






Hierbij presenteren we ons veertiende jaarboek. Kan men dan schier 
onuitputtelijk verhalen opdissen over de dorps- en streekgeschiedenis? 
Misschien wel ,  want ook het korte anekdotische verhaal kan heel boeiend zijn, 
als weergave van intens beleefde ervaringen . 
Oorlog in West-Europa, het wordt door de jongere generaties als evident 
onmogelijk beschouwd. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog l igt straks 
70 jaren achter de rug. Verschi l lende generaties zijn sindsdien in een 
groeiende welvaart opgegroeid. Jozef Dobbelaere deed grondig archief
onderzoek over de mobi l isatieperiode in Adegem eind 1 939 en begin 1 940. 
Wat betekende het voor de gezinnen toen duizenden mannen zich verplicht 
gingen aanbieden in hun kazerne? De onrust, de onzekerheid voor de 
toekomst, spreekt ook u it een aantal soldatenbrieven van soldaat Marcel 
Coopman uit Adegem. 
We krijgen een gedetail leerd verhaal van Thomas De Groote over de 
rietmeubelfabriek de NV Grande Vannerie Flandria, die rond 1 950 de deuren 
sloot. Ruim een halve eeuw hebben mandenmakerij en rietmeubelfabricatie 
voor een zekere tewerkstell ing gezorgd in Maldegem. Hugo Notteboom brengt 
nog aanvull ing op het cinemaverhaal van vorig jaar en herinnert er ons aan dat 
Henry English, de vader van de gekende Joe English, plotseling in Adegem 
overleed. Marc Martens beschrijft de vierde fase van Middelburg op het eind 
van de Tachtigjarige Oorlog. Middelburg op de snee van het zwaard in de 1 7de 
eeuw tussen Spaans en Staats Vlaanderen. Ook het ontstaan van de parochie 
Middelburg - nu 550 jaar geleden - krijgt zijn aandacht. 
We zien ook hoe onderpastoor Leo Vercruyssen in 1 958 bij het eeuwfeest de 
parochie Kleit wist te motiveren voor een grote historisch-godsdienstige stoet, 
getuige daarvan bijgaand beeld. 

Het gloednieuwe Warm hof is qua wooncomfort een vooruitstrevende real isatie, 
waar de bejaarden hopelijk met 'veel warmte' zullen worden omgeven. Het 
gebeurde 1 00 jaar geleden is een vast item. We hebben ook aandacht voor de 
tijd van Expo '58, het kruis aan de Knokkebaan en het beeld van Nadia 
Naveau, dat Maldegem in de wacht sleepte in de provinciale wedstrijd "Een 
thuis voor een beeld". 

Mijn dank gaat ook naar verschil lende mensen die op een of andere wijze hun· 
medewerking verleenden. Bijzondere dank aan Noël Ryheul die in zijn Camera 
Obscura-museum een interessante tentoonstel l ing opbouwde over de fifties en 
Expo '58 en bemiddelde om een aantal foto's te plaatsen. Dank ook aan de 
plaatselijke cultuurdienst, de heer Jean Lummerzheim uit Wondelgem, Anna 
en Adelin Coopman, ir. Eric Verstraete, het OCMW-bestuur van Maldegem en 
Hinde De Metsenaere voor het taalnazicht. En uiteraard verdient onze actieve 
redactieploeg een pluim voor hun inspanningen. We rekenen op een 
sympathieke ontvangst van het 1 4de jaarboek . 
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De voorzitter 
Walter Notteboom l s 



Richard De Keyser Albert De Kesel 

s\ Leon Boels Albert De Schepper 
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Jozef Dobbelaere 

4 Çil �\�i oor de toenemende oorlogsdr ging-die� 1tgi · , van Duitsland, _ging België in august 
en september 1 939 over tot mobil isatie. ,it)e� obi lisatie gebeurde i fasen ,  de jongst� 

oldaten kwamen het eerst aan de beu / . De soldaten waren met onbepaald verla · 
maar wisten dat ze konden opgevorderd 

'
worden door het leger, hetzij om hun kamp t 

tioen, hetzij als er oorlog dreigde. De<gemobi l iseerde soldaat vertrok naar zijn vroege J 
kazerne, maar werd dan doorgestuurd naar een bepaalde plaats in de verdedigingsl in ie1 
van ons land. 
Ook in september 1 938 was er al een kortstondige mobi l isatie geweest, die tamelijk goed 
verlopen was, maar er werden toch een aantal mankementen vastgesteld. Zo was er 
onvoldoende tucht door een gebrek aan onderofficieren.  Geleerd uit de ervaringen van 
die mobil isatie, verliep de mobil isatie in 1 939 beter, maar toch niet rimpel loos. 
Eén van de vele gemobil iseerde soldaten in 1 939 was Marcel Coopman uit Onderdijke in 
Adegem. We kunnen zijn wedervaren gedeeltelijk volgen aan de hand van bewaard 
gebleven brieven, die in een apart artikel u itgebreid behandeld worden. De brieven geven 
ons inzicht in wat een 'gemobil iseerd zijn' voor een vader, in casu hier een gehuwde . 
landbouwer, betekende en vormen dus een waardevol 'document humain'. 
I n  een bijlage achteraan worden de namen van de Maldegemse soldaten vermeld die in 
1 939 en 1 940 gemobil iseerd waren. 

Na de Vrede van Versail les i n  1919 

De Eerste Wereldoorlog had diepe wonden geslagen in Europa en vele volkeren l ikten 
hun wonden. Duitsland was de grote verliezer, kreeg als straf grote herstelbetal ingen en 
verloor delen van zijn eigen grondgebied en enkele kolonies. Zo kreeg België de 
Oostkantons met Eupen, Malmédy en Sankt-Vith en in Afrika Ruanda en Urundi . 
Duitsland moest Elzas-Lotharingen afstaan aan Frankrijk, wat veel ongenoegen in 
Duitsland veroorzaakte. 1 7  



Leopold 111. 

s i  Adolf Hitler tijdens een van zijn vele parades. 



Toen Hitler in de jaren dertig voor een goed draaiende economie zorgde, was hij voor het 
Duitse volk  de grote leider of Führer. Duitsland, dat zich bij het Verdrag van Versail les in 
1 91 9  duidelijk tekortgedaan voelde, kende een sterke revanchegeest en herbegon met de 
bewapening. Door de sterk verbeterde werkgelegenheid en de daarop volgende 
economische bloei, kreeg Hitler veel krediet. 
Omdat Hitler ook anti-communist was, kreeg hij in zijn beginperiode zelfs steun van 
bepaalde Europese landen zoals Groot-Brittannië, die het fascisme minder erg vonden 
dan het communisme. Maar gauw toonde Hitler zijn ware gelaat, palmde steeds meer en 
meer landen in ,  wat uiteindel ijk leidde tot de Tweede Wereldoorlog. 
België wou in Europa neutraal bl ijven en hoopte op deze manier buiten het strijdgewoel 
te bl ijven. Koning Leopold 111 zette zich in 1 939 daarvoor actief in met steun van de gehele 
bevolking. 

Koning Leopold tijdens 
manoeuvres in 1 938. 
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De legerdienst tussen 1 91 O en 1 940 

De duurtijd en de modal iteiten voor de legerdienst onderg ingen regelmatig 
veranderingen. Bijgevolg had men bij de mobi l isatie een mengeling van soldaten met 
versch i l lende diensttijd. De ene soldaat had bijvoorbeeld 1 5  maanden gediend, terwijl de 
andere maximum 8 maanden bij het leger was. 
Op 1 4  december 1 909 ondertekende koning Leopold I l  op zijn sterfbed de nieuwe 
mi l it iewet met beperkte persoonl ijke dienstplicht, waardoor de loting en de mogelijke 
afkoop van legerdienst werden afgeschaft. Voortaan moest men bij de infanterie nog 
'maar' 1 5  maanden dienst doen en in elk gezin diende slechts één man soldaat te worden. 
Door het dreigende oorlogsgevaar werd de mil itiewet nog eens gewijzigd en werd op 30 
augustus 1 91 3  de wet op de persoonlijke dienstplicht van kracht. Bijgevolg moest elke 
jongeman soldaat worden met uitzondering van de geestel ijken, die nog altijd vrijgesteld 
waren. De diensttijd verminderde van 1 5  naar 1 2  maanden en begin de jaren twintig werd 
ze slechts 1 0  maanden. Volgens de nieuwe mi l itiewet van 1 92 1  moest de geestelijkheid 
voor de eerste maal ook dienst doen. 
België nam in 1 923 deel aan de Ruhrbezetting samen met Frankrijk en stuurde daarvoor 
7 000 soldaten. Een verhoging van de dienstplicht was daarom nodig en midden 1 923 
werd de dienstplicht terug op 1 2  maanden gebracht voor de gewone soldaat en 1 3  
maanden voor de cavalerie. Na de Ruhrbezetting werd midden 1 926 de legerdienst op 1 O 
maanden gebracht. 
Door de wet van 7 november 1 928 werd de rekrutering en de duur van de dienstplicht 

weer gewijzigd. Van het jaarlijkse contingent van 44 000 rekruten zouden er 23 000 
soldaten worden ingelijfd met een duurtijd van 8 maanden. Soldaten met speciale 
opdrachten zouden 1 2  tot 1 4  maanden moeten dienen. 
Op 6 maart 1 936 werd het Frans-Belgisch mi l itai r  akkoord opgezegd en in december werd 
de dienstplicht opgetrokken tot 1 7  maanden voor de gewone soldaat. 

Middenste rij, vierde van links: Gerard Van de Velde. 



Opnames uit het Gedenkboek anno 1 930 van het 1 3e Regiment Artillerie, u itgegeven ter gelegenheid van het 
1 00-jarig bestaan van België. 
De artillerie toont hier fier haar geschut tijdens een excursie op de Brugse wallen. 



Tijdens de legerdienst in de jaren twintig. Helemaal l inks Albert Notteboom, de latere veldwachter van Adegem, 
soldaat in 1 922. Naast de geweren, zijn enkele veel gebruikte attributen bovengehaald: emmers, een vaagborstel, 
het schoenpoetsgerief, een lantaarn . . .  Ze wijzen erop hoe men de tijd passeerde in de kazerne. 

12 [ Groep soldaten in uitrusting met onderaan, de tweede van rechts Prosper De Clerck uit de Spanjaardshoek. 



Militaire parade met afdelingen van het Belgische leger in de jaren dertig. 

Op het bord staat 'Leve de Bende van Adegem 1 927- 1 929'. Het was in het kamp van Beverlo waar 37 Adegemse 
soldaten verbroederden, enerzijds soldaten van de militieklasse 1 927 en anderzijds soldaten van de lichting 1 929, 
die op kamp waren. V.l.n.r. en van onder naar boven: 
1 slB rij: De Wispelaere Maurits, Foré Jules, De Cock August, De Sutter Cyriel, Foré André, Potvliege Cyriel. 2de rij: 
Claeys Maurits, . . .  , Rogiers Marcel. 3de rij: De Groote Maurits, Bonte René, De Clerck René, De Meyere Florimond, 
Standaert August, Gobeyn André. 4de rij: De Vuldere Jules, De Bruyckere Jerome, . . .  , . . .  , (Den Eiker) Alfons, . . .  
Sd e  rij: . . .  , Dhoore Cyriel, Longueville Marcel, Matthys Omer, Van Poucke Maurits, Van Leeuwe Cyriel, Van Damme 
Julien. 6de rij: . .. , Van den Bossche Gerard, Hermie Camiel, Schoonackers Maurits, Crul Julien, Gobeyn Omer, 

1 1 3 Tysebaert Cyriel, . . .  , Willems André. 



Foto links boven: Links een schutter met lichte 
mitrailleur FM BAR model 1 930. De grote webbing 
patroontassen bevatten elk twee laders voor de 
mitrailleur. Rechts van hem een bevoorrader met 
een gel ijkaardige uitrusting met grote 
patroontassen voor het FM BAR laders. De 
kleinere munitiezakjes zijn voor de patronen van 
het FN geweer Mauser model 1 936. Beide 
soldaten behoren tot een linieregiment. 

Foto boven: Soldaat-verpleger van het 2de 
linieregiment. Op zijn buik heeft hij de 
verplegerstas, waarin kleine verbandpakjes zitten, 
naast een schaar en ontsmettingsmateriaal. De 
rugzak aan zijn voeten bevat een uitgebreider 
assortiment verbandmateriaal. De armband is de 
volgens de conventie van Genève verplicht 
genummerde en geregistreerde armband van 
verpleger. 

Foto links: Soldaat van het 3• Ardeense Jagers. Hij 
draagt de gewone lederen uitrusting van een 
geweerschutter. Als observator van de 
gevechtsgroep DBT bezit hij een verrekijker. 
Rechts van hem de munitiekist en aan zijn voeten 
de DBT granaatwerper. 



Boven: Twee onderofficieren bij het uitbreken van de oorlog op 1 O mei 1 940. Links een sergeant van het 
2' linie en rechts een sergeant van het 22' genie met in de hand de krant van 1 O mei 1940. Bemerk de 
'bonnet de police' met zilveren kwast. 

Onder: Links een motorrijder van het regiment Jagers te voet. Hij heeft de typische met canvas 
overtrokken kurken motorrijdershelm op, die bij oefeningen gebruikt werd. In oorlogstijd droeg men de 
stalen helm. Centraal een onderluitenant van het 8' linieregiment. Rechts een korporaal van het 2' Gidsen 
met de speciale helm en de lederen jas, behorend bij de bemanning van pantservoertuigen. 
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Europa veranderde drastisch in de 20ste eeuw. De vrede van Versallles zorgde voor 
een andere staatsindeling, wat al vlug nieuwe spanningen meebracht. 

Europa 1 91 4. 

Europa 1 91 9. 

Europa maart 1939. 



2. DE SITUATIE IN EUROPA NA DE EERSTE WERELDOORLOG (1 91 9-1 937) 

1 91 9  Verdrag van Versai l les op 28 jun i :  Duitsland werd zwaar gestraft met zware 
herstelbetal ingen en verlies van grondgebied. Achteraf bleek dat Du itsland te 
streng was gestraft, met een sterke revanchegeest tot gevolg. De Volkenbond 
werd tevens opgericht. 

1 920 Door de Du itse onwil met herstelbetal ingen nam België samen met Frankrijk in 
april 1 920 deel aan de bezetting van Frankfurt. 
België sloot een militair defensief akkoord met Frankrijk op 7 september 1 920, 
dit tegen de zin van Groot-Brittannië, dat vreesde dat daardoor het evenwicht 
in Europa was verstoord. 

1 923 Omdat de betalingen van Du itsland onvoldoende bleven, trok Frankrijk in 
januari 1 923 het Ruhrgebied binnen. Belgische soldaten trokken eveneens 
over de Rijn op 24 januari 1 923. 
De Belgische regering besloot op 6 april 1 923 dat het leger in het Rijngebied 
een bezettingsmacht zou worden .  Om dit te kunnen volhouden verlengde men 
de legerdienst met 2 maanden. 

1 924 Duitsland was echter niet in staat de hoge bedragen te betalen en verkreeg 
een nieuw akkoord in 1 924, waarbij de herstelbetal ingen werden herzien.  

1 925 De bezetting van het Ruhrgebied werd in ju l i  1 925 stopgezet en de verlenging 
van de dienstplicht in België werd ingetrokken. In  de conferentie van Locarno 
in oktober werd besloten het Rijngebied te demi l itariseren. Duitsland erkende 
de grenzen met Frankrijk en België. 

1 926 Door de optredende ontspanning werd op 20 januari 1 926 het aantal Belgische 
soldaten verminderd en de normale dienstplicht op 1 0  maanden gebracht. 
In september 1 926 trad Du itsland toe tot de Volkenbond. 

1 928 De dienstplicht in België werd tot 8 maanden herleid voor de normale dienst. 
1 929 Beurskrach en instorting van de wereldhandel .  Protectionisme, chauvinisme en 

nationalisme kregen de bovenhand en in nagenoeg alle landen groeiden de 
fascistische tendensen en groepen snel. 

1 930 Frankrijk en België trokken hun laatste troepen terug uit het Rijnland. 
1 932 De Duitse herstelbetal ingen werden defin itief opgeschort. 
1 933 Hitler werd rijkskanselier. Japan en Duitsland verlieten de Volkenbond. Einstein 

vertrok uit Duitsland en verbleef enkele maanden in De Haan. 
1 934 Overlijden van koning Albert op 1 7  februari 1 934 en opvolging door Leopold 111. 

Hitler werd staatshoofd en kanselier na het overlijden van Hindenburg. 
1 935 In 1 935 was er de herbewapening van Duitsland met de herinvoering van de 

algemene dienstplicht van één jaar. Saarland werd bij het Duitse rijk gevoegd. 
1 936 België zegde op 6 maart 1 936 het Frans-Belgisch militair defensief akkoord op, · 

dat in 1 920 was afgesloten. De neutrale positie van België werd aanvaard door 
de Europese grootmachten. Hitler bezette op 7 maart 1 936 het Rijnland, dat 
voorheen gedemil itariseerd was. De internationale spanning werd versterkt 
door Hitlers opzegging van het Locarno-verdrag. 

1 937 De Fransen en Britten aanvaardden zonder enthousiasme de nieuwe 
Belgische politiek en beloofden mi l itaire steun in geval van agressie. Om de 
nieuwe politiek geloofwaardiger te maken werden nu ook versterkingen 
aangebracht op de grens met Frankrijk. 



Einstein verliet Duitsland al in 1 933, toen Hitler aan het bewind kwam en acties ondernam tegen de Joden. Hier 
zien we hem in gezelschap van zijn secretaresse, de schilder James Ensor en een Frans minister (met wandelstok) 
in De Haan op 2 augustus 1 933. 

Verlenging van de dienstplicht tot 1 7  maanden 

Door de toenemende internationale spanning deed koning Leopold 111 een oproep om de 
dienstpl icht te verlengen. Deze bedroeg slechts 1 2  maanden en werd verlengd tot 1 7  
maanden. De nieuwe dienstplicht werd goedgekeurd onder de regering Van Zeeland in 
december 1 936 en had uitwerking vanaf de mi l itielichting 1 937. 

De Spaanse burgeroorlog 

In de Spaanse Burgeroorlog, die van 1 936 tot 1 939 duurde, namen Duitsland en Italië 
actief deel aan de militaire operaties en steunden ze generaal Franco met wapens en 
manschappen. In 1 937 bombardeerden Duitse en Ital iaanse vliegtuigen genadeloos het 
kleine marktplaatsje Guernica, dat later zeer.bekend werd door het schilderij van Pablo 
Picasso. Herman Göring gaf later toe dat h ij daar zijn n ieuwe Luftwaffe uitprobeerde. De 
Spaanse burgeroorlog was een eerste testgebied voor de Duitse oorlogswapens. 
Daar leerde het Duitse leger dat een oorlog slechts kon gewonnen worden met massale 
inzet van vliegtuigen en tanks. Ze vormden de basis van de n ieuwe aanvalstechniek, 
Blitzkrieg genoemd. 
D it n ieuwe inzicht was nog niet vol ledig doorgedrongen bij de andere Europese landen en 
ze zouden later de gevolgen daarvan ondervinden. Ze hadden weliswaar ook veel 
vliegtuigen en tanks, maar in verhouding toch minder dan Duitsland. 

3. DE POLITIEKE SITUATIE EN MOBILISATIE IN 1 938 

De politieke situatie in 1 938 
Een eerste belangrijk internationaal feit was de Anschluss of annexatie van Oostenrijk 
door Duitsland op 1 2  maart 1 938. Vanaf mei 1 938 tekenden zich de problemen af met 
Sudetenland, een Duitstal ig gebied in Tsecho-Slowakije. 



De spanning rond deze kwestie l iep sterk op, zodat ons land op 27 september overging 
tot mobilisatie van zijn leger. I n  München kwamen de hoofdrolspelers Hitler, Mussol in i ,  de 
Britse premier Chamberlain en de Franse premier Daladier samen, waar zij op 30 
september een akkoord bereikten met onder andere de bepal ing dat Sudeten land tot het 
Duitse rijk zou behoren. Chamberlain kwam triomfantelijk terug naar zijn land, in de waan 
de vrede te hebben gered. 

De hoofdrolspelers in 1 938: Chamberlain, Daladier, Mussolini en Hitler. 

Op 1 oktober 1 938 nam Duitsland Sudeten land effectief in .  Er was voorlopig vrede, maar 
niet voor lang. Als gevolg van deze gebeurtenissen namen in België de anti-Duitse 
sentimenten sterk toe. 
Ondanks de neutraliteitspolitiek bleven er geheime contacten bestaan tussen de Franse 
en Belgische legerleiding met als doel het opstel len van een gemeenschappel ijke 
verdediging bij een Duitse aanval. 

Taalproblemen bij het leger 
Op taalgebied schortte er nog altijd iets in het Belgisch leger en daarom kwam er op 26 
juli 1 938 een nieuwe wet op het taalgebruik, een heikel punt dat al aansleepte van na de 
Eerste Wereldoorlog. Voortaan zou de opleiding van de soldaten geheel in de moedertaal 
geschieden. Daarvoor was een versterkte tweetaligheid van het officierenkorps nodig en 
de inrichting van ééntalige mi l itaire eenheden .  Maar de uitvoering van deze maatregel 
was in mei 1 940 nog niet ver gevorderd , waardoor vele Vlaamse soldaten nog onder 
uitsluitend Franstalige officieren dienden. 

