . .  , . . .  , Christiane Pauwels, . . .  , . . .  , Albertine Pauwels, Lieva Sierens. 



Boven - De arbeidersstandwagen met als menners Richard en Leopold Baute. 

Onder - De arbeidersstand met wagen v. l .n . r. :  Richard en Leopold Baute als voerders en verder Aimé Van 
de Keere, Julien Regelbrugge, Robert De Meyere, Jules Gryp. Rechts van de hellebardier: Robert Del iaert. 
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Boven - Ambachtenwagen met vooraan Gerard Gobeyn en Aloïs Goethals. 

Onder - Ambachtenwagen met v. l .n .r. :  Aloïs Goethals, Julien Van de Kerckhove, . . .  , Albert Van de 
Kerckhove, . . .  



Boven - Boerenjeugdbond meisjes (BJB) met v. l .n . r. :  Voorste rij: Jenny De Baets, Jeanine Claeys, El ise 
Buysse, Gerarda Ryckaert, Francine De Clerck, Maria Coopman, Odette Sessel le. 
Achterste rij: Edith Dobbelaere, Marie-Jeanne Van Speybroeck, Judith Schoors, Christiane De Clerck, 
Christiane Sesselle, Leona De Schepper, Lea De Zutter, Godelieve Herrebout, Christine Sierens. 

Onder - Boerenjeugdbond me1s1es (BJB) met v. l .n . r. :  Voorste rij: Anna Dobbelaere, Maria Hermie, 
Bernadette Sesselle, Maria Vermeire, Lieva Schoors, enz. Achterste rij: Lutgarde Schoors, Godel ieve Van 
der Jeught, Lutgarde Van Voeren, Denise Van der Jeught. 
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Boven - Boerenjeugdbond meisjes (BJB) met v. l .n . r. :  Voorste rij: Lieva Schoors, Suzanna Vander Jeught, 
Christiane Hertleer, Mariette Van den Hauwe, Cyrilla De Pauw, Simonne De Zutter, Cecile Willems. 
Achterste rij: Denise Van der Jeught, Diane Wille, Rosanna Van Leeuwe, Rita Cru!, Antoinette Vermeire, 
Rita Schoonackers, Camil la De Pauw. 

Onder - B.J.B.-jongens met v. l .n . r. :  Voorste rij: Adelin Cru!, Jozef Schoors, . . .  , Antoine Willems, . . .  , . . .  , 
Samuel Wil le, André Declercq. 
Achterste rij: . . . .  , Richard Sierens, Gentiel Sessel le, Valeer Van Leeuwe, . . .  , Jozef Van Leeuwe, Antoine 
Sierens, Jozef De Schepper. 



Boven - Boerenstandwagen met als menners Willy De Vos en Etienne Hermie. 

Onder - Het gezin Jules De Schepper-Willems met v. l .n .r. :  
vooraan Roland en  Rudi, achteraan Robert, Bea, Rita, vader Jules, Carlos en  moeder I rène Willems. 
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Boven - De leerlingen van de jongensschool Adegem Dorp onder leiding van hun onderwijzers. 

Onder - Onder andere Alex Savat, Freddy Longueville, Boudewijn De Schepper, Guido De Clerck, Paul 
Haneca, Valère De Busschere, Georges Herrebout en de onderwijzers Robert Van Vooren, Camiel Transen, 
Germain Boes, Pieter Van Cleemput en Albert De Schepper. 



Boven - Een groep leerlingen van de Meisjesschool Dorp. 

Onder - Sint-Albertuswagen met onder andere Leo De Kesel, Luc Boels in de rol van de H. Albertus, enz. 
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Boven - Sint-Godelievewagen met als menners Arthur en Gentiel Dobbelaere. 

Onder - Sint-Godelievewagen met als menners Arthur en Gentiel Dobbelaere. Verder nog: Godelieve De 
Lobel als de H. Godelieve. 



Boven - Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen-groep met juffrouw Vera D'havé. 

Onder - Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee-groep (groep van de juffrouwen Tuypens) met onder andere H i lda 
Van Cleemput, Christ Notteboom, enz. 
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Boven - Jeanette Van den Hauwe gevolgd door onder andere Greta Boete, Marie-Jeanne Van de 
Kerckhove, enz. 

Onder - Maria Ster der Zee-groep met onder andere Helena Ryckaert, Brigitte Notteboom, enz. 



Boven - Onze Lieve Vrouw Ster der Zee-groep. 

Onder - Sint-Adrianuswagen met onder andere H i laire De Zutter en André Aesaert, Op het verhoog: Jacky 
Boels in de rol van de heilige Adrianus. 
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Boven - Aankomst van pastoor Albert De Malsche samen met deken Delfosse van Eeklo in Adegem 
centrum. 

Onder - Overhandiging van bloemen door mevr. Marcel Geirnaert en haar dochter Gerda. 



Boven -Maria De Keyser overhandigde bloemen bij zijn aankomst in het Dorp. 

Onder - Mevrouw Georgette Vermussche (x Richard De Keyser) gaf ook een bloemstuk. 
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Boven - Drie meisjes van de meisjesschool staan klaar met geschenken. V.l .n . r. :  zuster Marie-Paule, Marie
Josée Claeys, Marie-Thérèse De Cock, Rosa Calsyn. 

Onder - De kerksleutel werd aan de pastoor aangeboden door Monique Van Basselaere onder het toeziend 
oog van Marie-Thérèse Pauwels, Godelieve Sierens, Marie-Thérèse Goethals, Antoinette Van den Abeele, 
Rachel De Coninck, enz. 



Boven - Onderpastoor Urbain Haes nam de honneurs waar en begroette de nieuwe pastoor onder toezicht 
van de suisse Emiel Willems. Enkele kinderen, waaronder misdienaar Gi lbert Rombout. 

Onder - Onder leiding van deken Delfosse werden de plechtigheden in de kerk aangevat. 
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Boven - V. l .n . r. :  August Notteboom, pastoor Albert De Malsche en onderpastoor Urbain Haes. 

Onder - Deken Delfosse las de benoemingsbrief voor. 



Boven - De genodigden van Adegem met vooraan v.l .n . r. :  Cyriel Hermie, Ju les Van Deynse, Gustaaf Boute, 
. . .  , burgemeester Albert De Kesel en dokter Rafaël Du Caju .  Verder nog Jozef Goethals, Arnold Welvaert 
en Germain Boes. 

Onder - Eerste rij: v. l .n . r. :  zus Palmyra De Malsche, schoonzus I rma Van Landeghem, nichtjes Maria en 
Josepha De Malsche, . . .  Tweede rij: v. l .n . r. :  zus Magdalena De Malsche, nichtje Godel ieve De Malsche, . . . .  
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In leiding 

Van de befaamde 'Hollandstellung' of <Hol landlinie', aangelegd in  1 91 7, bleven er op het 
g rondgebied van Maldegem, langs het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal, tussen 
Strobrugge en Leestjesbrug nog veertien bunkers vrij goed bewaard (B 1 - 1 4) .  
Reeds in 1 994 verscheen bij de  Western Front Association België een themanummer 
door Alain Van Geeteruyen en Guido De Jongh,  gewijd aan de 'Hollandstel lung' van de 
kust tot Strobrugge. 
Onderstaande bijdrage gaat dieper in op de hu idige toestand van de bewaarde bunkers 
en brengt een gedetai l leerde beschrijving van de bunkertypes. 

1. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE 'HOLLANDSTELLUNG' 

De bouw van de 'Hol landstel lung' heeft al les te maken met de neutrale positie van 
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Schending van de Belgische neutraliteit 

Na de aanslag op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand in Sarajevo, hoopte België 
aanvankelijk nog buiten het nakende conflict te kunnen bl ijven2• Pas op 23 ju l i  1 91 4, toen 
de oorlog onafwendbaar bleek, kondigde de regering een gedeeltelijke mobil isatie af. Na 
het Duitse u ltimatum aan Frankrijk en Rusland volgde de algemene mobil isatie. Toch �;-< · 
bevestigde België nogmaals dat het neutraal wilde bl ijven. Op 2 augustus om 7 u .  's 
avonds kwam er ook een Duits u lt imatum aan België, waarbij vrije doortocht geëist werd · 

om een zogezegde Franse inval te verhinderen (tot 1 907 was het doortrekken van het · _ ·· .. 

territorium van een neutrale staat geoorloofd) . De Belgische regering kreeg twa?lf LIL!!' � .r _ � -':.-"'' �· ':"'. 
tijd om te antwoorden. Diezelfde avond vergaderde de ministerraad onder voorzitterschap _ ��3;.,�� 
van de koning. En uur later werd ook de kroonraad bijeengeroepen .  Op de oude ='· "". u ..•. _..,,,!;!,fyt.. 
katholieke leider Charles Woeste na verwierpen al le aanwezigen het Duitse ultimatum: 

· 

"de Belgische regering was vastbesloten om met alle middelen die in haar macht fagen, 
elke aantasting van haar rechten te verhinderen . . .  " Ondanks de wijdverspreide sympathie = 
voor het geordende, stabiele, christelijke Duitsland, reageerde de bevolking uitersr·�à·s.f§:-,;:..:� 
verontwaardigd. Op 4 augustus was het zover: Duitse troepen oversch reden-de-�gyê:tJs �.:�---�?'�=- -=' 
rond acht uur 's morgens in Gemmenich. -0 l 



Bezetting en afslu iting van de Belgisch-Nederlandse grens 

Onmiddel l ij k  na de inval werd de Belgisch-Nederlandse grens bezet door het 
'Marinekorps Flandern'3 ( Knokke-Westkapel le ,  Lapscheure ,  Maldegem).  Met het 
oprichten van wachtposten vanaf oktober 1 91 4  zag men een eerste vorm van verscherpte 
waakzaamheid aan de grens. Deze posten werden bemand door Reserve- en Landsturm
eenheden van de landmacht en de marine. Doordat de oorlog vrij snel evolueerde naar 
een statische loopgravenoorlog werden ook extra cavalerie-eenheden zoals de 
Kurassiers, Dragonders en Uhlanen hier gestationeerd .  

Vanaf november 1 9 1 4  werd a l le  verkeer tussen België en Nederland verboden en werd 
de grens voorzien van onder stroom gebrachte prikkeldraadversperringen. Met deze 
maatregelen poogde men de vluchtroute naar het neutrale Nederland af te sluiten en de 
eventuele infi ltratie van spionnen tegen te gaan. In  1 91 6, u it vrees voor een mogelijke 
geal l ieerde landing op de Westerschelde, gevolgd door een aanval op de U-boot basissen 
van Oostende, Brugge en Zeebrugge, plande de bezetter de aanleg van een 
verdedigingsl inie langs de grens. 

Oprichten van een grensverdediging 

Reeds op 1 3  oktober 1 91 4, kort na de inname van Antwerpen, plande het Du itse 
opperbevel de aanleg van een drietal verdedigingslin ies gaande vanaf de Schelde tot 
Turnhout, van de Zenne tot aan de Schelde stroomopwaarts en vanaf de Schelde 
stroomopwaarts tot aan het_ overstromingsgebied ervan4• 

In de herfst van 1 91 6  werd de aanleg van "Befestigung und Sperren rings um die 
holländische Grenze" bevolen en werden plannen gemaakt voor de aan leg van drie op 
elkaar aansluitende l inies, n l .  de 'Hol landstel lung' (80,5 km) , de 'Stel lung Antwerpen
Turnhout' (47 km) als onderdeel van de 'Antwerpen-Maasstel lung' en de 'Emsstel lung'5• 
De bouw van de sectie 'Hollandstel lung' stond onder leiding van de bevelhebber van het 
Vierde Leger, hertog Albrecht von Würtemberg.  

De eerste grensversterkingen werden aangevat na de zomer van 1 9 1 6  en vanaf het 
voorjaar van 1 91 7  werd overgegaan tot de eigenlijke aanleg van de drie l inies. Voor de 
bouw van de betonnen bunkers en het aanleggen van de verbindingsloopgraven werden 
ook burgers ingezet, onder meer u it Knokke en Brugge. Op 22 jun i  1 91 6  werd een bevel 
u itgevaardigd om de burgerlijke bevolking te kunnen tewerkstellen, overal waar het voor 
het Duitse leger paste6• 

I n  de zomer van 1 91 7  was de l in ie afgewerkt en kon ze permanent bewaakt worden. Ze 
begon in de duinen van het Zwin en volgde ongeveer de Nederlandse grens tot aan 
Strobrugge. Het grensgebied van Knokke werd bezet door de 1 ste Marinedivisie, terwijl 
Lapscheure, Moerkerke en Maldegem onder het di recte bevel stonden van de 
commandant van het Marinekorps van Brugge, Admiraal von Schröder. De verdediging 
van het overige deel van de linie gebeurde door twee infanteriedivisies en een 
cavaleriedivisie van de 'Gruppe Gent' en vier infanteriedivisies en twee gemengde 
brigades van de 'Armeegruppe Antwerpen'7• 



Vanaf Strobrugge spl itste de stel l ing zich in drie segmenten8: 
1 .  Een eerste lijn volgde het Leopoldkanaal en bestond vooral uit prikkeldraad

versperringen. 
2. Een tweede l ijn volgde de as Sint-Laureins (Boterhoek, Moerstraat), Ertvelde, Rieme 

tot het kanaal Gent-Terneuzen. 
3. Een derde l ijn  l iep via het Schipdonkkanaal over Balgerhoeke om vervolgens af te 

draaien naar Eeklo en via Klu izen (Evergem) naar het kanaal Gent-Terneuzen. 

Ten oosten van het Schipdonkkanaal l iep een l ichter uitgebouwde stel l ing via Terdonk 
naar Antwerpen. 

Het marinekorps en het landleger hadden bl ij kbaar elk hun eigen bunkerontwerpen en het 
verschi l  in bouwwijze is dan ook du idelijk merkbaar in de realisaties. In de bewakingszone 
van de 1 ste Marinedivisie volgde de stel l ing vrij nauw de grenslijn en zijn alle bunkers 
gegoten in gewapend beton. De stel l ing werd in de d iepte u itgebouwd door al le hoeven 
in het achterland te versterken als machinegeweerposten. 

Vanaf Strobrugge richting Zelzate zien we een verandering in de bunkerbouw en de 
inplanting. De 'Stel lung' bestaat uit drie achter elkaar gelegen l in ies in de diepte. 

1 .  Een eerste l in ie ,  bestaande uit een combinatie van weghindern issen en 
prikkeldraadversperringen. 

2. Een tweede l in ie,  bestaande u it kleine vierkante betonnen bunkers die ca. een tot 
twee kilometer voor de derde l inie gelegen waren. 

3. Een derde l inie, bestaande u it twee delen: 
a. Een opvangl inie met min of meer dezelfde bunkertypes als in de tweede l in ie met een 

onderl inge afstand van 200-300 m.  
b .  Een hoofdverdedigingslinie, ongeveer 200 m achter de opvanglinie bestond u i t  vnl .  

machinegeweerbunkers opgesteld in een dambordpatroon , meestal in groepjes van 
twee: 
een eerste bunker met schietgat, frontaal gericht en een tweede, met twee 
schietgaten en een sch ijnwerper, flankerend gericht. 

De grenslinie na 1 91 8  

Doordat er uiteindelijk nooit aanvallen zijn gekomen vanuit Nederland bleef de l in ie 
ongebruikt9. I n  1 9 1 9  overwoog men om het deel vanaf Moerkerke over M iddelburg, Ede, 
Strobrugge, Balgerhoeke, Eeklo10, Oosteeklo, Ertvelde, Rieme, Boekhoute, Assenede, 
Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Klein-Sinaai, Stekene (Bruggewijk) ,  Kemzeke, Sint
Gi l lis-Waas en Vrasene11 te behouden. Kort daarna werd de l inie gedeclasseerd, maar 
wegens de hoge kosten zag men af van het slopen. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog, bij de zware artil leriebesch ietingen van de 
Canadezen in september-oktober 1 944 op Strobrugge, werden enkele bunkers nog een 
laatste maal gebruikt als schui lplaats voor de plaatselijke bevolking. Na de oorlog werden 
de bunkers opgekocht, maar ,ook dan wogen de financiële kosten voor afbraak zwaar 
door, waardoor de meeste tot op vandaag bewaard bleven. 



l l .  SCHUILPLAATSEN EN BUNKERS 

Het onderscheid tussen schui lplaatsen en bunkers is niet altijd even duidelijk, daarom 
pogen we de twee soorten constructies te definiëren. Schui lplaatsen ('Unterstand', 
'shelter' , 'dug-out' , 'abris') zijn ondergronds of half-ondergronds aangelegde constructies 
en dienen als een beschermend onderkomen voor troepen. Bunkers (bunker12, 
'emplacements', 'b lockhouse', 'p i l l  box') daarentegen zijn meestal halfondergrondse 
stevig gebouwde constructies met een meer actieve rol bij confl icten.  Ze dienen als 
observatiepost, commandopost, geschutsopstel l ing of voor de opslag van munitie. Ze zijn 
meestal opgetrokken in beton en voorzien van één of meerdere schiet- en/of kijkgaten. 

Constructie en typologie van de bunkers 

De Duitse bunkers zijn meestal zeer zwaar uitgewerkt, technisch zeer goed doordacht en 
u itstekend u itgevoerd13• De bunkers werden gegoten in gewapend beton binnen een 
bekisting van houten planken, waarvan de textuur veelal duidelijk achterbleef in het beton. 
Aan de binnenzijde van de bunkers zijn aan de zoldering vaak nog de houten planken 
aanwezig. Soms, zoals bijvoorbeeld op het grondgebied van Eeklo, werd een bekisting 
gebru ikt van betonblokken (60x40x20cm)'4• 
De Du itse legeringenieurs hebben een betonmengsel u itgedacht dat met een zo compact 
mogel ijke massa, de grootst mogel ijke weerstand bood tegen de zwaarste 
arti l leriebesch ietingen .  Beton is een mengsel van een bindmiddel (cement) , een vulmiddel 
(zand), water en een toeslagmateriaal (grind of keien) en werd in feite reeds ontwikkeld 
in de oudheid. Het kwam pas opnieuw in de belangstel l ing in de 1 9de eeuw met de 
ontwikkel ing van het gewapend beton vanaf 1 867. Beton , gewapend met ijzer geeft een 
zeer grote weerstand tegen druk- en trekspanningen, ideaal voor de constructie van 
al lerhande versterkingen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden op plaatsen die mogelijk onderhevig konden zijn 
aan trekspanningen ijzeren staven, !-profielen en soms zelfs spoorrails ingegoten. Vanaf 
1 91 6- 1 9 1 7  werd het beton verder bewapend door het inwerken van staalvlechtwerk, dat 
bestond uit verschi l lende boven elkaar l iggende lagen van gebonden staven met 
omgeplooide u iteinden.  Al le openingen zoals toegangen, schietgaten en 
ventilatieopeningen konden afgesloten worden door middel van stevige ijzeren deuren of 
lu iken. Dit wordt duidelijk aangetoond door de aanwezigheid van een slag ter hoogte van 
de deuropeningen en de ijzeren draaisystemen. Grote zorg werd besteed aan de 
uitwerking van de strategisch aangebrachte zigzag ingangen en de periscoop- en 
ventilatieopeningen in het dak en de schietgaten. 

I n  de sector van het Marinekorps zijn de meeste bunkers gebouwd als schui lplaatsen voor 
de manschappen,  opslagplaatsen voor mun itie of als commandopost. Kleinere 
exemplaren kunnen getypeerd worden als gevechtsbunkers en zijn voorzien van frontale 
schietopeningen. Het segment van de Damse Vaart tot het Leopoldkanaal bestond vooral 
uit een eerste l ijn van machinegeweer- en personeelsbunkers, waarbij op regelmatige 
afstand steunpunten voorzien werden. Het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal waren 
langs beide zijden verdedigd met enkele steunpunten omgeven door prikkeldraad. Aan de 
vijandzijde waren machinegeweerbunkers en prikkeldraadversperringen voorzien. Aan de 
vriendzijde stonden open machinegeweerstel l ingen en personeelsbunkers in de dijken en 

1 78 1 bermen ingewerkt. 



De bunkers zijn opgetrokken net boven het maaiveld of slechts een weinig in de bodem 
ingegraven, voor een betere observatie van de vijand en omdat de manschappen de 
bunkers snel moesten kunnen verlaten bij een aanval .  De constructies waren ook zodanig 
aangepast dat men op korte tijd een machinegeweer op het platte dak kon plaatsen .  
Bovendien waren ze bijna al lemaal voorzien van een flankeermuur van waarachter men 
de vijand kon bestrijken. 
Bij de kleine personeelsbunker op de rechteroever van het Leopoldkanaal nabij 
Leestjesbrug is aan weerszijden van de ingang, langs de vijandelijke zijde, nog een 
gedeelte van een dergelijke flankeermuur bewaard (bunker 8). 

Om de bunkers aan het zicht van geall ieerde verkenningsvl iegtuigen te onttrekken 
werden ze veelal voorzien van camouflagenetten of zodanig besch ilderd dat ze het 
u itzicht kregen van een hoevewoning met bijhorende schuur of stal l ing. Een inderhaast 
getimmerd zadeldak met nepschoorstenen bovenop de constructie maakte de 
camouflage compleet (een geall ieerde foto u it 1 91 7  van de bunker-site bij Leestjesbrugge 
toont dit overduidelijk aan15)! 

Prosper van Acker uit Eeklo getuigt i n  zijn dagboek16: "De kazematten, die buiten de 
bosschen liggen, zijn zo goed mogelijk tegen het zicht van boven uit vliegtuigen beschut 
door daken of bedekkingen van riet of twijgen of iets dergelijks. In de Balgerhoekstraat 
heeft men zelfs nog beter gedaan: wandelaars, die er sedert eenigen tijd niet meer zijn 
geweest, kijken verrast op eene nieuwe herberg die daar verrezen is, zindelijk wit gekalkt, 

met groen geverfde deur en luiken. Een steenen paadje leidt er henen en alles schijnt den 
dorstigen wandelaars uit te noodigen om daar een glas bier te gaan drinken. Het opschrift 
luidt: "Estaminet In het Doodshoofd". Die herberg is echter niet bewoond: het is slechts 
de vermomming eener kazemat en wanneer men goed toekijkt, ziet men in het groen der 
afgebeelde vensterluiken de noesche schietgaten, langs waar de machiengeweren hun 
vernielingswerk moeten volbrengen, uitgapen. Langs de spoorbaan, die niet ver daar 
vandaan loopt, is evenzo een baanwachtershuisje gesimuleerd, met geschilderde 
vensterramen, gordijnen en zelfs bloemen: ook een kazemat". 

1 1 1 .  DE BUNKERS TUSSEN STROBRUGGE EN LEEST JESBRUG 

Over een type-indeling van deze bunkers zijn er geen originele archiefbronnen meer 
voorhanden. De oorspronkelijke bouwplannen die tot aan W.O. Il bewaard werden in het 
Mil itai r Archief, gingen verloren na de confiscatie in 1 940. Waarschijn l ijk werden ze 
vernield tijdens de brand van het archief te Potsdam of Berlijn in 1 94311 • Na de Eerste 
Wereldoorlog werd door de provinciale mi l itaire besturen ( in 1 924 voor Oost-Vlaanderen 
en in 1 936 voor West-Vlaanderen) een indeling opgemaakt van de bestaande bunkers18• 
Van de door hen gebruikte typologie wordt in onderstaande bijdrage dan ook niet 
afgeweken .  

In  d i t  hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de overgebleven bunkers, ze  worden één 
voor één beschreven vanaf Strobrugge in het oosten, tot Leestjesbrug in het westen .  
Waar mogelijk werden de bunkers volledig in detai l  opgemeten .  Een bewaarde 
'Stellungseindruck' van 30 juU 1 91 7  van het gebied tussen Leestjesbrug en Strobrugge 
duidt nauwkeurig de positie aan van de gebouwde bunkers19• Uit dit document blijkt dat er 
nog veel meer bunkers voorzien waren, maar er nooit zijn gekomen. 
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Plan van de kanalenzone van Leestjesbrug tot Strobrugge, met aanduiding van de ligging van de 
bunkers. 

1 .  STROBRUGGE EN NOORDKANT LEOPOLDKANAAL 

Bunker 1 :  ten oosten van 
.
strobrugge, op de noordoever van het Leopoldkanaal 

Aan de noordelijke oever van het kanaal, ongeveer 500 m ten oosten van de weg 
Maldegem-Aardenburg, is één bunker gelegen die vrij goed bewaard bleef. Het betreft 
een vierkante blokvormige verdedigingsbunker van het type O-G20• Hij is aangelegd in de 
oever aan de vijandkant, met de ingangen naar het noorden en de geschutsopeningen 
naar het oosten en hetwesten gericht. De bunker l igt echter vol ledig buiten de sector van 
het Marinekorps 

De bunker heeft een lengte van 1 4, 75 m en een breedte van 9,25 m. Aan de voorzijde 
(vijandzijde) is het centrale gedeelte 2,65 m inwaarts gewerkt, waardoor aan weerszijden 
een 5 m brede flank bekomen werd. In deze flanken is er telkens een zigzagvormige 
verlopende ingang met een naar binnen afgeschuinde bovenkant. Via deze ingangen 
komt men op een smalle 1 meter brede gang. Onmiddell ijk voorbij de ingang is in de 
bu itenwand, op 0,  1 3  m vanaf het plafond, een rechthoekige nis ingewerkt voor verlichting 
(0,29x0,44x0,22 m) .  Vanuit de gang geven smalle deuropeningen met een breedte van 
0,65 tot 0,70 m u it op vier naast elkaar gelegen ruimtes. 

De twee centrale kamers hebben een lengte van 3 m en een breedte van 1 ,50 m. De 
hoogte van de vloer tot het plafond bedraagt ca. 1 ,80 m. Vanuit deze kamers kan men via 
een 0,65 m brede deuropening een kleine geschutskamer (2x 1 ,50 m) betreden. De 
geschutskamers hebben een l icht verhoogd vloerniveau en een hoogte van 1 ,50 m. In die 
kamers zijn naar bu iten verbrede schietopeningen, gericht op de westelijke en de 
oostelijke oever. Aan de zuidzijde werden verlichtingsn issen en ventilatieopeningen 
ingewerkt in de 1 ,45 m dikke bu itenwand. Door een granaatinslag tijdens de zware 
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bovenkant weggeslagen en het plafond van de geschutskamer deels ingestort. Door de 
impact van het projectiel werden de zijmuren van de kamer grotendeels ingedrukt. De 
bunker is goed bereikbaar via de landbouwweg langs het kanaal. I n  de winterperiode 
vinden vleermuizen er een onderkomen. 

Ingang 

Boven: Grondplan van bunker nr. 1 ,  tekening: Pedro Pype 

Rechts: De Canadese Miss Kimbell Coyler bezoek1 op 
9 september 2007 de plaats waar haar broer sneuvelde, 
getroffen door geschut vanuit deze bunker in ok1ober 
1 944. 

Onder: Vooraanzicht van de bunker met de twee 
vooruitstekende flanken, waarin telkens een toegang. 

l 1 s 1 



Bunkers 2-3: op de wijk Strobrugge tussen de kanaalarmen 

Op Strobrugge bevinden zich twee grote rechthoekige zaalmanschappenbunkers van het 
type W-A. 

Bunker 2: aan de oostzijde van de straat 

Een eerste grote bunker op Strobrugge l igt goed zichtbaar aan de oostzijde van de straat, 
tussen de woningen nr. 1 0  en 1 6. H ij bevindt zich op privé-terrein21 •  
Volgens de oudere plaatselijke inwoners werd de bunker tijdens de beschietingen door 
Canadese arti l leristen gedurende het offensief in september-oktober 1 944 door burgers 
gebru ikt als schu i lkelder. 

De constructie heeft een rechthoekige vorm met een lengte van 23,85 m en een breedte 
van 9,70 m. Aan de korte zijden is een u itspringende flank voorzien met telkens een 
ingang van 1 ,  1 0  m breed. De bovenzijde van de toegang is 45° naar binnen afgeschuind. 
Aan de ingang is i n  de bodem een rechthoekige pompput voorzien om het overtoll ige 
grond- of regenwater weg te pompen. Aan de binnenzijde van de ingang is in de 
buitenmuur  (op 0,90 m. van het plafond) een rechthoekige verlichtingsnis (0,57x0,59 m) 
ingewerkt. 

De ingangen geven u it op een lange smalle 1 ,20 m brede gang, van waaruit twee deuren 
(0,90 m breed) toegang verschaffen tot twee grote met elkaar in verbinding staande 
ruimtes ( 1 0x5x1 ,85 m) .  Per ruimte schragen twee achthoekige pijlers met een diameter 
van 0,50 m het vlakke plsifond. In de noordelijke buitenwand zijn een aantal ronde 
ventilatieopeningen voorzien . 

Het vlakke plafond heeft een dikte van 1 ,  70 m. I n  een latere fase werden de toegangen 
uit vei l igheidsoverwegingen voorzien van een bakstenen constructie. De door onkruid 
overwoekerde bunker is nog goed te bezichtigen. Een afgebroken betongedeelte aan de 
voorzijde wijst op de vergeefse poging, enkele jaren terug ondernomen, om de bunker te 
slopen. 

r n2 I Grondplan van bunker nr. 2 (Tekening: P. Pype) 



Bunker 3 :  aan de westzijde van de 
straat 

Deze bunker is gelegen aan de 
westzijde van de straat, achter de 
vroegere douanierswoning ,  nu  
bewoond door het echtpaar Etienne 
Dauwels-Focquaert. Hij l igt op de 
scheiding van twee achtertuinen. De 
bunker meet 26,30 m bij 9 ,40 m en 
steekt 0,30 m boven de grond uit. H ij 
is wat de indel ing betreft ongeveer 
identiek aan de vorige. H ij staat vol 
water en kan dus niet meer betreden 
worden. Bovenop de bunker legden 
creatieve tu inders een mooie 
buxustuin aan. 

Gezicht op bunker nr .  2 vanuit de hoogte. 

Eenzelfde bunker in de achtertu in van de woning Dauwels-Focquaert, Strobrugge, 1 7. 
De fraaie buxustuin gedijt wonderwel boven op het betonnen gevaarte. 



Bunkers 4 tot 8: noordzijde van het Leopoldkanaal, aan de Dijkstraat naar Middel

burg 

Bunker 4 

Een ingegraven bunker voor manschappen (type W-E) bevindt zich goed zichtbaar in de 
wegberm van de Dijkstraat (noordkant) . Van dit type bevinden er zich langs deze weg drie 
exemplaren. De bunkers hebben een rechthoekige vorm ( 1 1 ,45 x 1 0,50 m) met aan beide 
zijden een u itspringende flank waarin de ingangen zijn ingewerkt. De bunker is aan de 
vijandzijde . voorzien van een vierkante u itkijkpost (3,05 x 3, 1 O m) met een centrale 
schacht. 

Bunker 5 

Blokvormige verdedig ingsbunker aan de waterkant van het type O-G22• De constructie is 
8 m breed en 1 5  m lang en is helemaal overwoekerd door gras en struikgewas. De 
loodrechte muur aan de waterkant is vrij van groen. Aan de oost- en de westkant bevinden 
zich geschutsopeningen, die nu zó dichtgemaakt zijn dat vleermuizen er nog juist in en u it 
kunnen. Twee openingen, nu n iet meer te zien door de begroeiing, bevinden zich naar de 
straatzijde, alleen die naar het westen geeft toegang tot het inwendige van de bunker. De 
andere zorgt voor l icht en lucht. 

De bunker is van hetzelfde type als die ten oosten van Strobrugge, aan hetzelfde kanaal 
gelegen . Aanslu itend op de?'.e bunker bevindt zich een verbindingsdeel onder het wegdek, 
eveneens 1 5  m lang en 8 m breed. H ierin bevindt een gang van 1 m breed naar de 
geschutsbunker (bunker 6) die zich aan de noordkant van de weg bevindt. 

Enkele opnamen van verdedigingsbunker nr. 5. 



Bunker 6 
Deze geschutsbunker meet 4 m bij 4 m, en heeft twee naast elkaar gelegen mangaten in 
de noordzijde van 50 cm bi j  50 cm, waarvan één dichtgemetseld is. De bunker heeft 
bovenaan twee openingen, die door overwoekering niet meer te zien zijn .  

Bunker 7 

Bunker nr. 5 is 
door een gang 
onder de 
Dijkstraat 
verbonden met 
de 
geschutsbunker 
nr. 6 aan de 
overkant. 

Jeroom Van 
Maldeghem wijst 
de nu gedichte 
toegang naar 
bunker nr. 7, 
schuin tegenover 
zijn vroegere 
ouderlijke woning. 

Ongeveer 1 0  meter verder westwaarts voorbij het voornoemde bunkercomplex l igt een 
bunker van het type W-E,  helemaal ingegraven in de berm (landzijde) . Het bovenvlak l igt 
op gelijke hoogte met het wegoppervlak, de toegangen zijn gedicht. De bunker meet 1 1  ,5  
m bij 6 m.  
Naast de bunker l igt de afrit naar een lager gelegen woning (nu Dijkstraat nr. 33 ,  tijdens 
W.O. Il Polderken nr. 6 en toen bewoond door de famil ie Kamiel Van Maldeghem-
Waeghe) . l 1 ss 



Bunker 8 

Zeshonderd meter verder richting Leestjesbrugge bevindt zich een derde bunker van het 
type W-E .  De bunker is 1 2  m lang en 6 m breed. Via de 0,97 m brede ingangen komt men 
uit op een 0 ,91  m brede deuropening, die uitgeeft op een rechthoekige kamer (4,20x3,20 
m). De zuidel ijke wand bevat twee ventilatieopeningen. 

Ook hier is aan de binnenkant van de ingang in de dikte van de bu itenwand, een 
verl ichtingsnis ( 1 .02x0.51 x0.23 m) ingewerkt. Deze bevindt zich op 0 ,60 m van het 
plafond. Aan de straatzijde bleef nog een gedeelte van het verbindingssysteem 
behouden. Bijzonder is, dat aansluitend op de ingangen een deel van een oost-west 
georiënteerde 0,79 m brede loopgang met flankeermuur  bewaard bleef. De flankeermuur 
werd bij de aan leg van de wegbedekking doorbroken. 

1 1  1 1  

G rondplan van bunker 8. 
(Tekening: P.  Pype) 

DIJkstraar L____J 1 m  1 1  1 1  

Bunker nr. 8. Aan beide zijden, toelopend 
naar de ingang, is een eind flankeermuur 
bewaard van ongeveer 6 meter lang. 

Ingang van de bunker. 



1 1 .  ZUIDELIJKE OEVER SCHIPDONKKANAAL 

Bunker 9 

Een langwerpige smalle personeelsbunker (type 0-B), ingegraven in de zuidelijke dijk van 
het Schipdonkkanaal, op 800 m ten oosten van Leestjesbrug. De bunker kan gezien 
worden zodra men de dijk afdaalt naar de lager gelegen akkers. H ij is vergelijkbaar met 
de types 0-L en 0-M, alhoewel iets groter en zonder lange ondergrondse gangen. H ij 
heeft twee toegangen en geen schietgaten. Dit type troffen we slechts éénmaal aan . 
Dichtbij de bunker vindt men een half ingegraven machinegeweerpaal met het insigne 
(anker) van het 1 ste Marinekorps en de inscriptie: Dezember 1 9 1 723• 

�=---��-:-r��s---;--:-:=-�'"T.� De personeelsbunker in de zuidelijke dijk van het Schipdonk
kanaal heeft twee toegangen, maar geen geschutsopeningen. 

Op een tiental meter van deze bunker bevindt zich in de dijk 
deze merkwaardige machlnegeweerpaal met het insigne van 
het 1 ste Marlnekorps en de inscriptie: Dezember 1 91 7. l 1 s7 
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De site met bunker 1 3  en 1 4, aan de Langestraat in Middelburg, in de weide van F. Hoste. Vooraan een 
geschutsmuur en twee betonnen blokken met een metalen pin voor het machinegeweer. 

Bunker 1 0  

Een tweede kleine bunker, op de zuidelijke dijk ,  is een versterkte munitienis (type 0-K) en 
is gelegen in  een open opste l l ing .  H ij is geschikt voor de plaatsing van een 
machinegeweer. 

Bunker 1 1  

Een derde bunker is van het 0-M type, maar beide ondergrondse gangen hebben een 
zijgang, die rechtstreeks moet u itgegeven h'ebben op een loopgracht. 

Bunker 1 2  

Een laatste bunker (type 0-L) is een personeelsbunker die bereikt wordt via twee 
evenwijdige ondergrondse gangen. De toegangen worden vanu it de kamer bevei l igd door 
twee kleine schietgaten voor een geweer. De bunk�r is gelegen in een weide en is moeil ijk 
bereikbaar. 

1 1 1 .  NABIJ LEEST JESBRUG 

Bunkers 1 3  en 1 4, Langestraat, tegenover hoeve Frans Hoste 

De site is gelegen in een weide aan de Langestraat en is goed zichtbaar vanaf de weg. 
H ier  bevinden zich een rechthoekige personeelsbunker en een vierkante 
machinegeweerbunker vlak bij elkaar24 •  



Deze foto uit 1 9 1 7  toont de personeelsbunker nr. 1 3  gecamoufleerd als hoevegebouw met op de 
voorgrond prikkeldraadversperringen. De machinegeweerbunker is niet gecamoufleerd. Naast de 
personeelsbunker zien we een dakconstructie rustend op betonnen pijlers, mogelijk gaat het om een 
opslagplaats. Achter deze gebouwen bevindt zich de hoeve Hoste. (Foto collectie Frans Hoste) 

Bunker 1 3  

De ruime personeelsbunker meet 6 m bij 8 m .  H ij diende als verblijf voor manschappen 
en bestaat uit een kamer met twee tegenover elkaar l iggende toegangen. Tijdens de 
oorlog was de bunker gecamoufleerd en zag eruit als een hoevegebouw. 

Bunker 1 4  

De kleinere machinegeweerbunker meet 3 m bij 3 m ,  h ij bestaat u it één ruimte en heeft 
één toegang. In het platform is centraal een schacht voorzien met een zitje voor de 
schutter en een metalen pin om het machinegeweer vast te zetten. De schietopening kon 
afgeschermd worden met een metalen plaat. 

Op enkele meter afstand van de personeelsbunker vinden we een laag betonnen muurtje 
van 2 meter lang met aan weerszijden een paal met ijzeren ankerpunt voor het 
machinegeweer. Het muurtje bood beschutting aan de schutter. 

Aan de overzijde van de baan naar Knokke lag tijdens W.O. 1 ook een personeelsbunker, 
gecamoufleerd als woning. In de jaren zestig werd hij afgebroken. J 1s9 
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Ten westen van de expresweg naar Knokke, in de omgeving van het Leopoldkanaal, bevond zich deze 
gecamoufleerde bunker, in de jaren zestig werd hij afgebroken. (Foto collectie Simon Stevin w Centrum). 

De landelijke weg naar Ede, nu Fortuinstraat. In de verte priemt de spits van de vroegere kerk van Ede. 
Het zogenaamd idyllisch boerenhuisje rechts van de weg is geen vreedzaam bouwwerk. Ramen en 
deuren zijn geschilderd, nep dus. We hebben te maken met een gecamoufleerde bunker op 500 meter 
van de grens met Nederland. Er is nog een kleine restant van de bunker overgebleven bij de woning van 
Luc Faelens. (Foto collectie Simon Stevin w Centrum, via Frans Hoste) 
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Oorlogsherinneringen 1 940- 1944 
aan het Polderken in Middelburg 

Jeroom Van Maldeghem 

De materiële resten van de oorlog 1 91 4- 1 9 1 8  krijgen nog steeds veel aandacht, en niet 
al leen in  West-Vlaanderen. Ook in het noorden van Maldegem, in het grensgebied, staan 
nog een hele reeks nu al 90 jaar oude overblijfselen van die oorlog : de bunkers van de 
'Hol landstel lung' .  

Het Leopoldkanaal .  . .  de Dijkstraat, vroeger het Polderken, daarlangs . . .  de bunkers . . .  
Telkens weer als i k  er passeer, komen beelden uit mijn jeugd mij voor de ogen. Daar 
immers, tegenover een van de grootste bunkers, stond mijn ouderlijk hu is . . .  
Eigenl ijk spraken wij nooit van een bunker, maar van een 'onderstand'. Dat woord is, zoals 
in voorgaand artikel aangegeven, afgeleid van de Du itse term Manschaften Eisenbeton 
Unterstand. I n  zijn bredere betekenis is een 'onderstand' een schui lplaats, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een toevlucht bij gevaar. I n  heel wat achtertuinen werd een 
'onderstand' gebouwd. 

De bunker die in mijn jeugd een grote rol speelde, is de bunker nr. 5 in de voorafgaande 
beschrijving door Pedro Pype, en aansluitend h iermee de geschutsbunker nr. 6. 

Bunker nr. 5 is de grootste constructie aan de huidige Dijkstraat. Door de sterke over
woekering met grassen en stru ikgewas merkt de haastige passant, die zich richting 
Leestjens spoedt, hem nog nauwelijks op tussen de weg en het kanaal. De bunker is van 
hetzelfde type als d ie op 500 m ten oosten van Strobrugge, eveneens gelegen aan de 
noorddijk van het Leopoldkanaal. 

De bunker heeft twee openingen naar de straatkant, waarvan slechts één met een trap 
toegang geeft naar het inwendige, de andere is een smalle opening juist boven het 
straatn iveau, die l icht en lucht binnen laat. Deze smalle gleuf laat - van binnenuit - een 
beperkte doorkijk toe naar de straat. Het gebeurde, als we in de bunker waren en 
nietsvermoedende fietsers hoorden naderen, dat we hen met lu id geroep verrasten als ze 
ter hoogte van die opening passeerden. Niet zelden reden ze dan vanaf daar een slag 
harder. 

Een mooie zondagvoormiddag in juni bracht ik een bezoek aan de 'onderstand' uit mijn 
jeugdherinneringen. Ik  schrok van de hoge en dichte begroeiing van brandnetels, bramen, 
gras, onkruid en riet rond het bunkerblok. Voorzichtig en met veel kleefkruid aan mijn 
kleren kwam ik, nog amper zichtbare oude wegeltjes volgend, bij de vierkantige opening 
in aan de westzijde. 



Het schietgat naar het westen, nu nog een toegang 
voor vleermuizen 

Ik herinnerde mij deze opening 
als een ult iem vluchtgat bi j  onze 
vroegere spelletjes. Nu bleek 
deze opening voor de helft 
afgesloten met een betonplaat, 
een kleine toegang vrij latend 
voor vleermuizen . De muurdikte 
ter hoogte van dit gat bedraagt 
1 ,50 m .  De opening vernauwt 
naar binnen toe met twee keer 
een slag van 5 cm om de halve 
meter. Een identieke opening 
bevindt zich aan de oostzijde 
van de bunker. 

Naar het Leopoldkanaal toe l igt 
aan de voet van de bunkerwand 

een naar het water afhel lend 
vlak, ruim een meter breed. De 
bunker heeft er een lengte van 

ongeveer 1 6  m .  Op loodrecht oprijzende muur - 5 m hoog - is duidelijk de textuur te zien 
van de bij het beton gieten gebru ikte bekisting. Bovenaan merkt men de tochtgaten .  

De bunker is met een gang onder de Dijkstraat verbonden met een vierkantig 
geschutsblok aan de overkant van de weg, ingegraven in de kanaaldijk (bunker nr. 6). Die 
geschutstoren meet 4 m bij 4 m.  Hij heeft twee openingen bovenaan, die men van 
onderuit kan bereiken langs een ladder van in de wanden ingewerkte ijzeren haken. Aan 
de noordkant bevinden zich twee mangaten van 50 cm bij 50 cm. Het mangat naar het 
oosten is dichtgemaakt, dat naar het westen is toegankel ijk en laat controle toe van het 
vleermuizenbestand. In de slag van deze laatste opening steken nog ijzeren bouten en 
het restant van een ijzeren raamwerk. 

De bunker was een ideaal speelterrein in onze jeugdjaren. Drieste knapen als we waren, 
liepen we, elkaar achternazittend in de donkere gangen, schrammen en blauwe plekken 
op. De zigzag geplaatste gangen maakten ons bij het werpen met keien wel duidelijk hoe 
strategisch zo'n bunker ontworpen is. De duisternis in de gangen en kamers, daaraan 
moesten we wennen, het was enkel langs de geschutsgaten naar oost en west dat een 
beetje dagl icht binnenviel .  Toen we in de winter in de bunker spel letjes speelden, hingen 
vleermuizen, kop omlaag, in de donkerste hoeken in winterslaap. Zelden of nooit werden 
die door de ravotters beroerd. We hadden een heil ige schrik voor die beestjes met hun 
kleverige vlerkjes. We waren er door waarschuwende ouders bang voor gemaakt a ls ze 
op hun scheerlingse avondvluchten zo laag vlogen dat ze wel eens in ons haar zouden 
blijven plakken . . .  Om ze weer los te krijgen zou er een schaar aan te pas komen, een 
onaangenaam vooruitzicht. Natuurl ijk gebeurde zoiets n iet, daarvoor is het sonarsysteem 
van de vleermuis veel te precies. 

Zolang de bunker nog toegankelijk was - in de jaren zestig kregen de natuu rverenigingen 
het beheer in handen - bezocht ik regelmatig het bouwwerk. M isschien zijn mijn 
krijttekeningen - onschuldige �raffiti - nog op de muurvlakken te zien. Geïnspi reerd door 
de lezing van August Vermeylens West-Europese Kunstgesch iedenis waagde ik mij aan 
de beroemde Boodschap van Fra Angelica en de met zegelauweren gekroonde kop van 
Dante. . .  l 1 93 



De indrukwekkende loodrechte bunkerwand aan de zijde van het Leopoldkanaal. 

Hoewel wij d ikwij ls de bunker voor onze deur bezochten, hebben we hem nooit als een 
soort eigendom beschouwd. Al hadden we bv. in wintertijd onze voorraad aardappelen 
vorstvrij in de bunker kunnen bergen, toch deden we dat niet. 

Als we op zondagnamiddag rondom en in de bunker meer dan eens ravotten en het kwam 
erop aan ploegen te vormen voor een spel, dan verdeelden we ons naar herkomst. Over 
het algemeen waren er drie ploegen: die uit het dorp waren de papeters, die van Den 
Hoorn (de Congo) de orebeesten en die van aan de vaart de vaartratten. Bij een van die 
spelletjes - het was wel een tijd na de bevrijding - liep het bijna dramatisch af. Enkele 
ouderen hadden brisantgranaten bij zich. Aan het eind van de steel moest een dop 
losgedraaid worden en dan moest men trekken, maar dan was het al hoog tijd om het 
springtuig weg te werpen ,  want het ontplofte na luttele seconden. Het tuig werd vanaf de 
d ijk  in de vaart gegooid. Na de ontploffing kwamen dode en bedwelmde vissen 
bovendrijven.  Bij het werpen ,  zo waren we verwittigd, moesten we ons onmiddel l ijk achter 
de d ijk  neergooien om rondvliegende schrapnels te mijden. Maar Aimé Wittoeck was op 
de dijk bl ijven staan, h ij tastte naar zijn voorhoofd en had een hand vol blqed. Een stuk 
granaat was in zijn voorhoofd gedrongen. I neens was het spel u it. Aimé werd direct bij ons 
thuis verzorgd, het ongeval kende gelukkig een goede afloop. 

En dan de goede pastoor met zijn gouden haren, Verniers. Het was bekend dat de 
pastoor de Duitse bezetters niet in het hart droeg. Als ik met vader naar de hoogmis ging, 
vreesde ik soms dat h ij van de preekstoel zou worden gehaald. iedereen zei dat h ij wat 
te stout sprak, en dat het eens verkeerd zou aflopen, maar hem aanhouden hebben ze 
nooit gedaan. Toen bekend werd dat de klokken zouden worden opgehaald worden, was 
zijn woede niet min .  Hij nodigde al wie kon uit om te komen luiden op de dag dat ze uit 
de toren zouden worden gehaald .  Zijn oproep werd massaal gevolgd. Maar protest h ielp 
niet. De klokken werden geroofd voor het omsmelten tot oorlogstuig. Dan hoorde men het 
gezegde "Wie met klokken schiet, wint den oorlog niet". 

Na de hoogmis stond niet zelden een garde in un iform tegen het hek van de kerhofmuur 
1 94 1 aan de Kerkstraat. Hij posteerde daar om officiële berichten te lezen die betrekking 



hadden op ravitail lering, opeisingen, inentingen , bedel ingen , de verplichting onkruid te 
delgen . . .  Het was geraadzaam aandachtig te lu isteren. 

Een andere zondagse attractie was het optreden van Tamboer, Lionel Bauwens, niet 
zelden met z'n compagnon, Frans Jacobs. Hoewel i k  n iets l iever deed dan Tamboer 
nabootsen met het herhaaldelijk zingen van z'n populaire melodietjes, had ik  ook een 
heimelijke schrik voor die man. In mijn ogen kon h ij erg meedogenloos zijn voor mensen 
uit het publ iek. H ij had het niet zelden op woekerende boeren gemunt, durfde ook de 
bezetter een veeg u it de pan te geven en was een gewiekste commerçant om z'n 
liedteksten te verkopen. Ik zag hem eens op een zondagvoormiddag na de hoogmis een 
vrouw 'uitmaken' voor zaken waarvan ik wist dat ze erg overdreven waren. Hij zette het 
rosse haar van zijn slachtoffer danig in de verf zodat ze, rood van schaamte, zich uit de 
voeten maakte. Nee, ik kon Tamboer op dat vlak niet volgen. 

I k  meen dat het op een kermisnamiddag, op maandag of dinsdag, in het laatste 
oorlogsjaar was, dat ik ter hoogte van de gemeenteschool een razzia meemaakte. Ik ging 
te voet huiswaarts en hoorde en zag opeens een moto met zijspan komen aanrijden in de 
richting van de markt, waar de zwiermolen aan het draaien was. Een grote man in een 
lange, donkere mantel en met een kepie op sprong uit het zijspan en l iep met een wapen 
in de hand naar een paar jongemannen. Hij beval hen bars met het hoofd tegen de muur  
en handen omhoog, opzij van de weg te  gaan staan. I k  besefte dat de Gestapo 
werkweigeraars probeerde te vatten . Of iemand toen is gearresteerd herinner ik me niet 
meer, ik weet wel dat er in oorlogstijd Middelburgers werden meegenomen, waarvan 
zeker één niet levend uit Duitsland terugkeerde. 

Gezicht op de Kloosterstraat van Middelburg in de jaren dertig, bemerk de tramlijn. Links postbode Adhemar 
Crommen, in het midden Jacobus van Lerberghe, de man met de fiets is onbekend, rechts Jozef Lampo. 
Het is vóór de woning van Kamiel Koussemaeker, rechts op de foto, dat de oorlogsslachtoffers vielen op 1 3  
september 1 944. 

Kort nadien ging ik tussen' de korenvelden, langs grachten en wagenslagen, in 
't Polderken, waar onze koe van de weide moest worden gehaald. Plots zag ik op korte 
afstand voor mij een struise gast langs een grachtkant gaan. Ik herkende hem als Wil ly 
Coppejans. Ik h ield de adem in en merkte wel dat hij duidelijk verveeld zat met deze i 1 95 



ontmoeting. Nadrukkelijk zei hij mij :  "Zie dat ge tegen niemand zegt dat ge mij hier gezien 
hebt, hé manneke!" Ik antwoordde onmiddell ijk dat ik het zeker tegen niemand zou 
zeggen, en h ij verdween uit mijn  gezicht. Ik heb de rest van de oorlog tegen niemand met 
een woord gerept over deze ontmoeting. Ik wist dat Wil ly een werkweigeraar was. Mijn 
gegeven woord was m ij al les waard. Later heb ik  vernomen dat Wil ly op die fameuze 
razziadag aan de Gestapo is ontsnapt. H ij had zich verstopt in de grot in de 0.-L.-Vrouw 
van Lourdeskapel bij de kerk van M iddelburg .  

Ook het  volgende voorval heeft diepe indruk op mij gemaakt. Het  zal op dezelfde 
kermisdag geweest zijn dat ik op straat vernam dat in de vaart een vrouw verdronken was. 
Die vrouw was ons bekend als Marie Roels, maar ze heette eigenlijk Maria Dheye. Zij 
woonde in bij de famil ie Roels, dichtbij het Leopoldkanaal, waar nu de heer Allemeersch 
woont. Het was een nogal corpulente en wat eenzelvige vrouw, weinig van zeg. Zij was i n  
d e  warme namiddag van het hof weggegaan met een hooivork. Ze wilde het hooi keren 
op de m iddendijk, hooi toebehoorde aan de famil ie Roels. Het was haar afgeraden ,  maar 
ze l uisterde niet. Normaal moest ze tot aan Leestjes gaan om daar over de brug op de 
middendijk  te komen. Maar neen, ze wilde door de vaart stappen. Op haar eentje stapte 
ze, in lange kleren en met haar laarzen aan, het water in .  Waarschijnlijk dacht ze te doen 
wat ze vroeger nog gedaan had: door de vaart waden toen die maar goed anderhalve 
meter diep was. Ze wist well icht niet dat de Duitsers het waterpeil van de Leopoldvaart 
met meer dan drie meter verhoogd hadden door in Heist de sluizen veel minder te 
openen, om bij geall ieerde acties de polders onder water te kunnen zetten . I n  haar drang 
om toch op de middendijk te raken, is ze jammerlijk verdronken. 

Het waterpei l  in het Leopoldkanaal werd dus door de bezetter om mi l itai r-strategische 
redenen kunstmatig hoog gehouden. Die hoge waterstand had echter grote gevolgen 
voor de normale afwatering van de beken. Zo moest een groot deel van het Middelburgse 
waterdebiet vanuit de Molenkreek en andere wateringen, in het Leopoldkanaal afwateren 
langs de diepe beek die vlakbij mijn  geboortehuis langs een duiker in de vaart l iep. 
Noodgedwongen moest een zware dam in die beek gelegd worden, kortbij de ingang van 
de duiker. Die stevige dam h ield het hoge water tegen dat vanuit het Leopoldkanaal door 
de duiker landinwaarts werd gestoken. Die dam had natuurlijk tot gevolg dat de afvoer van 
het herfst- en winterwater n iet normaal meer kon gebeuren. Om dat euvel te beperken, 
installeerde de overheid een heel zware pomp, waarmee het water met buizen door de 
dijk in het kanaal werd gepompt. Zonder deze maatregel dreigde voor Middelburg 
overstromingsgevaar. Een gevolg van het bestendig hoog houden van het waterpeil was 
dat het water in  het Leopoldkanaal ziltig werd. Het kwam zo ver dat er zich op de 
duikermuren mosselzaad vastzette en dat het gedaan was met de mooie waterlelies en 
dotterbloemen. 

In het laatste jaar van de bezetting braken de Duitsers ook de tramlijn op die door 
Middelburg-dorp l iep. Die l ijn had een traject van Breskens naar Brugge. Ze l iep over de 
Meulekreek, door de Dinantstraat, langs de Kloosterstraat tot aan het tramstation van 
Middelburg, staande tegen de noordzijde van de oude kasteelwal. 

De goederentram met denderende en zwarte rookwalmen uitspuwende stoomlocomotief 
was een vertrouwde passant voor de Middelburgse schooljongens. De gemeenteschool 
stond immers dichtbij het spoor. Met het u itbreken van de rails viel ook de komst van het 
kwieke gele trammetje weg, in de volksmond 't Kamie/ke. I k  zie het nog schuiven door het 
frisgroene lenteland als een dartele vlinder, telkens fel fluitend vóór het dwarsen van de 
Knokke baan. 



Eens, al spelend op de speelplaats van de gemeenteschool ,  hoorden we dat een boer 
door de Duitsers in de gevangenis was opgesloten.  Deze provisorische gevangenis, die 
bv. ook gebruikt werd voor crimineel dronken personen, gaf uit op de speelplaats. Zodra 
we van de opslu iting wisten, kwam er van spelen niet veel meer in huis.  De boer was 
opgesloten omdat hij te weinig graan aan de Du itsers had geleverd, h ij kwam vrij na 
levering van het hem opgelegde deel. 

In 1 943 stierf mijn broertje Georges aan de kroep. Dokter Van Besien trachtte mijn 
moeder gerust te stel len met: "Hij komt er wel door''. De dokter was nog niet terug in 
Maldegem of Georges was reeds in zijn slijmen gestikt. Het k ind bleef opgebaard in zijn 
bedje l iggen, de blinden van de kamer gesloten. Pastoor Verniers l iet een processiekru is 
brengen, dat aan de voorgevel ter hoogte van de sterfkamer werd gezet. Op de vaartdijk, 
aan onze oprit, werd een roggestrooien kruis gelegd met een steen erop. 

Het einde van de oorlog naderde. Op dinsdag 1 2  september 1 944 werd Maldegem 
bevrijd. De bunker was geen speelterrein en geen schui loord meer voor ons. Du itse 
soldaten instal leerden er zich .  Reeds op 1 3  september, de eerste dag na de bevrijding in  
Maldegem (Middelburg was toen nog niet bevrijd) , moesten a l le  Middelburgse 
dijkbewoners hun huizen u it ,  weg van het frontzone: de beide kanalen .  We vluchtten naar 
Middelburg-dorp. Na een drietal dagen trok ook daar bijna iedereen weg, Zeeuws
Vlaanderen in, of richting Westkapelle. 

Die 1 3de september werd trouwens heel dramatisch voor ons gezin .  I n  de Kloosterstraat 
in Middelburg werden onze vader Kamiel en ons vierjarig broertje André dodelijk getroffen 
door een Canadese granaat bij de eerste besch ieting op Middelburg .  Ook de 1 8-jarige 
Emiel Van Lerberghe kwam om. Het bracht een hachel ijke situatie mee: er was geen 
kostwinner meer, moeder kwam er al leen voor te staan met de zorg voor zes kinderen.  
Elke mogel ijke bijverdienste, hoe gering ook, moest worden aangegrepen. Zo was er het 
tamelijk gevaarlijke u itgraven van obuskoppen . Het gele en rode koper was geld waard. 
In het najaar van '44 lagen in velden , weiden en boomgaarden talloze kraters, door de 
inslag van ontplofte obussen. We waren uiteraard niet zo stoutmoedig op andermans veld 
te komen, maar toen leken de landerijen ,  die 
wekenlang geen mens of dier gezien hadden, wel vrije 
grond voor iedereen. Om de ontplofte koppen te 
vinden was het zaak te weten vanuit welke richting het 
projectiel was afgeschoten. Al wat van de Canadezen 
kwam was van zuid naar noord gericht. Dan zag men 
aan de min of meer ronde kraterpunt aan de 
noordkant een uitspringende sleuf. Daar moest de kop 
zitten, daar moest men graven met kans op succes. Ik  
herinner me dat er koperzoekers dodelijk gekwetst 
raakten .  Niet alle obussen kwamen immers bij de 
inslag tot ontploffing. Zo'n niet ontplofte kop kon bij 
een ongelukkige spadenstoot op de ontsteking een 
echte ravage veroorzaken. 

Een andere bijverd ienste was 'mol len steken' .  
Gewapend met een spade trokken we op 
mollenvangst. Het zwarte velletje was wat geld waard. 
De opkoper betaalde meer voor het gedroogde vel 
dan voor een mol, die hij zelf nog moest vil len.  
Winderig weer was goed voor het mollen vangen. 

B I D  VOOR DE ZIEi.  

KAMIEL VAN MALDEGHEM 
cdll$tt'llOUI VAn 

B E R T H A  W A E G H E  
geboren 1c Kncudnrrc, den 18 April 1900, rn 
11!1 oorlog11l11chtoffer p;cV111lcn IC Mi1ldellmr,I(, 

ilcn t.l Scptt"mb!'r 1944, 
samen met zijn zoontje André 
geboren tt' Mid1l<"lliurJ(. clcn 2G Jul i  1 9·10. 

LID VAN DEN H. HART-BOND 

Bidprentje van Kaniiej Van Majdeghem. 
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Onze zwaar gehavende woning in oktober 1 944, toen Polderken nr. 6. Ze werd zo goed en zo kwaad 
mogelijk bewoonbaar gemaakt en weer betrokken, achteraan werd een noodwoning gebouwd. 

Wetend dat een mol allergisch is voor mensengeur en zeer goed hoort, kwam het eropaan 
de stekende mol zo rustig en sti l mogel ijk te benaderen, tegen de wind in.  Dat niet iedere 
poging een mol boven de grond te gooien lukte, was deels te wijten aan de meerdere 
gangen die een mol naar zijn molshoop maakt, waardoor h ij bij gevaar over meerdere 
vluchtroutes beschikt. 

Het is normaal dat in oorlogstijd wapens een grote indruk maken op wie jong is. Zo ook 
op mij .  Toen we na zes weken evacuatie ons platgeschoten hu is en stall ing terugzagen, 
moest met man en macht gewerkt worden om opnieuw onderc;lak te hebben. Op de 'di lte', 
de hooizolder van onze schuur, vonden we een achtergelaten Mauser-geweer. Zou dat 
nog kunnen vuren? Een plank werd op afstand aan de waslijn gehangen,  het geweer 
werd geladen en opgespannen , er werd gemikt en geschoten. Ik heb maar één kogel 
afgevuurd .  Ik was geschrokken en onaangenaam verrast door de zware klap van de 
terugslag van het wapen op mijn schouder. Toen ik bovendien vernam op welke grote 
afstand men een mens of dier kon doden met zo een verloren kogel, bleef de Mauser 
verder onaangeroerd. 

Tot zover enkele oorlogsherinneringen aan 1 940- 1 944, die mij steeds zijn bijgebleven. In 
W.O. 1 hebben de door de Duitsers gebouwde bunkers langs Leopold- en Schip
donkkanaal n iet de rol gespeeld die ze was toebedeeld, er kwam geen grote tegenaanval 
vanuit het noorden . In W.O. I l  werden enkele nog ingeschakeld in het verweer tegen het 
Canadese offensief. Ze trotseren de tijd, oersterk als ze zijn . . . historisch erfgoed, 
verwijzend naar een bewogen periode u it onze gesch iedenis. 



Verhalen omtrent het oorlogsvliegveld 
Adegem-Maldegem 1 940- 1 944 

Walter Notteboom 

"Niet te schatten" was het thema van de erfgoeddag op zondag 22 april 2007. Erfgoeddag 
wil sensibi l iseren voor de relicten uit het verleden, zowel voor het onroerende als het 
immateriële erfgoed. De diverse locaties in Maldegem hadden niet te klagen over de 
belangstel l ing. Het zeer mooie weer zat er wel voor iets tussen: de Smoefelbeekhoeve in 
Donk met haar oldtimers, oud landbouwalaam en wagenmakerij, het Camera Obscura
museum met zijn vele fotografische rariteiten,  het kasteeltje De Li l le, en vooral de 

zogenaamde Commanderie (tijdens de oorlog 1 940-44 de mess 
van de officieren) ,  als u itvalsbasis voor een bezoek aan wat nog 

rest van het vroegere vliegveld, zij kregen allen veel volk over 
de vloer. 

Bij de Commanderie werd men nog even ondergedompeld in 
de sfeer van frontleven, bezetting, vrijheidsberoving . . .  door de 

evocaties van personen die nog even in  de huid van een 
Du itser, een Canadese of Engelse pi loot kropen. Cynrik De 

Decker, die het verhaal van vele pi loten tijdens de oorlogsperiode 
beschreef, was de geschikte gids om de vele belangstel lenden te 
begeleiden naar de unieke Abstel lboxen - door de Duitsers gebouwd en 
sommige intact bewaard - op de hoeves De Rycke en Van Praet, vlakbij 
de Commanderie. 

Het buurtcomité Vliegplein-Zandakkers nam een bijzonder initiatief: 
naast het verzamelen van foto's, ging het comité ook 

op zoek naar een aantal personen, die over het 
v/iegplein nog hun verhaal konden doen. Het 

immateriële aspect dus.  Hoewel hun  
belevenissen dateren van ruim zestig jaar 

geleden ,  kwamen ze er p ittig en 
boeiend mee uit de hoek. Robert Boute, 

Wilfried Verstraete , Elza Van Damme en 
Ju les Van Landschoot waren bereid hun 

verhaal nog eens te laten vastleggen voor de 
toekomst, u leest het op de hiernavolgende 
bladzijden . 



Wilfried Verstraete 
Prins Boudewijn/aan 44, Adegem 

Gedurende de oorlogsjaren was ik een deugniet van 8 tot 1 3  jaar. I k  woonde in de 
Dorpsstraat in Adegem, op een paar honderd meter van het vliegplein .  Ik kon vanuit 
mijn  slaapkamer en van op onze zolder door het dakvenster alles gadeslaan. 

Voor de aanleg van het vliegveld was een smalspoor ingericht, dat l iep vanaf het plein ,  
via d e  huid ige wegel langs het kerkhof, nu d e  Lekvijverswegel ,  langs d e  watergang, over 
de Staatsbaan,  naast de vi l la van dokter De Prest naar de spoorweg. Met lorries werden 
ruwe rotsblokken naar de startbaan in aanleg gereden . Arbeiders, maar ook studenten, 
werden opgevorderd om eraan te werken. Een deel van de startbaan werd gedraineerd 
via een proper en goed verzorgd waterloopje, afgezet met palen en horizontaal 
vlechtwerk, door ons het riviertje genoemd. Het liep verder naar de Beke. Bij onweer en 
stortregens kon deze watergang ter hoogte van de tuin van de famil ie De Kesel, de vloed 
van het oostelijke gedeelte van die startbaan niet sl ikken en trad dan iedere keer buiten 
zijn oevers. De achtkanten (canadapopul ieren) langs de Hi l lestraat moesten getopt 
worden om het landen van de Du itse jagers te vergemakkelijken. Op de zijarmen van het 
kruis op de kerktoren stonden twee rode l ichten, die bediend werden van op het vliegveld 
via een draadleiding op gecarbolineerde hoge houten palen dwars door de velden. Bij de 
mensen van het dorp waren lange tijd soldaten van de Organisation Todt ingekwartierd .  
Gewone goede kerels. Waren zij de  werkl ieden van het plein? Het vliegveld zelf was goed 
beveil igd en moeil ijk te benaderen. Het was gans omheind en bewaakt vanop een paar 
houten u itkijktorens. Ik heb er de Duitse en Ital iaanse jachtvl iegtuigen dagelijks weten 
landen en opstijgen. Al vroeg in de morgen, en met oostelijke wind, steeg de ene 
Messerschmitt na de andere op (of waren het Stuka's?), schijnbaar vlak boven de 
dorpshu izen, met één bom in een beugel onder de romp. 
De ltaliaanderkes konden zich de zondagvoormiddag, gedurende en na de hoogmis 
botvieren in het stuntvl iegen met hun kort, geblokte toestellen . 

Hierna volgen nog enkele herinneringen aan zeer bewogen momenten , opgenomen door 
kinderogen en -oren in de tijd van toen, voor ons een tijd vol avontuur. 

Paasmaandag 10 april 1944 

't Was in  de voormiddag en het was zonnig, maar koud. Een eskader vliegtuigen met 
zi lverwitte buiken (Lancasters, Wel l ingtons of Vl iegende Forten?) tekenden zich helder af 
tegen de blauwe hemel en vlogen schijnbaar traag en in formatie ten westen van en 
parallel met de Dorpsstraat. 
Ik stond aan het toenmal ige postkantoor, recht tegenover de herberg van Louis Boels. 
Plots gl insterden talrijke, witte bl inkende voorwerpen onder de vliegtuigen. Verbaasde 
kijkers riepen: "Kijk, ze gooien briefjes . . . !" Maar die briefjes namen neerwaarts in snelheid 
toe en maakten weldra een typisch, f luitend geluid en het gereutel van de bommen 
scheurde door de lucht en kort daarna volgde het gedonder en gedaver van talrijke 
explosies. Iemand sprong in paniek op de gesloten poort van Lou is Boels die het onder 
zijn l ichaamsgewicht begaf. Weinig later kwam een tweede golf bommenwerpers 
aanvl iegen. 

Ik  l iep naar de gewelfde kelder van Louis Boels, mijn peter. Een tweede charge diepte- en 
brandbommen kwam naar beneden. Weer het gereutel, de inslagen en het beven van de 
grond. De startbaan en de gronden eromheen lagen er direct bij als een maanlandsch�p : 
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op een paar ketsers na. Zo viel er een dieptebom aan de kop van de wijk de Weide in de 
Kallestraat. Di rect een krater waar een gans hu is in kon !  Door de Du itsers werd er dan 
hard gewerkt om de startbaan weer operationeel te maken. 

Opblazen van het vliegveld 

In september 1 944: bericht van de Duitsers dat deuren en vensterramen open moesten. 
Het vl iegveld zou vernietigd worden . Op de bepaalde dag en uur  zag ik  vanuit ons 
dakvenster, een viertal mannetjes lopen op de startbaan ,  z i j  waren een tijdje 
voorovergebogen aan iets bezig, l iepen dan naar een voertuig en reden vliegensvlug weg. 
En dan, na nog geen twee minuten zag ik de explosiefontein ,  daarna voelde ik hu is en 
grond tr i l len en vervolgens was het gedonder van de ontploffing te horen. Dit herhaalde 
zich vele malen. Achteraf vonden wij een paar schrapnels in de tuin.  Kanjers van wel 
vijftien bij twee cm en met blauwige gekartelde u iteengereten randen .  Men zou gedacht 
hebben dat de Duitsers als demolitionset gewone vliegtu igbommen hadden tot ontploffing 
gebracht, zomaar bloot op de betonnen startbaan om deze onbruikbaar te maken. 

De ossenhistorie 

Begin september 44. Een zomerse zonnige dag in de namiddag. De Duitsers hadden het 
vliegveld al verlaten. Zij hadden een tuin van Eden op de landbouwgronden naast de 
ringbaan uitgebouwd en deze lag nu verlaten. De bewoners van het omliggende, 
waaronder mijn vader en ikzelf, gingen zich bevoorraden met prachtige tomaten, 
reuzengrote witte kolen en massa's aardappelen . 

Maar de Duitsers hadden daar ook ossen lopen , zware dieren met hoefijzertjes op de 
spleethoeven, en die waren ook weggehaald door burgers .  Plots waren de bezetters daar 
onverwacht terug en 't was van sofort, de dieren terughalen, wat niet meer zo eenvoudig 
was. Er werd dan bij de boeren gewoon rundvee gevorderd om aan de eisen van de 
Duitsers te voldoen. Immers burgemeester De Prest was voor deze ontvreemding 
gegijzeld, meen ik. 

Een paar dagen later waren de Duitse soldaten definitief vertrokken en lag het plein er 
verlaten bij. Daarna kwam de bevrijding en konden wij zo op het terre in .  Voor een paar 
appels kregen wij in rui l van de bevriende soldaten ,  cigaret tor papa. Players, die wij dan 
zelf oppaften. Het eerste geall ieerde vliegtuig dat geland is na de bevrijding was, naar ik 
meen, een Mosquito 

Vliegend Fort 

Een dinsdag of donderdagnamiddag, stralende hemel, de ene formatie Vl iegende Forten 
(B- 1 7  Boeings) na de andere vloog oostwaarts. Achter de zi lveren buiken van ieder 
toestel trokken vier motoren lange witte condensstrepen. Eén vliegtuig draaide uit de 
formatie en kwam lager boven het vliegveld. Een rode vuurpijl zakte uit de romp naar 
beneden. Blijkbaar was dat Vl iegende Fort - zo genoemd om de zeer sterke bewapening 
- in  nood. Als antwoord siste ergens van op het vliegveld een groene fusee de lucht in, 
waarschijnl ijk ten teken dat de startbaan vrij was. 

Ik naar het vliegveld, want zd een groot toestel hadden wij nog nooit zo laag en van zo 
dichtbij gezien. Langs de wegel naast het huidige kerkhof en verder langs de weg naar 
het vliegplein, naderde een meester met zijn leerlingen uit een hoger studiejaar ( ikzelf 
had, als collegestudent, die namiddag vrij ) .  Het zware vliegtuig kwam lager, werd enorm 1 201 



In de omgeving van de hoeven De Rycke en Van Praet bevinden zich nog een hele reeks vliegtuigloodsen, 
de zogenaamde Abstel lboxen. 

groot en vloog met een grote boog naar het westen om van daaruit zijn 
landingsmanoeuvre in te zetten . Na het contact met de startbaan groeide het viermotorig 
toestel in omvang naargelang het naar ons toekwam. Zijn bakboord motor stond stil met 
de schroefbladen in vaanstand. 

Op het einde van de startbaan bleek deze tekort en moest er naar l inks gezwenkt worden 
en terwijl het toestel u itbolde vatte de l inkermotor vuur. Vanuit al le mogelijke luiken dook 
de bemanning op en verliet ij l ings de plaats van het onhei l .  De meester en de leerlingen 
en ikzelf maakten ook vlug rechtsomkeer en kozen het hazenpad. 
Ondertussen kwam de brandweer van het vliegveld aangereden en spoot de brandende 
motor onder het schu im.  Het Vl iegende Fort zat propvol bommen en was op missie naar 
Duitsland, vernamen wij achteraf. Drie dagen later was het opendeurdag: burgers 
mochten een kijkje nemen in dit machtig tuig. 
Een drietal weken later was de B-1 7 hersteld en maakte met oorverdovend lawaai zijn 
take-off vanuit het westen richting dorp Adegem. Gans op het einde van de startbaan klom 
h ij statig omhoog. 

Operatie Bodenplatte 

Nieuwjaarsdag 1 945, 's voormiddags, het was koud en zonnig. Plots het gedreun en 
geronk van verscheidene jachtvliegtuigen. Daar waren zij terug? Messerschmitts, dacht 
ik, met draaiende witte spi raal op de schroefkop, vanuit het westen, zeer laag, de piloot 
kop met vliegermuts en bril was duidel ijk zichtbaar in de cockpit. Ongeveer een kwartier 
lang raasden zij over het vliegveld, dat zij hevig beschoten. Laat, te laat, beantwoordden 
de batterijen van de vliegbasis de onverwachte aanval. In de verte stegen spoedig 
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Dankzij de waterputten was er bluswater bij de hand. De putten boden blijkbaar een welgekomen 
verfrissing. 

de startbaan. Deze opflakkering van de Luftwaffe moest toen in verband worden gebracht 
met de ondersteuning van het Von Rundstedt offensief, dat op 1 6  december 1 944 
ontketend was in de Ardennen. Heel merkwaardig, later vonden wij op de weiden tussen 
het vliegveld en het dorp de hulzen van de boordkanonnen. Zij waren niet meer van koper 
maar van gewoon ijzer. 

's Anderendaags, sneeuw en echt winterweer. Twee Spitf ires - de enige overblijvende -
met draaiende motor, opgesteld met kop naar het westen stonden in stand-by aan de kant 
van Adegem. Later lagen de getroffen en verwoeste toestellen op een hoop, daar waar 
de Pot- en Zuidhoutstraat begint. Met kameraden konden wij daar vrij in snu isteren wat -
achteraf gezien - wel gevaarlijk was. 

Wist u dat? 

Er een viertal grote waterbekkens, afgeboord met houten vlechtwerk op en rond het 
vliegveld lagen? Blusputten? Wij roeiden daarop met als drijvend materiaal de lege 
afwerpbare benzinetanks van de jachtvliegtuigen . N iemand kon toen zwemmen " .  
Bedankt engelbewaarder! Langsheen de ringbaan, op de plaats waar de ringbaan een 
eind parallel met de Kal lestraat loopt, stonden de Spitfi res vleugel aan vleugel, met de kop 
naar het oosten opgesteld, klaar voor een nieuwe tankbeurt. De bevoorradingsslang werd 
amper gesloten door de tankman, die van de ene vleugel naar de andere sprong. 
Vanwaar komt de naam vliegpleindraaá? De grasmat bu iten de startbaan waar nu Marnix 
Ballegeer woont, werd belegd met bitumen of een ander soort degelijk terrepapier, 
daa.rboven de stevige vliegpleindraad u itgerold en met kloeke pennen in de grond 
verankerd. H ierop taxieden de vliegtu igen. l 203 



Elza Van Damme 
Brie/wegel 9, Maldegem 

Niet alleen mannen werden al dan niet verplicht tewerkgesteld op het vliegveld. Ook heel 
wat meisjes en vrouwen vonden er werk bij het onderhoud van de villa's van de officieren 
en de barakken van de soldaten of als dienstmeid in de keuken. 

Personen die nog kunnen vertellen over hun dienst in wat nu de Commanderie wordt 
genoemd, worden steeds schaarser. Elza Van Damme wou ons graag te woord staan. 
Elza is in 1 927 geboren in Westkapelle, als dochter van Octaaf en Germaine Van 
Hootegem. Haar vader was stukadoor. Het gezin kwam in 1 929 in Maldegem op Eelvelde 
wonen. Elza is gehuwd met Willy Willemarck, die wegenwachter was voor Touring· 
Wegenhulp. 

Elza, je hebt dus als jong meisje gewerkt in de 'kantine van de Duitsers ', het 
gebouw dat we nu de Commanderie noemen ? Hoe kwam je ertoe? 

Tot mijn twaalf jaar l iep ik school bij de zusters maricolen . Op mijn veertiende vonden mijn  
ouders dat ik  maar beter iets om handen kon hebben. Wat bijverdienste voor ons gezin 
was trouwens zeer welkom. Maar je moest wat voorspraak hebben om in de kantine 
binnen te geraken. Van Madeleine Braet hoorde mijn  moeder dat ze nog meisjes konden 
gebru iken op het vliegveld. Madeleine kon het regelen dat ik  aanvaard werd, want bij haar 
logeerde een invloedrijke Du itser, die ze den grijzen noemden. H ij was een belangrijke 
officier, die daarover kon besl issen . Zo ben ik daar als veertienjarige kunnen beginnen. 

Waaruit bestond het werk? 

We moesten vooral al les proper houden, kuisen, bedden opmaken, enz. M ijn  collega's 
waren van Adegem, Maldegem, Kleit . . .  We werkten in de vier vil la's die voor de piloten 
bestemd waren. De vijf gebouwen, die tijdens de oorlog opgetrokken werden, bestaan 
nog en bevinden zich op de volgende plaatsen: 

- villa nr. 1 :  nu woonhuis Krommewege 29A 
- villa n r. 2: aan de voet van de Kampel, rechts van de Krommewege 

(vroegere woning De Baere) 
- vi l la nr. 3: het gebouw, nu Vl iegplein 48 en bewoond door Van Den Bossche

Haegheman 
- vil la nr. 4: nu een goed onderhouden gebouw, Vliegplein 66, bedrijf Decola. 
- n r. 5: de Commanderie, met keuken en mess van de officieren, nu meubelzaak 

We moesten ook de Flakstand proper houden. Een Flakstand was een hoge houten 
constructie, met bovenop afweergeschut.  Onderaan was een hok, waarin de 
manschappen die het kanon bedienden sl iepen. Er stonden meerdere Flakstands, zeker 
één op de Kam pel en één op Eelvelde, dus niet ver van mijn thuis. Wanneer er een alarm 
was geweest, waren de barakken doorgaans vuil, en dan moesten wij extra kuisen. 

Het gebouw bestemd voor de vluchtleiding was de halve rotonde, nu een bouwvall ig 
gebouw op de hoek van de Krommewege en de Industrielaan, rechtover de groentezaak 
Verheire, waar lange tijd de famil ie De Clerck woonde. 



Dienstpersoneel in de keuken en de mess van de officieren. Uiterst links Elza Van Damme. Verder twee 
koks en drie soldaten. 

En het werk in de Commanderie ? 

Ik heb in de mess van de officieren gewerkt en in de keuken. I n  de mess kwamen ook 
gewone soldaten. Vooral kerstdag was een feestdag voor de Duitsers. Ik hoorde ze graag 
zingen, dat konden ze bijzonder goed. In de kelders schilden we aardappelen en ku isten 
we de groenten, en we dienden op aan tafe l .  

Heb je nog gehoord van de De Vlag, een organisatie tijdens de oorlog? 

Jazeker, wij werden gevraagd of we daarbij wi lden aanslu iten , maar mijn vader verbood 
het mij. Anderen deden het wel ,  voor hen waren er bijeenkomsten onderaan in het 
gemeentehuis. Daar was ook een kantine voor de soldaten ,  een soort Soldatenheim .  Dit 
moesten we ook proper houden. Ik  moest regelmatig bloem brengen naar bakker Van 
Moffaert in de Noordstraat, rechtover het Peurken . .  Hij bakte er brood van en zorgde ook 
voor taarten. Alleen de officieren hadden geld genoeg om zich die extra's te veroorloven. 

Was het voedsel gerantsoeneerd tijdens de oorlog? 