De mobilisatie in België in 1938 

Zowel Nederland als België mobi liseerde zij n leger naar aanleid ing van de 
gebeurtenissen in Sudetenland. Op 27 september 1 938 om 1 4  uur besloot België het 
leger op versterkte vredesvoet te brengen. Concreet werden er vijf tot acht mi l itieklassen 
opgeroepen, afhankelijk van het wapen waartoe ze behoorden. Het was in feite een 
beperkte mobilisatie, waardoor het aantal effectieve soldaten van 1 00 000 op 300 000 
werd gebracht. De mobilisatie verliep tamelijk vlot en 's anderendaags 's avonds was elke 
opgeroepen soldaat op post. Bij deze mobilisatie stelde men toch enkele belangrijke 
tekortkomingen vast zoals: te weinig onderofficieren , een groot tekort aan paarden ,  
onvoldoende geschikt materieel en een tekort aan degelijke huisvesting. Op 29 
september vertrokken de eenheden naar hun stel l ingen . Op zaterdag 1 oktober 1 938 kon 
men al demobil iseren, na de conferentie in München op 29 september, waar een akkoord 
tussen Hitler, Mussol in i ,  Daladier en Chamberlain werd bereikt. l 1 9 



Adegemse soldaten tijdens de mobilisatie in 1 938. V. l .n . r. bovenaan: Gerard Hermie, Amedé De Busschere, Kamiel 
Van Kerschaever, Marcel Van Canneyt, Herman De Schepper, Maurits Van Canneyt, Jules De Schepper en Henri 

De Schepper. Zittend: Pieter Bonte, Gerard Hauwenhuyze, Clement Hermie en Kamiel De Schepper 

20 1 V.l.n . r. :  Leon Boels, Jozef De Keyser, Albert De Kesel (drie Robert De Kesel (links) van de Kerselaar, samen met kozijns). een medesoldaat. 



Op 2 oktober trokken de soldaten naar huis, alles achterlatend met een grote chaos tot 
gevolg. Al bij al was de mobil isatie tamelijk vlot verlopen. In bepaalde gemeenten had men 
echter de oproepingsbrief 's nachts bezorgd, wat aanleiding gaf tot grote paniek bij de 
bevolking. Een groot aantal goederen was opgeëist en een jaar later zou blijken dat de 
huur daarvan nog altijd niet betaald was. 

Opmerkelijk was dat het leger vooral posities innam ter hoogte van de Franse grens en 
minder aan de Duitse grens. Daardoor wou België zijn neutral iteit sterk benadrukken en 
tonen dat het aan geen enkel leger doortocht zou verlenen, dus ook niet aan het Franse. 
Men vreesde immers dat het Franse leger door ons land zou trekken bij een aanval op 
Duitsland. De mobilisatie had 1 25 mi ljoen frank gekost. 
In Adegem werden op 28 september 1 938 de volgende vervoermiddelen opgeëist: een 
motorcycle bij Robert Boute, een vrachtwagen bij Maurice Coopman, Aloïs De Cock, 
Alfons Verhaege,  gebroeders De Pickere en René De Waele. Leopold Stockman moest 
twee vrachtwagens leveren.  De mobil isatie bracht mee dat de gemeenteraads
verkiezingen van 9 oktober verschoven werden naar 1 6  oktober 1 938. 
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België 
l)icnstjaar 1 �) 

Nazicht en Klasseering 
van PAARDEN 

De Burgemeester heeft de eer zijne medeburgers ter kennis te 
brengen . dat de militaire commissie, belast met de nazicht- en klasseer
Ye1Tichlingen betreffende paarden, zilling zal houden in de gemeente 

• politiewijk 

De commissie zal nazien 

De rijpaarden die. op 1 .Juni ll .. 3 lol 15 jaar oud waren : 

De trekpaarden die. op 1 .Juni //., 2 lol 15 jaar oud waren : 

Hengsten moelen niet voorgebracht worden. 

De dieren moeten voor de commissie geleid worden door den 
eigenaar (of zijn afgevaardigde die allen noodigen uitleg over de voorge
brachte dieren kan verschaffen). 

Kan een dier, wegens ziekte, niet voorgebracht worden, dan moet de 
eigenaar (of zijn afgevaardigde), bij 't afroepen van zijn naam, de commi ie 
een door den behandelenden paardenarst geteekend getuigschrift voorleggen. 

Eigenaars die, om behoorlijk gewettigde redenen, hun paarden buiten d 
bepaalde uren wenschen voor te brengen, dienen zulks on erv ijld aan t 
gemeentebestuur te vragen. 

De dieren moeten met trens of teugel, de zware trekpaarden met hun tuig 
voorgebracht worden. 

Eigenaars die bovenstaande voorschriften 
onder toepassing der straffen, voorzien bij d 

Te 

niet mochten na! v n. all n 
wet van 12 M 1927. 

, den 19 
De Burgemeester, 

.$/� 
Daar paarden nog altijd zeer belangrijk waren in het Belgisch leger, was een jaarlijkse telling aangewezen. Het 
formulier is reeds getekend door Leopold Van Waetermeulen, die In 1 939 burgemeester werd In Adegem. 



4. DE POLITIEKE SITUATIE IN 1 939 EN 1 940 

De toestand in België 
Op politiek vlak was 1 939 een bewogen jaar. In februari viel het kabinet P.-H. Spaak en 
enkele dagen later het n ieuw gevormde kabinet Hubert Pierlot. Op 6 maart 1 939 werd het 
parlement ontbonden en werden verkiezingen u itgeschreven.  Winnaars van de 
verkiezingen op 2 april waren de l iberalen en de katholieken. Een l iberaal-katholieke 
regering onder leiding van Hubert Pierlot werd gevormd. 
Men stelde vast dat er over ons land regelmatig verkenningsvliegtuigen vlogen, well icht 
om foto's te nemen. Daarom werd er een koninklijk besluit gepubliceerd d.d .  21 februari 
1 939 dat luchtfotografie door onbevoegde personen verbood. 
Begin 1 939 werd er een Territoriale Wacht voor Luchtafweer opgericht en het leger 
installeerde luisterposten om een naderend vliegtuig te kunnen lokaliseren. 
Duitse troepen bezetten op 1 5  maart 1 939 de rest van Tsjecho-Slowakije en deze 
gebieden werden voortaan de protectoraten Bohemen en Moravië genoemd en bij 
Duitsland gevoegd. De onrust nam nog verder toe door de annexatie van Albanië door 
Italië in april 1 939. 
Op 23 augustus deed Leopold 111 namens de Oslogroep (een groep kleine neutrale 
landen) een oproep tot wereldvrede. Nog op 23 augustus 1 939 sloten de Sovjet-Unie en 
Duitsland een niet-aanvalsverdrag, waardoor Duitsland zich gedekt voelde aan zijn 
oostkant. Duitsland bleef vasthouden aan zijn eis voor vrijgave van Danzig en een 
toegang via een corridor door Polen . Als gevolg van die gespannen toestand werd in 
België met een KB van 26 augustus de mobil isatie van het leger afgekondigd. 
Op 28 augustus 1 939 boden koning Leopold en koningin Wilhelmina hun diensten aan om 
te bemiddelen tussen Polen, Duitsland, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië, maar 
tevergeefs. Een oorlog was onafwendbaar. 

Duitsland viel Polen aan 

Op 1 september 1 939 viel Duitsland Polen binnen en op 3 september verklaarden 
Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland. Wegens die oorlogsverklaring vormde het 
kabinet Pierlot zich om tot een kabinet van nationale eenheid , de socialisten traden toe 
tot de regering en in het Belgisch Staatsblad werd de neutraliteitsverklaring van België 
gepubl iceerd. Op 5 september kreeg deze regering volmachten en om de bevoorrading 
in  goede banen te leiden, werd een ministerie van Ravitai l lering en Opslorping van de 
Werkloosheid opgericht. 
Ondertussen was koning Leopold benoemd tot opperbevelhebber van het leger en 
waakte hij erover dat een strikte neutraliteitspolitiek werd gevoerd. Over de uitvoering 
daarvan verschi lde hij echter af en toe van mening met de regering Pierlot, die meer voor 
toenadering en overleg was met Frankrijk en Groot-Brittannië . 
De Duitsers trokken troepen samen aan de Belgische grens en volgens toenemende 
geruchten was een aanval op 1 1  november 1 939 of woensdag 1 5  november 
waarschijn l ijk. Slechte weersomstandigheden en een aanslag op Hitler op 8 november 
noopten de Duitsers tot uitstel. De spanning bleef groot, want op 30 november viel de 
Sovjet-Unie Finland binnen. Ook in december kwamen er nog steeds waarschuwingen 
binnen voor een nabije inval van de Du itsers, onder andere van kolonel Goethals, 
Belgisch mi l itai r  attaché in B�rlijn .  



De sfeer in België was de laatste jaren sterk antimi l itaristisch en de aankoop van mi l itai r 
materieel stuitte altijd op veel weerstand. Het volk had maar één betrachting: zich zo 
neutraal mogelijk opstel len in de hoop bu iten het strijdgewoel te kunnen blijven. 
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OORLOG MET DUITSCHLAID 
De Duitschers torpedeeren de Britsche paketboot 

"Athenia" met 1400 passagiers 

Mijnen in de Noordzee 

Nog vóór 1 O mei 1 940 had ons land te l ijden onder het oorlogsgeweld van de grote 
mogendheden, want deze landen legden vanaf 3 september 1 939 volop mijnen in de 
Noordzee. Op zee l iepen verschi l lende Belgische vissersvaartuigen op een magnetische 
mijn met verschi l lende doden tot gevolg of werden er vissersboten beschoten vanuit de 
lucht. Koopvaardijschepen gingen eveneens verloren, hetzij door op een mijn te lopen 
hetzij door een aanval van een duikboot. Zo l iep op 1 4  januari 1 940 het vrachtschip 
Joséphine-Charlotte op een mijn en kwamen vier matrozen om. 

Groot alarm bij het Belgisch leger 
Het Belgisch leger kondigde verschi l lende keren een alarm af, maar slechts drie keer een 
groot alarm: 1 1  november 1 939, 1 3  januari en 9 april 1 940 (Duitse inval in Denemarken 
en Noorwegen). De eerste twee waren gebaseerd op alarmerende berichten van 
diplomaten. Bij het vierde groot alarm, op 1 O mei 1 940, waren er velen die dachten dat 

24 I het alweer een loos alarm was. Dit keer was het wel degelijk oorlog. 
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Kaart gevoegd bij het 'Bericht aan luchtvarenden nr. 45 - Luchtvaartonderrichtingen - Vliegen boven het Belgisch 

grondgebied en de Belgische territoriale wateren', verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4-5 september 1 939. 
De niet gearceerde gebieden van ons grondgebied waren delen waarover niet mocht gevlogen worden. Over de 

gearceerde gebieden mocht men vliegen mits toestemming van het Ministerie van Verkeerswezen. De toelating 

kon verleend worden voor vluchten overdag, tussen zonsopgang en zonsondergang. De vl ieghoogte moest minder 

dan 500 meter bedragen en het luchtvaartuig moest vanop de grond altijd zichtbaar blijven. Nachtvluchten waren 
verboden. 

De Fiat CA-42, een van de vliegtuigen door de Belgische Militaire Luchtvaart gebruikt. 



2G AUGUSTUS 1939. - KonlnkJijk be�lult betreffende de mobilisatie 
van het l�er. 

LEOPOLD IJ.!, Kcnüng der Betgen, 

A<:tn al>len, tegenwoord1-gen en wekomenden, HEIL. 
Gezien de .noodzakelijkheid zekere wette�ijke en reglementaire 

bepali·ngen in werking te stellen; waarvan de toepassing wordt onder
worpen aan cte vooraof·gaande af.korl'Óiging Vll11 de mobilisatie van 
het leger; 

Op de voor<lracht van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. De mobi�isaHe van het leger wordt afgekondi·gd. 

Art. 2. De mobilisatie zal zich beperk.en tot of Zé!Jl worden voOTt· 
·gezet volgens de phaeen van versterking van het leg.er die Owre 
Minister van LandGverdediging zal bepé!Jlen. 

Art. 3. Onze Mimster va>n La·ndsverdedi·ging i6 gelast met de uij)
voeri·ng van dit bestuit <la-t zal in werking treden oP � dag vam 
zijn bekendmaid "'Il" 

Gegeven te BrUS6el, den W' Augustus 1939. 

Bekendmaking van de 
mobilisatie op 26 augustus 1939 
in het Belgisch Staatsbl d van 
27 augustus. 



5. DE ALGEMENE MOBILISATIE IN BELGIË IN 1 939 EN 1 940 

Door de toenemende oorlogsdreiging besloot de Belgische regering met het KB van 26 
augustus 1 939 (verschenen in het staatsblad van 27 augustus) tot gedeeltelijke 
mobil isatie van het leger. Geleidelijk aan, in fasen ,  werden soldaten opgeroepen zodat 
men uiteindelijk aan ca. 600 000 soldaten kwam, de beoogde legersterkte op oorlogsvoet. 
Een neveneffect van die grote en langdurige mobil isatie was de grote hinder voor de 
economie. In bepaalde sectoren was de ontwrichting zeer groot en eind december 
zorgden mijnstakingen voor bijkomende moei l ijkheden. 
Een dag eerder, op 26 augustus, verscheen in het staatsblad een KB van 25 augustus 
1 939 'om het bekendmaken, verspreiden, openbaar maken of reproduceren van zekere 
inlichtingen van militaire aard' aan banden te leggen. Het was verboden de legerplaatsen 
van de mi l itaire eenheden en hun verplaatsingen bekend te maken. Daardoor zal men in 
de dag- en weekbladen niets vernemen van deze mi litaire zaken. De bedoeling was 
uiteraard dat de toekomstige vijand n iks mocht weten over de verdediging van het 
grondgebied. Om de orde en rust te handhaven vaardigde de gouverneur van Oost
Vlaanderen op 25 augustus 1 939 een politieverordening uit aangaande de sluit ing van de 
herbergen. Tot nader order mochten in de provincie 'de café's en andere drank
gelegenheden slechts tusschen 1 1 .30 en 14 u. en tusschen 1 7  u. en 21  u. opengehouden 
worden. Buiten deze uren mocht niemand zich in deze inrichtingen bevinden, noch 
trachten er zich ingang toe te verschaffen'. 

Mobilisatie van het Belgische leger in fasen 
Om de mobilisatie ordentelijk te laten verlopen,  was een verloop in fasen gepland. Men 
voorzag in een fase A, een fase B, een fase C, een fase D en als laatste in een fase E. 

Fase A 

Fase B 

Fase C 

Fase D 

Fase E 

Op 26 augustus 1 939 startte een gedeeltelijke mobilisatie van het 
Belgisch leger. Men bracht de al actieve regimenten op oorlogsvoet en 
zond ze naar hun stel l ingen . Het vl iegwezen,  de luchtdoelarti l lerie en de 
vestingtroepen werden op hun sterkte gebracht. 
Op 28 augustus begon de wederoproeping van een groot deel van de 
'divisies in eerste reserve' .  Ze werden in het oosten opgesteld. 
Op 1 september werden de nog resterende delen van de 'divisies in 
eerste reserve' opgeroepen, zodat nu bijna alle reservisten onder de 
wapens waren. Ook de transporteenheden werden opgeroepen .  
Oproepen van 'de divisies in tweede reserve' .  Deze fase werd in  delen 
gesplitst: oproepen grepen in Adegem plaats vanaf 1 1  september 1 939. 
Algemene mobilisatie. 

Het oproepingsbriefje 

In principe was het de veldwachter van de gemeente , die het oproepingsbevel ronddroeg. 
In Adegem was dat veldwachter Albert Notteboom. Omwi l le van het grote aantal 
oproepingen liet hij zich bijstaan door andere personen, want de brieven dienden heel 
vlug te worden bedeeld. De onzekerheid al dan niet opgeroepen te worden, zorgde voor 
veel spanning onder de jonge mannen en hun gezin. Als ze de veldwachter of een andere 
bezorger van het oproepingsbriefje zagen naderen, keken ze met veel angst uit waar hij 
ging stoppen en hoopten stÎf letjes dat hij hun deur zou voorbijgaan . Als h ij stopte, kreeg 
de jongeman zijn oproepingsbrief met verzoek te handtekenen voor ontvangst en als de 
opgeroepene niet thuis was, tekende vader of moeder. 



V. l .n . r. :  De broers Albert, Aloïs, Jules en Clement Notteboom in 1 938 in de tuin van de weduwe Van Hove, dichtbij 
hun ouderlijk huis. Clement werd gemobiliseerd op 26 augustus 1 939, Aloïs deed zijn legerdienst in 1 939. 
Veldwachter Albert was sinds kort veldwachter en bezorgde de meeste oproepingsbrieven voor de mobilisatie. 

Broeder Aloïs Notteboom van de 
Kristelijke Scholen (soldaat in 1 939). 

Clement Notteboom (soldaat in 1 938 en gemobllis ertl 
op 26 augustus 1939). 



Vrijdag 25 augustus en zaterdag 26 augustus 1 939 waren dagen, die voor veel moeders 
lang in hun geheugen zouden gegrift bl ijven. Zo schreef een correspondent u it U rsel in 't 
Getrouwe Maldeghem een week later: 'Geen triestiger werk dan oproepingsbriefkes 
uitdelen. Nergens welgekomen. Aan de deur de moeders. Zal hij afstappen of doorrijden 
. . .  Dan afgeven. Moeder begint te weenen. En de geruchten verspreiden zich: bij die 2 
zonen opgeroepen, enz. ' Uit Ursel vertrokken op zaterdagmorgen al 60 soldaten. 

De jonge man vertrok . . .  
D e  gemobil iseerde soldaat vertrok naar zijn aangeduide legerplaats. Enerzijds was het 
een blij weerzien met de kameraden van vroeger, maar anderzijds een grote ongerustheid 
over de nabije toekomst. De soldaat vroeg zich af waar hij naartoe gestuurd zou worden, 
voor hoelang en of hij vader, moeder, vrouw en kinderen nog zou weerzien.  Kortom, grote 
onzekerheid, maar dat het echt oorlog kon worden , wist hij wel zeker. Het was trouwens 
maar een goede 20 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog woedde. De jonge soldaten 
hadden over die gruwelijke oorlog uitvoerig horen vertellen van vader, oom of oudere 
broer. Het oorlogsgedenkteken in elke gemeente herinnerde hen eraan dat er in die 
oorlog slachtoffers vielen . Nu  was het wel l icht hun beurt om voor het vaderland te 
vechten. 

I n  een inleidend woord in De Boerin, het maandblad van de Boerinnenbond, sprak Mgr. 
Cruysberghs de moeders als volgt toe: 
'Moeder. Uw jongen is binnengeroepen. Hij is heengegaan . . . en gij hebt hem allerlei 
dingen inderhaast, meegegeven. Het beste en schoonste wat hij meenemen kon, is: zijn 
herinnering aan u . . .  Noch ik, noch gij weten door welke beproeving hij zal heen moeten. 
Het is zelfs niet goed, daarover veel te spekuleeren . . .  : het helpt toch niet en we worden 
er ten slotte ongerust van en zenuwachtig. Onze-Lieve-Heer heeft ons het bevel gegeven: 
geen zorgen voor morgen, de Vader uit den Hemel waakt, leidt, beschut . . .  Dubben en 
droomen is niet goed: wij denken altijd het ergste eerst en maken onszelf veelal zonder 
reden angstig en ongelukkig. Waarschijnlijk zal het ditmaal niet eens bij ons tot een oorlog 
komen . . .  God geve het!' 

Voor sommige gemobiliseerde soldaten was het verbl ijf in het leger van korte duur en na 
enkele dagen konden ze al naar huis terugkeren. De regels voor vrijstel l ing waren echter 
voor de leek niet zo duidelijk en het was dan ook niet te verwonderen dat in 't Getrouwe 
Maldeghem tientallen vragen over de mi l itaire dienst werden gesteld en ook beantwoord. 
Een ding was duidelijk: zolang men niet ouder was dan 45 jaar en vroeger al soldaat was 
geweest, kwam men in principe in aanmerking voor mobilisatie. Maar oorlogsvrijwil l igers 
van vóór 1 1  november 1 9 1 8  waren zeker vrijgesteld. 
In de praktijk zouden het vooral de jongste soldaten zijn die daadwerkelijk werden 
opgeroepen; het aantal opgeroepen soldaten van boven de 40 jaar was beperkt. 
Er waren ook soldaten die ju ist hun gewone legerdienst vervulden in die mobil isatietijd 
zoals Aloïs Notteboom (broeder Vital ) .  Hij was geboren in Maldegem op 9 september 
1 91 6  als zoon van August en Emelie De Vuldere, maar in feite was hij een Adegemnaar 
daar hij zijn ganse jeugd doorbracht in Adegem. Aloïs begon als jonge broeder
onderwijzer zijn legerdienst op 1 6  augustus 1 939 en verbleef tot oktober in Beverlo in een 
aparte afdeling voor geestel ijl<en, die opgeleid werden tot brancardier-ziekenverpleger. Hij 
behoorde in de meidagen van 1 940 tot de eerste krijgsgevangenen en werd geïnterneerd 
in Fall ingböstel, waar hij zijn dorpsgenoten Maurice Van Basselaere, Raymond Loncke en 
Albert De Schepper terugzag. 1 29 
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2 6 AUG.1939 

Lijst van soldaten aan wie veldwachter Albert Notteboom de oproepingsbrief bezorgde voor de mobilisatie op 26 
augustus 1 939. 

In deze groep twee Adegemnaars in het krijgshospitaal in Hove in 1 939. In de middengang rechtstaand: Henri De 
Schepper (wit hemd, donkere broek, armen gekruist). Rechts van hem, beetje achteraan: Cyriel De Sutter in 
uniform. Henri had last van zijn knieën en werd vrijgesteld van mobilisatie. 



6. MOBILISATIE IN ADEGEM OP 26 AUGUSTUS 1 939 : FASE A 

I n  deze woelige tijden was het niet prettig om l id te zijn van het gemeentebestuur. Bij 
opeisingen waren de leden van het bestuur doorgaans betrokken partij , omdat ze mede 
voor de uitvoering moesten zorgen. Het gemeentebestuur in Adegem bestond in augustus 
1 939 uit de volgende leden: burgemeester Leopold Van Waetermeulen, schepenen 
Arnold Welvaert en Emiel Braet, raadsleden Jules Herrebaut, Raphaël Neyt, Leopold 
Stockman, Oscar Ginneberge, Maurice Claeys, Arthu r  Blomme, Adiel Coopman en Ju les 
Van Deynse. Secretaris was Prosper De Smet. 
Het zwaartepunt van de mobi l isatie in Adegem lag op 26 augustus, 1 en 3 september, 
want op die dagen werden in totaal ca. 200 jonge mannen gemobil iseerd . Daarna werden 
er in verhouding nog slechts een klein aantal soldaten opgeroepen. 

Op zaterdag 26 augustus 1 939 startte fase A,  een gedeeltelijke mobil isatie van het 
Belgisch leger, wat betekende dat de al actieve regimenten op oorlogsvoet werden 
gebracht. In Adegem kregen op deze dag 79 soldaten een oproepingsbrief overhandigd. 
Veldwachter Albert Notteboom kon deze taak niet al leen aan en hij werd bijgestaan door 
de brievendragers Hippol iet De Laere en Denis Van de Velde, alsook door Hector en 
Maurits De Laere, Henri Pauwels en Albert D'havé. Twee dagen later, op 28 augustus, 
werd Albert Boulez opgeroepen: 
De volgende personen werden op 26 of 28 augustus 1 939 opgeroepen :  

Naam gemobil iseerde soldaat 
Aesaert Herman 
Basslé Marcel 
Bonne Alfons 

Klas Regiment / groep 
1 938 . 4" Linie - ·t -
1 937 1 3" Arti l lerie 

Plaats mobi l isatie 
?rugge 

1 Bredene 
-!-1 938 (_1" Linie__ 1 -

Botterman Albert 
Boulez Albert 
Braet Richard 
Bral Maurits 
Buysse Bertrand 

_ _ _ _,__ 1 938 � 3° L!_nie _ _ 1 BJ�ge 
_ _ + 1 93Jl LRemon_!_ed�pot_ _ l _:___ _ 

Claeys Edgard 
Claeys Hieronimus 
Coopman August 
Crul Geraard 
D'Aubioul Romain 
De Baerdemaecker Ju les 
De Baerdemaecker Maurits 
De Baets Edgard 
De Baets Jozef 
De Brauwer Honoré 
De Busschere Albert 
De Caluwé Raymond 
De Ceuninck Remi 
De Croock Albert 
De Decker U rsmar 
De Kesel Jul iaan 
De Metsenaere Omer 
De Meyere Alfons 

_ -l- 1 !l_3� 4° Li�ie _ _ _f-êrugge 
· 1 935 1 1 3" Arti l lerie -

.. 

i 1 937t 1 •  Linie
- l--� 1 937 1 1 3" Artil!_erie t -

--

, 1 933 : 1 • Grenadiers -
1 1 938 ; 1 3• Arti l lerie J � 1 937 l 9" Linie 

1 937 + 1 • Artil lerie 
1 937 9• Lin ie 
1 937 4° Linie 

1 6° Arti l lerie 
1 935 . 2• Linie 
1 928 1 3" Arti l lerie 
1 935 . 2• Arti l lerie 
1 936 1 8° Linie 
1 938 4" Linie 
1 936 ' 4° Linie 
1 934 2° Linie 
1 937 Autovoerders 
1 929 2° Arti l lerie 
1 936 1 °  Grenadiers 

Dest�bergen 

Oostende 

1 Gent 
, Zeebrugge 

1 -
1 Brugge 

Zeebrugge 

Pepingen l 31 



Gerard Van de Velde. Remi Ryckaert. 

Albert De Croock. Marcel Van Canneyt. 



De Pauw Albert 
De Pauw R�11J.Ond 
De Rycke Herman 
De Saer Marcel 
De Schepper Albert __ 
De Sutter René 
De Sutter Valerius - - -
De Vent Albert 
D� Ylieger pa� _ 

De Vusser Robert 
D'hondt Denis 

_ 1 936 �-9" Linie 
1 930 1 3" Artillerie 1 -
1 928 1 3" Artillerie 
1 934 2• Grondweer - -
1 937 7" Linie 
1 934 1 2• Grondweer - - -
1 938 1 •Artillerie 
1 935 4" Linie 

,_ 1 938 -r-4. Groridweer--- - - -- -
1 938 3" Linie 
1 935 1 3" Artillerie 

-· - - � -- ---

1 938 ; 3" Linie 
T 1 936 ' 7" Linie 

1 937 1 3" Artillerie -
1 936 1 • Grenadiers 
1 934 2• Grondweer 
1 929 1 • Grondweer 
1 937 9" Linie 
1 936 4" Linie 
1 932 1 6" Artillerie 
1 936 7" Linie 
1 935 1 3" Artillerie 
1 935 7" Linie 
1 938 1 3" Artillerie 
1 936 8" Artillerie 
1 938 3" Linie ' 

t �t. Agatha-Berchem 

r --
-� Kon._ingslo 

Kesselt �- Ukkel 

_J_ _:-
: Zeebrugge 

,- -·- - -

Oostende 
-r_ ----

Ukkel 

Gooik 
Brugge 

Mechelen 

Antwerpen 

1 925 · 1 • Luchtbescherm. Oud-Heverlee 
Brugge 
Brussel .. 

1 938 4" Linie 
1 933 1 • Grenadiers 
1 938 1 3° Artillerie 
1 936 3° Linie 
1 936 1 3" Artillerie 

Oostende 
Beernem/Koolkerke 
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Veldwachter Albert Notteboom komt thuis van de dagdagelijkse taak. Hij was verantwoordelijk voor het bezorgen 
van de oproepingsbriefjes aan de gemobiliseerde soldaten. De oorlogstoestand maakt weinig Indruk op de 
kinderen. Uiterst links Marie-Madeleine en een vriendinnetje, verder Maria, Gratienne en Gust, de oudste, dl 
salueert. 



Van Oost Audomar 1 930 1 3" Artillerie Brugge 
Van Vooren Urbaan 1 934 1 3" Artillerie 

t 
Wille Maurits 1 938 3" Linie 
Willems Albert 1 937 7" Linie Mechelen 
Willems Camiel 1 935 4" Linie 

Aan de hand van de klasse kan men ongeveer weten hoe oud de soldaat was. De jonge 
man werd in principe op 20-jarige leeftijd soldaat, maar als hij in het begin van het jaar 
geboren was, werd hij soms bij een vorige militieklasse gevoegd. In de mate van het 
mogelijke werd de plaats van mobilisatie opgezocht, maar voor sommigen was dat niet 
mogelijk. In principe mocht de soldaat aan niemand melden in welke gemeente hij 
verbleef en moest hij schrijven ' te velde' . Het leger zelf zorgde voor de inwendige 
verdeling van de post. Pieter Van den Abeele, Louis Savat, Ursmar De Decker, Omer De 
Metsenaere en Urbaan Van Vooren kwamen bijna onmiddellijk terug uit mobilisatie. 

Koster Jozef De Baets schreef in zijn dagboek het volgende over zijn oproeping: 'Het 
waren de laatste dagen van een warme mooie augustus 1939. Als een strovuur liep het 
nieuws: 't Is algemene mobilisatie. Ik had zo het voorgevoel er weerom bij te zijn. Het jaar 
voordien eind september was ik ook reeds opgeroepen, doch dit was dan van zeer korte 
duur geweest. Veldwachter Albert Notteboom had geen handen genoeg om de 
oproepingsbrieven rond te dragen. De volgende dag zat ik reeds in de Leopoldskazerne 
te Gent en zag er vele makkers uit mijn dienstperiode terug. We kregen onze uitrusting 
en na een halve dag passen en ruilen zaten we in kaki en hadden we de passende 
schoenen'. 

De Leopoldskazerne in Gent. Koster Jozef De Baets. 



De familie Baute-Sikaet met vier soldaten in het leger. V.l.n.r.: Onder: Richard, Desiré Baute, Germaine, Irma Sikaet 
en Roger; midden: André, Lucien, Ber:tha en Leopold; boven: Alfons, Ghislain, Albert en Emiel. 

36 I V.l.n.r.: de kozijns Leon Boels, Albert De Kesel en Jozef De Keyser. 



7. MOBILISATIE IN ADEGEM OP 1 SEPTEMBER 1 939: FASE C 

Op vrijdag 1 september viel Duitsland Polen binnen en daardoor werd fase C van het 
mobil isatieplan van kracht. In deze fase werden er in Adegem niet al leen 1 00 soldaten 
opgeëist, maar ook paarden en voertuigen.  De bezorgers van de oproepingsbrieven 
waren deze keer veldwachter Albert Notteboom, Henri Pauwels, H ippoliet en Maurits De 
Laere. In de weekbladen kon men weinig lezen over de mobil isatie, het berichten 
daarover was om vei l igheidsredenen verboden. 
Ziehier de gemobi l iseerde soldaten van Adegem:  

Naam gemobil iseerde soldaat Klas Regiment / groep Plaats mobil isatie 
Baute Alfons 1 1 933 1 6" Linie 1 
Ba-Ute Emiel J 1 938 1 Spoo��-gtr�e� r-_B_orge.

rhou_t ___ _ 
Baute Ghislain 1 935 2• Li_nie_ _ ___ _1_ �rugge __ 

Bauwens Edgard l 1 933 . 7° AJ:_ti l lerl_e _ _ _ 

Bauwens Richard i 1 933 [ 4° Arti l lerie l. .bl_e_!:. 
Boels Le_o __ ==----___ __ _  1 9_3_0 _1 1 3" Arti l lerie

-
..L Z�sJeLge_r:!l_ 

Bonte Petrus _J_ 1 934 _ 23" Linie _ _ _G_�nt __ __ 

Borgonjon Marc�_ 1 936 1 2• Genie ---� --- -- -· 

Boute Cy� _ __ 1 933 23" Linie 
__ i�Jjnaarde 

Gent 
j _Q_ent 

Sijsele 
Boute Michel 1 932 ! 22• Linie 
Bral Clement 
Cauwels Gerardus 
Claeys Albert 
Claeys Hendrik 
Claeys Hieronymus 
Claeys Mau'1ts 
Claeys Om�r 
Claeys Raymond 
Colpaert Albrecht 
Colpaert Albert 
Coopman Omer 
Coppens Marcel 
De Baerdemaeker Maurice 
De Baerdemaeker Richard 
De Baets André 
De Bruyckere Geeraard 
De Bruyne Joseph 
De Busschere Amedé 
De Clerck Prosper 
De Clerck Richard 
De Cloedt Wilfried 
Decock Cyriel 
De Coninck Albert 
De Coninck Herman 
De Decker U rsmar 
De Kesel Albert 
De Kesel Maurits 
Oe Kesel Urbaan 

. .  

1 1 934 i 24° U-riie 
1 936 9° Linie 
1 936 , 4° Geneesk. Korps • -

. 1 929 · Spoorwegtroepen Borgerhout 
1 933 1 2• Grenadiers 

- .,.- - -

1 932 . 3° Linie Kessel � 1 936 i TränsrTiiSsietroepe�
-

�§..r:!nik __ -

1 1 933 24" Linie _ Bru_gge _ 
1 936 4° Linie 1 Zuienkerke l 1 9�8 _l Spoorwegtroepen } Hiogboom

-
�keren 

1 934 l 7" Artl!!_erie 1 
1 932 1 4° Arti l lerie 
1 931 . 3° Linie 

r 1 932 r 24" Linie 
1 934 7° Arti l lerie 
1 932 1 4° Arti l lerie 
1 935 1 24" Linie 
1 937 2• Linie 
1 937 2• Linie 
1 933 24° Linie 
1 935 22• Linie 
1 933 1 3• Arti l lerie 
1 938 1 Spoorwegtroepen 
1 932 1 3" Arti l lerie 
1 934 22° Linie 
1 930 1 3° Arti l lerie 
1 930 2• Arti l lerie 
1 934 2° Grenadiers 

Oostende 1 -
t E�egem 

Sint-Kruis 

, Zwijnaarde 
Sint-Kruis 

Hoogboom Ekeren 
Drongen 
Zeebrugge 
Zedelgem 
Zedelgem 



Leon Boels. Leon De Vlieger. 

38 1  
Jozef De Keyser. Prosper De Clerck. 



De Keyser Joseph 1 930 1 3" Arti l lerie Zedelgem 

De Muynck Alfon!? 1 934 1. 7• Arti l leJie Woumen 

De Muyt Leo 1 1 932 _ 24" L�n_je 
De Pau Urbain L 1 935 • 24" _Linie Br�gge _ ___ _ 

De Pauw Jul ianus 1 932 1 8"_ Linie___ 1- -

__

_ _ De Prest Jean 1 9 1 9  ' 2• Vervoerkorps Gent ___ _ 
D� __§chepper Herm?!l__ __ _ Î _1 93� l 4• LL!]ie- --:__ - -j Zuienkerke 

De Schepper Ju_!_e_? ___ __ _ _ -l 1 937 L Tran�mis§ietro�pe1 Aat 
_

_ _ 
Qe Sutter Cyriel 1 915 i 1 8" LinJe__ _ _ EP._pegem __ 
De Sutter Georgl_u§__ ____ 1 936 1 2•_ �l!l�--_ Everg�m ___ _ 

De Sutter MC!_uri� --- __ _._ 1 _§}?9 24" Lini� _ _ , Brug_ge _ ___ _ 

De Sutter Raymond___ _ j 937 _. _ _ SpQorw�g_!!�en , _ - _ _ _ _ _ 

De Sutter Vict�----- _,_ 1 934 � 1 7• Linie �- _Antw�e_Q_ __ 

De Vent Albert __ __: 1 9� _2• yervo_erkorps 

_

b oçistefl__9_E? ______ _ 

De Vent Jul ianJ:_Js f 1 93:!J_4• ��:@�rie ___ +
-

tooc ______ ___ _ 

�= �:::: �=���� -� i � �;�±�;��l��oi�en _ -_:���g
-
�_ -------

Foré Paul t 1 933 1 �· Vervoer _ J __ Zui�nK�r� __ 

Foré Robertus _ 1 938 _Transmissietroepe1- ---=- __ 

Gaill iaert Hendrik 1 935 ' 23• Linie -
Glnneberge Albert ___ ._1 93� 2't_ ld_nie __ _ 1 Br_!!g_g� -= =-� 
Gobert Renatus 1 933 1 24" Linie Sint-Kruis 
Hooft Raymond 
Joos Emiel 
Lannoy Lucien 
Lievens Jozef 
Lippens Norbert 
Loncke Raymond 
Maenhout Alfons 
Mouton R ichard 
Pauwels Andreas 
Pauwels August 
Pauwels Raymond 
Roegiers Phi lemon 
Roelandt Triphon 
Roelandt Urbaan 
Ryckaert Henri 
Ryckaert Remi 
Schoonackers Achiel 
Transen Camiel 
Trenson Richard 
Van Basselaere Maurits 
Van Canneyt Cyriel 
Van Canneyt Maurits 
Van Cleemput Camiel 
Van de Geuchte Bertrand 
Van de Keere Eduard 
Van de Keere Maurits 
Van de Voorde Ju lien 

1 934 J 1 3• Arti l lerie 
1 935 , 24" Linie 
1 932 1 1 • Grenadiers 

� T -- -
i 

Brugge 

1 1 1 933 24• Linie 
, 1 930 1 2• Arti l lerie 

--j Brugge 

,_ 
1 92� , 1 8• Linie _ 

1 930 1 2• Arti�erie 
1 

1 921  2• l ntendancekorps 
1 932 24• Linie r 

-
Jette 
Zedelgem_ 
Merksem 
Brugge __ 

1 934 1 24• Linie 
1 933 1 24" Linie 

[ �rugge_ 
1 -

1 933 , 24• Linie 
1 924 ' 2• l ntendancekorps' 

1 935 1 24• Linie 
1 935 24• Lin ie 
1 932 4• Lin ie 
1 930 28" Lin ie 

Brugge_ 
Antwerpen 
Sint-Kruis 
Brugge 
Brugge 

1 928 3• Geneesk. Korps Luik 
1 934 1 3• Art i l lerie 
1 927 1 8• Linie Brussel 
1 930 7• Arti l lerie Damme 
1 938 Transmissietroepen -
1 933 24• Linie Sint-Kruis 
1 934 24• Linie Sijsele 
1 938 Spoorwegtroepen Borgerhout 
1 938 Spoorwegtroepen 
1 930 4° Genie Hoeilaart l sg 



Aimé Standaert. Camiel Van Cleemput. 
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Marcel De Saer. Prosper De Clerck. 



Van den Abeele Petrus 1 933 2• Grenadiers Brussel 
Van der Jeugdt Ome!:_ 
Van der Jeugdt �rosper 
Van Hecke Albert 

1 933 23" Linie Gent 
1 1 938 , ie Ve_rvo�-

rkorps -l �s>rge_rhou! Mortsel 
1 935 1 3• Arti l lerie 

Van Hecke Gerard 
- - - ---i-1 1 937 Transmissietroepen 1 Berchem 
24" Linie -- - 1 - - -

-
Van Hul le Walter - -
Van Landschoot Jozef -- - -� 1 934 ' 24• Linie -J :--
Van Oost_Gerard ___ _ __ -1 1 931 ,-� Gr�§_die__r:§____ 1 -

_ 

Van Paem�en Be� _ __ -�-1 9�4 1_24_• Lin i�-- _ __ _ + _$ij�I� 
Van Veerd�g_e� Maurit� _I _1 932 1 � Geneesk. Ko_!p§__ 1 -
Van Voeren Albert 1 935 _ t__g�·- Lilli� __ J Brugge -- ---- -; 
V_a_n_V_oo_re_n Maurits _ _  __,- 1 9�4 ! __?� Vervo��-- --l Lisseweg� 
Willems Michel _ _JJ_ 928 _ 1 7" JJ!'l ie __ _ 

Oscar De Baets werd onder de wapens gehandhaafd vanaf 31 augustus en Robert De 
Kesel verbleef in het seminarie (Sint-Niklaas) bij zijn oproeping op 1 september. 

_De_B_ae_ts Oscar Gerard __ L 1 �3�� _ _ _______ i Gaas_Qe�.!5__ 
_ 

De Kesel Robert _{_sg_!) ___ � 1 934 1 Geneesk. K�_I -

8. OPEISING VAN PAARDEN IN ADEGEM OP 1 SEPTEMBER 

Volgens een document in het archief werden op 1 september 1 939 in Adegem 75 paarden 
opgeëist. De bezorgers van de oproepingsbrieven waren: Albert Notteboom ( 1 5) ,  
Hippoliet De Laere {20), Maurits De Laere (3) , Henri Pauwels ( 1 8) en Albert D'havé { 1 9). 
De namen van de eigenaars van die 75 paarden zijn n iet bekend. Wel bestaat er een l ijst 
met namen van landbouwers d.d. 1 en 2 september, met vermelding of het paard 
geweigerd werd of later teruggegeven. De huurprijs voor een paard bedroeg 30 fr. per 
dag. Hier volgen de namen van de eigenaars: 

Beelaert Wed. Petrus (Moerwege) 
Bral August 
Claeys August (Onderdijkstr.) 
De Baets Camiel (Murkel) 
De Caluwé Camiel (Raverschoot) 
De Clerck Herman (Statiestr.) 
Declercq André 
De Cock André (Kallestraat) 
De Schepper Leon 
De Sutter Petrus (Murkel)  
Ginneberge Raymond (Murkel) 
Poppe Gustaaf 
Sesselle Aloïs 
Van Basselaere August (Vu lderstr.) 
Van Canneyt Cyriel 
Van Canneyt Kinderen (Statiestr.) 
Van Daele Hendrik (Onderdijkstr.) 
Van Hecke Amand (Blekkersgat) 
Wil lems August (Onderdijkstr.) 

( inboeknr. 1 55 51 0) - geweigerd 
( inboeknr. 1 55 1 62) - terug (30 fr. x 2) 
geweigerd 
( inboeknr. 1 55 1 70) - terug aan eigenaar * 
vol le merrie - geweigerd 
( inboeknr. 1 55 1 46) - geweigerd 
( inboeknr. 1 55 1 45) - terug aan eigenaar 
( inboeknr. 1 55 51 9) - geweigerd 
( inboeknr. 1 55 1 70) - terug aan eigenaar 
( inboeknr. 1 55 1 86) - geweigerd 
( inboekn r. 1 55 1 53) - geweigerd 
( inboeknr. 1 55 540) - terug aan eigenaar ** 
( inboeknr. 1 55 541 )  - terug aan eigenaar 
( inboeknr. 1 55 542) 
( inboeknr. 1 55 545) - terug aan eigenaar 
( inboeknr. 1 55 544) - terug (30 fr. x 2) 
geweigerd 
( inboeknr. 1 55 1 82) - terug (30 fr. x 2) 
( inboeknr. 1 55 1 48) - terug (30 fr. x 2) 



0 P E  l S C H  1 N G  S B  E R  1 C H T  

' racht n'l artik 1 1 72 van 't l�� ovèr clc militair opeischingen , bericht de commandant 

gendanncri district , het coll.ege van Burg meest r n ch pen n 

C!:tdÏ ,,_ 

<lat cl g mccnl , deBvoorkomcnd, vo r de b ho ft n van 

r 1•olgende vcrst rekkinKcn 7:tl moeten 1 ver n : 

( t )  rij paarrlen ; 

g wonc trekpaarrl c n ,  bru ikbaar als rijpaard ; 

gewone trekpaard n ; 

zware t rekpaarden ; 

licht paan.lcnvoertuigen voor 1 paard , 2 oî 4 wielen (draagvermogen : 
500 lot 6oo kilogram) ; 

lichte paardenvoertuigen voor 2 paarden , 4· 'vielen (d raag,· rmo n :  
750 tot r ,ooo kilogram) ; 

· 

middelmatige paardenvoertuigen voor 2 of 4 paarde n ,  4 wi len (draag
vermogen : x ,250 tot 1 ,500 kilogram) ; 

zware paardenvoertuigen voor 2 of 4 paarden , 4 wielen (draag ·rr
mogen : ten minste 2,000 ki logram) ; 

bijzondere paardenvoertuigen . 