Ja, elk gezin kreeg zegels, waarmee je naar de winkels kon gaan. Ik kreeg ook zegels 
omdat ik werkte in de Commanderie, daarmee konden we ons thuis iets extra permitteren. 
Normaal had ik geen recht op zegels, omdat ik nog zo jong was. 
Mijn vader werkte veel aan de kust: barakken bouwen. Sommige barakken werden al stuk 
gebombardeerd vooraleer ze af  waren, men kon dan opnieuw beginnen. Hij heeft er goed 
geld verdiend tijdens de oorlog. Mijn vader kocht aan de kust veel haring, ze noemden die 
jonge haring levaart. Hij kwam met de trein aan in Maldegem, smeet de zak levaart op het 
perron, en reed dan met een andere trein terug naar Oostende. 1 205 



Flakstel l ing dichtbij Eelvelde. De arbeiders van Maldegem en het omliggende poseren 
graag voor de foto. In het onderste gedeelte van de Flakstand vonden de soldaten van 
wacht onderdak. 

Hoe was het leven voor de soldaten ? 

De gewone soldaten hadden het niet zo goed als de officieren. Ze moesten zich ook goed 
gedragen. Een soldaat die zich te los of te famil iair gedroeg tegen de meisjes, die 
avances zou doen,  riskeerde verplaatst te worden, de oversten waren streng. 

Kon men zomaar het vliegveld betreden ? 

Neen, wie op het vliegveld werkte bezat een Ausweis om toegang te krijgen, maar die 
bezit ik  niet meer. Je moest die afgeven bij het binnenkomen en kreeg die dan later terug. 
Er waren verschi l lende bareien, waarlangs men toegang had tot het vliegveld. Zo was er 
een bareel ter hoogte van Castee/kes (later café Vliegkasteel). Er was ook een aan de 
Barbaraweg en aan de Krommewege. 
Het vliegveld was helemaal omheind met draad, van op ons hof zagen wij de Duitsers met 
hun waakhonden langs de omheining lopen. Die honden werden gedresseerd achter de 
Burgersgilde in Maldegem centrum.  Soms haalden de Du itsers wel grappen u it. Zoals de 
vliegtuigmotoren hard laten draaien, wanneer jonge meisjes passeerden. Ze werden dan 
bijna omvergeblazen, zoals het Maria De Roo overkwam. 



Is het gebouw nog zoals vroeger? 

De indeling van de Commanderie is niet meer zoals tijdens de oorlog, De globale vorm 
wel, maar de ramen zijn verkleind en er zijn heel wat herstel l ingswerken gebeurd .  Het dak 
is vernieuwd. Na de oorlog hebben de koeien van Aimé De Rycke er nog onderdak gehad, 
je ziet van hier dat het gebouw te l ijden had. 

Zijn er bijzondere gebeurtenissen die je je herinnert? 

Ja, onder andere het neerkomen van een zware bommenwerper dicht bij ons hu is, dat gaf 
een enorme slag. De vier Engelse pi loten waren dood, ze hebben hun graf tegen de 
kerkhofmuur in Maldegem. Het was de aardappeltijd, begin september 1 944. Er was in 
het vliegtuig wit  brood aanwezig, maar van moeder mochten we er niet van eten, dat 
betrouwde ze niet :  "Het moest eens vergiftigd zijn". De bommen waren nog aanwezig in 
het vliegtuig, ze werden dichtbij ons hu is gedeponeerd. M ijn moeder was doodsbang met 
die bommen daar vlakbij. Aan ons huis was heel veel schade door de slag. De kalk viel 
van de plafonds en de latjes kwamen bloot te l iggen . 

Aan de oorlog kwam een eind. Toen de Du itsers weg waren heb ik voor de Engelsen 
gewerkt. Ik werd dan betaald door Camiel Serlet, die later brandweercommandant werd . 
Daarna vond ik werk in Waarschoot. Daar wilden de werksters mij n iet helpen om iets aan 
te leren. Ik was van Maldegem, van 't Klein Berlijn ,  ze l ieten het voelen . . .  
Ook in de Peignage d'Eeclo heb ik gewerkt. Na de geboorte van onze zoon Marc ben ik 
dan maar thuis gebleven. Op 60-jarige leeftijd ben ik  gepensioneerd, in 1 987 dus. I k  heb 
22 jaren gewerkt, de oorlogsjaren inbegrepen. Ik  hoopte dat deze dubbel zouden tel len, 
maar daar pakte ik  naast. 

Willy Wil lemarck, echtgenoot van Elza Van Damme 

Ik  weet nog een en ander over de gestolen koeien en oss.en , want ik  was erbij betrokken. 
De Duitsers waren nog maar pas teruggetrokken in september 1 944, of er werd op het 
vliegplein geplunderd .  Een groot aantal koeien werden door burgers weggehaald .  Ik was 
- nochtans maar veertien jaar zijnde - niet bij de u itzonderingen en haalde ook een 
koeiken weg op het vliegplein en trok ermee naar hu is op het Molentje.  
Maar de Duitsers waren er plots weer en het zat er bovenarms op: ze eisten de koeien en 
ossen terug, tot het laatste dier . . .  We kregen al lemaal grote schrik, wat gingen ze doen: 
gijzelaars nemen, hun bedreigingen uitvoeren? Veldwachter Rootsaert kwam ons 
meedelen: al le koeien moeten terug, of . . .  

I k  kwam op het vliegveld met het dier en werd er direct samen met enkele anderen 
vastgehouden achter een omheining, rechtover het hof De Rycke. Ook burgemeester De 
Meyere werd daar vastgehouden. We werden bedreigd door een overste met de revolver 
in de hand. We stonden natuurlijk grote schrik uit . Geleidelijk aan werden de dieren 
teruggebracht. Zelfs mensen die de koe al hadden geslacht brachten stukken van het dier 
terug. De Duitsers controleerden hoeveel dieren op die manier terugkwamen, dood of 
levend . . .  

Kort daarop kregen de soldaten toch een signaal dat ze stante pede moesten 
terugtrekken. Dat was onze redding. Ze lieten alles in plan. Maar we hadden sch rik 
genoeg uitgestaan, zodat we ons verder niet om de koeien of ossen bekommerden. We 
waren aan een groot gevaar ontsnapt. 
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Beschadigingen aan het vliegveld na een luchtaanval. 

Robert Boute 
Pater Tuypens/aan 20, Adegem 

I k  was elf jaar toen de oorlog u itbrak. I n  het begin van de oorlog lag het vliegveld er al 
onder Belgisch bestuur. Dat vliegveld was heel eenvoudig van inrichting, en er was heel 
wat bos rond, het was een effen aarden oppervlak, niet verhard. 

De startbaan en de ringbaan in beton zijn aangelegd door de bezetter. Ook een 
toegangsweg naar het vl iegveld, de huidige St.-Barbarastraat, is door de Duitsers 
aangelegd. Eerst waren er geen hangaars voor de vliegtuigen. Om ze beschutting te 
geven werden tot op een zekere hoogte muurtjes opgetrokken met graszoden. Ze 
vormden een omhein ing rond de vl iegtuigen, h ierover werd een camouflagenet 
aangebracht om de toestel len aan het oog te onttrekken. Pas nadien zijn heel wat stenen 
gebouwen opgetrokken, men deed daarvoor een beroep op metselaars u it Adegem en 
Maldegem.  

Geheel het vliegveld was omheind met draad tot 2 ,5  m hoog. Aan de  bu itenkant lag een 
pad waar Feldgendarmen met een hond patroui l leerden. Binnen die omheining lagen 
startbaan en ringbaan. We zagen er dagelijks Messerschmitts en vliegtuigen voor het 
vervoer van soldaten. 

Daarnaast was nog heel wat ruimte: daar waren groentetuinen of /ochtingen, aangelegd 
om jaloers op te zijn .  In die moestuinen werden aardappelen en vele soorten groenten 
gekweekt. Er l iepen ook acht trekossen: trage, sterke dieren, die voor al lerlei werk 
gebruikt werden, ze werden geleid door de soldaten. De ossen werden 's avonds gestald 
op de Kattenhoek. 

Ik heb er een jaar gewerkt op het eind van de oorlog toen ik ongeveer vijftien was. We 
gingen binnen aan de kant van de Commanderie en werkten acht uur. We werden goed 
betaald en niet opgejaagd. Eerst werden we betaald met Duitse marken, maar dat bleef 
n iet zo. Ik heb er veel stoofhout gekapt in een grote hangaar, samen met oudere mensen. 
We kapten blokjes van 1 O cm lang van heel hard hout. Deze gingen in ketels van de 
vrachtwagens, er werd een soort gas uitgetrokken, dat als brandstof fungeerde. Hoe dat 
precies in zijn werk ging weet ik niet, maar ze reden er toch mee. Ergens binnen de 
omheining was er een primitieve openbare wc: een hele reeks ronde gaten in lange 
planken. 



Erfgoeddag 22 april 2007. 
Wilfried Verstraete en 
Robert Boute doen hun 
verhaal in de 
Commanderie, 
aan de interviewer Piet 
Blom me. 

Elza Van Damme, 
haar echtgenoot 
Willy Willemarck en Aimé 
De Rycke, op wiens 
hofstede de Abstellboxen 
staan. 

Ook Maurits Hermie geeft 
herinneringen ten beste 
over de oorlogsjaren. J 209 
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Veldgraf voor twee Duitse soldaten: E. Klein en L .M.  Hunger, 
gesneuveld tussen 10 en 28 m�i 1 940. Het graf bevond zich op 
Eelvelde achter de tuin van de familie Van Damme. 

l eder gezin kreeg tijdens de 
oorlog rantsoenzegels, vanaf 
veertien jaar kreeg men er ook 
tabakszegels bij. Ik rookte niet 
en verkocht die door aan een 
oom. De verleiding was groot om 
zich op het vliegveld met wat 
kachelhout of groenten te 
bevoorraden, dat gebeurde zo 
stiekem mogelijk, maar bij mijn 
weten werd n iemand ooit 
gestraft. Ook boeren werkten op 
het vliegveld met hun paard en 
kar. Sommigen zorgden voor 
een dubbele bodem in hun  
driewielkar, daarin werden dan 
kolen, hout en groenten mee 
naar bu iten gesmokkeld.  De 
mensen leden in het algemeen 
geen honger, er was evenwel 
veel slecht of minder goed eten. 
Een oom uit Sint-Margriete bakte 
wekelijks tien broden voor ons 
gezin.  

De omgang met de soldaten was vrij vriendschappelijk, zij hadden in hun vrije tijd toegang 
tot een soldatencafé onder het gemeentehuis. In het huidige hu is Wallijn was de 
Kommandantur ondergebracht. Nieuwstraat en Schouwburgplein en nog enkele straten 
kregen nieuwe namen, ik herinner mij namen als HitlerstraBe, Mussol inistraBe . . .  
De soldaten moesten zich deftig gedragen, zeker tegenover de vrouwen. Wie zich niet 
aan de regels hield, riskeerde verplaatsing naar het front. Van zo'n gevallen hebben we 
gehoord. 

Na de oorlog lagen heel wat vliegtuigwrakken op het vliegveld. De bekoring voor jonge 
gasten om er wat koperwerk u it los te peuteren was groot. Een Engelse MP had ons te 
strikken,  we moesten mee naar het gemeentehuis. We konden het natuurl ijk n iet 
u itleggen in het Engels en mochten na twee uur  ophoepelen, het koper mochten we 
meenemen. 

Na de oorlog zaten heel wat personen in de school van de zusters maricolen opgesloten, 
sommigen om een heel flauwe reden of simpelweg door verkl ikking of beschuldiging door 
de witten. Er waren er ook die tijdens de oorlog zwart waren en bij de bevrijding de kunst 
verstonden heel vlug van kleur te veranderen . Zoals bekend was er in Maldegem ook 
serieuze collaboratie. De meeste personen die op het vliegveld werkten, al dan niet 
vrijwi l l ig, zijn daarvoor na de oorlog niet lastig gevallen. Wie aan werk geraakte, kon zich 
voeden, en dat was heel belangrijk in oorlogstijd. Mijn broer Roger was verplicht 
tewerkgesteld in Duitsland, nadien was h ij nog tijdens de oorlog brandweerman op het 
vliegveld, wat hem enkele maanden opsluiting heeft gekost. 



Jules Van Landschoot 
Kallestraat 60b, Adegem 

Op 1 o mei 1 940, eerste oorlogsdag, werd mijn  broer Jozef opgeroepen uit verlof om in 
actieve dienst te gaan. Die dag waren in het luchtru im Duitse vliegtuigen te zien. Tegen 
de middag stonden achtentwintig Franse vl iegtuigen en tien Franse vrachtwagens op het 
vliegveld in Adegem. 's Avonds moesten wij aan Franse soldaten onderdak geven.  
Ook op 1 O mei maakte rond 1 5  uur  een Duitse bommenwerper een noodlanding op de 
hoogte ten zuiden van de Gentweg. De bommenwerper was beschoten geweest. Er 
waren drie soldaten aan boord, een was dood en een andere zwaar gekwetst. Franse 
soldaten raakten ter plaatse en bemoeiden zich met hun evacuatie .  
Vanaf 25 mei 1 940 lagen de Belgische troepen onder hevig vuur bij het Schipdonkkanaal . 
Ze trokken terug,  vele Belgen sneuvelden of werden krijgsgevangen gemaakt. Op 27 mei 
i n  de voormiddag bereikten de Du itsers het vliegveld. Ze waren hier met honderden 
aanwezig. Vermoeid en hongerig als ze waren deden ze zich tegoed aan brood, eieren ,  
vlees . . .  al wat ze in ons hu is  aan eetbaars vonden. 
Op dinsdag 28 mei capituleerde het Belgische leger. Naar de Kampel toe lagen 
honderden fietsen, achtergelaten door terugtrekkende Belgische soldaten ,  evenals een 
aantal grote kanonnen. Bij de eikendreef (dichtbij de huidige watertoren) bleven zware 
Belgische kanonnen achter. 
I n  onze weiden aan de Gentweg lagen minstens tien koeien dood. Veldwachter Albert 
Notteboom kwam ons verwittigen dat ze binnen drie dagen moest ondergedolven zijn .  
Dan is er d ie beruchte paasmaandag 10 april 1 944. Tijdens de hoogmis bombardeerde 
een Engels eskader het vliegveld. Er vielen ook bommen naast het vl iegveld, onder 
andere in de Kal lestraat. De mensen in de kerk raakten in paniek, maar er vielen geen 
slachtoffers. 
Mijn vader Kamiel ontsnapte tweemaal op het nippertje aan de dood bij zijn veldarbeid.  
Een eerste keer toen op korte afstand een brandbom viel die n iet ontplofte. I n  augustus 
1 944, toen h ij aan het werk was bij de Pot- en Zuidhoutstraat, viel op korte afstond een 
dieptebom, die wel ontplofte. Mijn vader raakte bedolven onder de opgeworpen aarde 
en hield er een klaplong aan over. Men vreesde voor zijn leven, maar h ij herstelde. Hij 
overleed in 1 950. 
Mijn broers Leon, Gerard en Jozef waren begin van de oorlog alle drie soldaat. Na de 
capitulatie kwamen ze een na een naar huis. Gerard kon zich bij zijn thu iskomst 
verheugen om de geboorte van een derde kindje. 
Veel jonge mannen werden tijdens de oorlog opgeëist als tewerkgestelde in Duitsland .  De 
militieklassen 1 922, 1 923 én 1 924 moesten naar Duitsland. Veel jonge mannen doken 
onder, men moest wel op zijn hoede zijn voor een gebeurl ijke razzia van de Gestapo. 
In oktober 1 944 stonden hier aan Blekkersgat zware Canadese kanonnen opgesteld, die 
richting Zeeuws-Vlaanderen schoten, de verovering van de Scheldezak (Switchback 
operatie) was begonnen. Zodra we bevrijd waren kon iedereen wel wat gebru iken van het 
vliegveld. De vliegp/eindraad, aangelegd boven een laag stevig terrepapier, daar zagen 
velen wat in .  De rollen waren 25 meter lang en 2,5 m breed. Ze vonden hun weg naar 
heel wat boerenhoven en tuintjes. In Adegem staan nog heel wat afs/uitingskens met die 
draad. 

... 

De interviews met Elza Van Damme en echtgenoot, Robert Boute en Jules Van Landschoot 
werden afgenomen door Walter Notteboom en Jozef Dobbelaere. 

Op de volgende pagina's: plan van het vliegveld van Adegem-Maldegem in 1 946. 
In de rand: afbeeldingen van verdwenen en nog bestaande relicten uit de oorlogstijd. 



Vil la 1 en loods. 
(verbouwd in  1 970) 
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� Gemeentegrens. 

U itbreiding door 
R.A. F. 1 944 

Plan vliegveld 1 946. 
Met aanduiding van nog 

bestaande (2007) en 
verdwenen relicten · 

Inkleuring plan: Jan Bral 
Foto's: Jan Bral, Walter Notteboom 

Hubert De Saer 

Aanzetten hangaar. 
(verdwenen) 



Enkele archeologische en bouwfysische 
notàs naar aanleiding van de restauratie

renovatie van een pand in 
de Kloosterstraat in Middelburg 

Pedro Pype 

Tijdens de restau ratie- en renovatiewerkzaamheden van pand nr. 1 6  aan de 
Kloosterstraat in  Maldegem-Middelburg werden enkele interessante archeologische en 
bouwfysische waarnemingen verricht 1 •  

Het rechthoekige woonhuis kan als één van de oudste nog bewaarde woningen van 
M iddelburg bestempeld worden. Zeker is dat het gebouw in zijn hu idige omvang wordt 
weergegeven op het stadsplan van de gebroeders d 'Herbe van omstreeks 1 750 2 en, 
zoals uit de waarnemingen bl ij kt, grotendeels teruggaat tot de tijd van het Twaalfjarig 
Bestand ( 1 609- 1 62 1  ), een rustperiode binnen de Tachtigjarige Opstand. Tevens is 
gebleken dat de constructie nog een voorloper moet gehad hebben uit de 1 4de of 1 6de 
eeuw. 
Grondige aanpassingen in de 1 9de en 20ste eeuw hebben gezorgd voor een ingrijpende 
metamorfose van de woning. 

Ligging van het klooster, weergegeven op het stadsplan van de gebroeders d'Herbe 
van omstreeks 1 750. 



Archeologische en bouwfysische sporen 

Uit de 1 5de of 1 6de eeuw dateert een NO-ZW-verlopende bakstenen funderingsmuur met 
een breedte van 0,40 m (gele polderbaksteen: 2 1 -22x1 0- 1 0,5x5-5,5 cm). Hij kwam aan 
het l icht tijdens nivel leringswerken in de noordelijke kamer en l igt ca. 0,50 m onder het 
huidige loopniveau. De muur verloopt parallel met de Kloosterstraat en sluit aan met de 
fundering van de hu idige noordelijke zijgevel van het pand .  Uit het onderzoek bleek dat 
de fundering van de westelijke voorgevel ook in dezelfde baksteen werd opgetrokken. 
Hierdoor kan in eerste instantie een 4 m brede constructie (binnenwerks) afgelijnd worden 
die in een latere fase (na 1 609) werd uitgebreid in zuidwestelijke richting tot haar huidige 
omvang ( 1 5,27 m bij 8,30 m) .  

Vanaf dat moment was de woning ingedeeld in drie min of meer gelijke delen: n l .  een 
noordelijke kamer voorzien van een brede wangen haard , een middenruimte met trap naar 
de overwelfde kelder en het zuidelijke deel bestaande uit twee achter elkaar gelegen 
kamers, beide eveneens voorzien van een wangenhaard . 
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Grondplan van de woning. 

1 .  De noordelijke kamer 

De noordelijke ruimte was oorspronkelijk een grote rechthoekige kamer van 7,75 m bij 
4,50 m (binnenwerks), te betreden via de nog bestaande deuropening in de zuidmuur. De 
aanwezige massieve deur (is voorzien) met brede planken en het smeedijzeren beslag 
dateert mogelijk nog uit de 1 8de of 1 9de eeuw. 
In het midden van de noordmuur was er wangen haard van maar l iefst 3 meter breed. Dat 
bleek uit de fundering die aan het l icht kwam tijdens de nivel leringswerken. 
Aan weerszijden had de haard ca. 0,50 cm naar voren springende wangen in baksteen .  �eestal kragen deze bovenaan u i t  om de ver u itstekende boezem te  ondersteunen 3 .  Bij 
d1t1ype van haardconstructies is de achterzijde van de stooknis vlak of l icht hol gemetst. i 21 5 



In de noordelijke kamer werd de wangenhaard gereconstrueerd op basis van de archeologische indicaties. 

Hier was de achterzijde vol ledig vlak u itgewerkt. De vlakke voorrand van de boezem 
bestond dikwij ls uit een natuurstenen latei of houten balk, eventueel met bordenlijst, 
waarop de eigen l ijke gemetste rookkap was opgetrokken.  De afgebroken en 
dichtgemetste rookkap bleef hier op de zolderverdieping in de noordelijke topgevel van 
het pand als rel ict bewaard. 
In de stooknis bleef een gedeelte behouden van de oorspronkelijke vloer, bestaande uit 
tegels ( 1 5x1 5x2,5 cm) en fragmenten van grotere tegels (23x23x2,5 cm) met centraal 
vloergedeelten met stukken kopse bakstenen. 

In  combinatie worden regelmatig kaarsnissen aangetroffen in de muur, naast of in de 
schouw en dit vaak paarsgewijs .  Ze dienden voor het vei l ig plaatsen van een kaars of 
voor een recipiënt dat van het vuur gehaald was. 
Het ontstaan van de wangenhaard heeft al les te maken met het versteningsproces van 
het de middeleeuwse stadswoning in de 1 4-1 5de eeuw 4• 

In de 1 2de-1 3de eeuw was de eenvoudige stadswoning slechts een eenvoudige recht
hoekige, gel ijkvloerse houten constructie voorzien van één kamer. Centraal lag de open 
stookplaats. Hierbij moest de rook eenvoudig verdwijnen door een opening in het dak. 
Vanaf de 1 4de - 1 5de eeuw ging men de stadshuizen hoger optrekken en voorzien van 
meerdere bouwlagen door middel van vakwerk of baksteen. Door de houten balklagen 
was men genoodzaakt de haardplaats naar de wand te verplaatsen en deze te voorzien 
van een rookkap om de rook te kunnen afvoeren. Wegens brandgevaar moest men dan 
ook de rugwand in steen optrekken. 
Centraal in de kamer bleef nog een belangrijk gedeelte bewaard van een tegelvloer 
bestaande uit zowel reducerend als oxiderend gebakken vierkante tegels ( 1 5x 1 5  2,Scm), 
aangelegd in een geometrisch patroon. 



30 cm onder het huidige vloerniveau werd een oudere vloer blootgelegd. 

Gelijkaardige vloeren worden wel meer aangetroffen bij archeologisch en bouwhistorisch 
onderzoek, ze werden algemeen gebruikt in de 1 6de tot 1 ?de eeuw, dit zowel voor 
gelijkvloers en verdiepingen , als voor de zolder en de kelder 5  • 

Een quasi identieke vloer kwam in 1 999-2000 aan het l icht tijdens het archeologisch 
onderzoek van het voormalige Wenemaershospitaal ( 1 324- 1 866) op het Sint-Veerleplein 
te Gent 6• Door de verwerking van rode en grijs gebakken tegels werd een versiering 
bekomen van een geometrisch patroon waarin verschi l lende combinaties mogelijk zijn .  
De tegels werden aangelegd op een vlei laag van kalkmortel en voorzien van dunne 
voegen van kalkmortel .  Meestal bl ijken deze sl ijtvaster dan de tegel zelf, waardoor de 
tegels vaak sporen van uitslijting vertonen. Op die manier kan een idee verkregen worden 
van de meest belopen zones. 

Onmiddel l ijk onder de vlei laag van de vloer bevond zich een ca. 1 m dik ophogingspakket 
met baksteenpuin, kalkmortelbrokken en archeologisch materiaal, zoals aardewerk en 
metaal 7, aangelegd op de natuurl ijke zandleembodem. De fundering van het woonhu is is 
rechtstreeks aangelegd op de natuurl ijke bodem. 

De achtergevel werd met veel vakkennis gerestaureerd. 
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2. De middenruimte 

Het centrale deel met ongeveer dezelfde afmetingen was vermoedelijk oorspronkelijk één 
ruimte en was toegankelijk via een smalle deur met rondboog in de achtergevel .  De 
centrale kamer stond via een smalle deuropening met segmentboog in verbinding met de 
zuidel ijke kamer. 
I n  de zuidwestel ijke hoek bevond zich oorspronkelij k de toegangstrap naar de kelder, die 
we onder de zuidel ijke kamer aantreffen. 

3.  Het zuidel ijke deel 

Het zu idelijke deel van de woning bestond van bij de oorsprong uit twee achter elkaar 
gelegen smalle ruimtes. De twee ruimtes zijn nog steeds bepalend voor de plattegrond de 
constructie, m .a.w. hef zu idelijk gedeelte bestaat nog steeds uit twee kamers. 
De oostelijke kamer (naar de tuin) was opnieuw voorzien van een brede wangenhaard 
(2,75 m) ,  h ij vond zijn basis op het tongewelf van de onderliggende kelder. I n  de oostelijke 
gevel zat een raam voorzien van een rondboog. 
De westelijke kamer in het zuidel ijk deel had eveneens een wangenhaard: daarvoor zijn 
er aanwijzingen in de vorm van de verbrande rugwand achter de 1 9de-eeuwse open 
haard. 

4. De kelder 

In het zuidelijk deel, onder de volledige oostelijke kamer en gedeeltelijk onder de 
westel ijke kamer bevindt zich een zeer goed bewaarde vierkante kelder (5.03 x 4.70 m), 
overwelfd met een bakstenen tongewelf met maximum hoogte 1 .85 m.  De wanden 
vertonen een verdikking van één steenlaag tot op een hoogte van gemiddeld 55 cm. H ier 
en daar zijn in de kelder balkgaten aangebracht voor het plaatsen van houten l iggers. 

Op die l iggers werd tijdens de bouw van de kelder een houten constructie gelegd, die men 
opvulde met zand,  daarop werd dan het gewelf gemetseld. 

Van de originele vloer bestaande uit een combinatie van opnieuw vierkante zwarte en 
rode tegels (zijde 20 cm), bleven slechts stukken bewaard langsheen de muren. Het 
overige bleek reeds u itgebroken en vervangen door een cementlaag, met de bedoeling 
het opstijgend grondwater tegen te gaan . I nteressant is de originele toegangstrap in 
kalksteen in de noordwestelijke hoek van de kelder. Vóór de aanpassingen van de 
middenkamer kon deze van h ieruit bereikt worden. 
In de zijgevel wijst een naar buiten smaller wordende opening op ventilatie en/of 
verl ichting. 

5. Aanpassingen in de 1 9de eeuw 

In de eerste helft van de 1 9de eeuw werd de woning grondig aangepast. De 
kapconstructie werd vol ledig vernieuwd met gebinten met hanenbalk, een centrale 
koningsstijl in olm 8 en er kwam een nieuwe balkenzoldering bestaande uit gekantrechte 
sparrenbomen in de breedterichting van het gebouw (7 m). Op de balklaag is een houten 
plankenvloer met smalle vloerdelen genageld. Het woonhuis werd voorzien van een 
nieuwe voorgevel met hoge ramen, alle voorzien van segmentbogen. Centraal kwam een 
brede voordeur met bovenl icht. Boven de voordeur stak een baksteen met het jaartal 
"1 8"". 



Ook het interieur werd grondig aangepast aan de nieuwe noden van de tijd.  De brede 
wangenhaard in de noordelijke kamer werd afgebroken en vervangen door een 
eenvoudige smalle open haard met eenvoudige houten schouwmantel .  De fundering 
doorsnijdt plaatselijk de haardvloer van de wangenhaard . 
De middenruimte werd verkleind door het aanbrengen van een L-vormige scheidingsmuur 
met een nieuwe deuropening ter  hoogte van de trap naar de kelder. Hierdoor raakte die 
toegang naar de kelder bu iten gebru ik en werd hij dichtgemetseld. De nieuw bekomen 
kamer werd voorzien van een tegelvloer uit vierkante oxiderend gebakken tegels 
( 1 2,5x1 2,5x2,5cm) .  De verspreide aanwezigheid van reducerend gebakken tegels wijst 
eerder in de richting van latere herstel l ingen. De deuropening die de kamer verbond met 
de zuidelijke ruimte werd nu dichtgemetseld. 

In de noordoostelijke hoek werd een houten steektrap geplaatst om van h ieruit de 
zolderverdieping te kunnen bereiken. Een nieuwe toegang tot de kelder werd bekomen 
door een open ing te maken in  de achtergeve l .  Door het aanbrengen van de 
scheidingsmuur in het middendeel werd een gang bekomen, die met een brede voordeur 
afgesloten wordt. 

6. 20ste eeuw 

In de eerste helft van de 20ste 
eeuw werden aan het interieu r  nog 
enkele wijz ig ingen u itgevoerd . 
Tijdens het geall ieerde offensief ter 
hoogte van Strobrugge in 
september-oktober 1 944 kreeg 
M iddelburg het zwaar te verduren 
onder de hevige beschietingen. Het 
noordel i jke deel van de woning 
werd sterk beschadigd, zodat een 
deel van de kapconstructie en een 

Gezicht op de voorgevel van de woning, augustus 2007. 

gedeelte van het muurwerk moest hersteld worden . Dit tastte de stabiliteit aan , met als 
gevolg dat op verschi l lende plaatsen scheuren ontstonden en zelfs bepaalde muurpartijen 
naar buiten gingen overhel len , wat tot op de dag van vandaag zichtbaar is. 
Om de herste l l ingen aan het muurwerk te camoufleren werden al le zichtbare 
gevelvlakken voorzien van een cementlaag en beschi lderd .  

NOTEN 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

a . 

Met dank aan eigenaar Paul Verstraete voor de mogelijkheid om de nodige vaststel l ingen uit te voeren. 
VERSCHELDE K, Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen, Brugge, 1 867, p. 34. 
DEGROOT H.L" (red.) ,  Het vuur beschouwd, 1 990, Utrecht, p. 70. 
Idem, p. 43-50. 
MACLOT P. et al . ,  Rijke vorm en bonte kleur in 't Antwerpse burgerinterieur omstreeks 1585: 
begeleidende publicatie bij de stadstentoonstelling in het kader van de herdenking van de Scheiding 
der Nederlanden, Antwerpen 1 7  augustus - 29 september, p. 1 3- 1 5. 
VERMEIREN G. & PYPE P" Het archeologisch onderzoek op de site van de Oude Vismijn op het Sint
Veerleplein te Gent, ongepubliceerd rapport, 2000. 
Naast een paar musketkogels en enkele gewichtjes werd een tweetal munten aangetroffen, waaronder 
een zilveren munt geslagen in Antwerpen in 1 597 onder de regering van Filips 11 ( 1 555- 1 598) . 
In één van de gebinten is in de hanenbalk het jaartal 1 830 gesneden. 





�De voormalige proosdijsite 
van Papinglo 

in Maldegem-Kleit 

1. Enkele historische gegevens over Papinglo 

Walter Notteboom en Jeroom Van Maldeghem 

De vroegste geschiedenis van de site Papinglo gaat terug tot de 1 2de eeuw. De naam 
Papinglo, voor het eerst vermeld in 1 1 70, betekent "het bos van de l ieden van Papo", wat 
wijst op een Frankisch fami l iedomein .  Historisch-geografisch gezien maakte Papinglo 
deel u it van het Maldegemveld,  een aaneengesloten oppervlakte wastines of ruige 
gronden, die zich u itstrekte tussen het hu idige Maldegem in het noorden en Knesselare
Ursel in het zuiden. 

Reeds eind 1 2de eeuw bestaat er een monastieke stichting met een kapel en een proosdij 
afhangende van de St.-Baafsabdij van Gent. Dat er zich reeds in de 1 2de eeuw een kapel 
bevindt, bl ijkt uit een vermelding in 1 1 70 over een geschi l  tussen de pastoor van 
Maldegem en de proost van de kapel van Papinglo1 ,  een geschi l  dat beslecht wordt ten 
voordele van de pastoor van Maldegem. 

De proosdij op  het plan van 1 567 (RAG, Kaarten en  Plans, nr. 602). 



De stichting werd begiftigd door hooggeplaatste personen. Rond 1 1 84 bevestigt paus 
Lucius 1 1 1  dat Papinglo tiendvrij mag ontgonnen worden ten voordele van de abdij van 
Sint-Baafs. In 1 1 87 schenken Rogier, kastelein van Gent, en zijn vrouw Margareta 
goederen die zij bij Deinze bezitten aan de proosdij. Een volgende schenking is die van 
Jan, kastelein van Brugge, die in 1 1 89 een rente van 50 schel l ingen geeft aan de 
broeders en zusters van Papinglo. In diezelfde gift wordt bepaald dat voortaan twee 
priesters Papinglo zouden bedienen . 
De Sint-Baafsabdij van Gent zag de toekomst van Papinglo gunstig tegemoet, toen zij in 
1 240 van de graaf van Vlaanderen en zijn vrouw Johanna van Konstantinopel niet minder 
dan 404 bunder wastine kocht, gelegen rond de proosdij, wat overeenstemt met een 
oppervlakte van 536 ha. Ook de abdijen van Drongen en van Ter Doest zijn in die periode 
zeer actief met de ontginning van het Maldegemveld, met als centra de hoeven 
Drongengoed en Burkel .  

Wanneer in 1 536, bij_Q_e secu larisatie onder Karel V, al le rechten, privileges en  bezittingen 
van St.-Baafs worden overgedragen aan een nieuw gevormd kapittel van kanunniken in 
de Gentse Sint-Janskerk, is bij de vijf aangestelde dignitarissen ook de proost van 
Papinglo, die scholaster wordt: opnieuw een bewijs van het aanzien van Papinglo. Bij de 
oprichting van de nieuwe bisdommen in 1 560 wordt het domein eigendom van het bisdom 
Gent. 

Periodes van op- en neergang volgen elkaar op. Proost Lieven Hughenoos laat kort voor 
1 530 nog een rijstal oprichten en verrijkt de kapel met versieringen. Opvallend is dat 
proost Daniël Dierman in 1 530 nog zorgt voor een prachtig n ieuw poortgebouw, goed 
merkbaar op een kaart uit 1 5672• Toch waren er na 1 536 al problemen gerezen om nog 
een geestelijke te hebben op Papinglo. 
Jacob van Haelewijn ,  heer van Maldegem,  en de bisschop van Doornik spannen in 1 538 
een proces in tegen het St. -Baafskapittel en de proost van Papinglo, met het oog op het 
behoud van een priester. Dankzij de documenten van dit proces beschikken we over een 
gedetai l leerde beschrijving van de kapel . De resultaten van de opgravingen en het 
archeologisch onderzoek in 2006-2007 stemden - wat de grootte van de kapel betreft -
bijna volkomen overeen met de gegevens van de procesbundel. 

Aan de hand van de kaart u it 1 567 krijgen we een klaar inzicht in de structuur van de site. 
We zien heel duidelijk de kapel afgebeeld met een westpartij met klokkentorentje. Haar 
l igging komt precies overeen met de hu idige locatie van het gerestaureerde woonhuis. 
Links voor de kapel l igt de rijstal ,  voorbehouden aan de proost, en aan de westkant de 
pachtershoeve, bestaande u it een woonhuis, stal l ingen en een schuur. 
Voor de kapel l igt een waterput (h ij bevindt zich nog steeds vóór het woonhuis). Het 
geheel wordt omsloten door een gracht en via twee toegangswegen kan het complex 
betreden worden. 

Na 1 538 wordt de kapel bu iten gebru ik gesteld, kostbare voorwerpen worden in vei l igheid 
gebracht, men vermoedt dat de Beeldenstorm er geen noemenswaardige schade meer 
kan aangericht hebben . 

Vanaf 1 560 stelt de bisschop de pachters aan. Pachter Andries Danneels ( 1 61 1 )  gebruikt 
de vroegere kapel als schuur, brengt negentien vijvers in orde voor de visteelt, verzorgt 
de bossen, zodat de houtkap lonend wordt enz. Zijn zoon Roeland ( 1 636) heeft last van 
plunderende Hol landers. Het goed gl ijdt af naar een erbarmelijke toestand, wat voor het 
bisdom aanleiding is om het in cijns te geven voor achttien jaar. Een volgende pachter, 
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woonhuis.  Het oude woonhuis wordt dan als schuur  gebru ikt. Het vercijnzen leidde tot 
steeds verder verval ;  in 1 749 lag de hoeve bijna in puin en werd niet meer bewoond. 

Een n ieuw élan komt er onder bisschop Antonius Vander Noot. H ij laat de hofstede 
vol ledig heropbouwen onder de leiding van Jan van Hacker, die het werk in 1 756-1 757 
u itvoert voor 300 ponden. Het woonhu is wordt heropgebouwd, grotendeels op de 
schamele resten van de kapel . I n  de persoon van Pieter Roels vindt bisschop Ferdinand 
Maria de Lobkowitz een zeer geschikt pachter die van aanpakken weet. Een geometrisch 
drevenpatroon - met dreven van noord naar zuid en van west naar oost - verdeelt de 
heide in een honderdtal percelen . Lijnrechte dreven, zoals Torredreef, Halledreef en 
Lievevrouwdreef krijgen hun benaming.  Wie percelen in cijns nam of pachtte, moest ze 
binnen de zes jaar in cultuur brengen. Het systeem werpt vruchten af: van 1 782 tot 1 792 
noteert men aanzienlijke winst. De bisschop heeft de bedoeling tien nieuwe hoeven te 
laten bouwen, het worden er slechts drie, dit tengevolge van de confiscatie van de 
kerkelijke goederen tijdens de Franse Overheersing. 

De geconfisqueerde gronden en gebouwen van Papinglo worden bij  de domeingoederen 
van het Scheldedepartement gevoegd en verpacht als cijnsgoederen. In 1 820 - onder het 
Verenigd Koninkrijk - verkoopt de provincie een deel van haar domeingoederen, 
waaronder Papinglo. Zo komt de Gentenaar Ferdinand Speelman in het bezit van de 
hoeve en een deel van de gronden er rond. Na hem wordt de Gentse notaris Norbert 
Eggermont eigenaar en na zijn overlijden zijn dochter Marie Eggermont, de weduwe van 
Joseph Jooris uit Brussel .  

Na het tragisch overlijden van de pachters André en Gaspard Bottel ier op 3 augustus 
1 999, wordt het woonhuis niet meer gebru ikt en wordt de u itbating sti laan afgebouwd. De 
"NV Papinglo" tenslotte, met als afgevaardigd bestuurder, de heer Jozef Meerschman, 
koopt in december 2002 de hoeve met een oppervlakte van 1 ha 30 a 32 ca van Ghislaine 
Jooris, weduwe van graaf Humbert Visart de Bocarmé uit De Haan. 

De "NV Papinglo" heeft i n  2006-2007 haar plannen met de aloude hoeve gereal iseerd . 
Enkel het woonhuis bleef min of meer in zijn originele vorm bewaard . De kleine stallen 
achter de woning werden afgebroken. Schuur en stal l ing waren het voorwerp van een 
ingrijpende verbouwing tot hotel en restaurant. Jammer dat het jaartal 1 756, het startjaar 
van de laatste belangrijke ontginningsfase, niet in het dak behouden bleef. 

De hoeve met haar onmiddel lijke omg.eving is beschermd als dorpsgezicht bij MB van 
1 8.09 . 1 981 en beschermd als monument bij MB van 1 9 . 1 1 .2004 3• 

De h istorische site van Papinglo is gelukkig bewaard gebleven. Papinglo bl ijft wenken op 
'de hoogte van Cleyt': ondanks een totale herbestemming,  werden er accenten gelegd die 
het historisch karakter en de eigen sfeer van deze unieke plaats bestendigen . 
Kleit zal moeten leren leven met het 'nieuwe Papinglo'. 
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Algemeen grondplan met aanduiding van de vastgestelde fundering van de kapel. 

l l .  Archeologische en bouwfysische bevindingen 

Pedro Pype 

Naar aan leiding van de inrichting van een hotelcomplex op de h istorische site van 
Papinglo in Maldegem-Kleit, werden eind 2006, voorjaar 2007 enkele archeologische 
waarnemingen u itgevoerd, die toelaten een aantal h istorische vermeldingen te staven. 
De waarnemingen waren mogel ij k  dankzij de bereidwi l l igheid van de heren 
J .  Meerschman en E. Van Holsbeke van de firma Mevaco en door tussenkomst van 
N .  Lemay van het Agentschap RO van de Vlaamse Gemeenschap, waarvoor we hier 
onze dank wil len u itspreken. 