In geval van gedeeltelijke of gehe le uitvoering dezer opeisching, zal aan de gem enteov rheid 

definitief opeischingsbev 1 gestuurd worden met opgave van datum ur n en pi at en , waarop de 

rekkingen dienen geleverd. 



* Camiel De Baets kreeg voor zijn paard (30 fr. x 2) vergoeding voor twee dagen huur en 
400 fr. schadevergoeding. 
* De afrekening voor het paard van Gustaaf Poppe was als volgt: 
Het paard werd gehuurd vanaf 2 september 1 939 en teruggegeven op 27 december 1 939. 
Het paard was uitgeput. De bijgeroepen veearts besloot op 1 0  januari 1 940 het paard af 
te maken. Gustaaf Poppe diende een factuur in van 5 1 40 frank. 

Een beeld van de opeising van paarden in Oedelem zoals in ' t  Getrouwe 
verschenen. 

Er bestaat ook een ontvangstbewijs voor de opeising van het paard van Theophiel De 
Clerck (Spanjaardshoek, Adegem) met als dagtekening ' Oedelem, 1 september 1939 . 
Volgens Robert Van Vooren leverde de zoon Prosper De Clerck het paard in op 1 
september, kwam naar huis, trok zijn soldatenkostuum aan en vertrok als gemobil iseerde 
soldaat naar zijn kazerne. 
Prudent Turpyn was lid van de jury van de paardenkeuring en hij h ield rekening met het 
feit of het paard tot het stamboekvee behoorde. In voorkomend geval werd het paard 
doorgaans niet opgeëist. 

Rondar:;.gere 
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3 S ep• emb�� 1939 4 ure 

De Ro�r �entil , EdÖonà 193� 16 art . 163/1362 Krio�Ekcn 
'.i' crmon:t}ie��e. 1932 Ió art . 1 64/22707 Oude liiolen t_,"_ . . . - f f.:.,.._, 
Savat �s .rïfons 1932 16 id 163/12610 Dorpetr 65 

1 9 3 1  1 6  art 1 63/12428 Dorp 40 

1 9 3 5  nr 1 5  

Kerkstr�at 4 

I 70/1II 7 7  Kerkstr. 

163/ 1 3 6 9 7  Dorpstr ; 5  

1 63 13252 Staatst . 48 

2 �rt . 1 71 8282 Broekelstr . 2 

4e legerart . 4e r . art . 1 5 6  16771 
!ioeke 2 

De Caluw� Florent J oe eph 192� 4e art . 163 10481 Blekkeregat 
� �-_.,_.,____ . .  r -
Van Waeyenberg'he Liarcellus 193 1 14 art .  1 6 4  12062 

6'6tXAeJ 1- "Y""'Gïlz 

Albert Notteboom bezor9de nog eens 1 4  soldaten hun oproepingsbrief op 3 
september 1 939. 

Leon De Vlieger. Pieter Van Cleemput met zijn broer Kamiel. 



9. MOBILISATIE IN ADEGEM OP 3 SEPTEMBER 1 939: FASE C 

Op zondag 3 september 1 939 bezorgden veldwachter Albert Notteboom en Henri 
Pauwels een oproepingsbrief aan nog eens 24 jonge mannen in Adegem.  Het waren: 

Naam gemobil iseerde soldaat 
Coopman Mar�el 
Dauwens René - -- -
De Backer Gaston 
De Caluwé Florent 
De Key�er R ichard __ 

De Metsenaere Homerius - -
De Rocker Gentiel 
De Sc�per Kamie_I _ 

De Sutter August _ ______ _ 

De Vlieger Leo 
Defauw Maurits 
Grootaert Marcel 
Pauwels Maurits 
Potvl ieg� Leo_Q_ __ 

Savat Jul ianus 
Spil lebeen Richard 
Standaert Cyriel 
Stul Jerome 
Termont Renatus 
Termote Noé 
Van de Velde Leo 
Van de Velde Walter 
Van Landschoot Gerardus 
Van Waeyenberghe Marcel 

Stempel door de militaire post gebruikt. 

Klas Regiment / groep 
1 927 4" Arti l lerie --.-- ·- -

__ 1 927 + 4" Arti l lerie 
_ _  

1 929 4" Arti l lerie -

Plaats mobil isatie 
Aartselaar 

1 929 4" Arti l lerie --- .,.__ . -l _-
-� � 935 .,_ Arti l leriemeetqiel"!.s!.1_ Bors_!?eek _ 
_L1_929 _ _  3" A!:!i�rie __ _ _ __: __ 
__ 1 933 _ J _ 1 6" �!:!jl leri�--- --i -
' 1 934 2• Arti l lerie -- -·---- --- -- ----+- --

1 933 1 6" Arti l lerie 1 Baasrode r---
--

-r-:-- ----
--· -r-

-
__ 192� ;__ 4" Arti l lerie __ _ -t---

1 931 1 6" Arti l lerie 
- : 1 933 Î 1-6· Arti l lerie - -i Baasrode--- -- -- +-- ---- ---

1 927 4" Arti l lerie -i ;. -- +-- ---- -J J 927 j_j• Arti l leri� ____ _J_ -
1 932 1 6" Art i l lerie 

· 

-�-- ........__ 

1 931 1 4" Arti l lerie ' --
1 929 1 6" Arti l lerie 

T -
1 932 . 3" Arti l lerie 
1 932 ' 1 6" ArtÎ l lerie 
1 927 4" Arti l lerie Aartselaar 

i 1 931 J 1 6" Arti l lerie 
1 933 3" Artil lerie - ---
1 933 ! 1 6" Artil lerie t-
1 931 1 4" Arti l lerie 

_i_ �aasrode 

1 Baasrode 
1 

Het probleem bij de mobi l isatie was 
vooral de hu isvesting. Als men op het 
platte land ge legerd was, kon men 
slapen in het stro, in een stal of schuur, 
of op de hooizolder. Jozef De Baets, 
gemobil iseerd op 26 augustus, trok op 2 
september in de namiddag te voet van 
Gent naar De Pinte, waar hij op een 
boerderij gelegerd werd en sliep er op 
een graanzolder. Hij hielp de boer bij het 
rooien van zijn aardappelen en plukte 
appelen en peren. Per maand mocht 
Jozef nu 3 dagen met verlof komen, 
schreef hij , zodat de tijd redelijk vlug 
voorbijging. 



Koning Leopold 1 1 1 ,  die tevergeefs een oproep deed voor de vrede. 

"' fORI 
* 
* AITI· IUffiRSP!RRIN� 

• BROOS!HOOID Vü cm 

� Ul lllll 
[filj IDOMV!lUNC[I 

De verdedigingslinies in België met in eerste linie het Albertkanaal en de lijn Koningshooikt-Waver, alsook de twee 
bolwerken Antwerpen en Luik. 



10. TOESPRAAK OP 4 SEPTEMBER VAN KONING LEOPOLD OVER DE RADIO 

Op 3 september 1 939 nam koning Leopold 1 1 1  het commando van het leger in handen en 
nam zijn intrek in het fort van Breendonk. De regering Hubert Pierlot werd er een van 
nationale eenheid door de opname van de socialisten in de regering. 
De meeste troepen werden gelegerd aan de grens met Duitsland, maar toch ook enkele 
aan de grens met Frankrijk. Men wilde in elk geval duidelijk maken dat men neutraal wou 
bl ijven en dus ook geen doorgang aan Franse soldaten bood. 
Aan het westel ijk front heerste nu een schemeroorlog of dr61e de guerre. Er gebeurde 
weinig of niets, het was een bang afwachten op wat komen ging, misschien vrede, maar 
het kon ook oorlog worden . 

De Belgische soldaten verveelden zich, want ze hadden weinig om handen. Ze 
bekommerden zich vooral over het verlof dat ze konden krijgen en brachten hun tijd door 
met kaarten en brieven schrijven naar de ouders en/of echtgenote. Ze hoopten dat er zo 
snel mogelijk een einde zou komen aan die ongemakkelijke toestand. 
Om de economie toch enigszins draaiende te houden, besloot de regering de wet op de 
achturendag en het verbod op nachtelijke arbeid voor vrouwen op te heffen . Na een 
zekere tijd konden soldaten uit een boerengezin speciaal verlof krijgen om op hun 
boerenbedrijf te helpen. Dat verlof werd later verrekend,  zodat ze niet meer verlof hadden 
dan niet-landbouwers. Maar deze speciale behandel ing zorgde toch voor wrevel bij de 
niet-landbouwers. 

Op 4 september 1 939 legde koning Leopold 1 1 1  de volgende verklaring af op de radio: 
'Mijn waarde medeburgers, 
Nabij ons is de oorlog uitgebroken. 
Een tijd van economische, zedelijke, menselijke beproevingen breekt voor België aan. 
Talrijke haarden kennen voortaan de ontroeringen van het scheiden. Ouders, vrouwen, 
kinderen, ik kom U betogen dat ik in gedachten aan uw zijde sta. De veiligheid van het 
land is verzekerd. 
Ons machtig en tuchtvol leger houdt aan onze grenzen een waakzame wacht. In al onze 
provinciën, zo Vlaamse als Waalse, staan onze soldaten tegenover elke hoegenaamde 
inval paraat. 
Het land is voor lange tijd van voorraad voorzien; niets onder dit opzicht kan onrust 
wekken. Het economische leven moet in alle mate van het mogelijke voortgezet worden. 
Dat iedereen aan het werk blijve en zich kwijte van zijn dagelijkse taak met nauwgezette 
zorg. 
De positie van een onzijdig land is moeilijk. Het kan niet anders of het wordt met allerlei . 
propaganda en drijverijen bestookt. Maar het moet zelfstandig blijven . . .  

Laat ons het voorbeeld van onze soldaten volgen. Zij hebben tegenover hun plicht geen 
aarzeling gehad. Niets bij ons mag de kracht van ons leger verminderen, noch de 
eendracht waarvan het leger zelf het vaderlands zinnebeeld is. 
Meer dan ooit is een eendrachtig en machtig België de onmiskenbare voorwaarde van 
onze veiligheid. Het heeft onze onafhankelijkheid gegrondvest; het heeft in bedreigde 
uren die onafhankelijkheid g,ered; het zal het behoud van de vrede verzekeren. 
God zal België beschermen. 
Leopold' 
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Het ontvangen van brieven of pakjes was een welgekomen afleiding voor de soldaten. 



1 1 .  NIEUWS UIT 'T GETROUWE MALDEGHEM VAN 3 SEPTEMBER 1 939 

l ' t �e r-rou�M\alde gh e ml :ondag 
� ,... St!plt!mber 1939 

Over Adegem stond er weinig te lezen in 't Getrouwe Maldeghem, wel over andere 
omliggende gemeenten. Om een zicht te geven op het dagelijkse leven, besteden we ook 
even aandacht aan het leven in Maldegem of een nabijgelegen gemeente. 

Luisteren naar de radio 
De radio meldde een begin van vijandelijkheden tussen Polen en Du itsland. 'Dus een 
moordpartij zoals in 1914. Moge ons land beschermd blijven van deze ramp en onze 
zonen heelhuids terug komen' , aldus de verslaggever. 

De grens met Nederland 
Het was 1 00 jaar geleden dat er defin itief vrede was gesloten met Nederland, maar er was 
nu geen tijd om dat te vieren. De tram tussen Breskens en Maldegem reed nog altijd zijn 
dagelijkse rit, maar aan de grens was er wel verscherpte controle. 

De mobi l isatie bracht veel drukte teweeg 
De mobil isatie van soldaten was overal met fase A gestart op 26 augustus, maar op vele 
plaatsen werden tevens paarden en fietsen opgeëist. 't Getrouwe meldde dat er op vrijdag 
1 september veel drukte was in Maldegem, want niet minder dan 200 soldaten waren 
opgeroepen. De verplaatsingen gebeurden per trein.  
Een soldaat werd als deserteur beschouwd als hi j  zich na 3 dagen nog niet gemeld had 
bij zijn eenheid. 
In toepassing van een pas verschenen ministerieel besluit was ' iedere getrouwde 
dienstplichtige, nu in 1939, van de jaarklasse 1924 en ouder, en die ten minste 4 kinderen 
in leven had, ontslagen van de mobilisatie'. Dat kwam er op neer dat soldaten (geboren 
in 1 904 of vroeger) met vier kinderen ten laste, van mobi l isatie vrijgesteld waren. Wie in 
voorkomend geval verkeerde, diende zich tot de commandant van de Rijkswacht te 
wenden, voorzien van zijn oproepingsbevel en zijn trouwboekje. 

Problemen met de landbouw 

In principe was het mogelijk dat de burgemeester personen opeiste om landbouwers bij 
de oogst te helpen, maar daar werd weinig of geen gebru ik van gemaakt. Het tekort aan 
mankracht in de landbouw werd later verzacht door aan landbouwerszonen of 
landbouwers een landbouwverlof van 1 O dagen toe te staan, waar gretig gebruik werd van 
gemaakt. 

Nieuwe sluitingsuren voor herbergen 

De drankhuizen moesten nu overal veel vroeger gesloten worden ,  wat de stemming niet 
ten goede kwam en vooral nefast was voor de kermissen. Kermissen werden afgelast of 
gingen door in mineur. 

In Maldegem 

Op 27 augustus 1 939 pasten de brandweerlieden van Maldegem hun gasmaskers. Ze 
kregen zandzakjes ter beschikking, alsook stormlantaarns om de straatverlichting te 
VeJVangen. 1 49 
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Een dergelijk bewijs van de militaire overheid had men nodig om een militievergoeding te kunnen genieten. 
Uitzonderlijk staat hier nog de legerplaats vermeld, hoewel dat niet mocht. 

Deze foto geeft een beeld hoe de soldaten gehuisvest waren. Brieven schrijven was een aangename bezigheid (uit 
de Gazet van Antwerpen). 



1 2. GEMOBILISEERDE SOLDATEN IN ADEGEM OP 9 SEPTEMBER 1 939 

De mobil isatie ging verder, maar het aantal opgeroepen soldaten verminderde. De 
volgende soldaten moesten op 1 1  september in hun kazerne zijn :  

Naam gemobil iseerde soldaat 
Boulez Omer - -- - ---
Dhaese Cyriel 

Klas Regiment / groep -- 1 1 933 3• Lanciers - - +-
1 928 -

DuQ.2._nt Aim§ __ 1 1 92_� J 37�_ Linie _ __ 
Haeck Leon 1 929 6" Arti l lerie 

Plaats mobil isatie 

U itkerke -- ---+ t0ons bij Luik 

Ryckaert Maurits ; 1 �� 35•_L_inie_�=---=--=--- ___ 
-------�-----

St�aert Achiel + 1 934 2• A__Qil le�� ____ -l _?_rassc�aat ______ _ 
Thuy_§_ Alto_n_s____ _ __ l 1 �� �z·_L_in_i� ___ Beverloo _ _ __ _ 
Tysebaert Ge�a_rd __ ____ ..._ 1 9�6· Linie Hemik?em ____ _ 
V_e_r_n_iest_L_o_uis �- .! 929 � }\rti l lerie _________ -

____ _ 

1 3. NIEUWS UIT 'T GETROUWE MALDEGHEM VAN 1 0  SEPTEMBER 1 939 

l ·t @errou�M\a (de gheml f:ndag 
. ," . SttptemHr 1939 

Tel ling vreemdel ingen in de gemeente 
Omwille van mogelijke spionage was het nodig dat alle personen van vreemde 
nationaliteit bekend waren bij de overheid. Later bleek dat de Duitse spionage in deze 
maanden zeer actief was in België en grote waakzaamheid was dus verantwoord. In het 
college van Adegem d.d. 6 september 1 939 werd veldwachter Albert Notteboom 
aangesteld om na te gaan of er vreemdel ingen waren in Adegem. 

Vergoeding voor de gemobi l iseerde soldaat 

De vergoeding was vastgelegd in de wet van 22 mei 1 939 omtrent het toekennen van een 
speciale vergoeding aan gezinnen van militairen, die wegens voor 's Lands beveiliging 
getroffen maatregelen terug onder de wapens geroepen werden. De vergoeding bedroeg 
8 frank per dag, te verhogen met 3,50 frank per kind ten laste. Deze geldelijke 
tegemoetkoming was voor iedereen belangrijk, maar vooral voor arbeiders-gezinnen was 
ze cruciaal, want zij zaten in veel geval len zonder inkomen . 
Soldaten mochten pakjes ontvangen van thuis en met de N MBS werd een overeenkomst 
gesloten , zodat men slechts 3 frank port diende te betalen voor een gewicht tot 5 kg . 

Opeising van paarden 

I n  alle gemeenten werden paarden opgeëist, zo ook in Adegem. Volgens 't Getrouwe 
werden er in Oedelem op zaterdag 2 september een 80-tal paarden opgeëist en van dit 
gebeuren verschenen twee toto's in 't Getrouwe. De opeisingen verliepen daar moeil ijk, 
want een van de paarden wierp zijn ruiter af en sleepte hem 30 meter mee en een ander 
paard sloeg met de kar op hol. Voor de aangeslagen paarden kreeg men een aangepaste 
dagvergoeding. 

Weinig nieuws op de radio • 
Iedereen luisterde naar de radio, maar er was weinig n ieuws over de toestand in België 
of Europa. Vooral Duitse zenders waren in de ether met propagandanieuws. 



BOURG - LÉOPOLD 
CAMP DE BÉVERLOO 

Camp d'Infanterie 
Voetvolkkamp 

In dit kamp van Beverlo in Leopoldsburg kregen veel soldaten hun opleiding. 

De Sint-Pieterskazerne op het Sint-Pietersplein in Gent. 



Maldegem 
De brandweer van Maldegem oefende op zondag 3 september met gasmaskers. Alle 
opgeroepen brandweerlieden keerden uit mobi l isatie terug, met uitzondering van één die 
geen toestemming kreeg. De tram Breskens-Maldegem reed nog altijd normaal .  
Dr ie koppels uit Maldegem die gingen trouwen,  stelden hun huwelijk uit. 

Een rem op de ontspanning 
Nu zondag was het Donkkermis, maar de geplande plechtigheden gingen n iet door. De 
f i lmvoorstel l ingen in  de Schouwburg waren tot nader bevel stopgezet. In Waarschoot 
werd de kermis uitgesteld, er was immers geen reden om kermis te vieren .  

Troepenbeweging 
Ter hoogte van Maldegem stelde men veel troepenbeweging vast op de n ieuwe baan. 

1 4. GEMOBILISEERDE SOLDATEN IN ADEGEM OP 16 SEPTEMBER 1 939 

De volgende oproepingen waren voor 1 6  september 1 939 en er stond du idelijk vermeld 
dat de soldaten op 1 7  september binnen moesten zijn .  Het waren:  

Naam gemobil iseerde soldaat Klas Regiment / groep Plaats mobil isatie 
Bral Albert 1 927 2• Genie Mortsel 
De Backer Jozef __ ==---f 1 927 [ Legerd�Q!_ � = - j---�-
D'hooge Gentiel __ 1 927 1 L�gerd___§lpot 1 ___ ;-- __ _ 

Gobe n Omerus 1 927 , Legerdepot 1 -
--

-- ---- --- - t· --LiQ_pens Jozef 1 9� Legerdepot 1___ _ _ Z�elgem _ 
Longuevi l le Marcel 1 927 '=._egerdepot 1 
Standaert Amatus 1 930 � �eg�depot 1 
Tysebaert _g_yriel L 1 9� � Legerdepot 1 
Willems Andreas 1 927 Legerdepot 1 _ 

1 5. NIEUWS UIT 'T GETROUWE VAN 1 7  SEPTEMBER 1 939 

1 ' t @e r:rou�h(>alde ghe ml f;mdag 
. . Sepl�mber 1939 

I n  Polen werd er hard gevochten en men meldde schermutsel ingen met tanks aan de 
Duits-Franse grens ter hoogte van Saarbrücken.  
I n  Brussel werden fi lmbeelden getoond met premier Daladier i n  gezelschap van Franse 
soldaten en ze werden warm toegejuicht door het aanwezige publ iek. De overheid keurde 
dat af, want dat was niet goed voor de neutraliteit van België. Het vl iegverkeer tussen · 

België en Kongo was n iet meer mogelijk, omdat men niet meer over Frankrijk mocht 
vliegen. 

Geen dansmuziek op de radio 

In het Radiohoekje van 't Getrouwe kon men het volgende lezen:  'Nu kunnen de 
menschen hun radiotoestel niet meer missen voor de zich zoo snel opvolgende 
nieuwsberichten. Immers na,dat de dagbladen 's morgens zijn aangekomen op den buiten, 
zijn er 's middags weer versche berichten als bijvoorbeeld over het neerschieten te 7 uur 
's morgens gebeurd van een Belgisch vliegtuig door een vreemde bommenwerper. 

l s3 



MALDEGEM. - Markt va.n ll. Sept. 
6800 kg. boter 12 a 13 ; 14000 eieren 0,50 a 
0,54 ; 67 biggen 175 a 225 fr. ; aardappelen 
0,40 a 0,50 fr. 

EEKLOO. 14 September 1939. . -
3900 kg. boter lil.ISO a 16.50 ; •0.000 eieren 
0,60 a 0,62 ; 468 viggen 5 a 6 ; aardappelen 
•15 a 55 ; rogge 85 a 95. 

KRIJGEN WIJ MINDER WIT BROOD 'l 
Naar verluidt word t  door het ministerie 

van Bevoorrading een maatregel i n ver
band met het bt·oodmeel overwogen. 

Er zijn aan:Dlenlljke voorraden tarwe aan
g-elegd, die ons toelaten maandenlang in de 
behoeften van het lnnd te voorzien. Maar 
1 1 i e 1 1  wen�chl zuin ig nwt het n 1c<'l o m  t0 
gaan. 