Bovenaanzicht van een gedeelte van de noordelijke 
funderingsmuur van de kapel. 

Bovenaanzicht op een van de vrijgekomen 
steunberen van de noordelijke funderingsmuur van 
de kapel. 



a) Afvalkui ltje 

Een eerste verkenning werd uitgevoerd naar aanleiding van het slopen van de oostel ijk 
gelegen schuur en het bouwen van een toegangspartij tot het nieuwe hotelcomplex. Op 
1 ,50 m van de oorspronkelijke noordelijke gevel werd op ca. 1 ,20 m diepte een kleine 
ovale kuil aangesneden. De kuil had een lengte van 1 ,50 m,  een maximale breedte van 
0,90 m en een maximale bewaarde diepte van 0, 1 5  m .  
I n  de  vul l ing werd een wein ig grijs gebakken aardewerk aangetroffen . Enkele 
randfragmenten zijn afkomstig van een kookpot, een tuitpot en een kom en kunnen 
gedateerd worden in  de late 1 2de - vroege 1 3de eeuw. 

b) Woonhuis 

Het huidige boerenhuis is qua structuur typerend voor de tweede helft van de 1 8de eeuw. 
Het 1 6,23 m lange woonhuis, traditioneel met de voorgevel naar het zuidoosten gericht, 
heeft vijf ramen. De voordeur is gevat in een grijs geschi lderde bakstenen omlijsting met 
oren en een waterlijst. 
In de 1 9de eeuw werden aan de achtergevel aanpassingen u itgevoerd en het woonhuis 
werd verbreed van 6,40 m tot 9,83 m .  
Het woonhuis wordt gekenmerkt door een drieledige structuur. I n  het westen bevindt zich 
de opkamer met onderliggende kelder, die hier duidelijk in verband kan gebracht worden 
met de voormalige kapel (zie verder) . Centraal bevindt zich de eigenlijke woonkamer met 
aan de westelijke muur een ingebouwde proviandkast en aan de oostelijke muur  een 
brede haardplaats met een geschilderde, geprofileerde schouwbalk met bordenl ijst. 
Latere aanpassingen aan de kapconstructie en de originele balkenzoldering hebben 
geleid tot stabi l iteitsproblemen, waardoor de zoldering doorbuigt. Onmiddell ijk ten 
noorden van de haard is er een deuropening aangebracht die verbinding geeft met de 
oostelijke kamer. 
Een vergelijkbaar voorbeeld van een dergelijk type boerenwoning vinden we aan het be
gin van de Kasteeldreef in Lembeke. 

Tijdens de restauratie- en renovatiewerkzaamheden werden interessante vaststel l ingen 
gedaan. Zo is gebleken dat de oorspronkelijke 1 8de-eeuwse kern van het woonhuis, meer 
bepaald de voor- en de achtergevel ,  grotendeels werd opgetrokken op een zandstenen 
funderingsmuur, die vrijwel zeker kan in verband gebracht worden met de voormalige 
kapel. Tijdens rioleringswerken nabij de oostgevel kon op ca. 6,50 m bu iten de gevel de 
fundering van de oostel ijke zijgevel van de kapel waargenomen worden. 
De ca. 0,50 m brede muur was opgebouwd uit onregelmatig gekapte brokken 
glauconiethoudende zandsteen van lokale oorsprong (veldsteen) en was maximaal 
bewaard tot een hoogte van ca. 0,50 m onder het maaiveld. De aanleg van de fundering 
zelf kon niet bepaald worden . 

Aan de hand van de aangetroffen muurrestanten komen we tot een rechthoekige kapel 
met een lengte van 1 7,80 m en een breedte van 6 m (binnenwerks) . 
Over de afmetingen van de kapel lezen we in de Geschiedenis van Kleit het volgende: 
"Robert van Maldeghem, heer van Grimarez, verzekert ons dat de kerk binnen de muren 
niet minder dan 67 voet lang (ca. 1 8  m) en 22 voet breed (ca. 6 m) was " • . 
Ter hoogte van de voor- en achtergevel werden aan de binnenzijde van de zandstenen 
muur een viertal steunberen waargenomen met een gemiddelde tussenafstand van 2,50 
m,  ingewerkt i n  de muurdikte . 'De steunberen hadden een breedte van ca. 0,55 m en een 
diepte van 0, 1 0  m.  De binnenzijde van de muur was bezet met een dunne laag kalkmorte l .  



Oud en nieuw 
met mekaar 
verzoenen . . .  

Ook wat betreft de  steunberen vinden we  in voornoemde passage het volgende: "aan 
beide zijden waren vijf grote pijlers en twee aan iederen kant van de gevels. Er was een 
prachtig portaal en een schone gevel, waarboven een kloktorentje oprees" . 
I n  een latere fase werd de fundering aan de binnenkant verbreed door het aanbrengen 
van een rij bakstenen (28x 1 3,5x6,5-7cm) .  Dat is mogelijk in verband te brengen met de 
aanpassingen van de kapel in het begin van de 1 6de eeuw. 
Tijdens een bouwhistorisch en materiaaltechn isch onderzoek wees het studiebureau 
Examina Cvba op de aanwezigheid van enkele steenmassieven in de hu idige kelder als 
restanten van een oudere constructie5• 

Bijkomende waarnemingen brachten nog enkele interessante sporen aan het l icht. Zo 
bleken na het verwijderen van de pleister nog op enkele plaatsen restanten van een 
zandstenen muur  bewaard, die mogelijk in verband staan met een smalle rechthoekige 
ingangspartij met een lengte van 4 m en een breedte van 2,20 m (binnenwerks). 
Ter hoogte van de hoek van de noordelijke scheidingsmuur met de oostelijke muur bleek 
de zandstenen muur zelfs nog bewaard tot op een hoogte van 1 ,60 m. Tevens werd in dit 
gedeelte een u itsparing vastgesteld van 1 5  bij 1 5  cm en met een diepte van 1 9  cm, wat 
als een balkgat kan geïnterpreteerd worden . 

Tijdens latere aanpassingen werd ter hoogte van de toegangspartij een gedeelte van de 
zandstenen muur  gesloopt en werd in het zuidel ijke deel een zware bakstenen rondboog 
aangebracht. Mogelijk houdt die constructie verband met het klokkentorentje, zoals 
afgebeeld op het plan van Papinglo u it 1 567. Onmiddel l ijk ten westen ervan werd een 
tweede ruimte gecreëerd die aan de oostelijke zijde wordt bepaald door een in de dikte 
van de muur ingewerkte nis (sacristie, bijkapel?). 
Zoals hoger reeds aangehaald, werd in 1 756 op de funderingen van de kapel een 
woonhu is opgetrokken. Een min of meer centrale scheidingsmuur verdeelde de woning in 
twee grote kamers. Aan de westzijde van de muur was een brede wangenhaard voorzien. 

NOTEN 

1 
2 
3 
4 
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Vooropening van het hotel Cleythil op vrijdag 7 september 2007 

2007 was een belangrijk jaar voor Papinglo. Na het tragische ongeval in 1 999 van de 
gebroeders Bottelier, de uitbaters van het bedrijf, was de toekomst van de h istorische 
hofstede even erg onzeker. Het oude gebouwencomplex met zijn schitterende l igging 
wekte echter de interesse van ondernemende lui. De NV Papinglo kocht in 2002 het 
eigendom. Bescherming als monument was niet onverenigbaar met de plannen die de 
heer Jozef Meerschman koesterde. Het opzet was niet min: de hoevewoning ombouwen 
tot een leefbare moderne wooneenheid, van schuur  en stal l ing een hotel en restaurant 
maken. 

De plannen werden in 2006-2007 gerealiseerd, met veel respect voor de h istoriciteit van 
de site: de geteerde band onderaan de voorgevel en de blaffetuurtjes beklemtonen extra 
het landelijke karakter van het woonhuis en het teruggeplaatste kloktorentje verwijst naar 
het verleden van Papinglo als proosdij. 

Op vrijdagavond 7 september 2007 l iep het conferentiezaaltje van het hotel Cleyth i l  eivol 
voor de vooropening, tevens de openingsceremonie van de Open Monumentdag van 
Maldegem en Sluis. Burgemeester De Roo drukte er zijn tevredenheid over uit dat men 
nu  ook in  Maldegem-Kleit in stijl kan dineren en overnachten. Een goede zaak voor het 
zakenleven en het toerisme. De wethouder voor cultuur  van Sluis had het over de 
betekenis van monumenten in het sociaal-culturele leven, terwijl de muzikale groep Babel 
ontspanning bracht met erg gesmaakte folksongs. 

Ten slotte nam Jeroom Van Maldeghem, ondervoorzitter van het Davidsfonds, het woord. 
Ook hij prees de NV Meerschman voor de geslaagde realisatie .  Beknopt schetste h ij de 
rol die Papinglo eeuwenlang speelde in de ontginning van het Maldegemveld en het 
belang van de kapel van de proosdij voor de ontwikkel ing van het gehucht en de latere 
parochie Kleit. Belangrijke personen deden schenkingen aan Papinglo, sommigen wi lden 
op het abdijgoed begraven worden. H ij verwees naar het archeologische werk van Pedro 
Pype, dat bevestigt wat wij reeds u it oude documenten over proosdij en kapel wisten. 

Namens het Davidsfonds, dat steeds ijverde voor het behoud van Papinglo en reeds in 
1 981 de bescherming als dorpsgezicht bekwam - eind 2004 volgde de bescherming als 
monument - sprak h ij zijn tevredenheid u it over de rol die Papinglo nu te vervul len krijgt. 
Tevens vestigde h ij er de aandacht op dat over het proosdijverleden nog maar het topje 
van de ijsberg gekend is. Vele meters archiefmateriaal wachten nog op de vorser, die met 
gedrevenheid, bekwaamheid en geduld het verhaal over Papinglo zal optekenen . Mogen 
we eerlang een uitgebreid werk over de proosdij verwachten naar het model van de studie 
over de abdij van Zoetendale? 

Voorzitter Etienne Dhont mocht dan iedereen u itnodigen tot de receptie.  Bij het genieten 
van een 'proosdijwijntje' werd nog lang doorgeboomd over verleden en toekomst van 
Papinglo. Open Monumentendag 2007 kende een mooie start. 

• . 
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Drie Van Landuyts wijken uit 
naar Amerika tussen 1 896 en 1 906 

Walter Notteboom 

Emigratie vanuit het Meetjesland naar de Verenigde Staten begon reeds midden de 1 9de 
eeuw. De piekjaren voor de uitwijking van Belgen en buitenlanders, die vertrokken vanuit 
Antwerpen, waren 1 906 met 1 06 775, en 1 907 met 1 2 1 747 emigranten. 1 
Een studie over de Maldegemnaren die emigreerden eind 1 9de, begin 20ste eeuw naar 
de Verenigde Staten is voor zover ik weet nog niet gemaakt. M isschien is de situatie in 
Maldegem vergelijkbaar met die in Eeklo. Erik De Smet deed daarover onderzoek en 
komt in zijn studie tot een gemiddelde van 90 emigranten per jaar voor de periode van 
1 904 tot 1 91 4. Tijdens W.O. 1 is er begrijpelijk een sterke dal ing, 1 91 9  toont weer een zeer 
hoog cijfer, daarna neemt de emigratie geleidel ijk af. 2 
We durven veronderstel len dat een gelijkaardig fenomeen zich ook in Maldegem kan 
voorgedaan hebben, maar nader onderzoek is hier nodig. 
Deze bijdrage is eerder te zien als een fami l iekroniek over een tak van Maldegemse Van 
Landuyts. Over de sociaal-economische achtergrond waartegen de emigratie van drie 
leden van die famil ie zich afspeelt, kunnen nog meer gegevens verzameld worden. Er is 
nog een mooie opdracht weggelegd voor een breder onderzoek naar de emigratie vanuit 
Maldegem. 

Een familiefoto met vele Van Landuyts - hierbij afgebeeld op p. 238 - intrigeerde mij reeds 
lang. Het bleek dat h ij genomen werd naar aanleiding van het vertrek van René Van 
Landuyt naar Amerika. Niet al leen de context van de opname is interessant, maar ik 
voelde mij ook aangespoord om het famil ieverband tussen de personages te ontrafelen . 
Het feit dat de grootmoeder van mijn echtgenote, Marie-Madeleine Van den Abeele, op de 
foto voorkomt was een stimulans temeer. Die grootmoeder heette Ida Van Landuyt. 

Enige opzoekingen brachtert aan het licht dat René Van Landuyt niet de eerste was van 
die famil ie die vertrok. Twee ooms hadden enkele jaren tevoren de overstap gedaan . 
A!licht heeft het voorbeeld van die ooms en de positieve berichten die vanuit de staat 
l ll inois Maldegem bereikten hem beïnvloed. De famil ie is gefotografeerci op het Molentje, l 229 



de bakermat van een aantal Van Landuyts, waarschijn l ijk op de 'achteruit' van een woning 
die stond op de hoek van de Noordstraat met de Buurtstraat, waar drie ongehuwde 
kinderen van Serafien Van Landwuyt, n ichten en een 'kozijn' van de moeder van René, 
samenwoonden. Wat meer naar het dorp toe woonde ook nog Honoré Van Landuyt, 
herbergier en biggenkoopman en oom van René. 

Even wegwijs in  de stamboom Van Landuyt 

Het overzicht op pagina 233 geeft een beeld van de afstamming van de Van Landuyts. 

Johannes Van Landuyt, geboren in 1 786 in Wingene, huwde met de Maldegemse Isabella 
Jonckheere. 
Hun oudste zoon Johannes huwde i n  Maldegem in 1 857 met de Maldegemse Jul ie 
Mouton. 
Zij  kregen zes kinderen: Mathilde, Eugenie, Ida, Theodoor, Honoré en Alphonse. 
Theodoor en Alphonse zullen emigreren, gevolgd door René, de zoon van hun zus 
Mathi lde. 
Een tweede zoon van Johannes Van Landuyt en Isabella Jonckheere was Serafien Van 
Landuyt, geboren in Maldegem op 1 4  april 1 830 en er overleden op 28 oktober 1 91 8. H ij 
huwde met Johanna Theresia Fernoye, geboren in Moerkerke op 1 3  februari 1 826 en 
overleden i n  Maldegem op 9 oktober 1 903. Hier werden vier kinderen geboren, waarvan 
geen enkel de huwelijke staat verkoos. 

Rosal ie, geboren in Maldegem op 7 januari 1 860 en er overleden op 26 april 1 937. 
Emma, geboren in Maldege·m 2 november 1 861 , trad in bij de Zusters Franciscanessen 
en overleed op 9 januari 1 950 in Maldegem-Kleit. 
Kamiel , geboren in Maldegem op 9 februari 1 864 en er overleden op 28 augustus 1 926. 
Emi l ie,  geboren in Maldegem op 28 februari 1 868 en er overleden op 20 maart 1 949. 

Emma verbleef het grootste deel van haar kloosterleven in Kleit. De twee zussen Rosalie 
en Emi l ie woonden samen met hun broer Kamiel op het perceel H 1 094a. Nu zouden ze 
op de hoek wonen van Noordstraat met Buurtstraat (waar een appartementsgebouw 
staat), maar dat stukje Buurtstraat, de verbinding van de Noordstraat met de Oude 
Aardenburgse Weg langs de Ede, bestond n. iet vóór 1 920. 

Nog andere percelen bezaten ze daar, geërfd van hun vader Serafien. De erven van Jan 
Van Landuyt (x Jul ie Mouton), die al overleed in 1 887, bezaten er een tuin en een 
boomgaard. Het plan Popp van 1 865 maakt ons hieromtrent wegwijs. 

Van Landuyt Serafien, landbouwer in Maldegem bezit 
H 1 089 tuin 5 ,40 are 
H 1 091 land 9,40 are 
H 1 092 hu is 1 ,00 are 
H 1 093a tuin 2,90 are 
H 1 094a boomgaard 4, 70 are 
H 1 097 tuin 1 1 ,30 are 
H 1 096 hu is 40,00 are 
H 1 099a tuin 2, 1 O are belastbaar ongebouwd 49,48 fr 

bebouwd 36,00 fr. 



Van Landuyt Serafien (grond) 
Goethals Ambrosius, werkman, Maldegem (gebouw) 
H 1 090 hu is 20,00 are belastbaar ongebouwd 1 3 ,00 fr. 

bebouwd 1 8,00 fr. 
(na het overlijden van Serafien op 28. 1 0. 1 9 1 8  worden Camiel en zijn drie zusters hiervan 
de eigenaars) 

Van Landuyt Johannes, echtgenoot Jul ie Mouton 
H 1 093b tuin 2 ,00 are belastbaar ongebouwd 1 ,37 fr. 
H 1 094b boomgaard 4, 1 0  are belastbaar ongebouwd 2 ,45 fr. 

/ 
, ·Jo 

Fragment uit het plan Popp (± 1 865). Het geeft de situatie weer tussen de Noordstraat en de Buurtstraat 
omstreeks 1 900. 

Op dit fragment van het plan Popp, voorloper van het kadasterplan, zien we dat de 
percelen die in het bezit zijn van de Van Landuyts samen een mooi rechthoekig geheel 
vormen. Na het overlijden van Emil ie ( 1 949) en Emma { 1 950) werden enkele percelen 
verkocht, een gedeelte bleef in het bezit van fami l ieleden van de erflaters. Zo bleven 
Petrus Sekeet-lda Van Landuyt er wonen , en hun dochter Bertha Sekeet, gehuwd met 
Cesar Van den Abeele, verwierf de woning aan de Noordstraat (perceel H 1 096) . Op deze 
plaats woont nu nog een dochter van Gesar en Bertha, Marie-Madeleine, die huwde met 
Walter Notteboom. Vermoedelijk werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw de 
verbinding gemaakt tussen de Noordstraat en de Oude Aardenburgse Weg, wat de 
mogelijkheid bood een paar woningen bij te bouwen aan dit stukje Buurtstraat. l 2s1 



Julie Mouton met dochter Mathilde. Julie Mouton met zoon Alphonse. 

Het gezin Jan Van Landuyt - Jul ie Mouton 

Het feit dat Jan Van Landuyt, de echtgenoot van Jul ie Mouten, al op 61 -jarige leeftijd 
overleed, zal i nvloed gehad hebben op de verdere gang van zaken in het gezin. De 
oudste dochter Mathi lde was 27 jaar, de jongste zoon Alphense 1 8  jaar toen vader Jan 
stierf. Jan Van Landuyt was een kleine landbouwer, h ij deed ook wat biggenhandel. 
Dochter Math i lde had op 24 jaar een zoon, René. Na het overlijden in 1 91 9  van haar 
moeder, voor wie ze lang gezorgd had, trouwde Mathi lde op rijpere leeftijd met Jan 
Versluys. Zoon René was dan al dertien jaar eerder naar Amerika vertrokken. 

De tweede dochter, Eugenie, huwde met Francis Verbeke. Dit gezin woonde op de 
'Sterre' in de Warmestraat in Maldegem. Ze kregen zes kinderen. 
De derde dochter, Ida, huwde met Petrus Sekeet. Ze woonden op een van de percelen 
van het voornoemde eigendom van de Van Landuyts op het Molentje en kregen zeven 
dochters. Eén dochter, Hermina, werd slechts 1 1  jaar. I rma en Paula bezweken beiden op 
dezelfde dag aan de zeer besmettelijke Spaanse griep, die woedde op het eind van 
W.0. 1 .  Ze waren respectievelijk 21 en 1 8  jaar. 
Theodoor week u it naar Amerika in 1 896, zijn broer Alphense in 1 904; ze vestigden zich 
respectievelijk in Josl in en Atkinson ten oosten van Moline in de staat l l l inois en trouwden 
er. René, zoon van hun zuster Mathilde, volgde hen in 1 906 en ook hij stichtte er een 
gezin.  
Honoré huwde met Gudula De Smet, ze kregen één kind, Camiel, d ie in Eeklo ging 
wonen. 
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De rush naar de Midwest 

De reden waarom Theodoor, Alphonse en René u itweken moet n iet ver gezocht worden. 
Ze konden n iet met hun drieën het boerderijtje verder zetten .  Er heerste heel wat 
werkloosheid, met het karige loon van de dagloner viel hier weinig fortuin te maken. 
Rondom hen zagen zij anderen vertrekken, zij hoorden van de mogelijkheden om in 
Amerika een nieuw bestaan op te bouwen. Sommige verhalen klonken wel eens 
overdreven positief maar zetten toch velen aan het dromen. U iteraard moest men de reis 
kunnen betalen; wie een sommetje geld kon meenemen, kon na enkele jaren hard werken 
goedkoop grond verwerven .  Het vooruitzicht binnen een redelijke termijn eigenaar te 
kunnen worden was zeer aanlokkelijk .  

De vruchtbare landbouwstreek van de Midwest was zeer in trek. Nabij Moline lag 
bovendien het bedrijf van John Deere 3,  dat vele honderden tewerkstelde. Amerika 
schreeuwde om werkkrachten,  mannen die een goede 'stiel '  kenden. Vooral 
ijzerbewerkers en smeden raakten er zo goed als zeker aan een job. Boekjes met 
informatie over de meest gevraagde beroepen werden verspreid onder de emigranten. 
Precieze gegevens over de omstandigheden van de reis van hun grootvader waren niet 
meer te verzamelen bij de kleinkinderen in Amerika, het was ook al zo lang geleden. Wel 
wisten ze dat hun grootouders hard moesten werken, maar toch zeer behoorlijk hun gezin 
konden onderhouden.  De foto's die de drie emigranten naar de famil ie in België zonden, 
spreken voor zich . Zij stelden het goed: de twee broers en de neef waren mettertijd vrij 
welvarende farmers geworden. 

Hoogstwaarschijn l ijk vertrokken zij, zoals de meesten, met een stoomboot van de Red 
Star Line vanuit Antwerpen. Ju ist voor de oorlog was die scheepvaartl ijn  zeer bloeiend, 
haar hoogste winst boekte ze in 1 9 1 3. 4 De overtocht was soms verre van comfortabel, in 
volle zee werd bijna iedereen zeeziek. Toch maakten ook veel kleine kinderen de reis 
mee, nu en dan een overlijden op de boot was geen uitzondering. Na enkele weken de 
skyl ine van Manhattan en het vrijheidsbeeld zien opdoemen was een zeer emotioneel 
moment. 

Red Star Line . 
Eenige direkte Pqstlijn van Ant

werpen naar- de Vereenigde Sta ten 
van Nourd Ameri�a en Canadian 
Pacific Railway. 

Eenige dir&kte Lijn van Ant· 
werpen naar Canada. 

Voor inlichtingen, prijzen en 
reiskaarten wende men zich tot 

Ch. Devlee.sschomner 
· Agent der Red Star Line 

MALDEGHBM
, 

(SCHRIDING). 
,, 



l �T oor landverhuizers die zich naar 
V AMERIKA of CANADA begeven ,_ is 

de beste gelegen heid voor kaarteµ en 
inlichtingen te bekomen , met de ·snelva

! reude postbooten der �ncho�. Line, White i Star- Dominion , Amei:1can Lme .naar fö�w
York en Philadelph1a, Canad1an Pac1.fic 

! 82Th���hiel DE PRÉ� 
t Agent te AIJ.EGHEM-IJORP, . _ 

1 voor de Generale Agentia van Union Tfoket 
Office, Antwerpen . . 

Agent te Aalter -M. Matth�euws ,, 

In de plaatselijke weekbladen - 't Getrouwe Maldeghem van Victor De Lil le en Het 
Weekblad van Gustave Parrin - lezen we de namen van agenten "tot wie men zich in volle 
vertrouwen kan wenden" om de overtocht te regelen.  Emie l  Spiegelaere ,  Ch .  
Devleesschouwer op  de  'Scheiding' in Maldegem, Theoph iel De  Pré in Adegem e.a. 
maakten regelmatig reclame. 
De kandidaat-landverhuizers werden op de hoogte gesteld van de formaliteiten:  ze 
moesten een zekere som geld mee hebben en het adres in de V.S. opgeven waar ze 
naartoe trokken. Ze werden gewaarschuwd voor al lerlei gevaren en het werd hen 
aanbevolen zich ver van aftroggelaars en charlatans te houden, zowel bij het vertrek als 
bij de aankomst. Het bleef een avontuur en het definitieve afscheid van famil ie en 
vrienden woog zwaar. 

Beide weekbladen openden een rubriek met 'Nieuws uit Amerika' , ze hadden er trouwens 
nogal wat abonnees. Parrin h ield zijn lezers in de vreemde op de hoogte wanneer het tijd 
werd om zijn blad te betalen, de uitwijkel ingen l ieten berichtjes plaatsen wie in het saloon 
op zondagavond een achttiender neerlegde bij het kaartspel , want dat de Vlamingen 
mekaars gezelschap zochten voor de ontspanning l igt voor de hand. Op zeer veel 
plaatsen werd het Vlaamse bolspel in ere gehouden, ze noemden het er rolle bolle. De 
Vlaamse tradit ionele veren igi ngen zoals toneel - en muziekmaatschappijen,  
duivenbonden, vogelpikverenigingen, enz.  ze bestonden er allemaal . s Bij boekhandel 
Parrin l iepen regelmatig bestel l ingen binnen: de emigranten hadden een missaal (een 
misboek) nodig - godsdienstige pl ichten werden door velen verder vervuld - of 
verlangden een mooi Vlaams boek. 

De nu en dan negatieve geruchten die overwaaiden uit de States, ook in de voornoemde 
bladen te lezen, beletten niet dat de stroom van landverhuizers tot 1 9 1 4  zeer groot was 
en niet alleen vanuit België. lll' bepaalde perioden wilde men de immigratie wat afremmen. 
Het lukte ginder niet iedereen, nu en dan kwam er wel iemand teleurgesteld terug en dan 
nog meestal berooid ook. De algemene tendens was echter: "Wie wil werken in Amerika 
komt vooruit, maar luiaards kunnen ze er niet gebruiken". l 235 



Een greep u it de commentaren in de voornoemde Maldegemse weekbladen uit de 
periode, waarin de Van Landuyts emigreerden, geeft ons een idee van enkele specifieke 
problemen . 

I n  'Een brief uit Amerika, van onzen medewerker', gedateerd Rochester 1 4  jun i  1 907, 
staat in 't Getrouwe te lezen : 
"Er is eene partij in de staat Georgia die vierkant tegen de landverhuizing naar Amerika 
is; het komt hier vol met 'ongewenschte burgers' klagen zij. Ook werden besluiten 
aangenomen om het Congres in Washington te verzoeken den vloed van landverhuizers 

te belemmeren. In april 1 907 landden 1 32. 452 emigranten te New- York aan. Over 
veertien dagen brachten vijf booten er meer dan 5000. Italië, Oostenrijk-Hongarie en 
Rusland leveren meer dan de helft van dezen stroom van landverhuizers. Dat zijn hier 
allen "ongewenschte burgers"; het zijn Belgen en Hollanders die men hier noodig heeft. 
De eersten Juli aanstaande zal dan ook een nieuwe wet op de landverhuizing in werking 
treden. De regering zal van die datum af een personeele belasting gaan heffen van eiken 
landverhuizer die op deze kusten landt. Elke passagier, geen burger des lands zijnde, 
moet vier dollars (in Belgisch geld 20 franken), betalen wanneer hij in de Vereenigde 
Staten komt. Dit geldt voor volwassenen, kinderen en zuigelingen. Elkeen kan 

Americaanschen burger worden, uitgenomen de Japanners en Chineezen, aan wie dit 
recht ontzegd is. Waarom die vechtlustige Italianen dit recht geschonken en den gelen 
emigrant onthouden? Wij kunnen niet anders dan dit onbillijk noemen. Den langstaart 
wordt hier minder rechten toegekend dan den kroesigen neger!" ('t Getrouwe Maldeghe 
22.07 . 1 907). 

Verder beschrijft het artikel de handelwijze bij het onthaal van de emigranten in de haven 
van New York: 

"Wanneer de landverhuizers na 12 dagen of meer, volgens de goede of slechte zeereis, 

de haven van New- York bereiken, is 't waarlijk indrukwekkend, als men na zooveel 
omzwalpen, op den statigen en stillen stroom vaart. Aan beide kanten van den stroom ziet 
men lusthuizen, prachthoven, tusschen rotsen aangelegd. Wat verder ontwaart men het 
standbeeld der Vrijheid, een schoon beeld dat wel op zijne plaats is aan den inkom van 
een land dat voor het vrijste der wereld aanzien wordt. 

De kaaien zijn niet ingericht zooals Antwerpen. Elke vaartmaatschappij heeft haar 
vooruitspringende kaai. 't Is een gebouw dat volgens de lengte in 't water vooruitgaat: de 
schepen komen er langs liggen en kunnen in deze stapelplaatsen gemakkelijk hunne 
waren overbrengen. 

Wat het onderzoek der tolbeambten betreft, dit is gauw afge/oopen: gij moet geenszins 
ontzien van eenige stukken voor uw huisgerief mede te nemen; die lieden kennen hun 
volk, een oogs/ag is voldoende voor hen, om te weten of zij met eenen smokkelaar te 
doen hebben of met een gewone reiziger. Na het onderzoek der tolbeambten worden de 
landverhuizers naar het eiland El/is gestuurd, rechtover New-York, alwaar zij moeten een 
grondig onderzoek ondergaan vooraleer zij in Amerika worden gelaten. 
Op het eiland El/is worden zij in verscheidene groepen gesteld in ijzeren baliën. Op iedere 
groep komt een gang uit, waarin een voor een de uitwijkelingen onderzocht worden door 
eenen dokter. De goedgekeurde uitwijkeling komt verder in de handen van een tweeden 

236 J toezichter, die onderzoekt of hij in staat is zijn brood te verdienen: in 't algemeen, hiJ: die 



geen 100 frank bezit, wordt als behoeftig aanzien en weggezonden. Verder staat een 
dercie toezichter, die onderhoort waar de uitwijkelingen van zin zijn naar toe te gaan. En 
worden al degenen die dezelfde bestemming hebben, per speciale boot vervoert, het zij 
naar den trein, het zij naar hun schip, derwijze dat zij aan de uitbuiting ontsnappen van 
alle soort van bedriegers, die uit hunne onervarenheid trachten profijt te trekken. 

Zij die door eene of andere reden afgekeurd worden door dit eerste toezicht, worden van 
kant gesteld en mogen dan aanspraak doen op een raadzitting, samengesteld uit drie 
rechters en een vertaler. En dit gebeurt alle dagen. Ik heb er zoo een menigten gezien, 
waaronder eene moeder met vier minderjarige kinderen; velen van die ongelukkigen 
weenen, en een wonder, zij moeten voor een rechter komen, die met een woord ze zal 
terugjagen naar hun land. Ik moet hier ook bijvoegen dat de onkosten van de terugvaart 
ten laste vallen van het stoomschip welk u naar Amerika heeft genomen". 

De journalist weet ook nog te vertel len dat de Hollanders die aankwamen, geholpen 
werden door de heer Zandstra van een Hollandsche Vereeniging die zich het lot van de 
inwijkelingen aantrok en dat het nodig is dat een Belgisch emigrantenhuis gesticht wordt, 
zoals de Duitschers, Polen, Italianen, leren, . . . er een hebben. Er wordt niet genoeg 
belang gesteld in de Belgische inwijkel ingen. Er is wel een zekere heer Roemaat, 
kanselier bij het Belgisch consulaat en reeds twintig jaar in Amerika, die de aangekomen 
Belgen dienstwil l ig bijstaat. Ook een 'Bond van Belgische Priesters' zou het lot van de 
Belgen, zoveel als het in hun macht lag, behartigen. 

Een minder geruststellend bericht in 't Getrouwe is dat van 1 december 1 907 over 'De 
toestand der Vlamingen in Amerika', ondertekend door A.B.C.  
"Velen nemen de terugreis waar, doch brengen in plaats van schatten, de minst 
geruststellende berichten mede over stamgenoten, die, in de 11.S. van Amerika, een 
armoedig leven lijden . . . .  Het werk trekt er niet ten huidigen dage, en 't kan nog maanden 
duren, vooraleer er verbetering te verwachten is. . .  Verleden jaar was het getal 
landverhuizers zoo groot, dat in vele gemeenten het bevolkingscijfer verminderde. 
Daaraan ziet men dat er veel waarheid zit in het vlaamsch spreekwoord: Oost West, Thuis 
Best". 

De hoofdredacteur  van 't Getrouwe geeft repl iek: 
"De toon van deze brief is valsch! We raden of ontraden niemand naar Amerika te gaan 
en zouden liever zien dat onze werklieden hier beter aan den kost konden komen. 't Ware 
ook beter dat de rijke mensen hier meer werk gaven aan hunne parochianen dat ze niet 
moeten naar Frankrijk gaan . . .  Er worden tegen 't begin van toekomende jaar duizend 
werklieden gevraagd tegen 12 frank en half per dag". 
Pro en contra de emigratie dus. 

Keren we terug naar de Van Landuyts. Elk van de drie u itgewekenen vond er een 
echtgenote van Vlaamse origine en stichtte er - naar Vlaamse traditie - een groot gezin.  

l 237 
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Het gezin Petrus Sekeet-lda Van Landuyt. V. l .n . r. Helena, Petrus Sekeet, Stella, Martha, Bertha, Ida Van 
Landuyt. 

Het gezin Bernard Verbeke-Eugenie Van Landuyt. V. l .n . r. Bernard Verbeke, Jul ienne, I rma, Eugenie Van 
landuyt, Leonie, Jozef, Gusta, Madeleine 
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1. Theodoor Van Landuyt 

Theodoor Van Landuyt, geboren 1 0  maart 1 869, was de eerste die u itweek naar de streek 
van Moline; dit gebeurde in 1 896. H ij huwde er in 1 898 met Romanie Van de Velde, 
geboren in Eeklo op 31  maart 1 877. 

De kinderen van Theodoor Van Landuyt en Romanie Van de Velde 

1 .  Alfred werd geboren in Atkinson, l l l inois, op 1 5  november 1 898. H ij overleed op 8 
januari 1 926 in Josl in ,  l l l inois. H ij bleet ongehuwd. 
2 .  Alice, werd eveneens geboren in Atkinson op 22 oktober 1 901 . Ze huwde met Frank 
Rumler (Vlaamse naam: Rommelaere) . 
3. Wi l l iam, geboren in Yorseheim op 8 april 1 905. H ij huwde met Margaret Schett. 
4. Marguerite werd geboren op 7 mei 1 909. Ze huwde met Felix Laleman. 
5 .  Agnes, geboren 9 januari 1 9 1 7, overleden 1 7  januari 2001 , huwde Herman Nitz. 
Kinderen: Vicky en Thomas. 
6. Donald, geboren 9 januari 1 91 7, overleden in 2001 , huwde lnez Ragen. Kinderen: 
Donna, Kim, Lisa. 

Theodoor had een farm in de gemeente Josl in ,  n iet ver van East Moline. 
De boerderij werd na zijn overlijden u itgebaat door zijn zoon Will iam. De jongste generatie 
weet zich aan te passen. Op de plaats van de vroegere farm hebben de Van Landuits 6 
nu  een soort vakantie- en attractiepark, genoemd 'Landuits Lake': er is een camping, 
zwem- en visgelegenheid, e.a. mogelijkheden voor ontspanning. De famil ie speelt dus in 
op de vraag naar gezonde vrijetijdsbesteding. 
I n  1 91 1  kreeg moeder Romanie Van de Velde het heel moei l ijk, ze was werkelijk 
homesick, ziek van heimwee naar het thuisland. Het gezin besloot tijdelijk terug te keren 
naar Maldegem. Zij werden opgenomen bij Eugenie Van Landuyt, zus van Theodoor en 
gehuwd met Frans Bernard Verbeke. Het gezin Bernard Verbeke-Van Landuyt woonde in 
het ouderlijke huis van de Verbekes in de Warmestraat in Maldegem, juist vóór het café 
"De Sterre". 

Hadden zij de bedoeling voorgoed te bl ijven? Al l icht niet, maar het werd een tamelijk 
lange vakantie. De kinderen l iepen school in Maldegem, de tijd van de plechtige 
communie brak aan. Helena Sekeet, dochte.r van Petrus, die gehuwd was met Ida Van 
Landuyt, een andere zus van Theodoor, deed haar plechtige communie samen met het' 
n ichtje Al ice uit Amerika. U iteraard was het een gelegenheid om de beide meisjes fraai u it 
te dossen. Helena Sekeet heeft steeds onthouden dat zij haar communie deed samen 
met het Amerikaanse nichtje. Helena huwde later met Henri Claeys, vleesfabrikant. Zij 
overleed in 1 992. Deze tami l ieherinneringen leven verder bij hun kinderen Walter Claeys
Katrien Matthijs, e.a. 

U iteindelijk scheepte het gezin toch weer in voor Amerika. Ze vertrokken op 2 1  juni 1 91 3  
i n  Antwerpen met de SS Zeeland en kwamen na 1 7  dagen overtocht op 8 ju l i  1 91 3  aan 
in de haven van New York. Ze woonden hun verdere leven in de streek van Moline. 
Theodoor Van Landuit werd 84, h ij overleed in 1 953 in Joslin, l l l inois; zijn echtgenote 
Romanie Van de Velde ontsliep er in hetzelfde jaar in de leeftijd van 76 jaar. 



De farm van Theodoor Van Landuyt-Van de Velde in Joslin, l l l inois, omstreeks 1 9 1 0. 

Alice en Alfred, t.g .v. de plechtige communie van 
Alice in Maldegem (foto Sandyck). 

Het gezin van Theodoor voor hun woning in 1 908. 



l l .  Alphense Van Landuyt 

Alphonse, geboren in Maldegem op 1 3  augustus 1 875, week u it naar de V.S. in 1 904. H ij 
huwde er op 1 apri l 1 909 met Marie Laethem , die op 24 mei 1 895 geboren was in Egem. 
Alphonse overleed op 1 0  september 1 953 in East Moline. Zijn echtgenote overleed in  
Hi l lsdale, l l l inois, op 8 maart 1 936. Deze tak van de famil ie bleef het meest contact 
houden met de neven en nichten in Maldegem. Alphonse, die zijn vrouw heel wat jaren 
overleefde, kwam enkele keren naar België op bezoek. Zijn laatste bezoek was in  
augustus 1 953, een maand nadien overleed h ij in East Moline. Eens goed gesettled in  
Amerika, carrière gemaakt en  een zekere welvaart opgebouwd, begonnen ook de 
kinderen van Alphonse zich te  interesseren voor het land van herkomst van hun  ouders. 
Het was echter Walter Claeys die in 1 971 de famil ie in l l l inois voor het eerst ging 
opzoeken, ter gelegenheid van een reis naar de Maldegemnaren Pieter Févery en Marie 
De Love in Ontario, Canada. H ij wekte de belangstel l ing op van de Van Landuits voor 
Maldegem. 

De kinderen van Alphense Van Landuyt en Marie Laethem 

1 .  Al ice, geboren in H i l lsdale, l l l inois, op 9 januari 1 91 1 ,  overleden 3 januari 1 999, huwde 
op 1 2  jun i  1 935 met Victor Standaert, geboren 1 9  februari 1 91 4  en overleden op 28 
oktober 2004. Victor was een zoon van Vlaamse ouders,  Alfons en Magdalena De 
Doncker. Al ice was lerares, Victor werkte bij Deere & Company. 

Hun kinderen: 
Eugene: 04 augustus 1 937, gehuwd met Janet Sul l ivan .  Gene bereisde voor zijn werk bij 
John Deere heel Europa. 
Kinderen: Brian , Patricia, Jul ie ,  Maureen, Janene. 
James: 028 november 1 938, gehuwd met Donna Dykuis. 
Kinderen: John Kristin ,  M ichele, Gjena, Michaël .  
Sylvia: 01 3 september 1 949, ongehuwd. Sylvia is bibl iothecaresse. 

2. Clara: 0Hi l lsdale l l l inois, 23 december 1 91 1 ,  + 1 4  april 1 980, lerares, huwde op 23 mei 
1 931 met Albert Van Hecke. Kinderen: Albert, Joan, Teresa, Mary Jo, Arthur, 
Catherine, M ichael .  

3. Goldie: 0Hi l lsdale, 5 augustus 1 91 2 , + 1 7  oktober 1 948, huwde met John Eugene 
Sul l ivan. Kinderen: Robert, Donald, Joyce. 

4. Raymond: 0Hi l lsdale, 1 5  jun i  1 91 4, + 21 jun i  1 982, bleef ongehuwd. 
5 .  Stel la: 0Hi l lsdale, 17 december 1 9 1 5, + 2 1  januari 1 998. Ze huwde op 7 mei  1 940 met 

Arthur  Van Lancker die een grote drukkerij had.1 Kinderen : Barbara Jo, Beverly, Mary 
Beth,  Ju l ie ,  Steven. 