Aldus zou men de wenscholijkheid over
wegen vnn h ::- t  voorschrijven van een meel, 
dnt nog wel wit zou zijn, doch waarin be
�tandd eelcn zouden behouden blijven, die 
e r  thnm1 uit verwijderd worden. 

Dat meel zou ook bru!kbaar blijven in 
banketbnkkerljen en zieken zouden er geen 
last van ondervinden. 

Een dergelijke maatregel zou e�n ui"pa
rlng aan meel van 1 t9t 8 t.h. op het nor-
maal verbruik toelaten. 

· 

AUTO-TAXI 
Telefoon Maldegem n r  20 

aan 1.25 frank de Km. Speciaal ta.rief 
voor groote reizen. huwelij ken en doopen. 
Verhuring vwo tandems aan 10 tl'ank 
oer dag. 

Vri en delijk aanbevolen. 
PET R U S  DE JAEQHIR 

Stroobrugge, - M ALDIOIM 
. 3. 

O P  HET WESTEL I J K  F R O NT 

E� H l lUW8 
D " I E U W ST R AAT H"? 1 

Gezusten PERQUY 
QROOT N l lUWS 1 

.toen een krachilg mu.r vreed
enslef om het leven lijn nor-

" • laten ra.an. Aan ODTel'and.el'de - en dat stJn bul-

Scholieren 
Wllt U i::.et bet begin der scholen een 

mooie. degelijke BO�TASCH ? 
Wendt U ln den lederh'!ndel : 

Wwe B U YSSENS en Zoon 
Eedestractt 35 - MALlllQll!M 

Grootste keus 1n 
modellen - k.walltelt en 11rlj2Jen,. 

L A N D B O U W H U I S H O U D S C H O O L  VOOR 
M E I SJIS TE MALDl!OIM 

Op Dinsdag, 3c!e Ot:tober, herbegin
nen de lessen vdbr landbouwhuishoud
kunde voor meisjes, in de burgersgilde. 

Moeders, wilt ge dat uwe meisjes op 
de hoogte gebracht worden van koitllfu, 
nara.ien, wasschen. strljlctm, enz. zendt 
ze dezen winter 2 dagen ber week 
(Dinsdag en Woensdag) naar de land
bouwhuishoudschool. 

Alle meisjP,S vanaf 14 jaar worden 
aanvaard. 

De leerlingen die r '. eerste Ja.ar it
volgd hebben, worden zeer vriendellJk 
verzocht hun tweede te willen vol1en. 

M'en kan zich van � af aangeven bij 
de lesgeester Clara De Smet, Landbouw
regentes, Gentsch� Steenweg 65. Mal
degem. 

Het leven ging nog grotendeels zijn gewone gang ( 't Getrouwe Ma/deghem van 1 7 september 1 939). 



iedereen heeft dadelijk zijn toestel laten herstellen wanneer het soms maar half in orde 
was, anderen koopen een nieuw toestel . De kostprijs van een n ieuw toestel bedroeg 
1 400 frank. 

Er werden beperkingen opgelegd aan de radiomuziek. Het N I R  l iet weten dat als tijdelijke 
maatregel, met het oog op de gevoel igheid van de bevolking in deze dagen van spanning, 
de dansmuziek in de programma's van het NIR werd weggelaten en de jazzmuziek 
beperkt. Men hoopte ook dat er toezicht zou worden gehouden 'op de l iedjes in  vreemde 
talen'. 

Ook in Duitsland was het verboden naar de radio te luisteren 
In Duitsland waren er strenge straffen verbonden aan het luisteren naar vreemde 
zenders. Om de Duitsers toch te verleiden tot luisteren, gaf de Engelse radio elke avond 
de namen van de Duitse gesneuvelden of gewonden in Polen of Frankrijk. Het was dan 
ook voor de fami l ieleden van een soldaat moeilijk om aan de verleiding te weerstaan en 
ondertussen werden ze beïnvloed door buitenlandse propaganda. 

Beperking van de openingsuren van herbergen 
Het beperken van de openingsuren van de herbergen was een n iet-populaire maatregel. 
Vooral bij kermissen was dat vervelend en de ambiance was een stuk minder. De 
beroepsvereniging van herbergiers, hotel- en restauranthouders richtte een verzoekschrift 
aan de koning, met de mededel ing dat de beperking van de openingsuren in de 
drankslijterijen het bestaan van 1 04 000 fami l ies in het gedrang bracht. Daardoor konden 
velen hun belastingen en hun huishuur n iet meer betalen.  Ze vroegen de beperkende 
maatregelen in te trekken en ze vonden het beter, indien nodig,  de dronken soldaten 
streng te straffen .  De regering had daar begrip voor en besloot tot een verzachting van de 
maatregel in die zin dat de gelegenheden mochten open zijn van 1 2  tot 1 4.30 uur  en van 
1 7  tot 21 uur 's avonds. 

Landbouw 

In het kader van de opeisingen van paarden was het de burgemeester toegelaten om een 
landbouwer van wie het paard opgeëist was, gebruik te laten maken van het paard van 
een andere landbouwer. 
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen l iet weten dat de premies voor veeverbetering, 
toegekend in  1 938, zouden uitbetaald worden op het stadhuis van Eeklo op donderdag 
28 september van 9 tot 1 1  uur voor de landbouwers van Adegem, Maldegem, M iddelburg 
en Eeklo. 

Een wekel ijkse rubriek Soldatennieuws in 't Getrouwe 

Er was in 't Getrouwe ook een vaste rubriek 'Soldatenn ieuws'. Daarin kon men lezen dat 
de minister van Landsverdediging maatregelen nam om de opeisingsbons van 1 938 en 
1 939 betaalbaar te stel len, dat h ij schikkingen trof om de stal len en schuren van de 
landbouwers zoveel mogelijk vrij te maken en dat in  bepaalde gevallen aan landbouwers 
seizoenverlof kon worden toegestaan .  Verder besliste de minister dat aan ' dorsers van 
graan' verlof kon worden gegeven voor een bepaalde periode en dat er slechts vee zou 
worden opgeëist voor zover .er geen voldoende vee kon worden aangekocht. Ook de 
teruggave van drachtige merries werd in het vooruitzicht gesteld. 

l ss 



I n  de toekomst zou elke soldaat drie dagen verlof per maand krijgen en het werd de 
fami l ie afgeraden de soldaten ' te velde' te gaan opzoeken .  De regering sloot een akkoord 
met de N M BS voor gratis vervoer van de soldaten. 

Mi 1 itievergoedi ng 

De nodige maatregelen waren getroffen zodat elk gemeentebestuur kon overgaan tot 
uitbetal ing van de vergoeding.  De betal ingen verliepen n iet altijd vlot, omdat een groot 
aantal soldaten nog geen bewijs had overgemaakt waaruit bleek dat de soldaat wel 
degelijk gemobil iseerd was en vanaf welke datum. De betal ing geschiedde aan de vader 
of de moeder en,  indien gehuwd, aan de echtgenote. 

In Adegem 

Richard De Keyser stelde zich kandidaat voor gemeentesecretaris in Sint-Laureins, maar 
moest het met 5 stemmen afleggen tegen een zekere Veldeman die 6 stemmen bekwam. 
Tegen deze benoeming kwam een klacht van Camiel Van Braeckel u it Meigem. Zijn klacht 
werd ontvankelijk verklaard, omdat hij een burgerlijke oorlogsinvalide was en uiteindelijk 
werd Van Braeckel tot gemeentesecretaris benoemd. 

Een nieuwe burgemeester in Maldegem 

In het Belgisch Staatsblad d.d .  1 3  september 1 939 verscheen de benoeming van 
groothandelaar Maurice De Meyere tot burgemeester van Maldegem. Hij was een 
kleinzoon van oud-burgemeester Désiré De Meyere. De n ieuwe burgemeester kwam n iet 
uit de gemeenteraad en behoorde n iet tot een partij . 

De zitdagen van dokter Eugeen De Lille 

Natuurdokter Eugeen De Li l le h ield buiten Maldegem nog zitdagen in  Gent, Brussel, 
Antwerpen ,  Brugge, Tielt, leper en Knokke. 

Uitbetal ing militievergoeding in Maldegem 
De eerste uitbetal ing van de militievergoeding voor de rechthebbenden greep plaats op 
zaterdag 23 september. 

Maldegem-kermis met gratis uitdeling van boterkoeken 
Het gemeentebestuur van Maldegem l iet weten op kermismaandag 1 8  september gratis 
boterkoeken uit te delen. Bakkers die wensten te leveren, moesten hun prijs opgeven per 
1 00 stuks van 50 gram elk. 
Ter gelegenheid van Maldegem-kermis organiseerde de Schouwburg een grote gala
week met onder andere de fi lm 'De Spioene van Casti l l ië' . De fi lm werd aangekondigd als 
volgt: 'Menschen van Maldegem en omtrek, wij speelen de hele kermis deze film, komt 
een drietal uren de bekommernissen der laatste weken vergeten door 't aanschouwen 
van dit meesterwerk. Een ticket kost slechts 1 fr. op zaterdagavond voor een werkloze, 
voor de anderen was het 1, 2, 3 of 4 frank naar gelang de gekozen plaats. Kinderen 
betaalden eveneens 1 fr'. 
Op dinsdag om 1 4.30 en om 1 7  uur was de fi lm in de Schouwburg gratis voor de kinderen 
van de Broederband en de kinderen van de gemobil iseerde soldaten. In de feestzaal 
Ceci l ia toonde men de films 'Paardenkoorts' en 'Patroelje op zee'. Op dinsdagavond van 
de kermis kwam Jef Tinel met 'Het daghet in den Oosten' voordragen op de open 
marktplaats. 



1 6. MOBILISATIE IN ADEGEM OP 20 EN 29 SEPTEMBER 1 939: FASE C 

De mobilisatie ging verder, maar het aantal opgeroepen soldaten bedroeg slechts vier op 
20 september en twee op 29 september. Maurits Botterman was ziek en zijn mobil isatie 
werd uitgesteld. Het waren : 

Naam gemobil iseerde soldaat Klas Regiment I groep Plaats mobil isatie 
Botterman Maurits 1 930 3" Grenadiers 
De Busschere Herman � 1 92lt-

31 -; Unie - ��- Î_§il_uv�ni�re _ __ _ 
De Mey Alfons _ __ - , 1 2�5 �� KarabiQiers_ _ f- Y'/�-St. -C�therine_ 
Sierens_A_d_o_lf_ _ __ _  \ 1 �gz_L.31- " J:Jnie "--

--- -- _j -- f -- - --- _
_ j_ -- -

De Sche er Alb� _ ___ ___ 1 937 t-TransmissietrQ_�pen 4 -__ _ _ _ 
De Sutter Cyriel ______ ' �37 T13nsmissiet�Q_epen _êppege_m __ 

Belangrijke zaken verdaagd op de gemeenteraad van Adegem 
Wegens de gespannen toestand werden belangrijke uitgaven door de gemeenteraad van 
Adegem uitgesteld. Zo werd in de raad van 28 september 1 939 de aanvraag voor een 
bijkomende klas voor de jongensschool van het Dorp en de uitbreiding van het elektrisch 
laagspanningsnet voor onbetaalde tijd verdaagd. 
Onderwijzer Albert Van Landschoot was gemobil iseerd en de gemeenteraad stelde Ach iel 
Buysse uit Sint-Laureins aan als zijn vervanger in de gemeenteschool van de Kruipuit .  

17. NIEUWS UIT 'T GETROUWE MALDEGHEM VAN 24 SEPTEMBER 1 939 

l ·t @er-rou��a l de gheml �omlag 
_ . S"ptemlH!r l 939 

De internationale toestand verslechterde, want de Sovjet-Unie viel eveneens Polen 
binnen op zondag 1 7  september. 
Het Brits vliegdekschip Courageous met 45 vliegtuigen werd geraakt door een Du itse 
torpedojager en zonk bijna onmiddel l ijk. Van de 1 200 koppen tellende bemanning 
verdronken er 578. De kapitein bleef als laatste op het schip, ook hi j  verdronk. 
Om het de soldaten wat gemakkelijker te maken stonden in 't Getrouwe een reeks 
treinverbindingen vermeld met treinnummer, vertrek- en stopuren.  Men stelde vast dat 
verschi l lende treinen afgeschaft waren op de lijn Gent-Eeklo-Brugge. 

Maatregelen voor de landbouw 

Burgemeester Maurice De Meyere van Maldegem l iet weten dat de mi litai re overheid 
bevel had gegeven om haver te dorsen en de helft van die oogst aan het leger te leveren .

· 

Het was in elk geval verboden om zelf haver aan particul ieren te verkopen, enkel 
verkopen aan het gemeentebestuur was toegestaan.  Het graan diende geleverd aan het 
Fourragemagazijn in Gent. 

De burgemeester van Maldegem spande zich enorm in voor zijn medeburgers. Zo schreef 
hij elke dag brieven naar hogerhand om teruggave van paarden te krijgen of om verlof te 
verkrijgen voor gemobi l ise�rde soldaten ,  die thu is moei l ijk konden worden gemist. 



ss I 

Oefeningen met het gasmasker bij de brandweer van Maldegem ( 't Getrouwe van 1 oktober 1 939 ). 

De tank die in de Tweede wereldoorlog een belangrijke rol zal spelen ( 't Getrouwe Ma/deghem van 1 oktober 
1 939). 



Soldaten kwamen logeren in Maldegem 
In Maldegem kwamen deze week een regiment soldaten logeren voor één dag. Bij hun 
vertrek per trein hadden ze uit  dank voor de goede ontvangst op een wagon een opschrift 
gehangen met de tekst: 'Leve de Vrede- Dank aan Maldegem' . 

Film als ontspanning 
I n  de Schouwburg speelde men 'De Straatzangeres'. I n  de zaal Ceci l ia in  Maldegem 
draaide men de beroemde fi lm 'Van 't westelijk front geen nieuws' , gebaseerd op het boek 
van Erich Maria Remarque. Het boek, verschenen in 1 929 en bijna onmiddel l ijk verfi lmd, 
was een aanklacht tegen de oorlog. De fi lm werd in  Duitsland verboden.  

Verslag over de kermis in Maldegem 
Volgens 't Getrouwe verliep de septemberkermis in mineur. Op zaterdag was het overal 
doodsti l ,  maar op zondagvoormiddag mochten de herbergen openbl ijven .  Op de foor op 
de markt was er tamelijk veel volk. De herbergen gingen weer open van 1 7  uur tot 21 .30 
uur. Op maandag was er wel wat volk voor de markt en de prijsuitdel ingen van de teken
en muziekschool. D insdagavond gaf Jef Tinel met zijn koor een zangstonde op de kiosk 
op de Markt. Woensdagnamiddag was er kanongebulder, maar n iemand wist van waar 
het kwam en wie daarvoor de opdracht had gegeven . 

Moeil ijker grensverkeer 

Arbeiders aan de grens met Nederland werden tegengehouden en mochten slechts 
verder reizen nadat formul ieren waren ingevuld, waaruit bleek dat ze werkelijk i n  
Nederland werkten .  

1 8. NIEUWS UIT 'T GETROUWE MALDEGHEM VAN OKTOBER 1 939 

1 ·t @er-rou��alde gheml 

Hamsterwoede 

Bij elke oorlogsdreiging werd er gehamsterd, dus ook deze keer. Er waren mensen bij die 
drie zakken bloem in  voorraad hadden, anderen zeven emmers bru ine zeep, nog anderen 
tientallen bol/ekes naaigaren of vijftien pakjes lucifers. Men merkte terecht op dat het 
grootste slachtoffer van die hamsterwoede de armemensen waren , die nu n iet konden 
kopen maar dat later moesten doen aan sterk gestegen prijzen. 
I n  een rubriek 'Men loopt zich de beenen af naar de voedingswinkels' werden tips 
gegeven om zelf groenten te bewaren in de winter. 

Instructies voor de boeren 

De boer mocht i n  de toekomst geen enkel stuk grond braak laten l iggen, het moest 
bezaaid of beplant worden. In de winter kon aan groenbemesting worden gedaan. 
De boer kreeg ook instructies over hoeveel broodgraan (tarwe en rogge) h ij moest zaaien;  
voor onze streek dienden er ook 1 0% meer aardappelen te worden geplant. De fruittelers 
van Limburg leverden tonnen fruit aan het leger. 

Soldatennieuws 
Mi litairen mochten een tweede deken meebrengen, als ze uit verlof terugkwamen en 
kr.egen daarvoor een vergoeding. De verlofregeling kreeg kritiek, want iemand die ver van l sg 
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Laurel en Hardy 
in hun LAATSTE REUZENFILM 

« IN 'T VERRE WESTEN ». 

U I T  A D E G E M  
LANDBOUWA VOND - OI IOOL 

De l esse n i n  d e  Lan d bouwavon d  éhool 
van h e t  Center, wo rd en h rvat op Woèns
d043 1 8  ktober aan1.'3taa11t1 , 

.Zot>als t e l k e n j are word e n  w e e r  veel leel4-" 
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gever-Be'Stuurder  Van Cl e e tn put P. We rich
ten tevens ee n w a r m e n  ö p roáp tot de 
ouders om h u n  zoo n o f  zo nen naar de 
avon dsc h ool te z e n d e n .  

Studentinnen van het Atheneum van Maldegem maakten zich verdienstelijk met het verzenden van een P kja voor 
de soldaat ('t Getrouwe Ma/deghem van 8 oktober 1 939). 



zijn huis gelegerd was, was uren onderweg om thuis te geraken en nog eens uren om 
terug te keren, zodat hij slechts een beperkt aantal uren kon thuis zijn .  

Een gedichtje over de oorlog 
Om het even waar men gaat, 
Waar men zit of waar men staat, 
't Zij in de herberg of op de straat, 
't Is al oorlog dat de klokke slaat. 
Tot zelfs van 't kind dat ter schole gaat, 
Hoort men ook veelal die oorlogspraat. 

De paniekstemming verminderde 
'Dit begin van Oktober is veel rustiger, veel bemoedigender dan het begin van verleden 
maand. De wederroepingen zijn practisch stopgezet, de soldaten komen met verlof, zijn 
het geleidelijk meer gewoon geworden, het bestormen der winkels is ver gedaan, de 
werkloosheid is gedeeltelijk aan het terugloopen, er is uiteindelijk meer vertrouwen en rust 
gekomen' , zo vatte volksvertegenwoordiger Jef Devroe de situatie samen in 't Getrouwe. 
Het vertrouwen in de gekozen neutraliteit groeide. I n  bepaalde landen was het weliswaar 
oorlog, maar ons land ontsnapte er voorlopig aan . 

Landbouwschool in Adegem 

Meester Pieter Van Cleemput l iet weten dat h ij in Adegem terug startte met zijn 
landbouwavondschool vanaf woensdag 1 8  oktober. 

Film in Maldegem 

I n  de Schouwburg in Maldegem draaide men op 8 oktober de fi lm ' Laurel en Hardy in 't 
verre westen' . Vanuit Knesselare legde Hi la ire Maenhout een bus in  om de vertoning om 
1 8  uur te volgen. Men kon onderweg opstappen. 

Pakjes voor de soldaat 

In alle gemeenten werden er door jongeren of leden van bonden pakjes opgestuurd naar 
soldaten van de eigen gemeente. In 't Getrouwe verscheen een foto met meisjes
leerl ingen van de Rijksmiddelbare school in Maldegem,  die pakjes opstuurden naar 
Maldegemse soldaten .  Ook in Adegem werden er pakjes verstuurd naar eigen soldaten. 

Grensaanduiding met letter B 

Begin oktober 1 939 werden de grensgemeenten verplicht de grens goed aan te duiden 
met bv. een grote letter B van ongeveer 1 O m hoogte en breedte. Zo'n B werd 
aangebracht aan de Lievebarm in Strobrugge, op de tip van de oude vaart en het 
verbindingsvaardeken. 
Het teken bestond uit tegels, die gewit werden. 's Nachts moesten de grensgemeenten 
de straatverlichting laten branden ,  zodat de pi loten konden zien dat ze op neutraal terrein 
kwamen. 

Inrichting burgerlijke territoriale wacht in Maldegem 

Burgemeester Maurice De Meyere deed een oproep voor kandidaten voor deze nieuwe 
dienst. Hij rekende vooral op de oudere mi l itairen vanaf de klas 1 924. De personen die 
toetraden waren ontslagen van mi l itaire verpl ichtingen gedurende de dienstverbintenis. 



Y.  T. B. M A L O I G E M . 
Maandag 16 Oktober, te 19,30 uur 

In den SCHOUWBURG 
GROOTE KUNSTAVOND 

- - - . 

door het welbekend• VLAA.MSCHE TRIO 
met mectewerk.lng van '' 'T P A G M ET IN DiiH O O STEN " 

ten vo<>rdeele der M ilde gemsche gemobiliseerden .  

Een kunstavond ten voordele van d e  Maldegemse gemobiliseerde soldaten. 
Uit 't Getrouwe Maldeghem van 1 5  oktober 1 939. 

62 1 Koning Leopold tijdens een van zijn vele toespraken via de radio. 



Demobilisatie voor huisvaders met vijf kinderen 
't Getrouwe van 1 O oktober meldde dat gemobil iseerde huisvaders met vijf kinderen 
ontslagen werden van mobil isatie. Deze maatregel was onlangs getroffen en de heer 
Antoine Rotsart de Hertaing kon daarvan gen ieten en werd verleden vrijdag 
gedemobil iseerd. 

Eisen gesteld aan dekens 
Een deken was belangrijk voor de soldaat. Het min isterie van Landsverdediging had 
duizenden dekens laten bijmaken, maar ook gebru ikte dekens kwamen in aanmerking. Ze 
moesten wel overwegend uit wol zijn ,  een lengte hebben van 2 tot 2,40 m, een breedte 
van 1 ,40 tot 2 m. De persoon die zo een deken ter besch ikking stelde, kon een vergoeding 
krijgen van 50 fr. i n  de vorm van een bon , in  te leveren bij het gemeentebestuur. 