6.  Robert: 0Hi l lsdale, 29 september 1 91 7, + 7 oktober 1 996. Hij huwde op 18 mei 1 940 
met Margaret Van de Walle ( 1 920-2004) . Hun kinderen: Lawrence, Wil l iam, John, 
Elaine, El isabeth. 

7. Rosanna: 0Hi l lsdale, 1 4 december 1 921 , + 9 maart 1 929. 

Het was de jongste zoon Robert die de farm van zijn vader Alphonse verder bleef 
uitbaten. 



Het gezin van Alphense met zes kinderen in 1 9 1 9. 

Inzet: Alphense aan het werk op de eindeloze 
akker. 

Moeder Marie Laethem met vier kinderen, op hun farm in Hi l lsdale, l l l inois. 



1 1 1 .  René Van Landuyt 

René werd geboren in  Maldegem op 8 februari 1 884. Hij emigreerde in 1 906 en overleed 
op 2 april 1 925 in Rose Hi l i ,  l l l i nois, op 4 1 -jarige leeftijd. 
René zag ook weinig toekomst in Maldegem, het vooruitzicht misschien ooit een 
zelfstandige boer te kunnen worden zoals zijn ooms, trok hem erg aan en h ij vatte het plan 
op zich bij hen te voegen. 
H ij scheepte in te Antwerpen op 21 apri l 1 906 met de SS Vaderland, een boot van de Red 
Star Line, en kwam in New-York aan op 1 mei 1 906. Zijn bestemming was de verblijfplaats 
van oom Alphonse in  H i l lsdale. 
M issch ien was hem wel voorgespiegeld: "Je vindt hier wel een bruid". Die bruid werd 
Pharaïlde Laethem, een jongere zus van Marie Laethem, de echtgenote van oom 
Alphonse. Pharaïlde was geboren in Egem, België, op 27 jun i  1 892. 

Het echtpaar kreeg zes kinderen. Een serieuze tegenslag was het vroegtijdig overlijden 
van René in 1 925, een maand na de geboorte van zijn jongste zoon. Zijn echtgenote 
overleefde haar man lange tijd,  ze overleed op 29 april 1 958 in East Moline. 
Hun zes kinderen: 
1 .  Mary: 0 1  november 1 91 4, ze huwde in 1 934 met E.  Schadt. 
Kinderen: Danny Lee en Carla Jean. 
2 .  Leona: 022 februari 1 0 1 6, +28 ju l i  2004, huwde in 1 935 met Medie Hakeman; 
kind: Kenneth . 
3. Martha: 0 1 8  apri l 1 91 7, + 1 5  ju l i  1 990, huwde met Lawrence Henyon. 
Kinderen: Diana, Marcia, Bonnie.  
4. El izabeth : 021 jun i  1 91 9, + 23 mei 1 998, huwde met Wil l iam Hakemian. 
Kinderen:  Wil l iam, Kristine, Signe. 
5 .  Wallace: 02 1 jul i  1 923, + ? , huwde met Gwendolyn Nelson. 
Kinderen: Timothy, Russel . 
6. Henry: 028 februari 1 925, + 1 0  jun i  1 986, huwde met Mary Papry. 
Kinderen: Lois, Joseph, Amanda, Ryan. 

De Van 
Landuyts 
vestigden 
zich ten 
oosten van 
Moline, 
in de 
vruchtbare 
Mldwest. 

, ,  



Het gezin van René Van Landuyt en Pharaïlde Laethem, met de kinderen Mary, Leona, Martha en 
Elisabeth. 

René tussen zijn vrienden, zonder twijfel een gezelschap Vlaamse emigranten, die mekaar opzoeken om 
ontspanning te nemen. René zit naast de man met de trekharmonica. Foto genomen omstreeks 1 91 0. l 245 



De ruime woning van Robert Van Landuit in Tampico, l l l inois. Met v. l .n . r. Robert Van Landuit, Margaret 
Van de Walle, Beth Van Landuit, Sylvia Standaert en Alice Standaert-Van Landuit. 

De Amerikaanse Van Land
.
u its en Maldegem 

Vanaf de jaren zeventig kregen de jongste generaties Van Landuit in Amerika meer 
belangstel l ing voor hun land van herkomst. 

Na het laatste bezoek van Alphense aan Maldegem in 1 953, waren het Victor Standaert 
met zijn echtgenote Al ice en zijn schoonzus Clara die geregeld het initiatief namen om 
hun 'roots' op te zoeken. Ook zoon Gene Standaert kwam dikwijls naar België. 

Victor Standaert, een zeer actief man in zijn  woonplaats East-Moline, wilde de famil ie in 
België en het geboorteland van zijn ouders beter leren kennen en bereisde bij een bezoek 
aan Maldegem telkens ook een stukje Vlaanderen. In augustus 1 985, toen hij samen met 
zijn echtgenote en dochter Sylvia op bezoek was, zocht h ij tal van Maldegemnaren op die 
ook famil ie hadden in de streek rond Moline. Louis Timmerman, voorzitter van het Comité 
voor Initiatief, organiseerde prompt een receptie en zorgde ervoor dat de Amerikanen 
goed ontvangen werden in het dorp dat hun ouders zowat tachtig jaar geleden achter zich 
l ieten. Op zaterdag 1 O augustus was er een gul le ontvangst op het gemeentehuis en 
werden geschenken u itgewisseld. Victor, die ook voorzitter was van de 'East Moline Sister 
Association ' ,  het plaatselijke verbroederingscomité dus, ging nog een stapje verder en 
polste de Maldegemse comitéleden of er soms blijvende vriendschapsbanden konden 
totstandkomen tussen beide gemeenten. 
Twee maanden later, van 14 tot 1 6  oktober 1 985, was een dansgroep uit East Moline te 
gast in Maldegem. Hun twee optredens in het Gasthof St.-Marie werden druk bijgewoond. 
Mary Glockhow, afgevaardigde van de culturele dienst van East Moline, bracht weer het 

246 I idee voor een verbroedering ten berde. 



In J,o,·tng Rem"mbrnnce 
or 

T o t  Zollg A nndenken 
van 

M ARI E LAETHEM 
cch tgt•n<Jote v a n  w l f<' of  

A LFONS VAN I "\ J\' D (.; l'I' 
Ge1>01·e n  tP F.eglwm. \\'. \ï" 13cl gic.  dl'll 24 :Wt•i 1 88:i. t •n o v c rl Puen te  i\lol lm•. l i l . .  V.S . . .\ . ,  d e n  3 ..\ u gu s t u s  1 9 :lli. \·c rslcrkt  <!oor t ie l aat,:;te 

l l t> i l i i;c Sakr;unl·nten.  

Born a t  1'.:1 •ghcm. \Y. Fl.. B<' lgi u m ,  May 2 1 , J 8 5 .  a n d  <l i e d  a t  :\ l o l l ne, 
l i l. ,  ..\ ugust :i. 1 !1 3 6. Fortif ie<I by t lH· last l l o l y  8a<'rame1 1ls .  

Alphonse op bezoek in België in 1 953 in gesprek met Bidprentje van Marie Laethem, echtgenote 
Leonie Verbeke aan de zaak Van Moffaert in de van Alphonse, met tekst in het Engels en het 
Noordstraat. Nederlands. Op de rugzijde staat vermeld: 

druk Gazelle van Moline. 

Zover is het niet gekomen, Maldegem stopte al heel wat energie in de verbroedering met 
vier Europese gemeenten. Toch was een uitwissel ing het resultaat: een 1 8-jarige 
jongeman uit Maldegem heeft in Moline zijn eindjaar van de humaniora in het Engels 
overgedaan, en wederzijds deed de dochter van Barbara Van Lancker, kleindochter van 
Stella Van Landuit in Maldegem een stage op kantoor. 

Victor Standaert, die bij zijn bezoeken aan Maldegem graag een mondje Maldegems 
sprak, nog gehoord van zijn ouders, had gedurende 42 jaar een leidende functie gehad 
bij 'Deere and Company' . Naast zijn werk had h ij vele interesses op cultureel en sportief 
gebied. Hij was bestuurslid van de 'Catholic Order of Foresters' en kreeg in 2003 'The 
Père Marquette Award' ,  een onderscheiding voor zijn inzet voor de plaatselijke 
gemeenschap. H ij was ook actief voor het 'Center for Belgian Cu lture' ,  waarvoor h ij in 
1 982 geridderd werd door de Belgische consul in de orde van Leopold l l .  
Zijn kinderen e n  andere leden van de clan Van Landuit onderhouden graag contacten met 
mekaar. Een hoogtepunt is de jaarlijkse bijeenkomst bij 'Landuits Lake' voor het u itgebreid 
familiefeest. Ook de contacten met de fami l ieleden in Europa worden tal rijker. Trouwens, 
het vlotte e-mail contact heeft de afstand heel wat kleiner gemaakt. 
Tegenbezoek aan de Van Lal"lduits ten oosten van Moline kwam van de kleinkinderen van 
Ida Van Landuyt: vooral het reislustige koppel Walter Claeys-Katrien Matthijs en mevrouw 
Paula Claeys l ieten zich h ierbij niet onbetu igd. Elke Maldegemnaar mag bij de Van 
Landuits op een gastvrij onthaal rekenen. l 247 
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'Landuits Lake', ontspanningscentrum op de plaats van de 
vroegere hoeve van Theodoor Van Landuit in Joslin. 

Bedrijf van Robert Van Landuit (nÜ de zoon) in Tampico. 

Ruime begraafplaats bij Rapids City, waar vele Van Landuyts 
begraven liggen. Op de foto Victor Standaert, dochter Sylvia 
en mevr. Katrien Claeys-Matthijs. 



Bij de ontmoeting met het Comité voor In itiatief op 1 0  augustus 1 985. 
V.l .n.r. Romain Diet, Raoul Faelens, Luc De Bruyckere, Marie-Madeleine Van den Abeele, Paula Claeys, 
Omer Vercruysse, Barbara Van Lancker, Katrien Matthijs (verborgen), Sylvia Standaert, Stella Van 
Landuit, Alice Van Landuit, Sylvère De Cuyper, Victor Standaert, Louis Timmerman, Walter Notteboom. 

Schepen Sylvère De Cuyper neemt de honneurs waar. V. l .n . r. Omer Vercruysse, Marie-Madeleine Van 
den Abeele, Barbara Van Lancker, Stella Van Landuit, Sylvia Standaert, Sylvère De Cuyper, Victor 

1 24_9 Standaert, Alice Van Landuit, Paula Claeys, Katrien Matthijs. 



De dansgroep uit East Moline, te gast in Maldegem in oktober 1 985, gaf een optreden in zaal Sint-Marie 
en verbroederde er met de Maldegemnaren. In het midden mevrouw Glockhow en burgemeester Jean 
Rotsart de Hertaing. 

Bijlage 

1 .  De tak Bernard Verbeke-Eugenie Van Landuyt 

Eugenie Van Landuyt, 0Maldegem 8 . 1 1 . 1 864, +Maldegem 5.03. 1 932, huwde te 
Maldegem op 1 3.07. 1 892 met Francis Bernard Verbeke, 0Maldegem 21 .02 . 1 845, 
+Maldegem 4. 1 1  . 1 953. 

Hun kinderen: 

1 .  I rma: 0 1 2 .05. 1 893, +Sijsele 1 7.03 . 1 985, 
huwde Charles-Louis De Baets. 
0Maldegem 23.04. 1 881 , +Maldegem 2.02 . 1 953. 
Kinderen: Robert, H i laire,  Wil ly, Nel ly, Agnes; Maria. 

2.  Gusta: 0Maldegem 1 . 1 1 . 1 894, +La Croix du Perche 1 . 1 1 . 1 984 
huwde Cochuyt Edmond: 0Maldegem 24.03. 1 889, +La Croix du Perche 5.04 . 1 979 
Kinderen u it de eerste twee huwelijken van Edmond: 
Remi, Georges, Medard, Wil ly, Marie-Louise, Roger. 

3. Leonie: 0Maldegem 1 2 .06. 1 896, +Sijsele 6. 1 0. 1 896, 
huwde Cromheecke André: 
0Maldegem1 3.02 . 1 899, +Maldegem 21 .05 . 1 983. 
Kinderen: Hubert, Valeer, Ceci l ia. 

4. Jozef: 0Maldegem 8.03. 1 898, +Maldegem 21 .02 . 1 948, 
huwde De Baets Malvina: 
0Maldegem 1 5.08 . 1 900 +Sijsele 1 6. 1 2. 1 996. 
Kinderen: Maurits, Aimé, Georges. 



5. Madeleine: 0Maldegem 31 .08. 1 899, +Sijsele 1 2.03 . 1 986, 
huwde Ballegeer André: 
0Maldegem 26. 1 1 . 1 900, +Sijsele 1 2.03 . 1 986. 
Kinderen: Wil ly, Maurits, Roger, Robert, Valère.  

6. Julienne: 0Maldegem 1 8 .01 . 1 901 , + Kaprijke 8.08 . 1 988, 
huwde Alfons Hermie: 0 Adegem 24.01 . 1 905, +Brugge 1 6.01 . 1 979. 
Kinderen: Valeer, Hi lai re, Maria. 

2. De tak Petrus Sekeet-lda Van Landuyt. 

Ida Van Landuyt, 0Maldegem 7.01 . 1 867, + Maldegem 1 3. 1 2. 1 940, 
huwde te Maldegem op 1 5.01 . 1 890 met Petrus Sekeet, 
0Maldegem 28.01 . 1 857, + Maldegem 20.05 . 1 945. 

Hun kinderen : 
1 . l rma: 0Maldegem 8.04. 1 890, overleden op 30. 1 0. 1 91 8  aan de Spaanse griep. 
2.  Martha: 0Maldegem, 27. 1 0. 1 891 , + Maldegem 7. 1 2 . 1 950, 
huwde met 
Honoré Claeys: 0Maldegem 22.08 . 1 895, +Maldegem 7. 1 2 . 1 950. 
Een dochter: Paula. 
3. Bertha: 0Maldegem, 1 1 .0 1 . 1 893, +Sijsele, 1 0.01 . 1 980, 
huwde met 
Gesar Van den Abeele :  0Maldegem 25.06 . 1 897, +Maldegem 4.07 . 1 974. 
Hun kinderen: Ferdinand, Marie-Madeleine, Roger. 
4. Hermina: 0 Maldegem 20.05 . 1 896, +Maldegem, 30. 1 0. 1 9 1 8 . 
5. Paula: 0Maldegem 1 5 .06 . 1 897, + Maldegem, 30. 1 0. 1 9 1 8  aan de Spaanse griep 
6. Helena: 0Maldegem,  28.03. 1 90 1 , +Maldegem, 2 .02. 1 992, 
huwde met 
Henri Claeys: 0Maldegem, 3. 1 2. 1 904, +Maldegem 1 0.05. 1 986. 
Kinderen: Christiane, Lutgarde, Walter, Äntoon. 
7. Stella: 0Maldegem, 1 9.02 . 1 903, +Maldegem 2.02. 1 953, huwde met 
Frans Van den Abeele: 0Maldegem, 5 . 1 1 . 1 898, +Maldegem 1 8. 1 1 . 1 961 . 

NOTEN 

1 MUSSCHOOT DI RK, Wij gaan naar Amerika, Tielt, 2002, p. 75. 
2 DE SMET E" Eeklose uitwijkelingen naar Amerika (Xlde-XXe EEUW), Appeltjes van het Meetjesland, 28, 

1 977, pp. 1 3-42. 
3 John Deere { 1 804-1 886), uitvinder van de stalen ploeg. Oprichter van 'Deere and Company", een bedrijf bij 

Moline voor de fabricatie van landbouwmachines. 
4 MUSSCHOOT D" a.w. p. 63. 
5 DE SMET E" p. 32. 
6 Van Landuyt werd in de Verenigde Staten Van Landuit. 
7 Arthur Van Lancker had en grots drukkerij. De Gazette van Moline zou er gedrukt geweest zijn. Het blad hield 

op te bestaan in 1 940. 
Andere geraadpleegde bronnen: 
Gemeentearchief Maldegem: bevolkingsboeken 1 870 - 1 940. 

http://www.ancestry.com. 1 Met dank aan vele familieleden in Maldegem en In lllinois, V.S. 
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Bijnamen uit 

Maldegem en Middelburg 

Jeroom Van Maldeghem 

Toen we in 1 996 in het tweede jaarboek van het Ambacht Maldegem een artikel l ieten 
opnemen over de Kleitse bijnamen, was dat in de overtuiging dat ze een rijk, kleurig en 
tevens waardevol deel u itmaken van onze volkscultuur. Toch ging dat gepaard met een 
zekere schroom,  omdat " . . .  de mensen nog steeds wat gegeneerd kunnen zijn over de 
bijnaam die henzelf of hun voorouders ooit toebedeeld werd", zoals we het toen 
formu leerden . Immers, een bij- of lapnaam is niet altijd vleiend. Het artikel was echter een 
succes, u iteraard niet het minst in Kleit zelf. Het boek was snel u itverkocht, en dikwij ls 
werd m ij nog de vraag gesteld: ''Zijn d'r nog van die boeken te krijgen met de 
Kleitenaars?"  Uit  bi jnamen spreekt namel ij k  ook een vorm van sympath ie en 
verbondenheid. We kregen lpf toegezwaaid uit de mond van velen, slechts een enkel ing 
heeft er ons scheef op aangekeken. En we kregen ook de aansporing: "Ge zoudt dat ook 

eens moeten doen voor Middelburg, want ge zijt gij toch van daar, of voor Maldegem, of 
voor Donk". 

Met deze bijdrage zijn we daar aan toe. Omdat we bij het artikel over Kleitse bijnamen 
een vrij u itvoerige inleiding brachten over naamgeving en namen, beperken we ons h ier 
tot enkele essenties. 

De al lermeeste fami l ienamen zijn qua oorsprong te herleiden tot vier categorieën: 
plaatsnamen zoals Van de Kerckhove, Vander Donckt, Van Maldeghem, Van 
Waetermuelen . . .  
beroepen, bv. Temmerman, De Smet, De Cuyper, De Vilder, De Lathauer . . .  
voornamen, zoals Peeters, Janssens, Coppens (van Jacob, Kobbe}, Maes (van 
Thomas) . . .  
toenamen of bijnamen, bv. De Pauw, Van Eenooghe, Mettenanxt, De Moerloose, 
Goeghebuer . . .  

Goed en wel beschouwd zijn echter zowat ál le fami l ienamen ooit als bijnaam toegekend 
om in een gemeenschap de zovele Jans en Pieters, Barbara's en Kathelijnes . . .  die er 
rondl iepen van elkaar te onderscheiden. 

Famil ienamen kwamen eigenlijk pas goed vast te liggen sinds, ingevolge een besluit van 
het conci l ie van Trente ( 1 545-1 563), de parochiepriesters verplicht werden registers van 
dopen, huwel ijken en begrafenissen bij te houden. De notitie gebeurde veelal zoals men 

252 1 het hoorde, echte spell ingsregels waren immers nog onbestaande. De declarant die een 



dopeling ter kerke bracht, zijn voorgenomen huwelijk kenbaar maakte of de begrafenis 
van een verwant ging regelen, kon in veel gevallen zelf n iet schrijven. In onze streken 
begon men over het algemeen met parochieregisters in het eerste kwart van de 1 7de 
eeuw. Sinds de oprichting van de burgerlijke stand in 1 796, onder het Frans bewind, werd 
meer gelet op de schrijfwijze. In recente tijd deden nieuwe fami l ienamen hun intrede 
vooral tengevolge van migratie. 

Tot 1 987, toen de wetgeving versoepeld werd, was het de regel dat de voornamen die 
men toekende moesten voorkomen in de heil igenkalenders of de bijbel of ontleend zijn 
aan h istorische figuren. Tegenwoordig mag een ambtenaar van de burgerlijke stand een 
voornaam slechts weigeren als die vroeg of laat om een of andere reden voor het kind 
bezwarend zou kunnen zijn .  Lange tijd deed de maatschappij daarbij aan zelfcensuur. Zo 
rust op de voornaam Adolf sinds 1 944 een taboe. Daartegenover staat dat in de laatste 
decennia heel wat nieuwe of minstens toch niet-traditionele voornamen hun intrede 
hebben gedaan zowel door immigratie als onder invloed van de media, nog andere als 
gevolg van toegenomen individualisme: niet zelden wordt een naam verzonnen om 
daarmee origineel of exclusief over te komen. 

De bijnamen waarover wij het hebben, zijn relatief recent, namelijk in voege tot zowat de 
jaren zeventig, tachtig van vorige eeuw, soms gebonden aan enkele generaties van een 
familie, soms gebonden aan één persoon. Het fenomeen blijkt namelijk uit te sterven 
sinds de jongere generaties niet langer in de schaduw van hun kerktoren bl ijven wonen. 

Onze bijnamen zijn namen waaronder personen gekend waren of zijn in hun eigen 
volksgemeenschap, in een buurt, gehucht of dorp, uitzonderlijk in  een ru imere streek 
indien ze die beroepshalve, bv. als handelaar, aandeden.  Ze werden toegekend omwi l le 
van een bijzonder fysiek kenmerk, een karaktertrek, een gebrek of kwal iteit, een 
beroepsbezigheid, een plaats- of hu isnaam, een voorouder. I n  de bevolkingsregisters zijn 
ze vanzelfsprekend niet terug te vinden. 

Hierna dus, zonder enige aanspraak op vol ledigheid, een bloemlezing van Maldegemse 
en Middelburgse bijnamen. We beginnen met Maldegem. 

Soat woonde op het Vossenhol; dat was Raymond Ardeel .  

Tegen bakker Marcel Baert zei men Nonkel Roaman. H ij adverteerde overigens onder de 
merknaam Nonkels Natuurbrood, een brood van Nonkels was een begrip, ook tot ver 
buiten Maldegem. 

Maria Bol lé stond algemeen bekend als Klokke Bollé; ze h ield een goed beklante 
gleierwinkel nabij de markt van Maldegem. 

Kaafke Bonte uit de Bogaarde was de zoon van Marcel Bonte. 
In dezelfde wijk woonde Juut Klasse, alias Jul ius de Vogelaere. 

Een gekende slager in de NQordstraat was Sjein Kiep, voor de burgerlijke stand Gaston 
Borgonjon. 

Een zekere Kroes uit de Noordstraat was de vader van Elena De Langhe. 



Elvira De Rycke en haar broer h ielden in dezelfde straat de ijzerwinkel van Smet (de) 
Reek'ns open. 

Pier Kleut, zijnde Pieter Borgonjon, haalde in  de kerk het stoelgeld op, pl ichtsgetrouw en 
doelbewust. "Kleut" is Maldegems voor "kluit" ,  een geldstukje van 1 0  centiem, een tiende 
dus van onze vroegere frank. Dat was destijds het tarief voor een zitplaats in de kerk. Het 
muntstuk is al lang uit de omloop. 

De Bottel iers waren op het Vossenhol gekend als Tiesten. Zo was er o.m. Leopold Tieste. 

Over Frans D'Aubioul ,  de u itbater van 't Hof van Brussel ,  een burgercafé in de 
Marktstraat, sprak men als Frans Ette. 

Wie in  Maldegem de naam De Li l le hoort, dacht daarbij tot voor enkele decennia op de 
eerste plaats aan de Foto's. Die bijnaam danken ze aan het feit dat enkele leden van die 
gekende fami l ie al vroeg een fototoestel bezaten en daar gretig gebruik  van maakten. I n  
d e  Maldegemse politiek waren d e  Foto's, vooral in d e  jaren dertig van vorige eeuw, de 
rivalen van de Buffalo's, de aanh�ngers van de partij Cuelenaere. 

Sasseur was de vader van René De Metsenaere u it de Oude Aardenburgse Weg. 
Mogelijk had die bijnaam iets van doen met "chasseur", het Frans voor jager. 

Tegen Diederik Meire uit de Brielstraat zei men Bleken Meire. 

Wiezeke den Bik, genoemd naar een bok, een mannetjesdier, woonde op de wijk 
Moerhuize. 

Jozeph Posman van Moerhu ize noemde men Seef Dries, en Barbara Posman was 
gekend als Batje Dries. Andries of Dries was de naam van een voorvader. 

Nog op Moerhuize was Flippe De Smet gekend, wat stond voor Felix De Smet. Zo werd 
Felix Verstringhe ook Flippe Verstringhe genoemd. 

Marie Claeys noemde men Marie Deuk. 

Een gekend figuur  was Omer Tjep, Omer Longuevi l le. H ij woonde op 't Fort. 

André Verstringhe droeg de bijnaam Fasse Verstringhe. 

Bèrke, Albert De Baets woonde in  de Noordstraat, Peuter De Baets in de Warmestraat. 

't Zotje Lootens was de broer van Clarisse Lootens. 

Rieten Fabrie was Henri De Smet van 't Vossenhol. 

't Lapperke was een Van de Kerkckhove uit de Warmestraat; Lapperke was ook de vader 
van meester Wil lems. 

Aan de Rokalseide woonden August Raeman en I rma Hutsebout, respectievel ijk 
bijgenaamd den Bruinen Gust en den Eierk/its. 



Op 't Molentje werd Michel Braet den Ankere genoemd. Vanwege het verboden 
gezelschapsspel op kermissen, ankers en zonnen? Of bleef h ij ankeren,  hangen op café 
en smeet hij dus zijn anker uit in de bierwinkel? 

Op dezelfde wijk konden we ook Fonne Djolle, alias Fons Marclé ontmoeten. 
Pol den Hoed was een Wil lemarck van 't Molentje.  
Den Beer Landeghem was ook van ' t  Molentje en Baas Gril (Crul)  was van de Noortem. 

Ook den Broes was een Wil lemarck. 

De naam Koeieklinke dekte de fami l ienaam Verwi lst. 

We vermelden nog Triekske Maenhout en Beuske Bram. 

Koave Minnaert was van den Briel en Scheve Marie was van den cité, zoals de wijk 
Akkers destijds genoemd werd . 

Hippoliet, in de omgang Po/iet, Cuelenaere werd den Tienduustere genoemd, en daarmee 
doelde men op de rijkdom van de famil ie. Maldegem was trouwens, zoals ik zelf ergens 
in het West-Vlaamse hoorde, de streke van de diezenden. 

I k  vermoed dat Pieter Bruneel een verwoed kaartspeler was, want h ij kreeg de passende 
toenaam Manille naar het bekende kaartspel . 

Eema en Sjef Caere hadden als echte namen Emma en Jozef De Baere. Van Baere naar 
Caere is maar één letter opschuiven in het alfabet, maar het zal wel z'n reden gehad 
hebben. 

Bakker Cyriel Standaert u it de Noordstraat werd Stute Standoart genoemd, "stute" zijnde 
Maldegems voor boterham. 

Bestond de tendens langere voornamen te verkorten - Po/iet is daarvan een voorbeeld -
dan waren ook dragers van moeilijke, lange of vreemd kl inkende fami l ienamen daarvan 
niet zelden het slachtoffer. Richard Van den Genachte werd zó R ichard Koane. 

Van Poelvoorde werd Poef. Poefke van Stobrugge ventte met groenteplantgoed. 

Jacques lnghelram noemde met Jacques Ritsoart, eenvoudigweg omdat h ij bij Rotsaerts 
molen in de Stationsstraat woonde. 

Langs de Rokalseide woonde een Bama, in werkelijkheid Raymond Lievens. 

Lotte S/oovers was Gusta Roets; ze was met een De Sloovere getrouwd en werd op een 
paar dagen na honderd jaar. 

Op 't Vossenhol kreeg BertraQd Laureyns de kleurrijke toenaam de Negus. 

Op 't Vossenhol woonde ook nog Stalin, een gewichtige of beladen naam voor Camiel 
Laureyns. 



Seys klonk voor de volksmond veel te beschaafd en gemaakt. Gusta Seys werd dus 
Gusta Sies. De u itspraak van die famil ienaam had dus duidelijk een West-Vlaamse inslag. 

Emma Wil lems werd Eema Zwart. 

Natje S/ekke was een Van Kerrebrouck. 

Tegen Rosa Bultinck werd Miene Roakels gezegd. 

Ree de Koeier was Honoré Geys. 

Volgens onze betrouwbare zegsman, die zich overigens wel eens een binnenpretje · 
veroorloofde tijdens zijn u iteenzetting, was bakker Omer De Bruyckere ook gekend als 
Bouvier, mogelijk een erfenis u it de tijd dat brood nog met de hondenkar aan huis werd 
besteld. 

Giest Gazze woonde in  de Noorthem en heette eigenlij k  August D'hooghe. 

Op den Akker woonde Manden Stok. 

Marie den Braem was Marie Timmerman en er was ook een Lena den Braem. Ze 
woonden in een woonwagen , in het Maldegems een "spi lkot". 

We noemen ook nog Beuze Stave. Die naam doet vanzelfsprekend denken aan de 
Leuvense stoof, een Vlaamse buiskachel .  

Wie het over Meir Katte had, bedoelde daarmee Omer Van Landschoot. 

Iemand van wie men beter z'n toenaam niet vernoemde in z'n bijzijn ,  was Hector Clyncke 
uit de Stationsstraat. Men noemde hem Tor miauw, en dat zou h ij te danken hebben aan 
de katten die h ij tijdens de oorlog stroopte en in de stad verkocht voor konijnen. 

Achi l les Taeldeman wist dat h ij tot Mazjor, Majoor herdoopt was. 

René De Groote noemde men Oen Bras. 
" 

Den industrie blijkt ook een bijnaam geweest te zijn .  

Sasse was Jeroom Cockheyt. 

Oen Bei was een veel voorkomende bijnaam voor de Cockheyts, maar ook Omer de Love 
noemde men zo. 

Een vervormde achternaam kreeg ook wie Cockuyt heette toebedeeld: in het Maldegems 
werd dat Koekoek. 

Wie in Maldegem garen voor al le slag naaldwerk van doen had, haalde dat in de 
Stationsstraat bij de Sekretairkes, de gezusters Vermeersch wier vader 
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De bijnaam Schapers verwees over het algemeen naar het voorkomen van 
schaapherders in iemands naaste famil ie of onder de verwanten.  Zo ging August 
Lammens door het leven als Guuslje Schoapers. 

Alice Heyman noemde men Lies Kasse. Kasse staat voor kast, maar het kan ook 
verwijzen naar de beschermhoes rond een fietsketting. 

Henri Laureyns werd Rieten Preus. "Preus" kan doen denken aan preuts, wat verwijst 
naar hoogmoed, als het al niet te maken heeft met de Du itse landstreek Pru isen . 

Liza Keute was een viswijveke dat op 't Fort woonde. Ze was van Brusselse afkomst. 
"Keute" verwijst naar haar beroep, namelijk de kuit van een vis. 

Arie Meike was Henri Meire. 

Tegen een zekere Mariette werd den Hengst gezegd. 

Molenaar Hector De Vildere van de Molenberg noemde men behalve Tor Vilders ook nog 
Tor Wippe. Die naam kreeg h ij omdat h ij mankte. 

Bij afkorting noemde men Betrand Van den Bossche Bert Basse. 

Tiene Seule woonde op den Akker en heette eigenlijk Clementine Wil lemarck. Haar broer 
Prosper was Pèr Seule. We weten niet of "seule" hier iets te maken heeft met het West
Vlaams voor "emmer". 

Op Moerhuize woonde Pette Cromheecke, die voluit Petrus heette. 
Tegen Raymond Cromheecke zei men kort maar goed Batte. 

Op den Briel woonde Tiele Gat. 

Camiel D'hoore werd Ko d'Oore. Hij woonde in de Bogaarde. 

Op "de scheiding", dat is de Fortuinstraat, woonde Petrus de Vleeschouwer, gezeid Peet 
Codee. 

Sam van Fladders was de volkse naam voor Sam Van Hoecke van den Akker. 

Louis den Hond was Louis de Clercq. 

Henri Allemeersch werd Rielje Ko. 

Ari Tsep was Henri Longuevi l le. 

Elodie Wil lems van 't Vossenhol was bij iedereen gekend als Eele Peke. 

De Bol/aerts waren eigenlijk Van den Nestes. 

Honoré Van Caeseele werd den Djoak genoemd. Hij genoot de faam een groot spion j 257 geweest te zijn in de oorlog van 1 4- 1 8. 



Joseph Couvreur, afkomstig van Kleit maar verhuisd naar Maldegem, noemde men den 

Zeem. 

Martha Kloef was Martha Couvreur u it de Bogaarde. 

De Vossenholse Kloeke Mie/ was Emiel De Zutter. 

Tegen Adelin Van Kerschaever zei men Kozen, all icht afgeleid van "kozijn". 

Melkventer Marcel Roeygens van Eelvelde was Schardeunooge, sardienenoog. 

Henri Claeys werd met de bijnaam den Langen C/oas bedacht. 

De bijnaam Den ha/ven frank werd toebedeeld aan Hector De Smet van de Bogaarde. 

Neefje Keljoane woonde op den Briel en heette eigenlijk René Vanderbeke. 

René Lippens uit de Warmestraat werd Schaveute genoemd, wat uiteraard verwijst naar 
schavuit of deugniet. 

Wrongske Sjette had als eigenaardigheid dat h ij acht sloeg op alles wat op het trottoir of 
net ernaast lag. Men zag hem dan ook regelmatig voorover bukken om een of ander op 
te rapen dat hem dienstig kon zijn .  

Het frietkraam van Lolje Dekkers op het marktplein had een sterke reputatie in Maldegem 
en aangrenzende paroch ies. 

Fietsenmaker Edmond de Smedt was alom gekend als Monlje Pie of Pies. Hij was graag 
bij het plezier en stichtte een volkse fanfare, 't blekkene muziek. 

Onder kinderen was Meun eengelke goed gekend. Mijn einlke, mijn engeltje, was de 
echtgenote van schoenmaker Dumon in de Westeindestraat; met die woorden sprak ze 
altijd de kinderen aan in de druk beklante winkel. 

Omer Pikeur of van de Pikeurs, een De Caéstecker, woonde in het spoorweghuis aan 
Stationsplein en verdiende ook zijn brood bij de spoorweg. 

Bèr Poep en zwarten André woonden in een huisje aan het eind van de Bremstraat, op 
de d ijk van de Eede. 

Veel Borgonjons droegen de bijnaam Loen of Loene. Dikke Loene was beenhouwer in 
de Nieuwstraat 

Vinne ploate ventte met vis of mossels 

* * * 

Als geboren en getogen Middelburgnaar kan ik u it eigen herinneringen putten om een 
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steunen op de verbale en geschreven bijdrage die mijn zus Clarisse zal iger, haar 
geheugen pijnigend en van de hak op de tak springend, mij overgeleverd heeft. 
Toel ichtingen houd ik doelbewust zo bondig mogel ijk. Ik breng de bijnamen met de 
eigenl ijke famil ienaam, althans voor zover die mij bekend is. Ik hoop dat n iemand mij dat 
kwalijk neemt! Veel ''fami l ievorsers" zul len mogel ijk bl ij zijn met het vinden van bijnamen 
om hun stamboom zoniet te kunnen vervol ledigen, dan toch op te f leuren . We gaan dus 
op stap langs Middelburgse hu izen. 

Jozef Lampo was Tseppen Lampe. De ingeweken schaapherder, in  dienst bij de famil ie 
Lampo, noemde men eenvoudigweg den Schaper. 
Alfons Lampo was bij de M iddelburgnaren beter gekend als Luuks Lampe. Hij werd graag 
gezien als welstel lende landbouwer. "Luuks" verwijst dus naar weelde. 

Theophiel Schoonbaert was Tieste Schoonbaert. 

Marcel Verbeke stond bij iedereen bekend als Pielje Verbeke. 

Tegen August van Hul le zei men Pater Fieks, fieks in de betekenis van f iks,  rechtop. 

Honoré Slabbinck werd den Keu/ Slabbinck. "Keul" is M iddelburgs voor het kruis van de 
broek, en dat zal wel ontleend zijn aan het Franse woord "cul". Het zou eventueel ook 
"kuil" kunnen betekenen, zoals bv. een aardappelkui l .  

Lucien Slabbinck werd Preuke Slabbinck genoemd. I k  weet n iet of h ij aan die naam kwam 
wegens het dragen van een pruik of door een ongewone haarsnit. 

Den Hoane Slabbinck was de bijnaam voor Camiel Slabbinck. 

Met de Kallekens werden over het algemeen de Leliaerts aangeduid.  De achternaam 
Calle die binnen deze famil ie voorkomt l igt daaraan ten grondslag. 

Madeleine Nobus werd Madeleine Pot, ik vermoed omwil le van haar p ikzwart haar. 

Victor Van Leeuwe was den Beir Van Leeuwe; Benedictus van Leeuwe werd den Dikken 
genoemd. 

Tegen Petrus Waeghe zei men Petten Waeghe. 

Lodewijk Gobeyn werd Loden Gobeyn, in feite een verkorting en vervorming van de 
voornaam. 
In dezelfde zin sprak men van Balje, Barbara Laureyns, en van Karre Bauwens, volu it 
Oscar Bauwens. Jul ie De Zutter werd kort en bondig aangesproken als Uelje. 

Amelie Welvaert was in  de omgang Kasse Welvaart. 

Iedereen in het dorp kende ,Koolje Verstraete, de schoenmaker. Koolje is een afkorting 
van Jacobus. Boer Verstraete was een famil iel id en tevens zijn buur; zijn echte naam was 
Alfons. Plnne Verstraete heette eigenl ijk Henri. 
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Wie in  M iddelburg de naam De Cousemacker d roeg,  kreeg onvermijdelijk de lapnaam 
Stoase. Een "stoase" is het dialectwoord voor een sok of korte kous. 

Medard Coppejans werd den Peirel genoemd. Dat woord kwam van zijn bierhandel , h ij 
was namelijk  depothouder van het bier Perle Caulier. 

Oscar de Zutter werd Pieke genoemd. Waarschijnl ijk kreeg h ij die naam omdat hij 
kerkbaljuw was. 

I n  Middelburg had men ook Pieke Vrouwe, een naam ontleend aan het kaartspel .  Voor de 
burgerlijke stand was ze Sylvia Van Landschoot. 

Pieke Vrouwe, 
Sylvia Van 
Landschoot, en 
echtgenoot met 
ernstige trots 
poserend voor de 
camera. Merk
waardig is ook de 
achtergrond: op 
het lage dak 
liggen "persen", 
dienstig om een 
druivelaar te 
lelden. 



Cyriel Bauwens kreeg de voor zichzelf sprekende naam Schete Bauwens opgeplakt. 

Pierke Schoonbaert was eigenlijk Richard Schoonbaert. 

Kodde Vos was Laurent De Vos. 

De u itbater van 't Oud Stadhuis was destijds André Pyfferoen. Waarom h ij André Sloep 
werd genoemd, heb ik  niet kunnen achterhalen .  

I n  de Gravinne woonde kloefkapper Leon Van Reybroeck; we kenden hem als Stave. 

Cyriel Roels werd Massiene Roels genoemd, en wel vanwege zijn formidabele 
werkkracht: voor het bewerken van zijn land had h ij naar eigen zeggen geen machines 
van doen. 

André Van den Abeele, kapper van beroep, droeg als volksnaam Katte. 

Als fietsenmaker kreeg Arthur  Welvaert de toenaam Kasse; een "kasse" is de 
jasbeschermer aan het achterwiel .  

Arthur Vercruysse werd een beetje onwelvoeglijk Loeren Vercruysse genoemd. Kon h ij 
eraan doen dat h ij scheel keek? 

Nog een bijnaam die iets opvallends in het uiterlijk aandu idt, is Toote Coppens voor Emiel 
Coppens. Opvallend vooruitgestoken l ippen bezorgden hem die: "toote" betekent "tu it" . 

We kenden een Witten en een Zwarten Van Poucke, respectievelijk Marcel en André in 
de doopregisters. De bijnaam hadden ze te danken aan de kleur van hun haar. Den Haze 
Van Poucke was dan weer M ichel . H ij was enorm rap in zijn werk. 

Adrienne Versieck hoorde ik wel eens, als ze er zelf n iet b ij was, Klokke Versieck noemen. 
Dat was niet echt een koosnaam vanwege haar vriendinnen. 

Van hetzelfde laken een broek voor Gi lberte Schram: zij werd Belle Schram genoemd. 

Uit mijn pri l le jeugd herinner ik me Bazinne Hoste. Zij was de weduwe van Francis Hoste 
en woonde aan de Leopoldvaart in 't Polderke. Haar echte naam was Rosa Van 
Audenaerde. 's Zondagsmorgens trok ze samen met mijn moeder op naar de mis. M ijn 
moeder wist steevast wanneer ze aan de dijk moest zijn :  Bazinne had altijd een hoest en 
meldde daarmee dat ze in aantocht was. 

Tegen Marcel Hoste zei men 't V/iegerke Hoste: hij zat altijd sterk voorovergebogen en 
met de ellebogen wijd uit elkaar als hij met de fiets reed, als klaar om op te stijgen !  

Nete van Roste Meutens woonde op "de Congo", de  grens tussen M iddelburg en  den 
Hoorn. Hij heette in  werkelijkpeid René Maenhout. 
Ronny Spinne was de bijnaam van Ronny Maenhout. 

Cyrîel Mortier was gekend als Geete Mortier. 



Klakker De Baets was G ustaaf De Baets, Pummel De Baets was Ju l ien De Baets. 

In de Gravinne woonde een Braam, die eigenlijk Timmerman heette. 

Van Pover de Wup, die verstuikingen kon belezen, is de echte naam mij ontgaan. 

Leopold Verstraete werd Leopold Roets genoemd. H ij ,  de vader van Miel en Lou is, was 
een "voorkind". Zijn moeder vertrok naar Amerika, huwde daar en keerde nooit meer 
terug. H ij werd grootgebracht bij de familie Roets in Maldgem, aldus een fami l iel id van de 
Verstraetes. 

Ik eindig met wat rijmelarijen die ik uit mijn  kindertijd onthouden heb. Met binnenpretjes 
verzonnen we zo'n rijmen op fami l ie- en bijnamen, een woordenspel dat, zoals ik later 
vaststelde, ook "op een ander'' gegeerd was. Ik breng dialect en omzetting. Het 
Middelburgs is immers een grenstaaltje dat een West-Vlaamse klankinvloed niet kan 
loochenen. 

't Is koekt, zei Snebboekt 
Maakt vier, zei Pier Mortier 

'k in gjeen oekt, zei Oebboekt 
Geef gazze, zei Kasse, 
Trekke, zei Van Hecke 

Steke, zei Verbeke 
Laat joen nie doen, zei Pyfferoen 
Geef hem een voaze, zei den Hoaze 

't Is koud, zei Snebbout 
Maak vuur, zei Petrus Mortier, 
'k Heb geen hout, zei Debbaut 
Geef gas, zei Welvaert, 
Trekken, zei Van Hecke 
Steken, zei Verbeke 
Laat u niet doen, zei Pyfferoen, 
Geef hem een pint, zei Van Poucke. 

De echte M iddelburgnaar die dit leest, kan daar zeker nog een eindje op verder breien . . .  



Leeskens 

tussen Spaans en Staats 

Willy Stevens 

A. TOPONIEMEN MET 'LEEST' 

In het toponymisch woordenboek van Karel De Flou vinden we verschil lende varianten 
van het toponiem Leest. Ook de vindplaatsen zijn legio, te veel om ze hier alle op te 
sommen. In Brugge is er een hu is met herberg en een straatnaam die naar Leest verwijst. 
Traditioneel wordt het toponiem, zoals het in Maldegem voorkomt, in verband gebracht 
met Leestemaker. Het was Pieter Bladel in ,  vader van Pieter, die de naam had van 
Leestemaker, omdat hij in het begin van de jaren 1 400 een kasteel had gebouwd bij 
Zoetendale en bij de Lieve, ten zuiden van Middelburg, dat de naam den Leest droeg; het 
was immers in de gedaente van een leest was gebouwd, aldus Karel Verschelde in zijn 
boek "De Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen". 1 

We ons toch opvalt is dat dit toponiem ook in Wingene voorkomt. Men heeft er een 
Leestjesstraat, een Leestjeshoek en een herberg , genaamd het Leestje.2 Ongetwijfeld 
houdt het verband met de famil ie Bladel in .  Of Leestjens ook een heerlijkheid was te 
Wingene kunnen we n iet met zekerheid zeggen. Wel weten we dat Pieter Bladel in (de 
zoon) die men zegt Leestmakers, een heerschip had te Wingene in 1 453. 3 

I n  een document van 1 8  april 1 531 worden de pachtvoorwaarden tussen pachter Rogier 
Rogiers en de abdij van Zoetendale besproken. Het goed dat h ij in pacht nam was 
gelegen aan de Brieverswech. Buiten de toponiemen Leestkens, Leestkinsbrugghe en 
Leeskins dreve willen nog enkele andere opsommen: onder andere de zes ghemeten, 
tkerckestic, de muelestringhen, twiddau, de groote meersch, Roels velt, tachter velt van 
Roels velt, den vetten bilc met de meulenwal, dammekin, quaden dammekin, een bosch 
genaamd Clein Zoetendale, land genoemd tnieulandt en land liggende in tmarasch.4 

Leeskens wordt ook vermeld in  een huwelijkscontract, opgesteld in 1 572, tussen Victor 
Adam de Hames en jonkvrouw Margriete van der Gracht, dochter van Frans . Martin de 
Hames, ridder, heer van Betencourt gaf zijn natuurlijke zoon Victor Adam een bru idsschat. 
De zoon kreeg een jaarlijkse dotatie van 300 pond Tournois, dit komt overeen met 300 
gouden karolusgulden.5 



B. PROCESSEN 

Jonker Ogier Laurin en zijn nazaat, Jan Laurin ,  waren in verschi l lende processen 
verwikkeld. Het proces voor de Raad van Vlaanderen gevoerd in 1 632, geeft ons een 
beeld van de oorlogsomstandigheden eind 1 6de, begin 1 7de eeuw in Middelburg en 
omstreken. Ogier Laurin had geld geleend bij de famil ie van Schoore, heren van 
Marchove. H ij moest daarop een jaarlijkse rente betalen van 20 pond groot, zijnde 1 20 
karolusgulden. Omdat door de oorlog Ogier geen inkomsten had uit het domein 
Leeskens, verzocht h ij kwijting van de jaarlijkse rente. Hiermee waren de schuldeisers, 
Phi l ips de Caloen en consoorten als erfgenamen van de vrouw van Marchove, het niet 
eens. Daarop trachtte Ogier zijn gelijk te halen b ij de Raad van Vlaanderen .  

We hebben het verslag kunnen bestuderen van het getuigenverhoor, dat u itzonderlijk in 
Brugge plaatsvond in september 1 632. Het is onze bedoeling de getuigen aan het woord 
te laten. Zij schi lderen, al dan niet tendentieus en gekruid met peper en zout, de 
toenmalige toestand af. 

Jonkheer Ogier Laurin was in 1 620 eigenaar van het kasteeldomein Leeskens. Daarbij 
behoorde nog eens honderd gemeten land. Sedert meer dan dertig jaar was het kasteel 
bezet door Spaanse huurl ingen, die er in garnizoen lagen. De dijken in de omgeving 
waren doorstoken zodat landen en bossen overstroomd lagen. Daardoor was het 
onmogelij k  voor de kasteelheer om iets te verpachten, laat staan er een opbrengst van te 
gen ieten. Een edict van 31 oktober 1 587 bepaalde dat de schuldenaars tijdens de oorlog 
geen hypotheekintresten moesten betalen. Ogier beriep zich op die verordening. Om zijn 
verweer te kleuren en kracht bij te zetten riep h ij volgende getuigen op: 

1 .  Jonker Pieter van Hecke heer van Haupontieu ,  46 jaar en wonende in Brugge. 

Getuige diende als soldaat in de compagnie van de kapitein Boisset, die in 1 605 in 
garnizoen lag te M iddelburg .  Zijn getu igen is: 

I n  opdracht van de vier leden van Vlaanderen, maar tegen de zin van de toenmalige heer 
werd het kasteel van 1 593 tot 1 604 bezet door vreemde troepen. Het gevolg h iervan was 
dat hij geen pachter gevonden had die het. kasteel en het domein wilde huren. De 
soldaten kapten de bomen in de dreef en het hout dat in de buurt groeide. De 
overblijvende velden bleven ongecultiveerd l iggen. De schuren, stallen en andere 
gebouwen werden door de soldaten vernield. Er werd niemand bereid gevonden die te 
herstel len. De omliggende landen bleven van 1 604 tot 1 6 1 6  onbewerkt. Zij waren 
overstroomd, omdat er bressen in de dijken waren gemaakt. Het zeewater vloeide er 
welig over, wat de vruchtbaarheid uiteraard niet bevorderde. Tot overmaat van ramp 
overstroomde in jun i  1 620 het domein nogmaals. Tot 1 632 waren er zo goed als geen 
herstell ingen aan de dijken gebeurd, met uitzondering van 1 626 toen 1 6  gemeten land 
werden bedijkt. Het bedijken hiervan vergde zo'n grote kosten, dat die nog niet afbetaald 
waren. Het kasteel is nu nog omgeven door het zeewater, dat de grondvesten aanvreet. 
De kelders l iggen er onbruikbaar bij. 

Op het domein en het kasteel van Leeskens lag kapitein Batelle met zijn compagnie, die 
deel u itmaakte van hetzelfde regiment. Nadat Batelle twee jaar op het kasteel lag, werd 
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Detail uit een "nieuwskaart" van Floris Balthasar, 1 604. De kaart brengt het vorderen van de troepen van 
graaf Maurits van Nassau in beeld bij het inpalmen van de streek IJzendijke, Oosturg, Aardenburg,  
Middelburg en Sluis .  Zijne Excellentie wordt h ier voorgesteld in de omgeving van Leeskens. Naar die 
gebeurtenis of fase in de strijd, die slechts enkele weken duurde, verwijzen meerdere getuigen uit  het hier 
behandelde processtuk. 

bende soldaten zijn intrek nemen in het kasteel . De getuige weet n iet onder welke 
compagnie en met hoeveel soldaten de a/feris diende. Van 1 605 af tot het sluyten van den 
vrede lagen te Leeskens ononderbroken soldaten, ik  geloof tussen de drie en vier 
duizend. Al wat de soldaten in de omgeving vonden, zoals klein hout en gras werd 
meegenomen. Getuige bezocht regelmatig het kasteel en domein en bevestigde dat de 
omliggende landen niet bezaaid waren en dat er geen vruchten op het veld stonden De 
soldaten l ieten toch koeien en andere kleinere dieren op de weiden grazen. Het gebeurde 
wel eens dat de vijand die dieren kwam roven. Een tijdje voor het ondertekenen van het 
bestand in 1 609 werd een deel van de compagnie naar het fort te Phi l ippinen gezonden, 
maar het grootste deel van het regiment van den heere van Thoricourt bleef te 
Middelburg .  Toen getuige naar Phi l ippinen trok, zag h ij dat er toch nog grote opgaande 
bomen op Leeskens stonden. Na zijn vertrek werden die geveld, maar door wie kon h ij 
niet vertel len. Op het neerhof stond een oude schuur die door de soldaten werd gebruikt. 
I n  twee kleinere koeienstallen stond het vee van de soldaten. Enkel wat gras en hooi 
konden de soldaten voor hun dieren telen. Het domein was belast met een hypotheek 
waarvan de jaarlijkse rente tot 20 pond groten opliep. 

2 .  De tweede getuige, Simoen Prevost, zoon van Joos, was ongeveer 50 jaar oud. 
Hij was gereformeerd a/feris en kapitein van de gidsen gelegerd in deze streek. Getuige 
werd te Aardenburg geboren en was een tijdlang baljuw van Middelburg .  Joos Prevost, 
zijn vader, was ook verscheidene jaren baljuw geweest. Daardoor wisten zij dat het 
kasteel gehypothekeerd was met een jaarl ijkse rente van twintig pond groot. Het l 265 



kasteeldomein was ongeveer honderd gemeten groot. Het du ivenkot en de schuur, die 
zeer groot was, waren gedekt met schaliën. Al die gebouwen werden vernield zodat nog 
slechts een ruïne van het kasteel en een deel van de kapel overbleef, dat met moeite 
overeind stond. 
Getuige verklaarde dat h ij vaak in het kasteel had gegeten, gedronken en overnacht. In 
1 593 was het kasteel zeer geriefel ijk voor de bewoners.7 

Enkele jaren later zag getuige dat er soms twee, soms vier soldaten op het kasteel lagen 
om de wacht te houden. De ouders van jonker Ogier namen die kosten op zich. Het 
gebeurde dat ze er samen met de soldaten de maaltijd namen. De nabijgelegen landen 
lager er brak bij . Ze waren overstroomd door het zeewater. Omdat de graaf Maurits met 
zijn volk de kust van Vlaanderen bedreigde kwamen in 1 604 op het kasteel en in de stad 
Middelburg verschil lende garn izoenen l iggen. Zelfs na het vertrek van graaf Maurits 
werden er op Leeskens en in M iddelburg drie- à vierduizend soldaten ingekwartierd. 
Zover ik mij herinner waren het soldaten onder het bevel van de heer van Thoricourt, een 
regi ment Ierse soldaten en nog drie of vier compagnieën Du itsers. Na het afsluiten van 
het bestand in 1 609 bleven de troepen nog verscheidene jaren ingekwartierd om bij een 
eventueel verbreken van het bestand de vijand het hoofd te kunnen bieden. De dreef en 
omliggende bossen werden door de soldaten geveld.  Getuige was in die tijd baljuw en 
tevens rentmeester van de graaf van M iddelburg.8 

Ook de graaf had niet de minste opbrengst, wel integendeel h ij had veel schade geleden. 
Zijn bossen werden niet gespaard. Rond 1 61 1  poogde men de dijken te herstellen of 
opnieuw te maken . Een definitieve herstel l ing riskeerde men niet, want geregeld werden 
de nieuwe dijken door de vifand vernield. Het kostte heel wat moeite en geld om de 
gronden aan de Sint-Pietersdijk terug te bedijken en vruchtbaar te maken. De eigenaars 
moesten 25 à 26 gu lden per gemet betalen, of nu de landen bezaaid waren of niet het 
maakte niets uit .  Tot overmaat van ramp werd door de vijand in september 1 621  de Sint
Pietersdijk weer vernield. Het gevolg laat zich raden . Kasteel en omliggende gronden 
overstroomden .  De grondvesten van het kasteel werden door het zoute water aangetast. 
U iteindelijk werd in 1 626 terug een poging ondernomen om 1 6  à 1 8  gemeten te bedijken, 
mits grote kosten .  De opbrengst van de nieuw bedijkte gronden bedroeg slechts 1 2, 1 4  of 
maximum 1 5  stuivers per gemet. 

3. De Franstalige kapitein Pierre Sprangers legde zijn getuigenis af. 
Hij was ongeveer 55 jaar. Hij vertelde dat de soldaten van de garnizoenen van Damme, 
Middelburg en andere oml iggende plaatsen sedert 1 595 tot 1 604 in het kasteel gelegerd 
waren. H ij was begin 1 603 te Brugge aangekomen als alferis en later was h ij te Damme 
en te Maldegem ingekwartierd. Hij diende in  de compagnie van de kapitein Maximi l iaan 
Bernard en ook in het regiment van Thoricourt. Ook h ij was in het kasteel en vertelde dat 
de soldaten alles wat niet te heet of te zwaar was, gebruikten om in hun behoeften te 
voorzien. Het hout van de dreef en de bossen werd gebruikt om barakken te maken. 

4. Volgende getuige is Jacob van Wambeke zoon van Adriaan, h ij was ongeveer 40 jaar 
oud. H ij was geboortig van Brugge. In 1 6 1 5  of 1 61 6  kwam h ij naar Middelburg. Tot zijn 
grote spijt zag hij dat het kasteel en het domein van Leeskens vervallen was. Hij vernam 
van de p laatsel ijke bevolking dat de soldaten verantwoordel i jk waren voor de 
vern iel ingen. In 1 621  kort na het eindigen van het Twaalfjarig Bestand kwam het leger van 
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doorstoken. De landen van jonker Laurin overstroomden nog maar eens. Het herstel len 
of bedijken van de 1 6  gemeten in 1 626 bracht niet veel op, want bij hoogtij overstroomden 
ze nog altijd. Een tiental jaar geleden besloot Jacob het kasteel , of wat er van overbleef, 
te huren. H ij betaalde voor de eerste negen jaar een jaarl ij kse huur  van 1 00 
karolusgulden. Voor de tweede termijn van negen jaar betaalde h ij 40 pond groot of 240 
karolusgulden. Met die kleine opbrengst werden de meest noodzakelijke herstel l ingen 
aan de dijken en aan het kasteel gedaan . Door de insijpel ing van het zeewater moesten 
de omliggende landen, met grote kosten ,  weer vruchtbaar gemaakt worden. 

5. Phi l ips van der Crapen zoon van Gi l l is was 76 jaar oud. 
H ij was een van de oudste bewoners van M iddelburg, er geboren en getogen Hij was 
goed op de hoogte van het rei len en zeilen van het domein, trouwens h ij woonde op een 
paar boogscheuten van het kasteel .  
Getuige was houtkapper op het kasteel . Hij kende de grootouders van jonker Ogier zeer 
goed. Trouwens, de grootmoeder werd 40 jaar - of was het 50 jaar? - geleden in de kapel 
van het kasteel begraven. Op het kasteel was een neerhof met een heel grote en schone 
schuur. De schuur was zelfs met leien gedekt. Stallen en neerhof waren met pannen 
gedekt. Getuige kon niet zeggen of de gebouwen en het kasteel in 1 593 werden verwoest 
maar weet wel dat de vijandelijke troepen van graaf Maurits van Nassouwe in Leeskens, 
Middelburg en omstreken hadden gelegen. Nadat die door de troepen van de koning van 
Spanje waren verdreven, namen het regiment van de heer van Thoricourt en nog 1 7  of 
1 8  andere compagnieën hun intrek op Leeskens. 
Hoelang die er gebleven zijn kon getuige niet met zekerheid vertel len. Hij had wel gezien 
dat de olmen gebruikt werden om barakken te maken en om zich te verwarmen. Ook de 
graaf van Middelburg deelde in de klappen .  Op 800 of 900 gemeten is geen enkele boom 
bl ijven staan. De dijken werden om de haverklap doorstoken, zodat alles overstroomde. 
Nadat het leger van de koning van Spanje in Reygersvliet was aangekomen werd de Sint
Pietersdijk andermaal door de vijand doorstoken. U iteindelijk werd in 1 626 toch een 1 6  tot 
1 7  gemeten land ingedijkt. 

6. Jan de Roovere zoon van Pieter was 55 jaar oud. 
Hij was landbouwer in Middelburg maar zag in  Maldegem het levensl icht. Toen hij nog 
piepjong was verhuisden zijn ouders naar M iddelburg. Hij was paardenknecht in het 
kasteel .  Het was een prachtig kasteel ,  overvloedig omringd met bomen. Het neerhof 
omvatte prachtige gebouwen en een grote schuur  gedekt met leien. De graaf Maurits van 
Nassouwe had er met zijn troepen gelegen. Nadat ze verdreven waren, bevolkte de heer 
van Thoricourt met zijn manschappen het kasteel . Ook in M iddelburg lagen er van zijn 
manschappen, wel meer dan 2000 man. Bij het ondertekenen van de wapenstilstand hielp 
hij de soldaten naar het fort van Phi l ippinen verhu izen. Getu ige herinnerde zich nog goed · 
dat in 1 621 de vijand de Sint-Pietersdijk doorboorde. 

7. Meester Jan Baptiste van Belle was raadspensionaris van Brugge. 
Met zijn 82 jaar stond h ij eenzaam aan de top .  In 1 583 kwam de prins van Parma met zijn 
leger in Eeklo. Tot het tekenen van de wapenstilstand hebben altijd soldaten in garnizoen 
gelegen in Middelburg en op het kasteel van Leeskens. Wisselend lagen er soldaten van 
de vijand, als van de koning van Spanje op Leeskens. In 1 583 en 1 584 lagen de soldaten 
van de kapitein Symoen o'p Leeskens, in Moerkerke, in Broodseinde en op andere 
plaatsen. De vijand had eerst Middelburg en daarna de omgeving veroverd. Ze bezetten 
die plaatsen totdat de graaf Frederik van Berghe met zijn soldaten in 1 604 en de vijand j 267 



verjoeg. De troepen van Thoricourt namen dan Leeskens en Middelburg in .  Het 
doorsteken van de dijken begon al in 1 583 of 1 584. Het gevolg hiervan was dat de akkers 
n iet meer verbouwd werden,  al les was verlaten .  In 1 61 2, enkele jaren na het 
ondertekenen van de wapenstilstand, kregen de wateringen van Beoosterede en 
Bewesterede vergunning om de d ijken te herstel len. Getuige merkte ook op dat het 
gebru ik  van de term Sint-Pietersdijk verkeerd is. Bewesterreede wordt bij abuuse 

genaempt sint Pieters dyck deurdien men de dijckaige van Sint Pieters eerst heeft 
begonst, volgens zijn verklaring. Het indijken van de polders kostte meer geld dan dat het 
waard was. De geschotten beliepen 20 of 21 pond groot soms wel 24 of 25 pond. Het 
beetje opbrengst dat men uit de landen kon halen, woog niet op tegen de kostprijs. Toen 
onze troepen in 1 621  in Reygersvliet toekwamen werd de dijk door de vijand eens te meer 
doorstoken. 

8.  Joncheer Pieter Baltyn schepen het Vrije was 66 jaar oud. 
H ij getu igde enkel over het herstellen van de Sint-Pietersdijk. De geschotten of 
belastingen die op de nieuw gewonnen landen moesten betaald worden waren vaak 
hoger dan de opbrengst. Ogier Lauryn bezat vier geschotten in de Maldegemse polder. 
Elk geschat bedroeg 37 schell ingen 1 0  deniers parisis per gemet. De belasting op zijn 
andere in eigendom gelegen landen bedroeg 2 pond 1 5  schel l ingen groot op ieder gemet. 
Volgens getuige was dit n iet te hoog gezien ze in Lapscheure belast werden op 7 pond 6 
schel l ingen 4 groot en in Beoosterede op 7 pond 6 schel l ingen 3 groot en 4 deniers elk 
gemet. De landen in de Maldegemse polder benoorden de Lieve werden belast op 3 pond 
2 schel l ingen 4 groot. Pieter Baltijn was penningmeester-generaal van de dijkage in het 
jaar 1 6 1 1  of 1 61 2 . Het duurde wel enige jaren vooraleer de dijken af waren Door het 
verleggen van de slu izen , die.door de tempeesten vernield waren, kort na het beëindigen 
van de vrede in 1 62 1 , en het doorsteken door de vijand van de dijken werden de landen 
weer eens overspoeld . 

9. Octaviaen Maurijsen, zoon van Laureins, was 49 jaar oud. Hij was gezworen landmeter 
van het Vrije. Zijn getuigenis komt in grote l ijnen overeen met dat van de vorige getuigen. 
Hij verklaarde dat de geschotten niet overal gel ijkmatig verdeeld werden. 

1 O.  De volgende getuige is Matthys Frederycx, zoon van Niklaas, was 55 jaar en woonde 
in Middelburg. Jonker Matthys Lauryn was schepen van het Vrije. Samen met jonker 
Jheron imus Lauryn9 gebruikte h ij het goed en het kasteel te Leeskens. Het kasteel was 
goed voorzien van bomen, dreven en gebouwen. Dit bleef zo tot de opkomst van de 
troebelen. Vanaf het ogenblik van het doorsteken van de dijken kwam het kasteel met zijn 
oml iggende landen onder water te l iggen . Grote schade werd toegebracht omdat soldaten 
zowel van de vijand als van de koning van Spanje, in het kasteel in garnizoen lagen. Sluis 
werd in 1 604 belegerd. Alle bomen op het domein werden gekapt. Ook de graaf van 
Middelburg deelde in de schade. Zoals een andere getuige verklaarde, bleven zijn bossen 
i n  M iddelburg niet gespaard. Door het oorlogsgeweld werden de landen niet bezaaid. 
Al les lag er heel verlaten bij. 

1 1  . Kapitein Charles de Lannoy legde zijn verklaring af. Hij was 50 jaar en commandant 
op het fort van Sint-Job. 
In 1 605 diende h ij onder het reg iment van Thoricourt in de compagnie van de kapitein 
Franco Ryo. Eerder was h ij alferis geweest in dezelfde compagnie. Zijn regiment, samen 
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kasteel van Leeskens in, om vervolgens M iddelburg te bevrijden. Kapitein Ryo was de 
eerste die met een honderdtal soldaten het kasteel bezette. Daarna kwam kapitein Baltel 
en dan weer een a/feris, genaamd Ie Grand, het kasteel bevolken. Gedurende de 
wapenstilstand werd het kasteel van Leeskens altijd door soldaten bezet. Het hout van de 
bomen werd gebru ikt om barakken te bouwen en voor verwarming.  

1 2. Pieter la Mote, zoon van Jacques, woonde te Moerkerke en oefende het beroep van 
landbouwer uit. H ij was ongeveer 49 jaar. Hij kwam n iet naar Brugge om zijn getuigenis 
te geven. De burgemeester en de schepenen van Middelburg hadden volmacht om de 
landbouwer op 26 november 1 630 in het schepenhuis te ondervragen .  Pieter zei dat in 
1 604 of 1 605 de soldaten van de Spaanse vorst zich meester gemaakt hadden van 
Middelburg en ook van het kasteel van Leeskens. Korte tijd daarna werden ze door de 
vijand (de Staatsen) u it het kasteel verjaagd. Maar ook deze laatsten werden op hun beurt 
door de Spaanse regimenten verdreven. Getuige had meegevochten om Leeskens terug 
in te nemen. Tot het begin van 1 609, jaar van het bestand, werd het kasteel bezet door 
soldaten. Tijdens de schermutsel ingen werd de dreef gekapt en werden bossen gerooid.  
Dan werden de forten van Sint-Frederik en Sint-Donaas vóór Sluis aangelegd. Door het 
oorlogsgeweld werden de omliggende landen niet bewerkt en bleven ze braak l iggen. Na 
de wapenstilstand begon men de Sint-Pietersdijk te herstel len. Dit was van korte duur, 
want in 1 621  werd hij weer doorstoken. Door het insijpelen van het zeewater werd voor 
de poort van het kasteel een groot gat geslagen. 

1 3. Jan de Bree, zoon van Pieter, was landbouwer in Moerkerke. H ij was 58 jaar oud. Na 
de val van Antwerpen woonde h ij een tijdlang in Middelburg .  De bossen in Middelburg en 
rond Leeskens waren door de soldaten gerooid. Je kon vanuit de stad het kasteel, en 
vanuit het kasteel de stad zien l iggen. Hij beaamde dat de landen er braak bij lagen en 
dat alle activiteit was stopgezet. 10 

Tot zover de getuigen . 

Na het Twaalfjarig Bestand ( 1 609-1 621 ) werden de gevechten tegen de rebel len, zo 
werden ze door de Spaanse vorst genoemd, verder gezet. I n  1 622 werd aan de Spaanse 
koning Phi l ips IV een buitengewone subsidie van 1 .000.000 - lees wel één miljoen!  -
gulden toegekend (door de vier leden en de geestel ijkheid van Vlaanderen) om de stad 
Sluis en omliggende streken aan te val len. Een supplementaire belasting op het maalgeld 
moest dit bedrag opbrengen. 1 1  

Wie denkt dat onze gerechtelijke instel l ingen nu traag werken, mag zijn mening herzien .  
I n  1 653 werd in hoger vermeld geschi l  een eindvonnis geveld. Dit is een 33-tal jaar na het 
indienen van het eerste verzoek. Onnodig te vermelden dat de oorspronkelijke eisers en · 
verdedigers ondertussen overleden waren. Geen nood, de nakomelingen namen hun 
taak over. 

I n  1 653 neemt Jan Laurin ,  als erfgenaam van Ogier, het op tegen Lodewijk van Schoore, 
heer van Marckhove en Phi l ippe Calonne Courteborne, die gehuwd was met Anna van 
Schoore. In zijn betoog verwees Jan nogmaals naar het edict van 1 587. 

Tot in 1 604, jaar van het be(eg van Sluis, bracht het domein genoeg op om de jaarlijkse 
intrest van de hypotheek te betalen , aldus de verweerders. Trouwens, in een uitspraak 
van het hof van 1 9  juni 1 593 was er al een kwijtschelding van twaalf en een half jaar j 269 



intrest verleend. 1 2  De eis van jonker Jan Laurin, in de naam van jonker Ogier, werd door 
het hof als n iet ontvankelijk verklaard en de zaak werd gesloten. 

NOTEN 

1 KAREL VERSCHELDE, Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen, Brugge 1 867, p. 1 5- 1 6. 
2 K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie, 9de deel, Brugge, 1 929, kolommen nrs. 463,462,457. 
3 SAG, Registers van Schepenen van Gedele, reeks 330, register 26, folio 1 94. In de staat van goed van Geerolf 

de Keerle uit Wingene lezen we dat hij gronden had te Wingene gelegen onder het heerschip van Pieter 
Bladelin. Daarover heeft de heer M. Martens al uitvoerig in een vorig artikel uitgeweid. Zie Jaarboek X van 
Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, 2004, pp. 50-54. 

4 RAG, Fonds Raad van Vlaanderen, register 960, folio 1 07 verso. Getuigen bij het contract waren Gheeraert 
Seppen, baljuw, Pieter Root, burgemeester, Paul Duerinck griffier, allen van Middelburg en Jan de Kempenaer, 
pensionaris van Aardenburg. Zij stonden de prelaat terzijde. 
Colaert Ie Furnier, Philips van Maldeghem en Arnold Bruusch stonden Rogier Rogiers terzijde. 

5 RAG, Fonds Raad van Vlaanderen, register 979, folio 292 verso. 
Philippe d'Ongnies, ridder, heer van Ongnies, Reninghe, Watou, Nevele burggraaf van 
Ledrenghem en kapitein van het kasteel van Sluis in 1 572 was gehuwd met Margareta de Hames. Zij was de 
dochter van Martin. Philippe en Margareta bekrachtigden de dotatie van hun vader aan Victor Adam. Er waren 
wel enkele voorwaarden aan he:t"contract verbonden. De voornaamste was dat het natuurlijk kind van Martin 
slechts 200 gulden kreeg zolang Margareta de Hames zou leven. Na haar dood kreeg hij de volledige som. 
Hiermee werd de vroegere testamentaire hypotheek van Martin aan zijn zoon herroepen. Die hypotheek was 
gerealiseerd op de gronden onder Leeskens. Nog andere voorwaarden m.b.t. de heerlijkheid Liekerke onder 
Leyseele werden in het huwelijkscontract opgenomen. Na de dood van haar moeder Claudine Hugonet, 
gezegd Saillant, die vrouw was van Middelburg, kwam Margareta de Hames in het bezit van Middelburg. Nog 
vroeger was Willem Hugonet alias Saillant, vader van Claudine, heer van Middelburg. 

6 Alferis, afgeleid van het Spaanse alferez, betekent vaandeldrager in het leger. Dit is een zeer belangrijk officier. 
Werd tijdens de slag het vaandel van de tegenpartij veroverd, dan was die tegenpartij verslagen. 

7 Simoen zal als kind, samen met zijn vader die baljuw was, vaak op het kasteel verbleven hebben. 
8 Margareta d'Ongnies stierf op 21 mei 1 602. Ze was gehuwd met Richard V, baron van Merode. In 1 6 1 7  werd 

Middelburg tot graafschap verheven ten voordele van hun zoon Philippe die in 1 62 1  stierf. Hun twee zonen, 
Joris en Philippe, overleden kinderloos vóór hun vader. Margareta Elisabeth de Merode huwde met Philippe 
Lamoral de Gand gezegd Vilain, graaf van Izegem. Aldus kwam Middelburg in diens handen. 
Zie : Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, Leuven 1 760, deel 1 ,  blz. 1 7 1 . 

9 Mathijs Laurin en Jerome (Hieronymus) Laurin waren beiden zonen van het echtpaar Mathijs en Radegonde 
Duquesnoy. Hij was heer van Leeskens en schepen van het Vrije van 1 546 tot aan zijn overlijden in 1 592. We 
merken op dat getuige spreekt van Jerome en niet van Ogier! 
Ogier huwde met Johanna de Mol en was op zijn beurt heer van Leeskens, en luitenant-kolonel in het leger 
van de Spaanse vorst. 
Zijn oudste zoon Jan werd op 23 oktober 1 640 tot ridder geslagen en huwde met Maria de Vos van Steenwijck. 
Dit gezin telde enkel meisjes. Zijn tweede dochter, Isabella, bracht door haar huwelijk Leeskens in handen van 
de familie Damarin. 
Eén van de getuigen vertelt dat de grootmoeder van Ogier in de kapel van het kasteel begraven was. Uit de 
genealogische gegevens blijkt dat die grootmoeder Anna Isabella d'Onche moet geweest zijn. Anna Isabella 
was de echtgenote van Pieter Lauwerijn, die in 1 522 overleed, en schepen van Brugge was. Na het overlijden 
van Jan de Baenst (+1 485), die gehuwd was met Margriete (+1 497), dochter van Colaerd de Fever, kwam 
Leestjens immers in handen van de Lauwerijns. Colaerd de Fever was echtgenoot van Margriete, dochter van 
Pieter Bladelin (de oude). 
Hierover kan men ook nog naslaan - let wel te raadplegen met meer dan een korrel zout - J. Gailliard, Bruges 
et Ie Franc, deel 1 .  Ook nog D'Hont- De Wapenaert: Quartiers généslogiques des Fsmi/les Flsmandes. 
Bruges, 1871, blz. 420 e.v. 

10 RAG, Fonds Raad van Vlaanderen, bundel 4446. 
1 1  RAG, Fonds Raad van Vlaanderen, register 989, folio's 84 en 87. 
12 RAG, Fonds Raad van Vlaanderen, register 7602, folio 255. 



Wat gebeurde er 1 00 jaar geleden 
in Adegem, Maldegem en 

Middelburg? 

Een kroniek van het jaar 1 907 

Jozef Oobbelaere 

Voor dit n ieuws werd vooral gebruik gemaakt van de weekbladen 't Getrouwe Maldeghem 
van Victor De Lil le en het Weekblad voor West-, Oost- en Zeeuwsch-Vlaanderen van 
Gustaaf Parrin .  Maar ook de verslagen van het schepencollege en de gemeenteraad van 
Adegem, Maldegem en Middelburg werden nagezien . Nieuws uit 't Getrouwe Maldeghem 
en uit het Weekblad voor West-, Oost- en Zeeuwsch-Vlaanderen wordt aangeduid met 
respectievelijk GM en WB en informatie uit gemeenteraad of schepencollege met GR of 
sc. 

Zondag, 24 Maart 1 9 07. 
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Algemene situatie in  België 
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Op 1 2  april 1 907 viel de katholieke regering Paul de Smet de Naeyer over de duur van de 
werktijd in de mijnen, maar de echte oorzaak was de verdeeldheid over de overname van 
Kongo. Het is ook het jaar dat het wetsvoorstel-Coremans inzake de vernederlandsing 
van het vrij middelbaar onderwijs verder werd besproken in de Kamer en voor veel 
discussie zorgde. De Vlaamse beweging streefde naar gelijkberechtiging van Frans en 
Nederlands en vooral jonge Vlamingen voelden zich daartoe aangetrokken. Victor De Lil le 
was een verdediger van meer Vlaams, vooral in het onderwijs. De bisschoppen van 
Belgiê hadden het jaar daarvoor al een initiatief genomen door de lnstructions col/ectives 
uit te vaardigen waardoor een beetje meer Nederlands toegelaten werd in het middelbaar 
onderwijs, maar de voertaal r.noest nog altijd Frans bl ijven.  Voor het hoger onderwijs was 
de situatie nog slechter, want al les was nog u itsluitend in het Frans. Dit was niet te 
verwonderen als men kardinaal Mercier hoorde verklaren da( het Vlaams niet geschikt 
was voor het hoger onderwijs. 1 271 



I n
_ 
1 9�7 overleed ook priester Adolf Daens, medestichter van de Christene Volkspartij. H ij 

stierf i n  Aalst op 1 4  jun i ,  nadat hij zich uit de politiek had teruggetrokken. Op economisch 
vlak was er de inhuldiging van Brugge-Zeehaven, wat gepaard ging met grote feesten. 

olennelle des Ports de Bru es et Zeebru 
Plechtige inhuldiging door koning Leopold IJ van haven Brugge-Zeebrugge op 26 ju l i  1 907. 

Van midden jun i  tot midden september was er een tentoonstel l ing in Brugge over het 
Gu lden Vlies. In 1 907 werd prins Albert van België (de latere koning Albert 1) in de orde 
van het Gu lden Vlies opgenomen. 

Een nieuwe klas in de school van Kleit 
Vanaf 1 januari startte de aangenomen gemengde school van Kleit met een vijfde klas. 
Dat was nodig door de sterke aangroei van leerl ingen. De lessen werden gegeven door 
een niet gediplomeerde hu lponderwijzeres, mits een vergoeding van 500 frank (GR 
Maldegem 4 januari 1 907). 

Begrafenis van Jul ie Van Hoorebeke, weduwe Francies Tytgadt 
Op woensdag 2 januari werd in Maldegem Jul ie Van Hoorebeke begraven, de weduwe 
van Francies Tytgadt. Om 1 0.30 uur  vertrok men vanuit haar woning naar de kerk en de 
kist werd gedragen door tien werkl ieden. Er was enorm veel volk, niet alleen van 
Maldegem maar ook van de omliggende gemeenten. Er waren veel hooggeplaatste en 
gezaghebbende personen. Opsteller Parrin verwees naar andere begrafenissen waar ook 
bu itengewoon veel volk aanwezig was, zoals bij de vader van burgemeester Charles 
Rotsart de Hertaing, oud-notaris Louis Wallyn, burgemeester Hippol iet Cuelenaere en de 
schrijfster mevr. Courtmans-Berchmans (WB 6 januari 1 907). 



Aanwerving voor het leger 
Leopold Versieck was gemachtigd door de minister van oorlog om jongel ingen van goed 
gedrag aan te werven voor het leger. Aan het voetvolk betaalde men 1 600 frank voor twee 
jaar dienst, paardevolk moest drie jaar dienst doen en kreeg 1 0  frank meer per maand 
boven de soldij. Om te beginnen kreeg elke jongel ing op voorhand 300 frank contant 
uitbetaald (GM 6 januari 1 907) . 

Plaatselijke nieuwstijdingen. 
MALDBGHEM, i2 JANUARI. 

Katholieke Vrije Burgersgilde van Maldeghem. 
-0-

ZONDA.G, i3 JANUARI i007, om 4 ure stipt, 

L U I S T E R R IJ K  A V O N  O F  E E S T  
• angeboden aan de Eere· en Werkende Leden 

der Maatschappij .  
:Rente Deel. - D E  HA.NO VAN GOD, drama 

in 8 bedrijven . Personen : 
De Graaf de Saint Ignace, voorheen Mürger. 
Rodoll, z1Jn zoon, ad vokaat. 

· Jarbeau, voorheen Stelner,ztjn vertrouwellDg. 
Schmidt, gewezen handelaar. Hana, kamerknecht. 

iO minuten rust. 
Tweede Deel. - HET STANDBEELD VAN 

T�.U..R, TE KIJKEGEM, kluchtspel in 2 �nn. � Personen : 
-.Z. �'"15tttgem�t. \ DNiilm; z1Jll blecbt. el.Ur. . Zoekets'r veldwachter. llr 4J,fona, beeldhouwer, 1 Stlnus. 

� Pollfle. - Volk' van KlJkegem. 
' BZELGEZANG, blijspel met sang in één be-

drJJf. Personen.: 
1. Jan Vm Leesten, leerzenmaker. Oril'D1Jn, zoon van ,Jan. 

Mr Van PeerdewotteI. dootor. �.An�n, z.Un broeder. 
K&i'el, vrltild van Crlap�n. 
Vimden ,Btouoke,· kleermak'er.. · 

llexicaauohe oU1cl81', hrmilii.lten.•10ldaten. � open .om 3 i/2 u11e, - De �deren � 4- ie jar.en, ·wordep niet �vaard • ...: -- te rooken iJl de saaJ.: � ._ · , 

Avondfeesten in Maldegem en Adegem in januari 1 907. 

L U 1 S T E R  R IJ K  A V 0 N D F E E S T  
gegeven door de Fanfarenmaatschappij " Ver
eenigde Vrienden n in hun gewoon Lokaal, bij 

Louis Boels-Do Keyser. ten DorpB, OP ZONDAG 27 JANUARI 1907. 
Programma. - Eerste Deel. 