Winterkermis in Adegem 
Het programma voor de oktoberkermis van 1 5  oktober was weinig omvattend. 'Het is 
dezen Zondag kermis in Adegem, echter geen kermisprogramma te zien en dit gaat 
trouwens ook niet in deze dagen. Wat echter door de regeering toegelaten en 
aangemoedigd wordt, zijn de cinemavoorstellingen, toneelavonden, enz. Daarom opent 
de Feestzaal D'havé haar poorten dezen Zondag met een puik cinemaprogramma met 
uitgelezen filmen, die zullen vertoond worden op kermiszondag om 7 30 uur en 
kermismaandag om 7 uur. Allen met de kermis dus naar de Feestzaal D'havé.' 

Dokter Eugeen De Lil le over de Eede 

Provincieraadslid Eugeen De Lil le berichtte over de laatste Provincieraad, waar h ij het 
probleem van de overstroming van de Eede te berde bracht, maar door de beperkte 
financiële middelen en door tijdsomstandigheden kon daar geen verdere aandacht aan 
besteed worden. 

Een schui lkelder inrichten? 

In Waarschoot gaf de gepensioneerde adjudant Louis Matthys (Rijkswacht) enkele 
raadgevingen aan de bewoners om zich beter te bevei l igen in  geval van oorlog. 
Zo raadde hij aan de kelder in te richten als schui lkelder. De kelder d iende al op voorhand 
opgeschoord te zijn en van gereedschap voorzien .  Bij gedeeltelijke instorting zou men 
zich aldus nog een weg naar buiten kunnen graven. 
I ndien geen kelder beschikbaar, kon men in  de tuin best een loopgracht aanbrengen van 
1 ,80 m diep en 80 cm breed. 

3 000 Vlaamse officieren tekort 

Vlaamse soldaten hadden klachten in verband met de taaltoestand in het leger. Veel 
officieren van Vlaamse eenheden kenden geen gebenedijd woord Vlaams. 2/3 van de 
soldaten was Vlaams, 2/3 van de officieren was u itslu itend Franstal ig. Om het probleem 
wat te verzachten zou men in de eerstkomende maanden zoveel mogelijk Vlaamse 
onderofficieren laten promoveren. 

Soldaat Jozef De Keyser uit Adegem vertelde later daarover het volgende. De bevelen in 
zijn regiment waren ook overwegend in  het Frans en de soldaten riepen dikwijls de hu lp 
i n  van Jozef, die goed Frans sprak. Een veelgehoorde kreet was daar: "Appelez De 
Keyserr En hij kon voor de vertaling zorgen. 



Comité voor hulp aan huishoudens van gemobi l iseerde soldaten 

I n  Maldegem werd een comité opgericht bestaande uit een aantal dames van goede wi l ,  
die zouden instaan voor i nzamel ing van geld of goederen, die dan zouden overgemaakt 
worden aan behoeftige gezinnen.  Het comité bestond uit erevoorzitster mevr. Rotsart de 
Hertaing, voorzitster mevr. Maurice De Meyere, ondervoorzitsters mevr. Vermast en mevr. 
Jozef De Li l le, schrijfster en schatbewaarster juffrouwen Céline Van Hoorebeke en 
Busschaert en de leden mevr. René Van Moffaert, mevr. dokter De Li l le, mevr. dokter 
Timmerman, mevr. Van den Broucke-Cabuy, mevr. Ernest De Laere, mevr. Remi 
Vandebeke, juffrouwen Judith De Meyere, Germaine Timmerman en Paula Blomme ( 't 
Getrouwe 1 5  oktober 1 939) . 

België wou neutraal bl ijven 

Op 27 oktober 1 939 sprak Leopold 111 een radioboodschap uit gericht aan de Verenigde 
Staten ,  waarin hij nog eens wees op de neutral iteit van België. Twee dagen later legde 
kardinaal Van Roey een verklaring af, waarin hij stelde dat het een misdaad zou zijn ons 
land in een oorlog mee te sleuren . 
I n  november 1 939 werd de pers aan banden gelegd. Bepaalde kranten werden tijdelijk 
verboden of nummers werden in beslag genomen,  daar het neutraliteitsprincipe n iet werd 
gerespecteerd. 

Een nieuwe l ichting soldaten 

Eind 1 939 besloot men de kandidaat-soldaten voor de volgende l ichting vervroegd binnen 
te roepen ,  want alleen op deze manier zou men aan de vooropgestelde 600 000 soldaten 
geraken.  De vervroegde oproepingen ( infanterie en art i l lerie) zorgden wel voor grote 
logistieke problemen.  Het wàs n iet eenvoudig om die jonge mannen op een deftige 
manier op te vangen en een opleiding te geven in kazernes, die al overvol zaten .  Ook het 
voorzien van een passende kledij gaf problemen.  

Film in Adegem 
Op 22 oktober schreef men in 't Getrouwe: 'Maandagavond om 6.30 uur prachtige 
cinemavoorstelling in de zaal D'havé. 't Is in dezen tegenwoordigen tijd de eenige 
gelegenheid een gezelligen avond door te brengen'. 

Een te lage boterprijs 
De prijs van de boter was nu 8 fr. minder dan verleden jaar. De hogere landbouwraad 
stelde voor de grenzen te sluiten voor buitenlandse boter, het leger meer boter te laten 
verbruiken en de premie voor het produceren van volle melkpoeder terug in te voeren. 

Geen overstromingen in Kleit 
Het had in de week van 22 tot 27 oktober zeer veel geregend en toch was Kleit niet 
overstroomd. Vroeger zou Kleit bij zulke regenbuien wel op tien plaatsen onder water 
gelopen zijn ,  schreef men in 't Getrouwe van 29 oktober. Nu had men geen overstroming 
vastgesteld en dat was te wijten aan het goede onderhoud van de Eede. 

Een hogere militievergoeding 
Met een koninkl ijk besluit van 27 oktober 1 939 werd de vergoeding op 1 0  frank per dag 
gebracht, te verhogen met 5 frank per kind ten laste. 



1 9. GEMOBILISEERDE SOLDATEN IN ADEGEM OP 20 OKTOBER 1 939 

De nieuwe golf van mobil isaties diende zich aan. Op 20 oktober werden er nog eens meer 
dan 30 oproepingsbrieven bedeeld. Het waren deze keer jonge mannen van rond de 30 
jaar, die opgeroepen werden .  De soldaten waren: 

Naam gemobiliseerde soldaat Klas Regiment / groep Plaats mobil isatie 
Bonte René ' 1 929 1 34° Linie ! Kalken 

�. -- 1--=-'.-- ---- --- --- ---- -- --
Çlaeys And@ _1 934_ -l }3° Linie _ ___________ L=- ___ _ _ _ _  _ _ 

Claey§_ Gerard _ __: 1 9l9 :_ _ _ _ _ __ j_::___ _ _ __ _ 

Claeys Ma�r�e -+ 1 929 .J. }�·-Lini�- _ _J_K_�ssel_ _ __ _ 

Debaets Richard _:!_§}�1 i 34° Linie ___ __ _1 -_ _ __ ___ _ 

De Bruyckere Tr!Qhon ____ _J_1 92§} 34° Linie 
--- -

Î-- __ __ _ 
De Cock Jerome . 1 929 ]32· _ Ll�--- I Be�la@_ _ _ _ __ 

De Coeyere Pros�er A. ;. 1 9�? �tendancekorQ_�.J :_ _ _ _ _ _ 

Demeyer Florimond 
_ 

_ 1 929 34• Linl_e _ _ __ 1 Kalken 
De Rycke Jules Edgard 1 931 ' 33• Linie 1 -
De Vogelaere Urbain--= -=--- 1 9-3134° Linie-==-=-=t - -�-=� _ _  _ 

De Vusser Edmondus 1 928 � 32° Linie Berlare _ ____ _ 

Foré Achiel 1 931 � 3� Linie ____ IJ3everlo ___ __ _ 

Foré Alfons 1 929 1 34• Linie l Kalken - - - +-- ----- -- ·- ---- - --- -- -
1 �29 34° Linie _ _  --� Kalke!l_ __ Foré Jules 

Ginneberge Alfons 
Gobeyn André 
Gobeyn Henri 
Hermie Gerard Emiel 
Matthys Omer 
Meire Bertrand 
Plasschaert Ju lien 
Potvliege Cyriel __ 

Sesselle Andreas 
Standaert August 
Steyaert Arsenius 
Van den Bossche Richard 
Van Haele Omer (sgt) * 

Van Hoorebeke Marcel 
Van Leeuwe Jozef 
Van Waetermeulen René 
Willems Herman 

_j_ 1 931_ 33° Linie _ --+ -__ _ 
. 1 929 : 34• Linie Kalken -- 1- -+ - ---- - -- ·+-- - --

---+ 1 931 : 33• Lini� _ 1 -_ _ __ _ 

--+- 1 934 � Linie_ _ f.-=- _ 

' 1 929 1 34• Linie Beverlo !1 931 Î34" Llnie - � -=-- _ 
1 9�� 3�· '=!_nie 

_ _  _ 

-� 1 9�9 J 34• Linie 
1 929 1 34° Linie 
1 929 Î 34• Linie -

t��verlo 

1 938 Transmissietroepen Tielen 
1 930 ' 32° Linie 1 - -
1 929 33° Linie Aalst 
1 930 34° Linie 
1 931 33° Linie ' 
1 930 34• Linie 
1 930 1 34° Linie 

Het lntendancekorps stond in voor de bevoorrading van de 
troepen. 

* Soldaat Omer Van Haele werd al op 1 O oktober 
gemobil iseerd. 



Brug� - Castrnc f"oermolen - 4' Réglmcnl de Ligne. 

De kazerne in Brugge 4de Linie. 

De kazerne Cavalerie Langestraat in Brugge. 

66 1 De Sint-Pieterskazerne in Gent. 



20. NIEUWS UIT 'T GETROUWE MALDEGHEM VAN NOVEMBER 1 939 

1 't @erroo�hf.a lde gheml 
Vraag en antwoord voor soldaten 
Vele vragen werden gesteld zoals: 'Als een gemobiliseerde soldaat bij een burger sliep, 
kreeg die burger daarvoor een vergoeding van 1 1,50 fr. (eten en slapen). Een soldaat 
vroeg zich af of hij zelf geen recht had op deze vergoeding, als hij in verlof ging'. 
Een ander soldaat had zo juist zijn soldatentermijn van 1 7  maanden volbracht en vroeg 
zich af wanneer hij recht had op de mobil isatievergoeding. Waar mogelijk werd een 
bevredigend antwoord gegeven. 

Kermis in Kleit 
Deze kermis werd door vele jonge mannen uit de streek bijgewoond, maar nu was dat 
anders. Men schreef: 'Kermis in volle mobilisatietijd, geen programma natuurlijk. De 
foorkramers hebben niettemin Kleit gevonden en er staat 't een en ander op het plein. 
Zooals overal zijn hier ook vele soldaten binnengeroepen en dit zal aan de kermis wel een 
krak geven, immers, het jonge volk is weg . 

Retraite voor de militianen van 1 940 

In het Retraitenhuis in Gent gaf men een retraite met speciale oefeningen van 25 tot 27 
november, van zaterdagavond tot màandagnamiddag. De verblijfkosten waren 1 5  fr. per 
dag. 

Gebruik  van de sirene voor de Passieve Luchtbescherming 

Voortaan was het verboden nog een sirene te gebru iken in fabrieken of werkhuizen. 
Al leen de Passieve Luchtbescherming kon dat nog gebruiken om de bevolking te 
waarschuwen voor een dreigende luchtaanval. 

Enkele vreemdel ingen huurden een huis in Maldegem 

In Maldegem werden enkele leegstaande hu izen gehuurd door inwoners uit Verviers en 
Mechelen. De bedoeling was dat ze hun meubelen zouden overbrengen in geval van 
nood. De reden was dat inwoners van steden vreesden dat ze meer kans maakten om 
gebombardeerd te worden. Maldegem werd dus als een vei l iger plaats beschouwd. 

't Getrouwe Maldeghem werd gaarne gelezen door de soldaten 

De soldaten u it de streek kregen het weekblad 't Getrouwe toegestuurd. Uit de reacties 
van de soldaten bleek dat het weekblad niet al leen door de soldaten van de streek werd 
gelezen, maar dat het van hand tot hand ging, tot bij de officieren toe. 't Getrouwe werd 
aan 5 000 soldaten uit Oost- en West-Vlaanderen gezonden 

Een vreemd vl iegtuig over Adegem 

't Getrouwe van 1 9  november maakte melding van een vliegtu ig boven het Meetjesland, 
dat aangevallen werd door plaatselijk afweergeschut. Een schrapnel kwam zo terecht in 
de Weide in Adegem, op een stuk land van Kamiel De Busscher, gelegen op slechts een 
tiental meter van de woning van René De Vendt. Een ander stuk schrapnel viel in de 
buurt. De mensen waren nieuwsgierig, kwamen naar buiten en realiseerden zich niet dat 
ze groot gevaar l iepen als het afweergeschut in werking trad. 



Barakken voor de soldaten 

Eind november waren er van de 1 840 bestelde barakken 601 geleverd. Het tempo van 
de leveringen zou worden opgevoerd, daar de winter in aantocht was. 

21 . DE AANLEG VAN HET VLIEGVELD VAN ADEGEM - MALDEGEM 

Het Belgisch leger g ing eind 1 939 over tot de aanleg van 31  hulpterreinen of 
oorlogsvliegvelden, gespreid over gans België. 
Luitenant G. Pringiers,  bevelhebber van het 6de T.A. Aè, l iet op 22 november 1 939 per 
brief weten aan de burgemeester van Adegem dat gronden werden opgeëist voor een 
vl iegveld in Adegem. H ij stelde aan burgemeester Leopold Van Waetermeulen voor om 
deze zaak te komen bespreken ten einde het verloop van de procedure voor de 
opeisingen vast te leggen. Een proces-verbaal van huurovereenkomst met de particuliere 
bezitters van de eigendommen werd opgesteld d.d. 27 november 1 939. Men mag 
aannemen dat vanaf deze datum de gronden effectief ter beschikking waren voor de 
aanleg van het vliegveld. 
Het vl iegveld, in  de volksmond v/iegplein genoemd,  was in  elk geval klaar in mei 1 940 en 
werd gebruikt bij het u itbreken van de oorlog. 

. . ' . .. . . .-, � t _. � � ·� �:_: 

De opgeëiste gronden behoorden toe aan de volgende eigenaars: Vereecke-Sierens (Sint-Laureins)
_
. Verstrynge

De Sutter (Gent), kinderen De Prest, C.0.0. Brugge, Van Wassenhove-Van Praat (Maldegem), Leonie Verstrynge 
en Dauwe-Verstrynge (Eeklo), C.0.0. Maldegem, Theo Raeman, Karel Roels (Maldegem), Roels-Dhooge 
(Maldegem), Gaston Pauwels-Sierens (Moerkerke), Adolf De Candt (Maldegem), kinderen Matthys-Vyncke, Maria 
Goethals en Adolf Bataille (Brussel). 



22. MOBILISATIE IN ADEGEM IN NOVEMBER EN DECEMBER 1 939 

De volgende soldaten werden gemobil iseerd: 
- 8 november: Canatus Coppens en Octaaf Van de Keere. 
- 1 7  november: Marcel Caboor en Jozef Tuypens. 
- 22 november of iets vroeger: Jules N isol (kunstenaar) . 
- 30 november: Georges De Pauw. 
- 1 december: August De Vos, Amaat Lootens en Raymond Van de Geuchte. 

Naam gemobil iseerde soldaat Klas Regiment I groep Plaats mobil isatie 
Caboor Marcel ______ l 1 926j Hulptroepen --1Asse _ ________ _ 

Co[l_Qens Canatus 
. f 1 92� Legerhu_ !J.Jtr_g_�12_� -

_______ _ ______
_

_ _ 

De Pauw Georg�s 
··n_�38j _Arti"eries�hool 

_

_ T f !asscha�L. _ __ _ 

De Vos August Jozef 1 936 - ------- �rugg�--------
Lootens Amaat 1 932 1 8" Linie l--
Nisol Jules 1 930 l 35• Lin-;

--·--1 -
-

--

Tuy ens Jozef 
---

1 927 Hul  troepen----1-Asse 
--- ---- - -

Van de Geuchte Raymond 1 928 2• VervoerkorJ.Js -±Gent 
Van de Keere Octaaf 

--- 1 1 930 l 2• lntendancekorps __ � J ·-__ 

Op 8 december werden nog eens negen soldaten gemobiliseerd en op 29 december als 
allerlaatste van het jaar 1 939 Maurice Astère Boute. Ziehier hun namen: 

Naam gemobil iseerde soldaat Klas Regiment / groep Plaats mobi l isatie 
Boute Maurice Astère 1 1 938 1 3" Arti l lerie j_- _____ ___ ____ 

_ 

Declerc_g Remi 1 928 34" Linie i-De Coninck Alfons 
_ 

--�TI 92B �· Linie
--

_�� . 
-
ê_r�gge

·--�� -
De Meyer Hendrik L 1 928 1 22• Linie • -
De Meyere Herman -=-- ----_l } 93_? + 9"__ QQle 

-
---=-J êsissel��=-··--

_ 
-

De Prest Herman _ J 1 92� _?2" J::Ln i�_ ·tl -

_ 
Joos H ieronymus � 1 932 � 24" l:_in i�-- T_

-

Neyt Carlos ! 1 928 1 24" Linie 1 -
Notteboom Mauritius :._ 1 931 Î 4"_Artl ! )§rie � _ 1-=- ---
Van de Velde Richard l.. 1 g31 ' 1 6" Linie L- _ _ _ _  

Het Werk van de Soldaat in Adegem 
Om de noden van de gemobiliseerde soldaten en hun fami l ie te len igen werd een 
plaatselijke vereniging Het werk van de Soldaat opgericht. Deze vereniging kreeg van de 
gemeenteraad d.d. 4 januari 1 940 voor 1 940 een toelage van 1 25 frank per maand. 

23. NIEUWS UIT 'T GETROUWE MALDEGHEM VAN DECEMBER 1 939 

1 't @et"rou�hf>alde gheml 
Een prijskamp voor de mooiste soldatenbrief 
't Getrouwe kreeg veel brieven van soldaten en men wilde de sch rijvers aanmoedigen 
door een prijskamp in te richten. Elke week zouden de twee mooiste brieven gekozen 
worden ,  gepubliceerd en beloond met een boek. Het verhaal mocht echter niet langer zijn  
dan een halve kolom. 



" 't Getrouwe Maldeghem ,. 
wordt deze week gezonden aan 

5 000 
gemob iliSff rden. uit de beide VT.aan deTI 

oldatenbri 
Prijskamp voor de Gemobili · erd , 

Elkr wrrk nnt nrn � t  " 't Oei.rouwe " een he Ie r �kif brlo-von Ván wed ov· 

��n>t' l't'�l ",Jd a t 1•11 . cil<' rrn �tukje vnn den lnn11011 LIJd b sV.den om evftl lîllll 
hart l<' 1 1 1"htrn. J n  tJIJnn nl dil' brieven hoort m n oén har� &preken, 111 I" 
�hrlJI en 11111  k1mnen u l t grorlcn tot een scho"ne g vool«ultJng, a.18 dll •�l1et 
er mrrr 711rg rn mrPr t ! Jd  wlldc a a n  be steden. 

wr 11t'l1lw11 d:rnrom besloten de sch rlJvers van solclatenbrleven ian te moe· 
dJgm \\'e �rhrlJr<'n dnarom ee-n besten dl gen pr1)skamp uit : 

I E D E R E  WEEK ZULLEN WE EEN B OE>f< SCHENKEN AAN DB SOHR IJVIRI 

VAN DE '2 S C HO O N STE S O L D A TE N B R  I EVEN OF VAN DE M O O I ST! V Jf HA· 
LEN ( D O O R  EEN W E D E R O P G E R O EPE NE GESCHR EVEN) , D l !  ON& VOOR 
DEN D I NSDAG BER E I K EN. WE L E G G E N  E R  ECHTER DEN NAD R U K  OP DAT 

HET O N S  O N M O GE L I J K  ZAL Z I J N  B R I EVEN O F  VERHALfN OP Tl H 
MEN D I E  LANGER Z I J N  D A N  E E N  H A LVE KOLOM. 

Het Nieuwjaars eschen voor 
den Maldegemschen Soldaàt. 
Dezen Zondag voormiddag en Nieu \\ j a.arstla.g voormidda.g vaJh. 9 tot 12 uur 

i:nag men het Nieuwj aarsgeschenk af halen in het se�retariaàit van den 
bBchouwburg. Mogen e rom komen de op geroepene soldaat !elf, ouders, vtó\l , 

roer of zuster. , De uitde eliJn g �al Ln dei'.l Schouw burg ver�orgd zljh door lel1�tl Yf.Il h 
'Werk voor het Pakket va:n den Soldaat. < Rijksmitldelb. School) . 

îe Donk worde het gesche11k af ge h aa.1<1 Ln de geme emteschool bij Meest 
be Sutter. 

Te kleit bij Kamiel De Baets. 
Men zorge dus het geschenk af te halan op Cle�en Zanda.g- of Màlnd 

�9orniiddag. 

70 1 Uit 't Getrouwe Ma/deghem (december 1 939). 



Een extravergoeding voor de zeventienmaanders 

Er waren niet al leen gemobil iseerde soldaten, maar ook soldaten die hun normale 
legerdienst deden van 1 7  maanden, de zeventienmaanders genoemd. Vroeger werden 
deze soldaten na hun legerdienst voor onbepaalde tijd in verlof gestuurd, maar nu kon dat 
niet. Ze moesten verder in het leger bl ijven, maar nu als gewone gemobiliseerde soldaat. 
Om het leed wat te verzachten voor deze jonge mannen, besloot men hen een eenmalige 
premie te geven van 500 frank. Daarna kregen ze de normale mobi l isatievergoeding ( 't 
Getrouwe 3 december 1 939) . 