1. Openiugstuk, voor Fanfaren. 
2. Vóór de vortooniog, kluchtige tweespraak. 
3. Romance. 
4. IN DE W �R, blijspel. 

i5 minuten rust. - Tweede Deel. 
5. Polka, voor Piston. 
6. Kluchtlied. 
7. EENE ZITTING VAN DEN GEMEENTE

RAAD VAN BOSCHBEKE, blijspel in i bedrijf. 
8. DEFTIG VOLK, kluchtige tweezang mot 

spraak. 
9. HÉLENE, air varié voor piston, door Tb.Do Pré, 
Deuren open om 3 i/2 ure. Begin om 4 ure stipt. 

Eerste plaats i fr. Tweede 0,50 lr" 
Streng verboden in de ia,a,l te rookeJ:!· 

Arthur Roets kandidaat voor veldwachter in Maldegem 
Door het ontslag van veldwachter Jozef Roets was er een betrekking vrij voor 
veldwachter. Er waren drie kandidaten, die aan de voorwaarden volledig voldeden ,  
namelijk Arthur Roets, Camiel Bral en  Charles Regelbrugge. De gemeenteraad stelde aan . 
de hogere overheid Arthur Roets, zoon van veldwachter Jozef, voor als eerste kandidaat 
en Camiel Bral als tweede kandidaat. Arthur Roets zou 800 frank per jaar verdienen (GR 
Maldegem 4 januari 1 907) . 

Opslag voor Alfons Van Maldegem, Victor De Lil le en Camiel De Sutter 
De jaarwedde van Alfons Van Maldegem, tweede schrijfbediende op het gemeentehuis, 
werd van 250 op 400 frank gebracht en deze van ontvanger Victor De Lille van 800 op 
900 frank. Victor had sedert 1 899 geen verhoging meer gekregen en de ontvangsten voor 
de gemeente waren ondertûssen sterk gestegen. Camiel De Suttter, onderwijzer in Donk, 
had 21 jaar dienst en dus recht op een jaarwedde van 1 900 frank (GR Maldegem 4 januari 
1 907) . l 273 



Pauseli jke gedecoreerden 
Deken Kamiel Hu lpiau van Eeklo reikte in zijn dekenij het erekruis Pro Ecclesia et 
Pontifice uit aan de ontslaggevers van 1879 en dit in  naam van bisschop Sti l lemans van 
Gent. Het waren onder andere juffrouw C. Dumonceau (rustende onderwijzeres, 
Middelburg) ,  A. Sch ietse ( rustende onderwijzer, Middelburg),  Jozef Tine! (koster, 
Maldegem) en Edmond Van Cauwenberghe ( rustende onderwijzer, Adegem). Deze 
laatste kon om reden van ziekte de aandoenlijke plechtigheid niet bijwonen (WB en GM 
20 januari 1 907) . 

De bevolking van Maldegem en Adegem nam toe 
Met de bevolkingsaanwas in  Adegem en Maldegem ging het goed, want het aantal 
inwoners steeg respectievelijk met 1 06 en 56. De bevolking van Eeklo verminderde 
daarentegen met 23 eenheden. Volgens Victor De Li l le was de vermindering in Eeklo te 
wijten aan de emigratie naar Amerika en het feit dat de mensen in Maldegem beter aan 
de kost kwamen. "Ons volk leeft met de commercie; 't zijn al keunekoopers en 
verkens . . .  smokelaars dat men ziet. Onze koopmans loopen 't al af en ze kennen zoo 
goed Sente Pier, zes uren van hier, als de linden op de markt. En de commercie is eêl, 
zei Berten Lameire, maar ge moet ze kennen" (GM 20 januari 1 907). 

Emigratie naar Amerika 
Op zaterdag 1 9  januari vertrokken van uit Antwerpen naar Amerika I rma De Li l le (vrouw 
van Simoen Van de Walle) uit Maldegem, Ju les Claeys en René Van de Velde uit Adegem 
(WB 20 januari 1 907). 

t Woensdag is te Gent overleden, in den 
ouderdom van 73 j aren, Mevrouw Ma

thilde Muller, weduwe van Mijnheer Louis 
Wa11yn, · oud-notaris te Maldeghem. Heden 
Zaterdag heeft de lijkdienst plaats in de 
kerk van Maldeghem, om 10 1/2 ure. waar
na het lijk in den familiekelder is bijgezet. 

Overlijden van weduwe Louis Wallyn in Gent 
(WB 20 januari 1 907). 

Ruzie tussen smokkelaars en douaniers 
Een Maldegemse famil ie die op de grens woonde, had zeven Rotterdammers (varkens) 
zitten in een kot en wou die verder naar Belg ië brengen. Net op tijd zag het gezin een 
tolbeambte afkomen , die onmiddell ijk een schot om hu lp loste. Het kot werd onmiddellijk 
gesloten en de varkens werden op Nederlandse bodem gejaagd. Ondertussen waren de 
tolbeambten met twee en daar zij het recht hadden om dertig meter over de grens te 
gaan, zetten zij de achtervolging in .  Maar daar kregen ze met de Nederlandse bevolking 
te maken, die natuurl ijk partij koos voor de smokkelaars. De Nederlanders klampten zich 
vast aan de mantel van de tolbeambten, bedreigden hen met bezems en vorken, zodat 
de beambten losl ieten en terug naar België gingen (GM 27 januari 1 907) . Wellicht ging 
het over Octavie Dumonceau en haar zonen Gustaaf en Ach iel Buysse, die later 
veroordeeld werden. De vrouw kreeg vier maanden voorwaardelijk en een geldboete van 
2000 frank. Ze moest nog eens 1 000 frank boete betalen voor de varkens die niet 
aangeslagen konden worden . Alle drie werden ze nog eens veroordeeld voor 30 frank 
boete voor smaad en 200 frank boete voor opstand, bedreiging en dienstweigering (GM 
en WB 1 7  maart 1 907). 
Vele Rotterdammers werden in die tijd gesmokkeld, want deze beesten kwamen in groten 
getale voor op de markten, alhoewel de grens voor die varkens gesloten was. 



M�1Wli��Ml&�&�llJrlm 
EDMOND V A N  REYBROECK·VERSTR 1 N G H'E 

STATIESTRAAT, 18, MALDEGEM. 
Groo te en schoone keus van allerhande 

MEUB ELEN . zooa ls : Bedden met Ressorts 
en Mat rassen , Lavabos, Nachtta,fe�s. K�ssen, 
Stoelen, Tapij,tetl " �ipoleu-m , ".!l'oiles -0i.Pèe8; 
alle soorten van S,piegels, encadreeren van 
port retten, printe·n ,en d·iplooms, enz. enz. 

Spo edige bediening. - Matige prijzen . 
. N . B .  Men gelieve goed op het adres te 

etten , Statiestraat 18. 

Pensioenaanvraag onderwijzer Jul ien Van Cauwenberghe 
Jul ien Van Cauwenberghe was de broer van de vroegere Adegemse hoofdonderwijzer 
Edmond Van Cauwenberghe. Ju lien had in Adegem nog les gegeven van 1 oktober 1 867 
tot 30 juni 1 870. Nu was h ij gemeenteonderwijzer in Sint-Margriete en h ij wou met 
pensioen gaan. Daar de gemeente moest meebetalen in dat pensioen, werd zij om advies 
gevraagd. De gemeenteraad ging akkoord. Ju l ien werd in Sint-Margriete opgevolgd door 
zijn zoon Jozef Van Cauwenberghe (GR Adegem 29 januari 1 907) . 

Zending in Maldegem en Adegem 
De hernieuwing van de zending in Maldegem begon op zondag 3 februari . Vier paters
redemptoristen van Antwerpen kwamen preken:  Bouckaert, De Ruyck, Vanderbeke en 
Labis. Bij hun vertrek schreef men: "Ze waren gekomen met de vorst. Ze vertrokken met 
de dooi" . 

B E R I C H T .  
Er i s  te bekomen bij we en Ken ROTSAERT, 
Mulders, Sta tiestraat , Maldeghem, ie kwallteit van TARWE� en HAVERSTROO met de- hand �edorschen, alsook HAVERKAF. Er is �tijd GECIJLINDER HAY�R t� koop · 
en bevelen ons aan voor het ClJhnderen van Haver, Mais, Boonen en Mout, hetwelk zeér voorde-eiig is voor het voeder.en . · / 

Op zondag 1 0  februari begon de zending in Adegem . " Twee paters-redemptoristen 
komen om de verloren schapen wederom op de goede weg te brengen". Een week later · 

meldde men dat de zending in volle gang was en dat de kerk dagelijks door de mensen 
bestormd werd om de sermoenen te horen .  Op de sluit ingsdag was het groot sermoen 
met daarna pauselijke zegen. Een week later kon men lezen: " We hebben dus hier de 
heilige zending gehad; dagen van zaligheid, voorzeker op weinige plaatsen zoo zeer 
gewaardeerd als in het stille en gelukkige Adeghem buiten de wereld" (GM 24 februari 
1 907). 

Typhuskoorts in Kleit 
De gouverneur l iet een geneeskundig rapport opstellen over de typhuskoorts die onlangs 
in een paar huizen in Kleit uitbrak. Het besluit was dat het hu is van Leonard Plaiy in de 
Harinkweg diende ontsmet te worden (SC Maldegem 8 februari ) .  l 275 



Loting in  Maldegem 
Op maandag 4 februari om 9 uur in het Gildenhuis in de Statiestraat in Maldegem 
kwamen de jongel ingen loten van Adegem, M iddelburg, Maldegem en Sint-Laureins. Sint
Laureins kwam altijd als laatste aan de beurt en kon dus enkel loten uit de overblijvende 
nummers. Soms was dit ongunstig als er nog veel lage nummers overbleven, maar nu 
speelde het lot i n  hun voordeel . Voor de laatste negen trekkers schoten enkel nog hoge 
nummers over, zodat dezen al lemaal vrij waren van legerdienst (GM 1 O februari 1 907) . 

Eretekens voor brandweerlieden 
Jan Grootaert en Eduard De Bruyckere werden op het schepencollege u itgenodigd om 
hun ereteken te ontvangen. Eerste sergeant Jan Grootaert kreeg het kruis van 2de klas 
en sapeur-pompier Eduard De Bruyckere de medail le van 1 ste klas. De burgemeester 
spelde het ereteken op hun borst en overhandigde hen hun diploma. Een maand later 
werd sergeant-fourrier Louis De Li l le vereerd met het burgerkruis van 2de klas (SC 
Maldegem 1 3  februari 1 907). 

Ontucht in Maldegem 
De politiecommissaris van Maldegem l iet in zijn verslag d.d. 20 februari weten dat 
gebeurtenissen in het drankhuis van E . D.B. als ontucht diende worden beschouwd. Het 
ging over een drankhuis in de Gentsesteenweg. De herbergier, zijn vrouw en zijn dochter 
kregen een verbod van twee jaar om nog spijzen of drank te verkopen en de commissaris 
werd met het toezicht daarop belast (SC 20 februari 1 907) . 

De Ontvanger der rechtstreeksche 
belastingen te Maldegem, zal openbaar 
verkoopen, 

den Vrijdag achtsten Maart, 
om twee uren namiddag, 

mits komptant geld en 
zonder verhooging : 

· DRIE . HOLLANDSCHE 
KALFKOEIEN. 

De verkoop zal plaats hebben bij 
Pieter Braet, . N oordstraat1 l\1aldegem. 

Een smokkelhistorie uit Middelburg 
Op maandag 25 februari bij de eerste du isternis trok een konvooi koeien over de grens 
tussen paal 353 en 354 ter hoogte van het dorp Middelburg. De douaniers Van de Putte 
en Hendrickx hadden het gezien en verwittigden luitenant De Bevere en onderbrigadier 
De Zutter uit Maldegem, die hen kwamen vervoegen. Met vier zetten ze de achtervolging 
in. Af en toe kwam men een verdachte persoon tegen, die wel l icht even poolshoogte 
kwam nemen. Om 2 uur 's nachts haalde men de achterban in in de Leegweg in Sint-Kruis 
bij Brugge. De luitenant riep dat ze de revolvers moesten laten vallen, maar de 
smokkelaars riepen: "Durft ge naderen, we slaan u dood". De lu itenant loste een schot in 
de lucht en de smokkelaars stoven weg. Men vond drie koebeesten, wel l icht de meest 
vermoeide, de andere waren nog verder weg. De luitenant besloot terug te keren. Thuis 
waren de vrouwen van de douan iers immers zeer ongerust en bijgevolg bl ij toen hun man 
ongedeerd terugkwam. De koeien werden op 8 maart openbaar verkocht (GM 3 maart 
1 907). 



Kantoor Yan de11 Notaris lJ' ALL Y 
TE MALDEGHEM. 

-o-

V E N D  I T  l E N . 
Op Maandag I l  Maart 1907, om twee ure 

namiddag, voor Sieur Eäuard De Bruy
ckere, negociant te Maldeghem, Dorp : 

r o  D'AFBR.A.AK .van drij Woonhui
zen, staande op de Marktplaats. 

2° Partij HUIS MEUBELEN in soort, 
als :· Marmeren Schouw, Kleêrkassen, 
Stoelen, Zetel , Ménagère, Stove (colon
ne:), Tafels, Commode, Kuipen, Emmers, 
Vleeschkuip, Toog , Vleeschblokken, 
Foûrneys, twee Ketels, Waschmachien. 

1 0,000 kilos Beeten en Aardappels 
(Waaikens). 

_ Pannen, Kepers, Platen, Pannelatten, 
Eiken Stukken, _Beuken Traphout, Ol-
men Hout.;: ; ' · -

...Busschen, Persen, E-rwtrijs, Zakken, Bàtep, f Iau��n,' ouq Lfzef ,.Suz. . . m!n!._dd�tJk daaina:_zjl:l�èr _ten bebqe
ve vat;_ de_� gemeent� '.'.�degbem ook 

erkqc�J:. wçrdeiü_ ', 1:�,� .:_�r· ---- - . 
lREa" .,..BRANDSPUITKOT. � . .  

Afbraak op de Markt 

. .  __ Plaatselij)e ,nieuw.stijdingen. 
MALDEGHEM, 23 FEBRUARI • 

De zaak van ons nieuw stadhuis gaat 
goed vooruit. De toekomende week zal men 
begin nen met het !lfbreken der huizen op d·e 'M�rkt ,en· op Maandag 1i Maart zal Mijnfi'e'er de Notaris Wallyn overgaan tot 
d� opénbare verkooping dezer afbraak. 

Eduard De Bruyckere op de Markt was begonnen met de afbraak van een schuurken, 
want zijn erf was onteigend voor het n ieuwe gemeentehuis. Het schuurken dateerde van 
1 871 (GM 3 maart 1 907). 

Lelietjes-van-dalen in Kleit 
Duizend roeden land werden in Kleit beplant met lel ietjes-van-dalen in opdracht van een 
bloemist uit Gent. Ongeveer dertig knapen en meisjes konden aan 1 frank per dag aan 
het werk. Het planten van deze meibloempjes was in Duitsland gestart en was daar een 
succes. Het plantje kon later in pot gedaan worden en in  de winter op tafel gezet. Men 
hoopte dat het zou aanslaan en in de toekomst een broodwinn ing zou betekenen voor de 
arme mensen. Noot: plantje en bloemetje waren wel giftig (GM 1 O maart 1 907). 

Tram Breskens-Maldegem 
Het was het 20ste boekjaar van deze maatschappij en volgens het jaarverslag van 1 906. · 
was de toestand goed. Het aantal reizigers was met ca. 8000 gestegen en het 
gemiddelde per dag was nu 464 reizigers of een stijging met 22 tegenover het vorige jaar. 
Het hoogste aantal op een dag was 987 en het laagste 81  (op tweede kerstdag 1 906, toen 
er veel sneeuw gevallen was) (GM 1 O maart 1 907). 

Mevrouw Van Oye kreeg een ereteken 
Carolina Pety de Thozée kreeg het pauselijke ereteken Pro Ecclesia et Pontifice omwille 
van haar deelname aan vele goede werken. Zij was getrouwd met Albert Van Oye, 
provincieraadsl id .  Bij het huwelijk van hun dochter Florentina met Marie Edmond Biermé 
in 1 896 stonden ze vermeld als wonende in Maldegem, maar verblijvende in Sint-Gi l l is bij 
Brussel (GM 1 7  maart 1 907). l 2n 
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Victor De Li l le vertelde over adel l i jk goed in  Maldegem 
Victor De Li l le had zelf nog horen vertel len dat de prins van Croy zich indertijd van zijn 
eigendommen in Maldegem wou ontdoen en kopers zocht. Constant Haelewijck, Louis De 
Smet en Jacob Vermeersch sloegen de handen in elkaar en zouden kopen. Het 
Princeveld moest er ook bijgenomen worden, want het bracht minder op dan het kostte 
aan belasting. Maar de vrouwen wilden eerst de kastelen zien. Phi l ip Pecsteen kocht het 
echter al leen ,  n iet duur  volgens De Li l le, hoewel h ij de exacte prijs niet kende. 
Erfgenamen van de Pecsteens waren de adel l ijke famil ies Rotsart de Hertaing en Dhont. 
Begin 1 820 zou Phi l ip Pecsteen al gehandtekend hebben als baron Pecsteen .  Toen 
kon ing Wil lem in 1 8 1 7  in Maldegem verbleef, logeerde h ij bij Phi l ip Pecsteen .  Het bed 
werd nog bewaard bij mevrouw Louis Van Hoorebeke-Wallyn . Victor De Lille besloot dat, 
als zijn verhaal n iet helemaal ju ist was, de lezer het hem moest laten weten (GM 1 7  maart 
1 907) . 

_.. · · �· · -De beer Fe ix Bo els , een der oudste j-nwon�rs van Adeghem, isW.oensdag aldaar 
plechtig pegraven . onder_ een grooten toe
loop -van Ja:rp.i!ielegen . vrienden en kennis-
· en.�" :�ij -was- te Br.�gge geboren den 5 Juni 0.1. 17 ·· . . · ·. .  . - . - . :e..L.; " __ . - - . - ·  . - . , -

Stapelplaats voor benzine in de Voorstraat 
Alfons en Camiel Longuevil le, rijwielhandelaars in Sint-Laureins, vroegen toelating om 
een veldsmisse en een opslagplaats voor hoogstens 300 l iter benzine op te richten in de 
Voorstraat in Maldegem, wat na onderzoek werd toegestaan (SC Maldegem 1 2  april 
1 907) . 

, Aan de Wielrij�ers en Rijwielkoopers ·van 
Maldegem en omstreken wordt bericht, dat 
ons huis te M aldeghe1t1, nevens de Trani-

is. : 'Statië, .geopend 
I..iontcuewllle, St Laureins . . t.�--

Velos .Wanderer. - Reparatiö�. 
-

.& desbem. - Bij een vlaskoopman , uit 
de Moerwege, is een stelsel van rooi;l_erij 
uitgevonden waarbij het vlas in den winter 
op· drie dagen kan roeten en- waarvan de 

.stoffen 40 °{o meer wnarde hebben dan in 
andere rooderijen ; vlaskoopers die &- be 
lan� in ·hebben, mogen dit stelsel komeri 
bez1cbtif.'en . · 

Bakkerijen De Bruyckere en Caeckaert 
Eduard De Bruyckere, broodbakker en winkelier, vroeg eind april toelating om een 
broodbakkerij met bakoven en smisse te mogen oprichten op zijn erf in de Statiestraat. 
Arthur Caeckaert vroeg toelating om een broodbakkerij met bakoven op te richten op zijn 
erf gelegen Knesselarekalseide in Kleit. Andere bakkers volgden. De gebroeders Camiel 
en Arthur Verkinderen vroegen toelating voor een brood- en suikerbakkerij in de 
Vakekerkweg en Pieter Spelier voor een broodbakkerij in de Noordstraat. Al deze 
inrichtingen werden onderworpen aan een onderzoek de commodo et incommodo, maar 
er waren geen bezwaren, zodat de aanvragen werden ingewil l igd. 



Het spookte in de Warmestraat 
Meer dan 500 mensen gingen kijken .  Men geloofde er niet in ,  maar voor al le zekerheid 
en vooral u it n ieuwsgierigheid ging men er toch eens poolshoogte nemen. Volgens de 
heer Parrin waren de spoken er enkel om de mensen bang te maken en schade toe te 
brengen, en moesten ze bijgevolg streng gestraft worden .  En een mens dat wat geleerd 
was, geloofde daar zeker niet i n .  Terwijl velomaker Emiel Ysebaert naar het spook was 
gaan zien, werd bij hem in de Vakestraat een nieuwe fiets gestolen (GM 2 1  april 1 907). 

Adeske•.-Deze ·�ieek zijn te Adeghem · 

yertrokkeri en te Antwerpen scheëp gegaan 
in :b.estemming. voor San-Fr�ncisco (A:meri
ka}, de genaamde · Henri Cornelis . en Jules 
Sierens, beiden hier wonende . ' t  Is te S1n'." 
Francisco dat verleden,jaar die groote aard

;beving plaats had·, · -die· bijna geh�el de stad 
verwoeste. Wij wensèhen beiden de goede 
reis en veel gel�k ip. qe �ieuwe wereld. 

Emigratie naar Amerika (WB 21 april 1 907). 

Veearts André Van den Eeckhout tot leraar benoemd in Kuregem 
De Maldegemnaar André Van den Eeckhout was reeds vele jaren gehecht aan de 
veeartsenijschool van Kuregem en was daar nu volgens een mededel ing in het 
staatsblad tot leraar benoemd. Voor rekening van het parlement bezocht h ij de 
hogescholen van Heidelberg, Parijs en Wenen en nu was h ij in München (GM 1 9  mei 
1 907) . 

Alfons Van Maldegem werd bibl iothecaris 
Gemeentebediende Alfons Van Maldegem werd tot bibl iothecaris aangesteld in de 
volksboekerij , waar h ij Eduard Perquy opvolgde. Het openingsuu r  was op 
zondagvoormiddag van 1 1  tot 1 2  uur (SC Maldegem 29 mei 1 907) . 

Over de geschiedenis van de aardappel 
Na de hongersnood van 1 7  40 zou de teelt van de aardappel voor menselijke consumptie 
aangemoedigd zijn door de overheid. Er was evenwel discussie over wie de aardappel · 
hier verspreid had. Sommigen noemden een zekere Parmentier uit Frankrijk, maar die 
was pas in 1 737 geboren. Volgens andere bronnen was het Antoon Verhu ist uit de 
omgeving van Brugge, die voor de verspreiding in  Vlaanderen zorgde. De aardappel 
kwam u it Amerika, meegebracht door de Spanjaarden na hun verovering van het 
overzeese continent (GM 21 april 1 907). 

Een nieuwe kop voor 't Getrouwe Maldeghem 
De editie van 1 2  mei verscheen met een nieuwe kop. Het was de derde keer dat 't 
Getrouwe vergroot werd. Toen het voor de eerste maal verscheen in  jul i  1 888 was het 
blad niet half zo groot als nu. Nu was het het grootste blad van het land en zou well icht 
nooit groter worden. Victor noemde zijn weekblad de Belgische Times (GM 1 2  mei 1 907). l 279 
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. :.f. Op Onzen Lieven Heer Hemelvaartdag 6 rqnd den .middag, is te Maldeg-hem schielijk overleden , ma11r niet onvoorziens, 
Jui vrouw Cr..EMENTlA VAN Loo , zuster va-n 
cte·n . eerw. héèr P. Van _,Lo_o . :pastoor ·vll.ll. 

· 'Maldeghem. De gèäéhle" overfectene was Ha 
van de Derde Orde van den H. Franciscus 
en te G:�nt 15eboren den i5 Juni 1838. · 

De L1Jkd1enst, gevolgd van de.Begr�ving, 
zal plaats hebben op Maandag aanstaande : l;)-Mei .  om 10 ure 's morgends. · · 

' 

/ � De Vigiliën zullen gezongen worden den 
Zondag namiddag, oui 3 ure. · 

. · Eene brooddeeling zal gedaan worde'n 
aan de armen der parochie. " · 

- Maandag: �erd t� Adeghem, ond� 
· een groot\'ln · toeloc.p van fäi:nilie; . vriende 

en �enn-issen", plechtig:·!?egraven , J ufvro.ti:. 
'. Marie Th�f��� y�:i;,str:y .r;i_gé_. -i!l 4en· g.ezègen·• 
den ouderd-0m"• ·vaxr .s't" j'ar.�li: .:z�t· ·was"" ptè

'* 
fec_te van !!d(i ·ii"-rq�t� �q� :kf éinè�Qbk' . . ' è: ;:tlS�?.�- ' ltt�J'Î��p· .�g_ádj.ciiÇ h•'��� ·q: : �liJl.PP�f!§� · .�nlè.�:;. 

Overlijden van Clementia Van Loo 
en Marie Therese Verstrynge 

Met de Broeders op schoolreis 

& • e" � e". - Maandag, Tweede Sioxen
dag 

.
• _ doen .de Xaverianen van Adeghem en 

Kleit, 500 man sterk, een uitstapje naar 
Ant�erpen ,onder geleide van deq eerw .heer 
De V1sschere, on derpastoor. Zij vertrekken 
's morgens -met den eersten trein en zullen 

.'s avonds met den laatsten ter.u�eeren. 't Zal een oprecht plezierreisje zijn.· 
·E!O op deb. derden .Kermisdag rullen de 

meisj_es qer Zondagschool en- Congr�atie 
de sta� Halle b!3zoeken, nabij_ _Bcy.ssel. '#a� h,et m1.rakul�us be�ld van Ooz:e L1ev.e. Vr_ouw �erust .�ri _er j��rlij,k13 ,'zqoy��l. -yol-k7:D�3,l'tQ..é 
s tr99111t2�_![.99��- ��J�\j�3:P.d�.t!t�PJ.!:�-.;P.. - iF'���n-ue1'�0�,;ziu:;µen l ti:·-�·_; ... - \ ,.r - 1 • •  --... ."""" ---- • • -- -

.;._ weii,'seii�ri �án allen de oede reis.-:. 

Bezoek van de Xaverianen van Kleit en Adegem 
aan Antwerpen 

Antoon De Li l le, de 1 2-jarige zoon van Victor en leerling van de Broederschool, schreef 
een verslag over de schoolreis op 28 mei naar de streek van Oudenaarde, met Kerselare 
en Tiegem als hoofddoel .  De leerlingen vertrokken om zeven uur  met de trein en via Gent 
ging het naar Oudenaarde. Waar mogelijk werd een kerk of een bedevaartsoord bezocht, 
maar ze mochten ook een pi_ntje drinken in de Werkmanskring in Oudenaarde. Daarna 
trok men te voet naar Onze-Lieve-Vrouw van Pamele, waar men een biefstuk met patatjes 
at voor slechts 1 ,  1 O frank. Na een bezoek aan Tiegem kon de terugreis aangevat worden. 
Het weer was niet zo goed, maar toch was iedereen tevreden (GM 2 juni 1 907). 

,lf.-1 L DEGEJ! 
'$t-A 11f"11 1 11s;;rstifhl - Dr ·'fulfl1111ts 

De Broederschool begin 1 900. Links 'meester' August De Ceuninck. Rechts broeder Juliaan (Jan Van 
Cauteren) en veel leerlingen. 



De school van Strobrugge, gebouwd in 1 907. 

Een school op Strobrugge 

: : : :� : : : ' '. . " .... 
" . 

Pastoor Pieter Van Loo vroeg toestemming om een schoolgebouw te mogen oprichten op 
Strobrugge, langs de Aardenburgseweg en de Noordbroekwatergang. Voor de gebouwen 
langs de Aardenburgseweg was de gemeenteraad akkoord, maar voor het deel van de 
gebouwen langs de watergang diende men eerst toelati ng te vragen aan de 
hoofdingenieur van Bruggen en Wegen. De school zou bestuurd worden door de zusters 
maricolen zoals op het Vossenhol.  Ook in het Centrum werd er door de zusters maricolen 
bijgebouwd met enkele grote gebouwen en een kapel (SC Maldegem 1 2  jun i  1 907). 

Een school op de Appelboom in Adegem 
De bewoners van de wijk Appelboom vroegen aan het gemeentebestuur om een lagere 
school en bewaarschool te mogen oprichten. De raad was de vraag genegen en gaf 
opdracht aan het college een onderzoek in  te stellen (GR Adegem 1 8  jun i  1 907). 

®®�@@®� 
Gemeente Maldeghem . 

-o-

C 1 R QUE LIBOT 
OP DE MARKT, 

is aangekomen met een geheel nieuwen 
troep artisten en gedresseerde paarden, 
en zal heden ZON DAG, om 8 ure 
's avonds, de eerste voorstelling geven. 

Telkens om 8 ure, den MAANDAG 
en DINSDAG avond, groote voorstel
ling. 

PRIJZEN DER PLMTSEN : 
Stoelen 2 fr" Eerste r ,So · 

�e 1 .00 34• o.Sq. · 

r@®®@@C§)� 

Huis van vertrouwen. 
G root� keus v a n  VELO$, bt-ste merken 

en laatste model,  met goede waarborg. 
� A A I M AC HIENEN aan zeer lage prijzen. 
M ELKONTROOM ERS - M ELOTTE , Tu� 

melkans,  Kui pen , Caoutchoux en alle 
andere benoodigheJen. 

Emai leeren en N ickleeren . 
Alsook alle andere reparatiën zullen door 

ons spoedig en goedkoop hersteld worden. 
Wed. Jacob Vanden '"Ber,ghe 

& Zon:ell) : ":-- ·' 
Markt, MALDEGHÈ·rL 



Vaste bureeluren voor de gemeentesecretaris van Adegem 
Gemeentesecretaris Prosper De Smet had geen verplichting om op bepaalde uren in het 
gemeentehuis aanwezig te zijn  en op verzoek van de arrondissementscommissaris 
werden zijn 'bureelu ren' nu officieel vastgelegd. Daar de secretaris maar weinig met het 
publ iek te maken had, d iende h ij slechts op het gemeentehuis aanwezig te zijn elke dag 
van 8 tot 1 0.30 uur, de donderdagvoormiddag u itgezonderd. Zijn bijzonderste bezigheden 
waren het verlenen van toelatingen om de grens te overschrijden , de mil it ie, de 
burgerwacht, de kiezersl ijsten, de politie en vei l igheid, openbare werken enz. (GR 
Adegem 1 8  jun i  1 907). 

GROOTE FEESTEN 1302-1 907 gegeven te�. hérin_
n ering van den Guldenspo�enslag door .de inwonen 
der Statie- en Brlelstraten. Op· Zondag. 7. Juli; : om 2 
ure namiddag, aankondiging- dar . feeste� . -_ dpor kanongeschut. Om 3 ure 1n de ·Statiestraat . GROO'l1B 
RINGSTEKING vóor tweewiell�e rijtuigen, . bespÇ"'. nen met peerd of muilezel . . 100 frank prijzen, . ver
deeld als volgt : .30·20-15-10 10 5 ö: 5 .fr� De �leg· la 
bepaald op 0. 50 fr.:.._ per , ·nummer. - . Men i.ee�t ·bet recht 2 nummers te nemen voor 1 fr., die· maar recb� 
geven op eenen prijs. InscbrUving vàn 2· tot . 3 . ure bij Ber.nard Leloup- en . de We be Coninck. Om p · V� 
ur� zal aan de herberg·van Vincent Meert· de -��� 
geyormd worden, bestaande " uit -�de  deelnèm&nd•: 
rij tuigen. Om 4 1/2 ure� in de 13del�traat ; · prijekamp_
mèt de KRULBQL. 50 fraµk prijzeDt· yerd

_
e·eld· \ �, • 

._volgt : 20-15-10-. en 6 fr. Inleg_ 0. 50' fr. _per :peleto�. :v� 
2 man. Inschrij ving. �an. 3 . . tot 4 ,lf2 ure· -_bij_ �dmoll�· 
Huys, om daarna stipt te beginnen.: De teeste11 zµlle� 
door do bèidè .. muzlekmàatschappUen .der . gem�D� 
opgelulste-rd worden. De - Commiss1o"1s ·piet · ve:f�.�
woordelij� _vo<;>r.de é_>ngelukken, .<_!fo" "�oud�11 · �� 
voorvallen : De Commi8sfe : . Bdm; · De .·· Meyere, �Fe - � ' 

HerpeJinck" L� ·Rotsaert. : . cain: .De . .  tvo!; ,: P •. :. �
Contnck, Bv" Standaért, Th/ Bo.el_s, . H�· ))e -_ B,tuJ:è��r�. 
Chs Cool en V. Meer D. Willemarck en E, I>è Poo.M 

Feest d.d.  7 ju l i  ter herdenking van de Guldensporenslag ( 1 302-1 907) 
Ringsteking voor tweewielige rijtuigen, getrokken door paard of muilezel 

Discussie over het wetsvoorstel Coremans voor Vlaams onderwijs 
Victor De Lil le voerde niet alleen een pennentwist met zijn Eeklose collega's over het 
Vlaams in het onderwijs, maar h ij ging ook in de cl inch met pater J. Vereist u it het klooster 
van Drongen. Vereist verzette zich tegen het wetsvoorstel Coremans, omdat het de 
vrijheid van onderwijs zou aantasten en een precedent zou scheppen voor de burgerlijke 
overheid om zich nog meer met het onderwijs te bemoeien. Zijn standpunt was te 
begrijpen als men weet dat de b isschoppen het Vlaams voor hoger onderwijs niet zo 
geschikt vonden. De Lil le merkte op dat vele dametjes en juffertjes zich schaamden om 

282 1 Vlaams te spreken, die taal was er voor meiden en knechten (GM 23 juni  1 907). 



Uitslag aanbesteding n ieuw gemeentehuis in Maldegem 

De kosten van het n ieuwe gemeentehuis in Maldegem waren geraamd op 80 006 frank 
en de volgende aannemers schreven begin jul i in: 
* Louis De Wandele uit Maldegem, en Edmond De Lobel uit Adegem, voor 80 371 ,96 

frank 
* Theophiel Coudevi l le, Sint-Kruis bij Brugge, voor 80 458,40 frank 
* Phil ibert Reychler, Eeklo, voor 76 340,46 frank 
* René en Eduard Heene, Eeklo, voor 81  225,60 frank 
* Frans Rutsaert, Gent en August Dauwe, Wondelgem, voor 78 406,97 frank 

Adolf Naessens, Ledeberg, voor 83 801 ,93 frank. 
De heer Phi l ibert Reychler had zijn bod gedaan in naam van zijn moeder, mevrouw 
Reychler-De Keyser. Hij werd tot aannemer van het gemeentehu is verklaard en de eerste 
steen zou gelegd worden op Maldegem-kermis in september (WB en GM 7 ju l i  1 907). Als 
opzichter van de bouwwerken stelde men Arthu r  Wil lems aan, h ij kreeg daarvoor een 
vergoeding van 900 frank. Arthu r  Willems was een oud-leerl ing van Sint-Lucas en had 
zich sedert een paar jaar in Maldegem als bouwmeester gevestigd. Andere kandidaten 
voor deze job waren Michel De Wandele en Ju l ien Van Reybroeck (GR Maldegem 21  
augustus 1 907) . 

G�llE�lmT� MA\.LIDJXG�'Mt. -o-
Op Maandag :1 Juli :1907, 

om 3 ure· namiddag, 

Openbare A anbestedirrg- �· 
VOOR HET . 

Bouwen van een 
Gemeentehuis 

inbeQrepJ1J1 het uitbreken ,d�r
· 

�ogelijke . .  
bestaande ,fondeerlngen" � · t ·� 

. . Bestek' Fr. 80 �006 .,, � ·,,.:�'. 
· <BORGSTELLING Fr. 

· ·
a.oóó: . . �j, Voor�aandelijk Fr. 4.000 . té ·storten. 

De p1ans, het bestek en bet lastkohier 
liggen ter 

.
ieders inZa.ge in het Gerrieeü

tesecretanaat, alwaar men van beide 
laatstgenoemde stukken exemplaren 
tegen betalin� van 3 fr. kan bekomen. 

De aanbiedmgen moeten ten laatste 
op DONDERDAG 27 JUNI 1 907, aan 
het Gemeentebestuur gezonden worden. MALDEGEM, 2 2  MEI 1 907. 

Bwrgemeeater en Pchepenen, 
CI-J• ROTSART DE HERTAlNG. 
En . DE PAU. 
H1 DE 1AEGER. Op ,bevel : 

De Secretaris, 
A. VE1U1-- ·�" 

Een vechtpartij op de zomerkermis in Adegem 
Op de zomerkermis van Aciegem op 1 4  jul i  was er een muziekfeest met deelname van 
verscheidene maatschappijen .  De stoet werd gevormd om 1 4 .30 uur  door de 
muziekmaatschappij van Adegem, twee maatschappijen van Maldegem, een van Eeklo 
(Amicitia), St.-Laureins, Oedelem, Zomergem, Knesselare en de zangers van Oostwinkel .  l 283 



Elke maatschappij kreeg daarvoor 25 frank. Maar de maatschappijen kwamen gaarne, 
desnoods voor n iets. Op de steenweg passeerde de velokoers Gent-Blankenberge. 
Spijtig genoeg werd er 's avonds met de messen gevochten. Er ontstond ruzie tussen Jan 
Haemerl inck (een Nederlander die reeds drie jaar in Adegem woonde) en Kleitse 
jongeren.  De Kleitenaars sarden hem met 'Jantje Kaas'. Bij het gevecht kreeg Jan 
Haemerl inck een mes in zijn bu ik, de dader werd gevat en in het gevang opgesloten. Op 
kermismaandag was er een bloemenstoet met de velo's (25 frank prijzen) en een concert 
van de Verenigde Vrienden op het dorp. Op dinsdag was er de grote jaarlijkse bol l ing met 
1 50 frank aan prijzen (GM 2 1  ju l i  1 907) . 

Gemeente Adeghem .  
Progra�ma der K E R  M. 1 S F � E S �  E N. 
Zaterda� ·13 Juli. - Ten 7.ur�, . . a�kondiging der 

�eestèri�dó.Q� -- �aî'i�ngtJS�hu�;Jlj.ä?_����r.h �P. . 41-e 
·kiosk van het · nörp door de inuztekmaatMlîippij l>e 
Vereenigde Vrienden. · · 

Zondag 14  Juli. · 

™K 1W � lI E � F E·lli S � · . " 

gegeven met de welwillende medewerk1n� . van .bet 
Gemeentebestuur en der Fanfarenmaatschapp1j" De 
Vereenigde Vrienden. Ten 2 1/2 ure, vorming van den 
Stoet op den Hoeke en optocht door dê strate11 . vàn 
het Dorp. Onmiddellij k  . daarna ontvangst van de 
heeren Voorzitters der. maatscfiappljen ten- Gem�ente� , 
huize. 'l'en 4 ure, . opening van h�t Muziekfeest. De 
verschillige maàtschappije1:1 zullen spelén, op �e hier
na vermelde kiosken in de .vQlgende orde : - · :·

· · 

: Kiosk I (Dorp). -. 1.  Fanfaren· De Vereenige . Yrien-" 
den, Adeghem. 2 .. Harmonfo Ste Cecilla. Oeaeleni. 3. 
Zangmaatsc�appJJ Vrèugd: in :deugd, Oostwlnkel. ·4, 
Harmonie Ste C�cilia,- Sömerghem. · 5-. Fanfaren Ste 
Cecilia. Maldeghem. . 

· 

. ;Kiosk II -(Steenweg). - 1 .  Harmonie Amicitia, Eekloo. 2. Fanfaren Willen is kunnen. Knesselare . . 3. 
Fanfaren Concordia, St-Laureins. 4. Fanfaren Nut en 
Vermaak; Maldéghem. 5. Fanfaren De· Vereenigde 
Vrienden, Adegheni. 

Ten . 5 1/2 ure, uitreiking der . premiën aan de 
.Voorzitters der deelnemende maatschappijen. 

· Maandag 15 Juli. � Concert op de kiosken door 
onze muziekmaat�ch a.ppij De Ver�enigde Vrienden. 

Ten 4 ure, BLOEMENSTOET niet de Velos, 25 fr. 
prijzen. 's Avonds LICHTSTOET mèt de Velos. 

Dinsdag 16 Juli, óde Jaarlljksche PRlJSBOLLING,, 
150 fr. prijzen, verdeeld als volgt : 1 e 50 fr , 2° 40 fr., 
Se 30 fr., 4e 20 fr., 5e 10 fr. Inschrij ving bij Hyppoliet 
De Baets, Steenweg . ..;._ a·ewone voorwaarden . 