Een briefje van Gerard De Waele u it Adegem 
'Geachte Heer De Lille ' 
Ik moet U ten zeerste danken voor 't Getrouwe, dat ik nu wekelijks ontvang. Ik lig hier 
ergens in België en het is telkens den Maandagmiddag dat ik uw blad ontvang, terwijl het 
voor brieven 3 a 4 dagen duurt, vooraleer ze ter bestemming zijn. 
Geachte Heer, ik heb zoojuist uw blad ontvangen en ik heb zelfs nog den tijd niet om het 
te lezen, daar de andere soldaten, ook allen uit de Vlaanders, het mij uit de handen halen, 
en zoo gaat het hier zijn gang, van hand tot hand, totdat iedereen het gelezen heeft. 
Daarom, Mijnheer, vraag ik U om mij voort uw blad te sturen, omdat eenieder het hier zoo 
gaarne leest, zelfs de burgers waar we gelogeerd zijn. De Waele Gerard' 

Uitbetaling huurgeld voor opgeëiste goederen 

De Rijksontvanger betaalde op zaterdag 2 december 1 939 de huurgelden uit ,  
verschuldigd aan de personen die een paard of auto hadden afgestaan aan het leger. 

Verlof wegens fami liegebeurtenissen 
Een gemobil iseerde soldaat kreeg nu vijf extra-dagen verlof bij de beval l ing van zijn 
vrouw. Maar als zijn vader of zijn moeder stierf, of zelfs een eigen kind of vrouw, kon hij 
geen extra-verlof krijgen. Zijn commandant kende hem wel verlof toe, maar dat werd 
afgetrokken van zijn normaal verlof. Dat was een onrechtvaardige situatie en aan de 
minister van Landsverdediging werd gevraagd, deze ongelijkheid op te heffen. 

Film in de feestzaal D'havé in Adegem 

Op zondag 1 O december om zes uur werd een allerprachtigst programma afgerold. 
Het program was als volgt: 
1 .  Vlaamsch gesproken dagblad. 
2. Op den drempel van het leven, met de drie kinderartiesten Freddie Bartholomew, 
Jackie Cooper en Mickey Roonie. Daarna: Poos. 
3. De groote film, Hawai, het land der liefde met het wonderzangertje Bobby Breen. 

Spreekbeurt over het Jodenvraagstuk in de zaal Boels in Adegem 

Op zondag 1 O december om half zes hield Jan Boon voor het Davidsfonds een 
interessante spreekbeurt over het eeuwig-actueele Jodenvraagstuk. Men hoopte dat alle 
Davidsfondsleden en medeburgers de gevierde spreker wi lden horen. Tussendoor trad 
een knapenkoor op met zang en declamatie. Men verwachtte dat iedereen deze jonge 
Adegemse gasten aan het werk wou zien. 

In Maldegem verzamelde f1len bedden voor de soldaten 
Er kwam een oproep om al wie een bed te veel had, in hout of in ijzer, het te brengen naar 



de Schouwburg.  Het bed bleef eigendom van de brenger en hij verrichtte aldus een 
menslievend werk voor de soldaten ( 't Getrouwe 1 7  december 1 939) . 

De opgevorderde rijwielen dienden defin itief afgestaan 

Op 7 december verscheen er in het staatsblad een ministerieel besluit met de volgende 
mededeling: ' De sedert 26 Augustus en met inbegrip van dien datum in huur opgeëischte 
rijwielen, worden in eigendom opgeëischt'. De betal ing van de vergoeding diende door 
tussenkomst van het gemeentebestuur te gebeuren. 

Cinema in de feestzaal D'havé in Adegem 

Op 24 december werd er een prachtige voorstel l ing gegeven om 6 uur  in de namiddag. 
'Allen erheen, er zal hartelijk gelachen worden', schreef men in  't Getrouwe. 

Aantal gedemobil iseerde soldaten tot 31 december 1 939 

N iet elke gemobil iseerde soldaat werd aanvaard. Van eind augustus tot eind december 
waren er 51 500 soldaten die naar hun haardstede mochten terugkeren. Van dat aantal 
waren er 1 7  000 voorlopig medisch ongesch ikt, 5 300 defin itief medisch ongeschikt en 29 
900 mochten voorlopig naar huis of hadden uitstel gekregen .  

24. MILITAIRE SITUATIE BEGIN 1 940 

Op 1 0  januari 1 940 maakte een Du its vliegtuig een noodlanding in Maasmechelen en zo 
kwam men te weten dat Duitsland aanvalsplannen klaar had tegen België. Men maakte 
de gegevens over aan Frankrijk en Groot-Brittannië, maar men ging niet in op hun aanbod 
om hulp te verlenen. De Belgische ambassadeur burggraaf Jacques Davignon kreeg in 
Berlijn bijzondere in l ichtingen, 

·
waaruit bleek dat een Duitse aanval op 15 januari gepland 

was. Het gevolg was dat fase D van de mobil isatie in gang werd gezet. 

DU ITSCH V L I E GT U l Q  TE Ml!CHELEN 
AAN MAAS. 

Een Du ltsche eenmotorige · eendekker 
d!e ooveo ons grongeb1ed \'erdwaald 
was en een motordefekt had. voerde te 
M ec helen-a an -Maas een noodlanding 
u l t. · .·. 

De twee of!lcleren, aan bOord va.n net 
vlie gtui g .  ztin ongedeerd. 

· 

Het toestel en de bemanning werden 
gelnten.>ee r d .  

· 

Bij de l anding k w a m  het vliegtu i g  t..e
gen een h n a g  terec h t, wo.ar het bleet 
ste ken. De wielen w aren afgerukt. Sol
d aten die in de streek de w acht hou

d e r. .  � ?.ddi? .' h f' t  1· l : e e> < u : l! J1 l l l .in  l a  1 -
d in g  gevol t;"d e n  waren weldra ter plaa� 
se Twee Du!tsche ot r!cleren w a ren lnmÎdd el.<; u i t  het toestel gestapt. Een 
lrn n n er vl u c h tte w e g ,  vroeg uan een 
h o u t a k k e r  een sU:: k je  m e t  het doel pa
pieren t e  verbranden. D e  sold aten Hr.
ten hem ct <I a r toP. echter d e:  kans niet.  
Z I J  k w a m en ten andP.re ook in het bezit 
van d e  p api erc:n. w elke slechts wei nig 
beschadigd zijn. verslag uit 't Getrouwe Maldeghem. 



25. MOBILISATIE IN ADEGEM OP 1 4  JANUARI 1 940: FASE D 

René Pauwels was de eerste soldaat in 1 940, opgeroepen op 5 januari 1 940. 
Naar aanleiding van de dreiging uit Duitsland werden op 1 4  januari 1 940 nog een hele 
reeks soldaten opgeroepen. De Du itse aanval ging echter niet door en op 1 5  januari werd 
het alarm afgeblazen. Ziehier de namen van de gemobil iseerde soldaten: 

Naam gemobil iseerde soldaat Klas Regiment I groep Plaats mobil isatie 
Beelaert Armand 1 923 1 V & 1 Wachters * i -

- - � -- - - -- - ---t - - ----- --- - 1  ·- --· 

Bl9mme Maurice_ _ _ __  _ + J_925_ --+ V _& l_Wac_��r� -� : _ 
Bonte Richard Aloïs _ � 1 925 +- y_ & _!_ �8:C.:hter_§_ -+ __ 

Borgonj_on Florent _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _926 _ f 2_•_ ��nle__ _ _ ____ _._ - _ 

BorgonjQ.1:1 Hector_ - - r 1j }2_2 -- - +- v & L �8:c.:b_t__ers - f - -
Cockheyt Ra}'mOQQ_ _ _  _ _l 1 _92� _ _  '_ W_erfbuJe� _?_iugge_ _ _  _ _ 

Coopman _!.chie_I_ _ _ _ lli2� _ l_y_�_WÊc_ IJ_!�rs _ __j - _ _  _ 

Dauwens �auric_§___ _ __ ___j_ 1 ji24_ _ -� y_ s_.. l __ Wac���- 1_ - _ __ 

Gi"!Qeberg� O_§_car _ _ _ ----+ 1 � 1 �/1 9 _2• _!_��nçj_arJcekorp§.1 - �rugg�--
Hermie Cler:nent _ _ _ _ _(_ 1 92_?_ _ 1 '! _& J_ ��_ghter� j _: 

Mussche Marcel _ 
__ 

__ 1 927 ___ �- Hulptroe�eQ _ -f !?or_§_be_ek _ 

���;:�� �:�� =- -
1 922

- = �r ��;�����:,.- ·� : __ ·  

Sesselle Herman ' 1 924 . Legerdepot 1 
Van de Walle Edmond t 1 922 I Werfuur�el ê_r�gg�J 
Van den Bossche Oscar 1 922 1 Werf_�_!-Jreel J?r�gg� � -
Van Kerschaever Camil le __J__ 1 922 _,t v__8_.. 1 W�g_hters i -
Van Oost Maurice 1 922 . V & 1 Wachters ' -
* V & 1 Wachters = Verkeers- en Inrichtingswachters 

26. MOBILISATIE IN ADEGEM OP 1 9  FEBRUARI 1 940: FASE D 

Ook in februari 1 940 werden er nog soldaten opgeroepen. Op het overzicht van de 
oproepingsbriefjes kon men vaststel len dat ze afgeleverd waren op 1 9  februari en dat de 
soldaten moesten binnen zijn op 22 februari . Deze nieuwe lichting gemobil iseerde 
soldaten werden naar een legerdepot gestuurd, want ze waren allen van de oudste 
klassen. 
De bovengrens om gemobil iseerd te worden was 45 jaar en de oudste Emile Van Vooren 
was van het jaar 1 896, dus ca. 44 jaar. Het aantal soldaten van oudere leeftijd was 
beperkt, ook al omdat ze doorgaans al een aantal kinderen hadden en dus niet meer 
konden gemobil iseerd worden. 

Naam gemobil iseerde soldaat 
Borgonjon Maurice 
Borgonjon Maurice 
Claeys Michel 
Coppens Achiel 
Crul Aloîs 
De Jaeger Prudent 

Klas 
1 9 1 7/1 9 
1 9 1 8/1 9 
1 923 
1 920 
1 91 9  
1 921 

Regiment / groep Plaats mobil isatie 
Legerdepot 2 

! Legerdepot 2 � -
Legerdepot 2 l -
Legerdepot 2 
Legerdepot 2 Hemiksem 

1 Legerdepot 2 1 -



De Lil le R icb.§lrd__ _ ___ 1 _ 1 921  _, Legerdepot 2 
Gin�e_berge �ule!?__ 

_ 1 J 91 9 
, Legerdepot 2 

He_yr::ief!1_§_n Gustaaf_ _ _ 1 92J_  _ L�g�rq_�pot 2 
Longue_�l le Re_né _ __ __ ----f - _1 9_2_1 �- L�gerq_epQ! 2 
Maebe �au_r:its___ _ _  _ 1 1 9 1 9  _1 Legerdepot 2 
Pau�els_AlfQ_�� __ __ __ _-:---1 �2Q ___ ____ h�ge_r:depot 2 
Pauwels_Cyri� __ __ _ ___ _  _[ _J �25 _· L�ger�i;?OL 2 
Schyvinc_k �lfon�_ _ _ _ __ j 1 9 1 9  ,_ Le_ger�o!_ 2 
Thuys R ic_ha!-9 _ ___ -----f- _ 1_ 9_?§_ ---< ?.'.t__ Lin� 
Van de Velde Gerard 1 1 927 1 5" Linie 

--· -- -- -
-------r - -- -, - -

Van de WaJ!e_ Gerard _ _ __j _:1_9_28_ __ ?4" l:ifli� 

Hemiksem 
Hemiksem 
Hemiksem 
Hemiksem 
Hemiksem 
Hemiksem 

Hemiksem 

1 -
� .,---

Van Vooren Emi le_ ---l __ 1 9 1_ 6/1 9  _ L�gerdepo!_ _?_ Hemiksem _ __ _ 

Verbeke tviauric� -�-- 1 91� ---+ Leg§lrdepo_!__ ? _ 1-t!__er:!liksem __ _ 
Vermei re _Ray_r:no.!!Q __ --r _J__�2Q ___ · -�egerQ_�po!___g_ ___ _ He_miksem ___ _ 

Verniest Marcel _ J_�_23 _ r Leg��ot 2 _ _ �_tj_emiksem __ _ 

Wil le Maurits ___ _  J �28 _ ___; 2'.t__ L_inie ____ -1 --=----- __ ____ _ 

Klas 1 9 1 6/1 91 9 betekende dat men van de l ichting 1 91 6  was, maar dat men door de 
oorlogsomstandigheden slechts zijn legerdienst deed in 1 91 9. 

Bivakmutsen breien voor de soldaten 

De B.J.B.-meisjes van Oostwinkel breiden begin 1 940 bivakmutsen voor hun soldaten. I n  
februari 1 940 werd daarvoor door de Boerenbond van Oostwinkel 216  frank betaald aan 
juffrouw Yvonne De Smet, voorzitster van de B.J .B" wonende op Veldekens in Adegem. 
Volgens Jul ien De Kesel was l:let een zeer koude winter en de bivakmutsen kwamen goed 
van pas. 

27. OPGEROEPEN SOLDATEN IN APRIL 1 940 

Soldaat Theophiel Schelstraete was al opgeroepen vanaf 1 7  maart of vroeger, maar op 
29 april 1 940 werden er nog eens drie gemobil iseerd. Ziehier de namen : 

Naam gemobil iseerde soldaat 
Bracke Acadius 
Praet Raymond Joseph 
Schelstraete Theophiel 
Van Hecke Richard 

- t 

Klas Regiment / groep 
1 9 1 5/1 9 i V & 1 Wachters 
1 920 -V & 1 Wachters 
1 924 Geneesk. Korps 
1 91 5/1 9 1 V & 1 Wachters 

28. NIEUWS UIT 'T GETROUWE VAN JANUARI TOT MEI 1 940 

1 ·r @er-rou�f!l}.a ldegheml 
Een zeer koude winter 

Plaats mobil isatie 

Het was een zeer koude winter en de vorst sneed door merg en been. Het kwik daalde 
midden januari onder de -1 0°C in Vlaanderen, op sommige plaatsen tot - 1 5°C. Overal 
waren er ijsgladde wegen en een grijze lucht. Geen weer dus om op een primitieve manier 
gehuisvest te zijn. Eind januari begon het te dooien, maar midden februari begon het 
terug te vriezen. De kanalen waren dichtgevroren en de aanvoer van kolen per schip 

74 1 kwam in het gedrang. 



Het leven ging verder . . .  
D e  verkoop van auto's was n u  helemaal stilgevallen, want d e  opgeëiste waren nog niet 
betaald. De Memlingtentoonstell ing in Brugge was een groot succes en trok niet minder 
dan 72 000 bezoekers en leverde een winst op van 300 000 frank. 
Het ontspanningsleven ging wat sport betreft zoveel mogelijk verder zoals vroeger. In het 
Antwerps sportpaleis was er nog altijd veel volk om Poeske Scherens te zien winnen in 
de sprint en in de Gentse velodroom won Karel Kaers in een koers achter motoren. 

Uitdeling honingkoek en bedeling van soep in Maldegem 
In de kerstperiode werd eigen kunst uit eigen dorp opgevoerd en er was de verrassende 
film 'Zingende Jeugd' in de Schouwburg . Op Nieuwjaarsdag werd 634 kg honingkoek 
uitgedeeld aan de famil ies van de gemobi liseerde soldaten .  
I n  de tweede week van januari l iet het schepencollege samen met de COO (Commissie 
van de Openbare Onderstand) soep bedelen in de Schouwburg.  Deze plaats was nu vrij 
van soldaten en later zou men bedelen in een ha/Ie op de Markt, maar deze moest nog 
opgetrokken worden. Ook in Kleit en Donk werd er soep bedeeld. 

Goed nieuws voor de vaders van 3 kinderen 
Vaders van 4 kinderen waren nu al lemaal thuis en men voorzag dat de vaders van 3 
kinderen ook naar huis mochten komen. 
Wie zich bij de Burgerwacht aansloot, werd niet gemobi liseerd .  I n  't Getrouwe merkte men 
schamper op dat vele vaderlanders in vredestijd zich aansloten bij de Burgerwacht, 
uitsluitend om hun vaderland niet te moeten dienen. 

Dagblad Volk en Staat verboden 

Het Vlaamsch Nationaal Dagblad Volk en Staat werd verboden van 1 7  januari tot 27 
februari. Volgens een toelichting van minister Vanderpoorten in de Kamer waren de 
artikelen schadelijk voor de geest en de tucht in het leger. VNV-leider Staf De Clercq 
beweerde ook dat het groot alarm in januari opgezet spel was van de Belgische 
legerleiding. 

De mobi l isatiekosten bedroegen dagelijks 1 7  000 000 frank 

Begin februari maakte men in 't Getrouwe een afrekening van de kosten voor Maldegem. 
In Maldegem woonden er ongeveer 1 2  000 inwoners en sinds het begin van de 
mobil isatie had men al 775 1 94 frank uitbetaald. De kosten voor januari zouden well icht 
230 000 frank bedragen , een verhoging vooral te wijten aan het binnenroepen van nieuwe 
soldaten. Dat bedrag diende nog verhoogd met 250 000 frank werklozensteun (ook 
verhoogd door de strenge winter) . Dat betekende dat voor januari een bedrag van 480 
000 frank moest betaald worden in Maldegem of ongeveer 1 5  500 frank per dag. 

Het mobi l iseren van 8 000 werklozen 

De kabinetsraad besliste midden januari om 8 000 werklozen te mobil iseren, die uiteraard 
vroeger al soldaat geweest waren. Door deze maatregel was het mogelijk om 7 500 
vaders van minstens drie kinderen van mobil isatie vrij te stel len. De winst was dubbel : 
enerzijds moest men minder werklozensteun uitkeren en anderzijds leverden de 
vrijgekomen gezinshoofden hun bijdrage aan de verbetering van de economie. 
Werklozen met drie kinderen 'ten laste konden van mobil isatie ontslagen worden als ze 
een bewijs konden voorleggen dat ze opnieuw werk hadden. Dit bewijs diende door de 
werkgever afgeleverd en mede ondertekend door de commandant van de Rijkswacht. 1 75 



ADEG E M  • DAVI DSFO N DS 

Luisterriike Feestavond 
Voordracht � Zang - Declamatie 

Op Zondag 21 . Januari 1940, om s,30· ure 

in  de zaal L .  e . o E; L s 
Buitengewoon boeiende en kara kteristieke Voor'dracht over 

G U I D O G E Z .E L L E  
door Eerw. PATER VICT O R I A N U S ,  M i n derbroeder · (Antwerpen) 

Pater Victorianus. de zou guns:i11 vermaarde t. n  pi r til)e volkspredikant. 
komt ons · vertellen over C Gezel::.: ! 

Geen algemeene gegevens. maar 1n r.: ressante en weinig gekende bij
zonderheden komt hij ons vertell.:n O\'P.r onzen fi 1nsten en meest oor
spronkelijken Vlaamschen Kunstepaar. aan wi<n <tlles. het grc.ote en het 
kleine. even l ief  sc-hëen 1 " de rustdoou wind. ei� waterd roppel waar 
het licht in speelt. een t rosje kersen schommelend in den win.J. wilgen in 
hun voorname stil le pr"ch t Vdn grijs en 11 roen met het zonlicht er op 
en de ziggende .voge!s er i n .  het · 1 uischPnd rid. een drinkende vogel. een 
schrijverkcn op het water. " 

Rhythmisch e uitbeeld i n g  v a n  liedere n ,  za n g  e n  declam atie door den: pl••t
sel ijken V l a a mschon M e i sj esgroep en door de Adegemsche jeugd 

zullen dez-e voordracht opl ulste�en. 
· 

Niemand mag dezen feestavond missen en iedereen is welkom ! 
Inkomgeld 

De Voorzitter. 
Or R. DU CAJU . 

Leden : 1 fr. Niet-leden : 2 fr. 
H ET BESTU U R : 

De Eerevoorzitter 

Z. E. H. R. KOC H U YT. 

pastoor. 

De Ondervoorzitter. 
M r G. BONTE. 

De Sekretaris. .E. H. U. HAES. 

De Bestuursleden : M . M .  G. BOES. J. DE KEYZER. PR. DE SM ET. L. SAVAT. 

K. TRENSON . P. VAN CLEnM PUT. 

Het bestuur van het Davidsfonds Adegem bestond uit Rafaël Du Caju (dokter), René Kochuyt (pastoor), Gustaaf 
Boute (hoofdonderwijzer), Urbain Haes (onderpastoor), Germain Boes (onderwijzer), Jozef De Keyser 
(kleermaker), Prosper De Smet (gemeentesecretaris), Leopold Savat (handelaar), Kamiel Transon (onderwijzer) en 
Pieter Van Cleemput (onderwijzer). 



Soepbedeling voor schoolkinderen in Maldegem 
Eind januari konden de schoolkinderen dagelijks, met uitzondering van de zaterdag, een 
kom soep komen eten voor de prijs van één frank per week. De soep werd klaargemaakt 
in de Noordstraat n r. 1 2  ( rechtover het Kasteeltje) en kon daar ook genuttigd worden . De 
schoolkinderen van Kleit en Donk konden terecht in de plaatselijke gemeenteschool .  

Zo weinig Maldegems nieuws in 't Getrouwe Maldeghem 

Lezers stelden vast dat er zo weinig Maldegems nieuws stond in 't Getrouwe Maldeghem. 
In 't Getrouwe van 4 februari repliceerde men als volgt: ' Wel ja, genoegzame 
nieuwigheden en achterloop voor de menschen, doch wanneer het troepen of vliegtuigen 
of v/iegpleinen, opeischingen of leveringen betreft van stroo, haver en straks hooi, past 
het niet dit te melden. Wanneer men bedenkt dat de weerberichten niet eens meer mogen 
gegeven worden. Voorzichtigheid is nu de moeder van de porceleinwinkel. Men weet niet 
waar men geen kwaad mee doef .  