De Feestcommissie : A. Grootaert, J. De Smldt. A. 
De Kesel, G. Boute, E. De Lobel, A. De Keyser, F. Van 
Cleemput. · ' 

Schoolmeester August Schietse begraven in Middelburg 
Op dinsdagmorgen 1 6  ju l i  werd schoolmeester Schietse beg.raven in de kerk �an 
Middelburg. H ij was geboren in Sint-Denijs-Boekel op 3 april 1 83�: .Na twee iaar 
onderwijzer geweest te zijn in Berchem bij Oudenaarde, kwam h1J in 1 864 naar 



Middelburg en oefende er het ambt van onderwijzer uit .  Hij was tevens 43 jaar koster. Vijf 
jaar eerder kreeg h ij eervol ontslag als onderwijzer. H ij stichtte in 1 863 samen met pastoor 
De Clerck zaliger een muziekmaatschappij in Middelburg .  In 1 879 tijdens de schoolstrijd 
koos hij voor het geloof en kreeg daarvoor later zoals zovele ontslagnemers van de paus 
het ereteken Pro Ecclesia et Pontifice. Hij l iet een echtgenote en kinderen na. Deze 
gegevens stonden vermeld in de l ijkrede u itgesproken bij het open graf door meester 
Edmond Verstraete, onderwijzer in Middelburg (GM 2 1  ju l i  1 907) . 

Tentoonstel l ing van het Gulden Vl ies i n  Brugge 
I n  Brugge was er een belangrijke tentoonstel l ing over het Gulden Vl ies onder de naam 
'Exposition de la Toison d'Or'. Twaalf hel lebaardiers werden door de kon ing van Spanje 
geleverd met de opdracht de schatten te bewaken .  Victor De Lille bezocht ze met zijn 
oudste zoon Antoon. Die was vooral onder de indruk van de halsketting van Phi l ips de 
Goede (GM 28 jul i 1 907) . De tentoonstel l ing was een groot succes, want het aantal 
bezoekers bedroeg 42 958 aan 3 frank, 3 271 aan 1 ,50 frank en 1 877 aan 1 frank. De 
inkomsten waren ruim voldoende om de uitgaven te dekken (GM 1 3  oktober 1 907) . 

Bezoek van een Oudheidkundig Genootschap aan Aardenburg 
Op d insdag 6 augustus brachten 400 deelnemers aan het Oudheidkundige Congres in 
Gent een bezoek aan Aardenburg. Ze kwamen om 1 1  uur met een bijzondere trein in 
Maldegem aan. Tien minuten later vertrokken twee trams met elk zeven rijtuigen naar 
Strobrugge, waar halt werd gehouden. Tijdens een pauze van 50 minuten aten de 
deelnemers gezeten of gelegen op de bermen. Men trok verder naar Aardenburg, waar 
het hoofddoel ,  de Sint-Baafskerk, bezocht werd . 
Victor De Lil le maakte de tocht mee en noteerde enkele bekende deelnemers zoals prof. 
Pirenne en Karel Buis, oud-burgemeester van Brussel .  Prof. Pirenne hield een toespraak 
over het roemrijke verleden van Aardenburg en zei dat Aardenburg de kern was van 
Vlaanderen in de middeleeuwen. Kanunnik Van de Gheyn, voorzitter van het congres, 
besprak de geschiedenis van de oude kerk, die als een van de merkwaardigste 
overblijfselen van de eerste gotische kerken diende beschouwd. De kerk was nu erg 
vervallen en slecht hersteld. Alle toespraken waren in het Vlaams en het Frans, want 
velen waren Vlaamsonkundig. In 't Getrouwe plaatste De Lil le een oud kaartje van 1 380 
met onder andere de aanduiding van Slepeldam, vanwaar schepen naar Aardenburg 
voerden. Na een bezoek aan de oude vestingen in Aardenburg vertrokken de 400 
deelnemers terug naar Gent en De Lil le was onder de indruk van die 400 ernstige 
wezens, die gewoon op de tram stonden te wachten (GM 4 augustus 1 907). 

Jozef Tinel geslaagd voor zijn examen 
Jozef Tinel uit Maldegem was goed geslaagd in het uitgangsexamen der kerkelijke 
muziekschool van Mechelen (GM 4 augustus 1 907) . 

11.d l'lf!t.e�.' .:-.'Zönd!!;g rn.i,ddag kwa.ni 1iL1 
Tine� m�t. zj,fn t�_a}lfjarjg, -z.�Iitje per moto
cyélelte van·A.nl-wer��n geréden, . foen bij 
van de kasseidé naa"r dé vefobaan· wilde 
oversteken, zijn beiden tere:chf g�k9:men 
in eonen gracht, met het ongeh�kkig,ltevoJg 
dat het zoontje den schouder gebioll�Ït:�werd. 

De· knaap werd binnengeleid in her hu'is 
van den kantonnier Cauwels. De geneeshee-r 
PQtvliege werd verwittigd, die den schouder .\J:eeft in�ezet. De arme knaap werá 
d�ar'n'a per rijtuig overgebracht naar den 
h�l' Oicar ;I'inel, koster te Maldeghem, oom 
van het ,alachfotl'er. 

Ongeval familie Tine! in Adegem (WB 1 8  augustus 1 907) . 



Prijsuitdel ing in het Bisschoppelijke College van Eeklo 
Op donderdag 1 augustus om 1 0  uu r  had de plechtige prijsu itdel ing van het 
Bisschoppelij ke College plaats in de grote zaal van de Werkmanskring. In de 5de Latijnse 
eind igde R. Parrin (Maldegem) tweede, A. Coelis (Maldegem) achtste en A. Dierkens 
(Maldegem-Kleit) tiende. 
De internen dienden op donderdag 1 9  september voor 1 9  uur 's avonds terug binnen te 
komen, de externen 's anderendaags. Op vrijdag 20 september om 9 uur  zou men starten 
met een H. Mis ter ere van God en de Hei l ige Geest (WB 4 augustus 1 907) .  

Pleidooi voor een Vlaamse hogeschool of  "Die kop d ie  moet er op" ! 
Victor De Li l le schreef een oproep voor een Vlaamse hogeschool met als titel "Die kop die 
moet er op!". Volgens het verslag in 't Getrouwe Maldeghem van 1 1  augustus droeg h ij dit 
voor op het Vlaams Studentenfeest in Eeklo op donderdag 8 augustus. De laatste strofe 
lu idde als volgt: 

'k Zie reeds in gouden aureool 
Dien kop! Die Vlaamsche Hoogeschool! 
En 'k zie dat opschrift tot de latere geslachten: 
"'s Lands kindren waren 't die dit hier terwege brachten. 
Studenten op! Die kop! 
Die kop die moet er op! 
VOL - Maldeghem 7 Augustus 07 

Ma l dege m . - De Noord5traat .  

Begin 1 900: bakker Daniel Savat op broodronde in de Noordstraat. 

-o-

De toekomende week zal men op de Markt 
beginnen met de eers te werken voor de 
opbouwing van ons nieuw Gemeentehuis. 

-o-

Werken voor het nieuwe gemeentehuis (WB 1 1  augustus 1 907). 



Nieuwe rijtuigen voor de tram Breskens-Maldegem 
Nieuwe comfortabele rijtuigen werden aangeschaft, met een goede vering zodat de 
inzittenden haast wanen in hun huiskamer te zitten. De eerste klasse had achttien 
zitplaatsen en de tweede klasse zesendertig .  Op het balkon van elk rijtuig was er plaats 
voor vijf personen (WB 1 1  augustus 1 907) . 

Herdenking miraculeuze genezing Henri Vermeire 
De miraculeuze genezing van Henri Vermeire in Oostakker werd gevierd met een 
gedachtenisprentje. Op het prentje met op de voorkant Onze-Lieve-Vrouw stond gedrukt 
dat de genezing nu  al vijfentwintig jaar geleden was, dat de zieke door de geneesheer als 
ongeneeslijk was beschouwd en plots gebeurde het mirakel op 8 augustus 1 882. Het 
prentje wou een aansporing zijn voor mensen in  nood om zich tot Onze-Lieve-Vrouw te 
wenden (GM 1 1 augustus 1 907) . 

Uitslagen leerlingen van de Zusters Maricolen 
Op donderdag 1 5  augustus had de prijsdeling aan de leerlingen van de kostschool plaats. 
Ziehier de u itslagen: 

Goed gedrag: 1ste prijs en medaille voor J. Van Rie (Maldegem) en 1. Cornelis 
(Knesselare) en 2de prijs voor M. Peleman (Haeltert). 
Godsdienst: ereprijs voor Malv. Bauwens (Balgerhoeke), de 1ste prijs en medalie voor J. 
Van Rie (Maldegem) en M. Algoet (Deinze). 1ste prijs voor M. Claeys (Maldegem). 
Uitmuntendheid: 
Eerste klas: 1ste prijs en medalie voor M. Bauwens (Balgerhoeke) 
Tweede klas: 1ste prijs voor P. Taveirne (Maldegem) 
Derde klas: 1ste prijs voor M. Lambert (Knesselare) 
Vierde klas: 1 ste prijs voor M. Claeys (Maldegem) 
De leerlingen wonnen talrijke prijzen in de laatste tentoonstelling ter bevordering van 
Nijverheid en Wetenschappen in Gent. Zo behaalde A. Himschoot (Maldegem) er het 
diploma van zilveren eremetaal voor sprei, rok en nachttafelkleed en M. Busschaert 
(Maldegem) het diploma van bronzen eremetaal voor naaistuk (WB 1 8  augustus 1 907) . 

De tentoonstel l ing van het naaldwerk van de leerl ingen was te zien op zondag, maandag 
en dinsdag van de kermis. In een aankondiging enkele weken later l iet men weten dat het 
kostgeld 265 frank per jaar bedroeg en 233 frank voor half-pensionaat. 

Een incident met burgemeester Leopold Van Waetermeulen senior 
Toen de secretaris in de gemeenteraad van Adegem het eerste punt van het vorige 
proces-verbaal voorlas, dat ging over de bureeluren van de secretaris, maakte de 
burgemeester over de formulering ervan een opmerking. Het gevolg was een hevige 
woordenwisseling met de andere gemeenteraadsleden en de burgemeester verliet boos 
de vergadering. De raad vergaderde verder onder voorzitterschap van schepen De 
Bruyckere (GR Adegem 20 augustus 1 907) . 

Gift van Charles Louis Verstrynge 
Charles Louis Verstrynge, gewezen schepen van Adegem, deed een gift van 1 500 frank 
aan de kerkfabriek van Adegem. Als tegenprestatie vroeg hij dat er jaarlijks voor zijn 
tantes Marie Theresia en Antonia Verstrynge een eeuwigdurend jaargetijde zou worden 
gecelebreerd en de afkondiQing van een Zondagsch gebed (GR Adegem 20 augustus 
1 907) . Naar deze Charles Louis Verstrynge werd in 2007 een straat genoemd in Adegem. 



G e m e e n t e  M a l d e g e m  
ADEGEM 

CHARLES LOU I S  
VERST R Y N G E  -

ST RAAT 

Discussie over het gemeentewapen van Maldegem 
Boven de voornaamste ingangsdeur van het n ieuwe gemeentehuis zou men een 
bekroning plaatsen in wit marmer met daarop het gemeentewapen. Het Maldegemse 
gemeentewapen was vastgelegd in het Koninkl ij k  Besluit van 24 november 1 838. Maar u it 
oorkonden en andere h istorische bronnen bleek dat dit wapen niet vol ledig juist was en 
dus was er een probleem. In  1 863 was er al een poging geweest om het wapen te 
wijzigen . De raad gaf aan het college de opdracht de draad van vroeger weer op te nemen 
en aan de hand van een bijgeleverde tekening een wijziging aan te vragen (GR 
Maldegem 21  augustus 1 907). 

Charles Van Rie u it Adegem schreef een brief van uit Amerika 
De fami l ie Charles Van Rie-Standaert uit de Lege Murkel (Adegem) week naar Amerika 
uit in 1 881 . Dit kon opgemaakt worden u it een brief dd. 5 augustus, die de zoon Charles 
Van Rie (0Adegem 02.05 . 1 876) schreef van u it Mishawaka aan Gustaaf Parrin .  H ij had het 
vooral over zijn broer Gustaaf (0Adegem 27.09 . 1 879) , die voor broeder studeerde in het 
College Notre-Dame. Gustaaf werd eerst onderwijzer en later professor in het gesticht 
van Sinte Marie in Kontake. Gustaaf sprak Vlaams, Frans, Duits, Engels en Spaans en 
zou weldra tot priester gewijd worden. Hij l iet de priesters en paroch ianen van Adegem 
groeten.  Een andere broer Leopold had het diploma van apotheker behaald (WB 25 
augustus 1 907). 

Prijsuitdel ing bij de Broeders in Maldegem 
De leerlingen in de Sint-Antoniusschool van de Broeders Hiëronymieten was als volgt: 
1 ste Fransche klas: Eereprijzen: 1. Jozef Vermeersch 2. Jozef De Clerck I 
Uitmuntendheid: 1. Edgard Verstringhe 2. Antoon De Lille 3. Pieter Borgonjon 4. Pieter 
Perquy 
2de Fransche klas: 1 .  Emiel Debbaut 2. Hippo/iet Geirnaert 3. Camiel Van Landschoot 4. 
Laurent Lazoen 
Hoogere Graad: 1. Ju/iaan Perquy 2. Michaël Lootens 3. Arthur Van den Abee/e 4. 
Georgius Van den Broucke 5. Antoon Wal/yn 6. Urbaan Versluys 7. Marcel Rodts 
4de studiejaar (middelbare graad): 1 .  Camiel Bollé 2. René Reyniers 3. Omer Taveirne 4. 
Jozef Perquy en Prudent Verstringhe 
3de studiejaar A: 1 .  Camiel Cromheecke 2. Cyriel Pi/Ie 3. Achiel Standaert 
3de studiejaar B: 1 .  Cyriel Pi/Ie 2. Lodewijk De Coster 3. Richard De Clerck 
2de studiejaar B (lagere graad): 1 .  Gaston Borgonjon 2. Maurits Perquy 3. Omer Meneve 
2de studiejaar A: 1 .  Jozef Van Damme 2. Prudent Versluys 3. Napoleon Van Rie 
1 ste studiejaar B: 1 .  Marcel De Pauw 2. Andreas De Brouwer 3. René Marclé 
1 ste studiejaar A: 1 .  Marcel Buysse 2. Albert Geyssens 3. Adolf De Meu/enaere (WB 1 
september 1 907). 



Kandidaten voor de verkiezingen in Maldegem 
Begin september werden de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. 
Voor de katholieken waren dit H ippoliet De Jaeger (schepen en uittredend l id) ,  Hector 
Cuelenaere (advocaat), Prosper Potvl iege (advocaat), Leopold Perquy ( l id en voorzitter 
van landbouwbonden) en Frederik Blomme (Donk, u ittredend l id) .  Voor de l iberalen waren 
dit Edmond De Meyere (handelaar) , Frederik Dhont (grondeigenaar) , Victor Van Moffaert 
(handelaar) , Désiré Van Mullem (geneesheer en brouwer) en Henri Tamsyn (Donk, 
landbouwer) (WB 1 5  september 1 907). 

Verkiezingskoorts in Adegem 
Een zekere Jeef l iet weten dat er ook grote kiesstrijd zou zijn in Adegem. Op de ene l ijst 
stond Leopold Van Waetermeulen (burgemeester), Charles Potvliege (schepen), Ju les 
Herrebaut (geneesheer) , Alfons G rootaert (brouwer) en Charles Neyt 
(gemeentesecretaris in Oostwinkel) . Op de andere lijst stonden Louis De Bruyckere 
(schepen), Raymond Potvliege (geneesheer) en Pieter Matthys-De Graeve ( landbouwer) .  
De twee andere kandidaten waren nog niet bekend (WB 29 september 1 907) . 

· 1 { 1  bus l fr" 1 /2 b u s  0,65 fr . . 1/ 1 pak 0,65 fr . , .t /2 pak o.35 fr. "A.ll�cnlijk \\inkelicrs kunnen zich tot fobrkk· prij::; \"'OOrzi<:n bij di:n . .:\geot dcposîtaris1 voor 
jfaldeghem 1:n omstrekto : 1036 Edm De .Meyere-Van .neste. 

Aanleren kerkzang in de lagere school 
Kardinaal Mercier l iet wete11 dat voortaan in de vrije aangenomen lagere scholen de 
kerkzang beter moest worden aangeleerd. I n  plaats van één uur  per week diende men er 
nu anderhalf uur aan te besteden. Men moest kiezen voor de Italiaanse uitspraak van het 
L.atijn (GM 1 5  september 1 907). l 289 



Eerstesteenlegging van n ieuw gemeentehuis van Maldegem 
Op kermiszondag 1 5  september 1 907 begaven de leden van de gemeenteraad zich naar 
de Marktplaats om over te gaan tot de eerstesteenlegging van het gemeentehuis. Het 
gebouw werd opgetrokken volgens de plannen en tekeningen van bouwkundige Henri 
Gei rnaert uit Gent en gebouwd door aannemer Phi l ibert Reychler van Eeklo. Het 
bouwterrein was afgezet met sparretjes met vlagjes. De grondvesten stonden boven de 
grond. De burgemeester hield een toespraak en elk lid van de gemeenteraad legde een 
steen onder het spelen van de Brabançonne. De steen van de burgemeester bestond uit 
een loden koffertje met daarin onder andere enkele muntstukken. Muziekmaatschappijen 
van Maldegem en oml iggende gemeenten zorgden voor ambiance (GM en WB 22 
september 1 907) . 

Plaatselijke nieuwstijdingen . 
MALDEGHEM, 3 1  Auausr1 . 

B. E B. M JL S W � Jm ll. � @ 7 . 
Wij ontvangen ter opn a me een voorloo

pig programma der Kermisfeesten van Zon
dag en Maandag , i5 en i6 September a . s. , 
't welk hier volgt : 

· 

Op· �oD:flag, -i5 September, 's namiddags 
.- .  GROOT MUZIEKFEEST 

ter gelegenheid van het leggen van den 
·eersten steen van · 

't ni�uw Gemeentehuis 
EN 

· · He1"inne ringef eest 
van het tienjarig besta a n  der maatschappij 

" Getrouwe Oud-Wapenbroeders. n 's Maandag�. - 16 September, 's namidd�s &EITENTENT09NSTELLI NG, op de . Mlltkt. 
-_ }!:et .officieel en: volledig pro_gramma der Kermt$ zal eerst ondag aanstaande mede- / �edeeld wordei;i. 

Geitenkeuring op kermismaandag in Maldegem 
Er waren meer dan vijftig geiten en een van de keurders was onderwijzer Stockman u it 
Dikkelvenne. H ij was hier nog onderwijzer geweest meer dan twintig jaar terug. H ij vond 
dat men in Maldegem goede geiten had, maar h ij raadde toch aan ze te kruisen met het 
ras uit Eernegem (GM 22 september 1 907) . 

Gemeente Maldeghem \ 
Geitenrerukering en Kweeksyndikaat Sinte Anna. 

OP MAANDAG 16  SEPTEMBER 1907, 
Tentoonslell�ng_ -v-�n de Geiten 

-der leae_n van de M aatachappij. 
� -�tOO- ·f·RANK PR IJZEN: 



Discussie tussen de kerkfabriek van Adegem en Balgerhoeke 
Er bestond nog altijd een meningsverschi l  tussen beide kerkfabrieken betreffende de 
verdeling van de kerkgoederen naar aanleiding van de oprichting van de nieuwe parochie 
Balgerhoeke. De kerkfabriek van Adegem was niet geneigd veel goederen af te staan .  Het 
vroegere legaat van ridder Stroo, namelijk een hofstede van 9 ha, moest volgens hen uit 
de verdeling bl ijven. De kerkfabriek van Adegem eiste dat de kerkfabriek van Eeklo eerst 
de som van 3 000 frank in rekening zou brengen , een som die ze nog verschuldigd was 
naar aanleiding van de heropbouw van de Adegemse kerk. De kerkfabriek claimde dit 
bedrag omdat een deel van de parochie op Eekloos grondgebied gelegen was (GR 
Adegem 27 september 1 907). 

Pensioenaanvraag van onderwijzer Aimé Stockman 
De gemeenteraad van Adegem werd om advies gevraagd betreffende de pensionering 
van Aimé Stockman. H ij was hier hulponderwijzer van 1 april 1 885 tot 31 augustus 1 887. 
Nu was hij onderwijzer in Dikkelvenne. Het advies was gunstig (GR Adegem 27 
september 1 907). 

Huwelijk van Magdalena Standaert in Balgerhoeke 
Magdalena Standaert, 25 jaar en dochter van de volksgeliefde fabrikant Adolf Standaert, 
trad in het huwelijk met Armand Vanden Bos, 29 jaar en handelaar u it Gent. Men schreef 
dat het een huwelijk was zoals men nog nooit op de buiten had gezien . 

Heel Balgerhoeke was versierd met vlaggen ,  bloemen, wimpels en verscheidene 
zegebogen . In de kerk stonden er prachtige planten, afkomstig van de beurs van 
Oostburg, waar onlangs koningin Wilhelmina op bezoek was geweest. De kerk was 
verder versierd door Camiel De Coninck, bloemist en boomkweker uit Maldegem. Vele 
bloemtuilen die de gehuwden mochten ontvangen waren van de gebroeders P. en L. De 
Coninck, bloemisten en boomkwekers u it Maldegem. Sommige bloemstukken kwamen 
met de trein toe en in totaal telde men meer dan honderd bloemstukken. Naar de kerk 
werd gereden met twaalf rijtuigen en twee automobielen. 

Na de huwelijksmis die om half twaalf begon werd aan Magdalena een bloemtui l  
aangeboden in naam van de parochianen van Balgerhoeke. Geheel de dag was het feest 
en er was veel volk komen kijken .  Om 1 6  uur was er feesttafel en om 1 8  uur vertrokken 
de jonggehuwden per automobiel naar Gent, waar de express werd genomen. Toen zij 
instapten werden enige kanonschoten gelost. Na het huwel ijksfeest werden de 
genodigden om 23.45 uur met een speciale trein naar Gent gebracht. 's Avonds was er 
algemene verlichting. 

De koningin van Ital ië verdwaald op het Vossenhol 
Op donderdagmiddag 26 september reed er een prachtige automobiel door het . 
Vossenhol met drie dames aan boord en een officier in een vreemd uniform. Waren dit 
late kermisbezoekers? Maar de automobiel was verkeerd gereden en kon daar moei l ijk 
draaien. Ze konden geen woord Vlaams, maar men verstond wel dat ze naar Gent 
moesten. Ze reden dan voort tot aan het stadhuis van het Vossenhol, draaiden daar en 
reden naar Maldegem terug. 

In de dagbladen kon men lezen dat het ging over de koningin-moeder van Italië, twee 
hofdames en een ordonnance-officier. Ze reden van Brugge naar Gent. De schuld lag 
blijkbaar bij de Guide-Engfébert, die als kortste weg van Brussel naar Oostende de 
automobilisten langs Knesselare stuurde (GM 29 september 1 907). 
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Jozef Van Maldegem 
Hij werd Seefke van Patersons 
genoemd in  't Getrouwe en 
was bij iedereen gekend.  H ij 
d iende tweeënzestig jaren de 
edele fami l ies Pecsteen, 
Paterson en Dhont. I n  1 865 
kreeg h ij reeds zij n  landbouw
ereteken van tweede klas. 
Vijftien jaar eerder vierde h ij 
zijn zi lveren jubi leum, bij die 
gelegenheid gaf mevrouw 
Paterson-Dhont een mooi feest 
te zijner ere. Nu was h if vereerd 
met het landbouwereteken van 
eerste klas 
(GM 20 oktober 1 907). 

Gemeenteraadsverkiezingen in oktober 
Seefke van Patersons ( 1 830-1 909) 

Op zondag 20 oktober grepen de verkiezingen plaats. In Middelburg was er geen 
kiesstrijd:  lsidoor Gheeraert, Jacob-Bernard Huyghe en Franciscus-Xaverius Verstraete 
werden gekozen .  In Maldegem had een felle kiesstrijd gewoed en 's avonds verzamelden 
zich veel n ieuwsgierigen op de Markt. Maar tevergeefs, de uitslag werd slechts 's 
anderendaags om 1 0.30 uur  voorgelezen door schepen De Pau, voorzitter van het 
hoofdbureel. De stemmenver-Oeling was als volgt: 

Cuelenaere Hector 
De Jaeger Hippol iet, schepen 
Perquy Leopold 
Potvliege Prosper 
De Lille August 
De Meyere Edmond 
Dhont Frederik 
Van Mul lem Desiré 

1 365 
1 247 
1 246 
1 279 
1 1 53 
1 306 
1 305 
1 1 79 

gekozen 

gekozen 

gekozen 
gekozen 

Op maandagvoormiddag gaf de fanfare Nut en Vermaak een serenade voor Hector 
Cuelenaere en Prosper Potvliege, 's namiddags deed Sint-Cecil ia dat voor Edmond De 
Meyere en Frederik Dhont (GM 27 oktober 1 907). 

In Adegem was de u itslag als volgt: 

G rootaert Alfons, brouwer 
Herrebaut Ju les, geneesheer 
Neyt Maurits, landbouwer 
Potvliege Charles, schepen 
Van Waetermeulen Leopold 
De Bruyckere Louis, schepen 
Matthys Pieter, landbouwer 
Potvl iege Raymond, geneesheer 

698 
705 
756 
7 1 2  
745 
404 
293 
336 

gekozen 
gekozen 
gekozen 
gekozen 
gekozen 



Voor Donk was er herverkiezing, Henri Tamsyn werd gekozen met 1 398 stemmen 
tegenover Frederik Blomme met 1 31 4  stemmen (GM 3 november 1 907) . 

Tinnen teljoren met de beeltenis van Pieter Bladelin 
Op het vroegere hof van de heer van Paddepoele vond boer Clyncke van Vake indertijd 
een half dozijn tinnen teljoren met de beeltenis van Pieter Bladelin en Margriete van de 
Vaegheviere. Hij verkocht ze voor drie halve klu iten.  Nu zouden die honderd frank het stuk 
waard zijn, schreef men in 't Getrouwe. De heerlijkheid van Paddepoele had in Maldegem 
96 gemeten bos en 1 1 0  gemeten land en meers.  De Fransen noteerden op de kaarten 
Pas des Poules of Pas van de kiekens. In feite was het 'een poel met padden of puiten' 
(GM 3 november 1 907) . 

Pensioenlasten voor de gemeente Adegem 
Het pensioen van een onderwijzer werd betaald door de gemeenten waar iemand 
onderwijzer was geweest en dit in verhouding met het aantal dienstjaren .  I n  de 
gemeenteraad van 5 november voorzag men in de begroting de volgende sommen: 

De Deken Constant 
Van Cauwenberghe Edmond 
Verstrynge-Courtmans Mathi lde 
Verstraete Camiel 

6 ,47 frank 
553,38 frank 
41 5,70 frank 
269,37 frank 

Van de Veire Hendrik 
Van Cauwenberghe Ju l ien 

5,98 frank 
20, 1 6  frank 

�-� Plà�lseiijke nieuwstijdingen. . 
MALDEGHEM, 26 ÜCTOBER. 

De Paus laat toe. aan al de geloovigen van 
geheel de katholieke wereld van op Aller
heili61'en , die dit  jaar op den eersten -Vrijdag 
van November komt, vleesch te eten. Daags 
te voren, dus den Donderdag, is een vasten-. 
da&?". 

Vlees eten op een vrijdag . "  

Toen was er nog tijd voor een babbel . "  

Mea •nijd til& bl1Je1 au en men aeet& het •f aan de k•• der 
, M•sa:aljnea. .&. L'l.!VNOV.t.TION. Gent 

Reisbiljet van Maldegem 
naar GEN T, heen en terug, in 2d0 of 3d• klas 
de lezel's der gazet 

WEEKBLAD VAN AJALDEGEAJ 
aangeboden. 

Een reisbiljet voor l ' l nnovation in Gent 

Adegem Kersktraat eri Kerîl 
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Een eresalu ut aan burgemeester Leopold Van Waetermeulen senior 
In Adegem ging men elke week op stap om een gekozene te vieren. Het muziek trok daar 
naartoe en de leden van de lijst trakteerden gul .  Op maandag 1 8  november was het op 
het Kruisken te doen, waar de burgemeester woonde. Wel dertig versierde velo's reden 
vooraan en hun president voerde ter plaatse het woord. De opsteller van 't Getrouwe was 
er ook bij om te vieren en verslag u it te brengen .  Geheel de wijk was in  feesttooi en veel 
opschriften h ingen u it .  Bij Jan Longuevi l le kon men lezen: Lang beheerschet gij 
Adegemsch gansche volkenschaar. Aan de arke van het Kruisken stond: 

Getrouwe Vrienden van 't Kruisken, juicht vroolijk hier. Lang leve de achtbare 
Burgemeester. 
A.  Van den Bossche had zich ook i ngespannen en afficheerde: 
Van den Bossche en zijn gezin 
Haalt de vlag ook op de pin 
Hij wil gelijk alle menschen 
Ook den Burgemeester Proficiat wenschen. 
Aan de arke van Heulendonk stond: Achtbare Burgemeester uw wijs bestuur geve allen 
oprechte vrede en geluk (GM 24 november 1 907) . 

· · · De volgende onderwijzers ·lltt äén 'omtrek· 
hebben onderscheidingen beko�eQ.. ,yoor� 
het -geven van laridbouwond�wijs. in hunne. 
school :- · - . · ·._ . 

· 
· · 

_?tf. · ieo.p-Wn Cleemput. Sint· L�ur�ins . 

. �.,_G�t�af Boµte, Adeghem. _ . 

M. Florimond Van CleemP,µt,. _Ad:eg,hem. 
·M. Basile Stevens, Knesselare; :� - . '  . 

-M. Edhiond Verstraete� �l4il�1151:lr.g. · 
M. Charles Coopms._n, Oostwinkel. �· !J. Yerdeg_em. BouGhaute• 

Onderwijzers bekroond in het landbouwonderwijs (WB 22 december 1 907). 

Inschrijving voor de loting 
De inschrijving voor de loting van volgend jaar d iende te gebeuren op maandag 9 
december van 1 3.30 tot 1 6  uur. Volgens 't Getrouwe diende men in elk geval te weten 
waar men geboren was, hoe de ouders heetten en ook waar zij geboren waren (GM 8 
december 1 907). 



Pieter Bladelinfeest in Middelburg 
29 april 2007 

Pieter Bladelin, zijn gade Margareta van de Vaegheviere, en  hun gevolg waren present bij het 
Bladelinfeest op 29 april 2007. Pastoor Adolf d'Hooghe vertelt hen hoe hij eind 1 6de eeuw aan 
de Geuzen ontkwam en de befaamde H. Kruisrelikwie uit hun handen wist te houden. 

In de namiddag lokte het schitterende weer heel wat volk naar Middelburg. De oude beroepen die er 
werden uitgebeeld vielen erg in de smaak. Rond de kerk was het heerlijk genieten van 

1 295 de 'Bladelintaart' al dan niet met een 'middeleeuwse pot gerstenat'. 



Onthulling van het beeld voor Victor De Lille 
op vrijdag 8 december 2006 

Begin december 2007 werd het beeld voor 
Victor De Lil le geplaatst 

en zorgvuldig ingepakt aan nieuwsgierige 
ogen onttrokken .  

Op vrijdag 8 december, een donkere regenachtige avond,  
spoedden zich heel wat Lil lekenskinderen 

de Noordstraat in op weg naar het Kasteeltje, 
voor velen van hen een plaats rijk aan herinneringen. 

Het warme weerzien met famil ieleden 
en kenn issen verjoeg de kilte. 

Daar klonken reeds de opgewekte tonen 
van 'Nut en Vermaak', de muziekvereniging 

die reeds meer dan honderd jaar in Maldegem paraat 
staat voor de grote momenten. 

Met martiale pas begaf de famil ie De Lille 
zich in het zog van de muzikanten 

naar de kerke van Sente Barabara, 
ooit voor afbraak behoed door overgrootvader, 

en bezette er in gespannen verwachting 
de eerste rijen voor het podium. 

U iteraard vertelden de prominenten ons eerst 
hoe het allemaal tot stand was gekomen. 

Namens de provincie Oost-Vlaanderen sprak 
de heer Jozef Dauwe, gedeputeerde voor cultuur. 

Vele instanties hebben hun steun en 
hun centjes bijgedragen opdat Victor De Lil le 

zijn beeld zou krijgen: 
de provincie Oost-Vlaanderen, 

Comeet, Cultuuroverleg Meetjesland, 
en de gemeente Maldegem. 

Anneke Gobeyn, plaatselijke schepen van cultuur 
legde het haarfijn uit. 

Frank Geyssens was tevreden dat de poëzieroute 
in het Meetjesland met het beeld van 

Victor De Lil le steeds meer vorm krijgt. 

Maar toch nog eens de schijnwerpers 
op Victor De Lil le gericht. 

Mediafiguur Kurt Van Eeghem, 
wiens moeder ooit in nauw contact was 

met de famil ie De Lille, 
nam de touwtjes in handen. 

Van Eeghem nam welbespraakt de interviews af. 
De eigenaardige trekjes van Victor De Lil le 

vernamen we van zijn oudste kleinzoon, 
Godfried De Lil le, zoon van Antoon. 



Hugo Notteboom liet het licht schijnen 
op de politieke drijfveren van Victor De Lille, 
die een gewiekst journal ist was, 
in heel Vlaanderen present en gekend. 
Over zijn literair talent en zijn ambitie met 
de boekenreeks "De Duimpjesuitgave" 
mocht Walter Notteboom,voorzitter 
van het Ambacht Maldegem, het hebben . 

Toneel is een uitstekend middel 
om personages te typeren. 
Op tekst van Christa Grijp en Walter Notteboom 
bracht het Adegemse Volkstheater de sketch 
"Hoe Lenteleven van Stijn Streuvels 
bij De Lil le van de persen rolde". 
Het drukken van het eerste boek van Streuvels 
had heel wat voeten in de aarde. 
Het verhaal werd met verve vertolkt door 
Freddy Boels (Victor De Lil le) , 
Wilfried Sierens (Emmanuel De Bom) ,  
Leo Notteboom (dokter Froedure) 
en Christa Grijp (Octavie De Zutter) . 
Ten slotte rondde burgemeester De Roo 
af met het u itdrukken van zijn tevredenheid 
dat de historische figuur, die Victor De Lil le was, 
nu eindelijk  haar plaats 
had gekregen in Maldegem. 

Geen buien meer, toen de vele aanwezigen 
opstapten achter Nut en Vermaak 
- voor de gelegenheid in kledij anno 1 900 -

naar de Schouwburgplaats. 
Daar galmde Victor De Lil le (Freddy Boels) 
vanaf het balkon het nog eens uit 
hoe hij overliep van idealisme voor de Vlaamse zaak, 
toen hij in 1 888 de komst van zijn 't Getrouwe 
Maldeghem aan 'den volke van Ma/deghem 
kond deed . 
Het werd tijd om het beeld te onthul len. 
De bronzen De Li l le leek een beetje 
te goed ingepakt, een aantal knopen 
lieten zich moeil ijk ontwarren . 
Ten slotte gleed het doek toch omlaag en 
kon de menigte voor het eerst opkijken 
naar Victor De Li l le, voorgesteld 
als een jonge, daadkrachtige persoon. 

All icht hadden velen een meer gelijkende figuur 
verwacht: een baardige ou<ile man , 
maar toch vinnig en alert, 
met het aureool van schrijver, uitgever, 
Vlaams voorman. 



Kunstenares Maen Florin 
gaf haar beeld een heel persoonlijk karakter. 

Vanuit zijn hoge positie 
op een stapel kloeke Duimpjes 

heeft h ij de blik gericht 
op Vlaanderen, waarvoor hij streed. 

Op de tonen van de 
Van Rijswijckmars van Peter Benoit, 

krachtig u itgebazuind door Nut en Vermaak, 
werd de plechtigheid besloten. 

In de nabijgelegen gewezen 
woning en kl iniek van wijlen 

dokter Eugeen De Lille werd het glas 
geheven en vele herinneringen opgehaald. 

Er kwam zowaar een 'Duimpjeskoekje' 
aan te pas. De tentoonstell ing kon rekenen 

op veel belangstel l ing, en was 
heel leerrijk voor de 

jongere generaties De Lil le, 
die toch niet zo vertrouwd leken 

met de levensloop 
van hun i l lustere overgrootvader. 

Tentoonstelling 

De gemeentelijke cultuurdienst van Maldegem 
bracht met sprekende panelen en 

doordachte teksten een evocatie over 
Victor De Lil le: persman, zaken van Beernem, 
u itgever, drukker, Duimpjesuitgave, fotograaf, 

bezitter van de eerste auto in Maldegem. 
Exemplaren van 't Getrouwe Maldeghem, 

diverse boekuitgaven van 
De Lil le, exemplaren u it de Duimpjesreeks, 
· werden met n ieuwsgierige ogen bekeken. 

Duimpjesprijs 

De volgende dagen kreeg de tentoonstel l ing 
heel wat belangstel l ing. 

Zeer mooi warende tekenwerkjes 
van de leerl ingen van de basisscholen, 

ingezonden voor de Duimpjesprijs, 
een prijs die trouwens royaal gesponsord 

werd door fami l ieleden De Lil le. 
Het thema Maldegemse sagen en legenden 

had bij vele negen- tot twaalfjarigen 
de fantasie geprikkeld om kleurrijke en 

originele voorstell ingen uit te werken, 
geïnspireerd op de oude Maldegemse 

vertell ingen zoals Het ziekenkarretje 



van het hospitaal van Maldegem, 
Meneerken van Maldegem en de veertig ketel lappers 
en Het Geschenk van den Jager. 

Met een mooi leesboek werden ze beloond. 
Ook de leerlingen van de middenschool 
werden aan het werk gezet 
met 'schrijf een Duimpje': een kort verhaal, 
geïnspireerd op de tijd van Victor De Lil le. 
Het was een geslaagde poging 
om - langs de figuur  van Victor De Li l le -
ook bij jongeren interesse op te wekken 
voor de geschiedenis van Maldegem. 
De onthul l ing was een mooi en geslaagd evenement. 

De leerlingen van de Middenschool behaalden mooie resultaten 

in de Duimpjes-opstelwedstrijd 'Eln ontvingen hun 
beloning. 

De verdwaalde jager klopt aan bij een 
eenvoudig gezin in de Kleitse bossen.  
De veertig ketellappers worden gevangen door het 



Open Monumentendag 2007 

Heerken van Maldegem, en zuchten in de donkere put bij het kasteel van Reesinghe. 
De digitale omwenteling in de fotografie belet niet dat er veel belangstelling bestaat voor de film
en fotoapparatuur uit grootmoeders tijd .  Noël Ryheul krijgt dan ook bij elke Erfgoed- of Open 
Monumentendag vele geïnteresseerden over de vloer, die hij gul en welbespraakt de nodige 
uitleg geeft. 

Waar kan men beter op zoek gaan naar de sporen van Maldegems rijk verleden dan in het 
Kasteeltje De Lille in de Noordstraat. Een aantrekkelijke zoektocht lokte vele jongeren en hun 
ouders naar het zowat oudste gebouwtje van Maldegem. En speuren maar in de oude 
documenten! 



9'emkundige Kring 
Het Ambacht Maldegem vzw 

a. De algemene vergadering van Het Ambacht Maldegem vzw wordt gevormd door de 
volgende leden: 

Dauwels Etienne, Strobrugge 1 7, Maldegem 
De Ceuninck Pau l ,  Brezendedreef 9, Maldegem 
De Ceuninck Koenraad, Brielstraat 7 4, Maldegem 
De Coninck Pau l ,  Zuidzandstraat 26, Maldegem 
De Groote Thomas, Pollepelstraat 1 3, Maldegem 
De Lil le Gi lbert, Maantjessteenweg 1 06, Merksem 
De Schinkel Marc, Bloemestraat 1 , Maldegem 
De Vogelaere Georges, Strobrugge 1 i-3, Maldegem 
Dobbelaere Jozef, Weide 4, Maldegem 
Maeyens Marc, Oude Weg 48, Maldegem 
Martens Marc, Schorreweg 1 5 , Maldegem 
Notteboom Hugo, Prins Boudewijnlaan 98, 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 :  
Ondervoorzitter: De Coninck Paul 
Secretaris: Martens Marc, e-mail : 
Penningmeester : G i lbert De Li l le 

c. De benaming van de vereniging luidt: 

Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem vzw 
Zetel: Noordstraat 1 96, Maldegem 
Ondernemingsnummer: 435.849.407. Gerechtelijk arrondissement Gent. 
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