Opgeëiste paarden en motorvoertuigen werden betaald 
Een ministerieel besluit d.d. 1 8  januari 1 940 regelde de betal ing van de opgeëiste 
paarden en een ministerieel beslu it d .d .  1 6  februari de betal ing van de motorvoertuigen. 
De al betaalde huur werd afgetrokken van de koopprijs. Met dit geld kon de eigenaar zich 
nu een nieuw paard of motorvoertuig kopen. 

Landbouwverlof voor landbouwers 
Begin februari besl iste men dat een gemobil iseerde landbouwer of landbouwerszoon 
recht had op 8 dagen verlof of 1 6  dagen per twee maand. De commandant van de 
Rijkswacht moest oordelen of de vraag voor verlof gegrond was. 

Maatregelen voor de landbouw 
Eind maart l iet de legerleiding toe dat manschappen en paarden van het leger ingezet 
werden bij boeren die erom vroegen. Het bedrijf mocht niet verder l iggen dan 6 km van 
het kantonnement. De huurprijs bedroeg per dag 1 O fr. per paard en 1 2  fr. per soldaat. De 
soldaat mocht daarvan 8 fr. voor zichzelf behouden. 

Film in Maldegem 

Voor 2 februari (Lichtmis) werd de film 'Jongensstad of mannen worden groof 
geprogrammeerd, een f i lm met Spencer Tracy en Micky Rooney. De f i lm werd 
voorafgegaan door een blijspel van het Daghet in het Oosten. 

Overlijden minister Sap uit Beernem 

Gustave Sap (lid van de Katholieke Partij) stierf op 1 9  maart en was toen minister van 
Economische Zaken en M iddenstand. Hij was eigenaar van De Standaard en sinds 1 937 
woonde hij in het kasteel Bloemendale in Beernem. Minister Sap werd op zaterdag 27 
maart in Beernem begraven onder grote belangstel l ing. H ij werd als minister opgevolgd 
door August De Schrijver. 

Film en toneel in Adegem 

Op zondagavond 21 januari om 6.30 uur werd in feestzaal D'havé de film 'De Zang der 
Lente' getoond, een film vol zang, muziek en l iefde, met Jeanette Mac Donald en Nelson 
Eddy, een film van Metro Goldwyn-Mayer. 



. G E M E E N  T-E A D E G E M  
G R.OOTE O N T S PA N N I N G S AVO N D 

T E N  VOO R D_E E L E VA N O N Z E  G E M O B I L I S E E R D E  SO LDATEN 
gegèven door d� . oudste e n  joe�ste tooneel;pefers der Geme�nte 

1 N D E  ZAA L LO U I S  BO E LS 

Zo n d ag 1 1  F.�bruari 1 9 40. 
P R O G R A M M A  

lste DEEL . 
. , 1 .  Vóór de vertooning : KLUCHT door A. Goethals en .A. De Pré. 

2. POTPOURRI en SOLDATENLIEDER EN 
3. HET MUZIKANTJE 
4. EEN MISVEgSTAND 
5. DE BRIEF VAN T.gIEN 

� 2e DEEL 

6. HOOGMISPREEK, door Verheeéke. _ 

! door de Vrouwelijke 
Tooneelorganisatie's 

7. HET LOOZE VISSCHERTJ� uitgevoerd Boérenjeugd. 
WERKT EN STRIJDT 

8. DOOP VAN KLEINE JAN, door K. Willems. 

-- - --

9. BE,GRAVING VAN JAAK DOOR LO WIE, uitgevoerd door E.  Martens. 
10. DE MONDEN . ,� 

HET KAT JE BIJ DE KOE uitgevoerd door Boer,ejeugd. 
1 1 .  LIEDEREN u.i'tgevoerd door Albert De Vos. 
12. D� BLINDE INVALIED, uitgevoetd door K. Wlllems. 
1 3 .  TWEE HONDEN AAN EEN BEEN 

pers. : Sauspan - herbergier 
Zoutkeet - herbergier 
Kwispelsteert - boer 
Een politieage!lt 

De Laere Leon 
Schijvinck August 
A. De Keyser 

· E. Martens 

Deuren open om 5 uur. Begin 5,30' uur Z E E R  ST I PT. 

PRIJZEN DER PLAATSEN : lste rang 5 Fr. 2de rang 3 Fr. 
Kaarten te be!::;men aan den i.1gang. 

Op Zater-dag 10 Februari om � uur A L GE M EE N E  H E R H A L I N G  voor de 
schoolkindere.1 aan den inkcm-çn:ijs va:i 1 Fr. 

GEACHTE MEDEBURGERS. 
Al de spelers, heel de medewerking geschiedt gratis uit genegenheid voor 

onze jongens. Wilt toonen dat ge het waardeert, met het feest door uwe te
genwoordigheid 9p te luister,en : zóó voelt ons volk EENS. 

•. 

--:--����-���------.-...��������-�.-. 
Drukkerij De Bnets. Ade em. 

78 \ Grote ontspanningsavond in Adegem ' ten voordeele van onze gemobiliseerde soldaten'. 



Ge111eente ADEGEM . 

LUISTERRIJK TOONEELFEEST 
Op . Zondag 3 Maart 1940 

i n  d e  zaal D' HAVÉ zal de Toon eelg roep 
van d e  Boe rin nenjeugd voor U opvoe ren : 

1. •• Het Offer van een B. J. B. - meisje •• 

Hartroerend en boeiend tooneelspe l  i n  4 bed rijven 
door C. Van Genechten .  

E e n  spel van l iefde en van offe r  ! 
Rosa, het meisje van den buiten, heeft een betrekking in de lokkende stad, e n  

daar bezwijkt z e  voor de vele gevaren. Maria, haar andere zuster en B.j.B.-meisje, 

offert haar jonge leven in dienst van de Missies, en brengt door haar l iefdedaad 

verdwaalde zus berouwvol bij moeder terug. 

Een brok leven van onzen tijd ! 

2.  " Jetje zonder zenuwen ! •• 

B l ijspel i n  een bed rijf door P. Gerdas. 

Er zijn medemenschen die, in  bepaalde omstandigheden van hun leven, er twee 

zien voor één ! 
Bij ons « Jetje » is het omgekeerd : ze ziet maar één waar er twéé zijn ! 

En vandaar : verrassing op verrassing, zoodat Jetje, die beweert geen zenuwe n  te 

hebben, het ten laatste toch nog op de zenuwen krijgt !". 
Lachen van 't  beg i n  tot het einde ! 

K a a rten a a n  5 e n  a a n  3 fra n k .  

D e  opbrengst komt gedeeltel ij k  ten goede aan «Het Pakje van d e n  Soldaat» 

Vergeet d u s  n iet : 

Zondag 3 M a a rt 

Pu i k  Too nee l  • Zang • Dec l a m atie. 

Komt al len zien,  hooren en gen i eten ! ! ! 

D eu re n  open om 5 1 / �  u .  Beg i n  om .. 6 u .  stipt. 

Druk Gebroeflera CAUWELS, Dorp, A DEGEM 

Toneel door de boerinnenjeugd van Adegem. Een gedeelte van de opbrengst was ten voordele van 'Het Pakje van / 79 den Soldaat. 
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Begrafenis van soldaat August-Jozef Van Vooren in Adegem op woensdag 1 3  maart 1 940. 

De Heer ontvar.g" het offer mijns 'tevens tot heil 
en z"gen m!Jner ouders. broêr en zusters tot reddtng 
en bevr!Jd!ng van volle en vadergrond. 

t Ter Zaliger Gedachtenis 
van Mijnheer 

August-Jozef VAN VOOREN 
SOLDAAT BIJ DE 6e ARTILLERIE 

Zoon van Camille 
en van Rosalie· Marie Van Landschoot 

Geboren te Adegem den 3 Augustus 1919. zeer 
godv1uchtlg overleden te Brussel den 10 Maart 1940, 
geholpen door al de Rechten van onze Mc.eder 

de H. Kerk. 
lid van de Boerenjeugd·afdeellng Adegem. 

Krtstus' leer maakt van de vaderlandsllefde eene 
wet , geen volmaakte kristen is hij, dte niet een vol-
maolc:t vaderlander ts. (Kard. Mercter.) 

Htj werd opgeroepen om Vorst en Land te dienen. 
Hij g<>hoorzaamde .. .  en zou als 'n pltchtbeseffende 
soldaat elke zending. elic:e bediening vervullen. 

Vandaag vertolk:en trompet en k:laroen uw man
nenmoed, en gansch het volk: groet met hert en ont
d"k:ten hoofde het stoffelljlc overschot waarin 'n 
schoo;ie ziel - de uwe - huisde. 

Vandaag l::omen uwe medeburgers In reuzen
getalle U do hulde brenJen van hunne waardeerlng 
en danl::baarhetd. 

Vaartwel. m!Jne onvergetelijl::e Vader en Moe
der. Broêr en ZUSjes, wat waart ge toch llefde•ilk 
voor mtJ altijd . .  en niet mln tijdens mljne laoute 
levensdagen. De oneindig goede God alleen kan U loon en naar verd!ensten. 

Mijne wapenbroeders en medeburgers, we blij
ven vereenlgd In gebed en offer. 

H. Jozef. Patroon en Beschermer van onze gou· 
wen blijf aan 't hoofd van al deHn d!e waken aan de_ grenzen van ons landeken. H. Hart van Jezus. Ik heb betrouwen In U. 

Druk. Gebr. Cauwels, Dorp, Adegom 



Op zondag 1 7  maart 1 940 was er toneel in de zaal D'havé door de toneelspelers van 
Adegem onder leiding van August De Label .  Deze bonte-avond werd gegeven ten 
voordele van de gemobil iseerde Adegemse soldaten. 

Begrafenis van soldaat August Van Vooren in Adegem 
Woensdag 1 3  maart 1 940 was er de begrafenis van soldaat August Van Vooren, zoon van 
Kamiel Van Vooren en Rosalie Van Landschoot. H ij was soldaat bij de 6e Arti l lerie. Hij was 
ziek geworden tijdens zijn gewone legerdienst en stierf op 1 0  maart in het Krijgsgasthuis 
van Brussel .  H ij werd met grote eer in Adegem begraven en de schoolkinderen vormden 
de erehaag. Een grote menigte woonde de begrafenisplechtigheid bij . 

Een gunstmaatregel voor landbouwers en landbouwerszonen 

Sinds 8 apri l mochten sommige boeren of boerenzonen met onbepaald verlof naar huis. 
Het was wel l icht de bedoeling de goede werking van de landbouwbedrijven niet in het 
gedrang te brengen, want voor de bevoorrading was veel graan en vlees nodig. 
Deze gunstmaatregel werd bij de overige soldaten slecht onthaald en velen l ieten openlijk 
hun ongenoegen bl ij ken. Het gevolg van deze maatregel was dan ook dat er een aantal 
soldaten thuis was, toen de oorlog uitbrak op 1 0  mei 1 940. 

Noorwegen en Denemarken aangevallen op 9 april door Duitsland 
Door de inval van Duitsland in Noorwegen en Denemarken op 9 apri l ,  kwam de onrust 
terug bij de bevolking. In de winkels was het weer drukker dan vroeger. Op 1 1  april 
werden de verloven ingetrokken, maar na een week kon de gemobil iseerde soldaat terug 
in verlof gaan, met de beperking van slechts 2 dagen per maand. 

Feest ten voordele van de gemobi l iseerde soldaten in Middelburg 

Op zondag 1 4  apri l werd er een feestavond gegeven met toneel ,  zang en 
muziekuitvoeringen. Er  werd ook een tombola gehouden en de prijzen daarvoor konden 
geleverd worden aan meester Bral of Marcel Leliaert. 

Daghet in het Oosten op de radio 

Het 'Daghet in het Oosten' uit Maldegem verzorgde een optreden in het N I R  in Brussel . 
Van deze gelegenheid maakten ze gebruik  om een stukje van Brussel te zien. Ze maakten 
een wandeling in hartje Brussel ,  dronken een koffie in het Vlaams Huis en bezochten de 
lokalen van de N I R .  Na de uitvoering gingen ze even verpozen in de mess van het lager 
personeel; de mess voor het hoger personeel bleef voor hen gesloten. 

Invoering van vleesloze dagen 

De veestapel in België was in aantal sterk gedaald en rantsoenering van het vlees was 
noodzakelijk. Bovendien lag de aanvoer van diepgevroren vlees uit de Verenigde Staten 
en uit Denemarken nu volledig sti l .  Dringende maatregelen waren nodig, want het leger 
verbruikte niet minder dan 5 000 ton vlees per week. 

Bij koninklijk besluit van 23 april 1 940 was het voortaan verboden om op maandag vlees 
te kopen, te verkopen of te eten in een inrichting waar drank of eetwaren werden 
aangeboden,  wild en gevogelte uitgezonderd. Het verbod gold niet voor het leger. 
Maandag 29 april was de eer�te vleesloze dag. 



Het 'Pakket van de soldaat' in Adegem 

Het bestuur van het 'Pakket van de soldaat' deed al het mogel ijke om aan het adres te 
geraken van elke gemobil iseerde soldaat. De reden dat een aantal soldaten hun pakket 
nog niet gekregen had, was ofwel een gebrek aan een juist adres ofwel was zijn pakket 
verloren gegaan. Maar de adressen stonden nu stilaan op punt. Men werd wel verzocht 
elke adreswijziging op tijd door te geven ( ' t  Getrouwe d.d.  28 april 1 940) . 

Boekjes voor de soldaten vanwege het Davidsfonds van Adegem 

Het plaatselijke Davidsfonds had reeds een 300-tal boekjes van professor Daels, 
genaamd ' Voor onze jongens' , doorgestuurd aan de gemobil iseerde en de gewone 
soldaten. Er ontbraken nog een 25-tal adressen, maar zodra hun adres bekend was zou 
het boekje opgestuurd worden .  Wie zijn boekje binnen de1 4  dagen nog niet gekregen 
had, moest dat melden aan onderpastoor U rbain Haes ( ' t  Getrouwe d.d. 28 apri l 1 940) 

Vertoning fi lm Mijnheerken van Maldegem 

Deze fi lm werd vertoond op maandagavond 29 april 1 940 om 8 uur 's avonds in  de 
Schouwburg in Maldegem . 

29. DE LAATSTE LICHTING SOLDATEN OP 1 0  MEI 1 940 

Op 1 2  mei l iet Baron G. de Borrekens, commandant van een compagnie van de Verkeers
en Inrichtingswachters een l ijst geworden van nog eens acht soldaten, die gemobil iseerd 
waren op de eerste dag van de oorlog. Het waren: 

Naam gemobil iseerde soldaat Klas 
De Vl ieg� }\!:!_�_!_ 1 925 
Huyghe ��1�§ _-_J_ 1 92� 

-

Maenhout Alfons 1 925 --- r- -- -
Matthys Achi l le _ __ _ · �2� 
Sessel le Mauric�_ �<2_?eJ_ _j __ 1 925 
Standaert André 1 925 
Van Poecke Cyriel 
Verbeke Raymon_Q 

1 925 
î 1 925 

Regiment / groep 
1 V & 1 Wachters 
• V & 1 Wachters 

-1 
- -- -

V & 1 Wachters J V �_Waç_hters 
V & 1 Wachters 
V & 1 Wachters fv & l_WaC2_��r§ 

.c. :i & 1 Wachte�s 

30. WIE WAS ER NOG GEMOBILISEERD? . 

Plaats mobil isatie 

Voor wat de namen betreft van de gemobil iseerde soldaten werd gebruik  gemaakt van het 
gemeentelij k  archief, waar de originele lijsten van de gemobil iseerde soldaten zijn 
bewaard. Maar uit andere bronnen zoals betaling van de militievergoeding bleek dat er 
toch nog soldaten waren, die n iet op deze l ijsten voorkwamen. Een reden kan zijn dat de 
soldaat op het ogenbl ik van de mobil isatie in een andere gemeente verbleef of dat een 
l ijst verloren is gegaan. Alleen van Richard De Caluwé is bekend dat hij gemobil iseerd 
was vanaf 6 september 1 939. 
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H O U DT U r i E R 
. H O U DT LJ · R E I N  

Het Davidsfonds van Adegem zond aan elke gemobiliseerde soldaat het boekje ' Voor onze jongens' . Eind april 
1 940 waren er al meer dan 300 boekjes verdeeld. De verantwoordelijke voor de bedeling was onderpastoor Urbain 
Haes. 
De tekening draagt als datering 'Yser 1 91 6' en is vermoedelijk van Joe English. 

Onderpastoor Urbain Haes Prof. Paul Daels 



� O R A T E  
FRAT RE S 
g L E 1 N GEBEDENBOEK, 
TEN GIIBRUIKE DER SOL
DATEN VAN HET BEL
GISCH LEGER TE VELDE 

Prijs : 
per exempl. : 0.25 fr. 
per honderd : 10.00. fr. 

__,,_ __ _ 

;, 
Klein gebedenboekje voor gebruik door de Belgische 
soldaat. 

Kind'n�n. moeders, juichen mede ��gr 
d� �::ej:an

wil�j���i
.
d 

v�ede, 
Die de welvaart mild verspreidt. 
Samen werken, blij van zinnen, 
Vorst en volk in hef de band; 
Door bet Vaderland te minnen, 
Glanst hun roem de wereld rond ! 

KONJNG ALBERT ( 1 )  
H. VEUSXE.NS Til. QUOJDBACH 

Moderato 
11"J1 J' 'r J � r � , 1Ep r 

" In bet vlammende.Jicht van zijn glo _ rie ',1 F 11 -p p � r 
god in den gou de. oen gloed, 4 f' J J1 P r � , 1 Fs=:--� 1 r 

als een 

J1 J1 
Zal hij 

cra1c. 

p � 
gaan door d e  gTOO • Ie bis lo rie In den 
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Hij de moed11e. machtige Koning, 
De eenvoudige dappere held, 

1loet l _  

Die des vljands bloed-striemende hooning (2) 
Met zijn edelen hoogmoed vergeldt. (bis) 

(1) Geachrevec un hal Turtront In O.cambar 1114. Uit de c Vlaa.m• •eb• Stem • un d•n Tnr U AJltll 111&. {I) Booe.lDI" ?oor boon. 

Bladzijde uit 'Het Liederboek van den Belgischen soldaat'. 
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'Het Liederboek van den Belgischen soldaat'. 
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Rijst z11n reuzige heldenfiguur : 
't Is de Koning die kampt voor zijn rKbtcn 
In het maaiende moordende vuur. (bis) 

't Was de Koning, die schreed door de velden 
Na den grimmigen grommenden slag, 
Langs de hoopcn van slapende helden, 
Woaar zoo menig jong leven bij lag. (bis) 

't Was de K<>ning die bad daar en weende 
Voor die lagen in 't ttnzamc veld, 
Die zijn steunende hulp verleende 
Aan zoo menigen bloedenden held. (bis) 

6 
In het vlammende licht van rijn glorie, 
Als een god in den goudenein gl�, 
Zal hij gaan door de groote historie 
In den helli�n dapperen stoet 1 (bis) 

KONINGIN DER BELGEN ( 1 )  
W. TH. VAN -'OE.5T E. HULL"liBROECI< 
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Voor de volledigheid volgen hier hun namen: 

Naam gemobiliseerde soldaat Klas Regiment/ eenheid Plaats mobi l isatie 
De Caluwé Richard 1 8° Arti l lerie j_ - _ 

De Clerck Renatus _ ----+-� 929
-

�egerdepq_t_!_ J_ Aalst 
De _Meyere Florimond . 1 929 4" Linie 1 -
De S_utter Cy_riel 

- ----1- 1 929 Legerdepo!__! _ _ L�a lst 

���:c�����er 
-- -] - � ���--f -�·

o��i�niers --
- - J .: 

Lootens Oscar ---=--==-- _ =:_f�-1 932 -r _9_·
-
Lin i� -=-�--

Nu� Henr� _ _ __ _ _ __  ,_ - _ __ l f3ijkS!J9:C:_b! ___ _ l : _ _  
Schajstraete René_ ___ -� 1 930 4" Linie _ J_ :--____ _ __ _ _ 

31 . DE TWEEDE WERELDOORLOG BEGON OP 1 0  MEI 1 940 

Een zeker aantal soldaten was in verlof op 1 0  mei , vooral landbouwers of 
landbouwerszonen. De in verlof zijnde soldaten werden verzocht zo snel mogelijk hun 
standplaats te vervoegen. 
Het Belgisch leger was in grote l ijnen klaar voor de strijd. Het had ca. 600 000 
manschappen, een groot leger voor zo een klein land. Het veldleger bestond uit 1 8  
infanteriedivisies, twee divisies Ardense Jagers en twee Gemotoriseerde Divisies. De 
cavalerie was grotendeels gemotoriseerd. Het leger kon ook beschikken over 250-tal 
l ichte tanks (Nederland bezat geen enkele) . Bovendien beschikte het Belgische leger nog 
over 78 000 fietsen ,  1 1  000 motorfietsen en sidecars en 42 000 paarden. De luchtmacht 
was niet sterk uitgebouwd, want ze beschikte slechts over 1 84 vl iegtuigen, die echter n iet 
allemaal operationeel waren. Bijkomend nadeel was dat de pi loten geen gevechtservaring 
hadden. 
Op dinsdag 7 mei had Nederland de algemene mobi l isatie afgekondigd, maar België 
wachtte nog even af. Er was al zo dikwij ls vals alarm geweest, zodat men dacht dat het 
nu ook wel zou voorbijgaan. 
Op donderdag 9 mei 1 940 kwam er opnieuw een verwittiging van de Belgische diplomaat 
Georges Goethals uit Berlijn ,  dat een aanval nakend was. H ij wist zelfs om 1 1 .30 uur 's 
avonds te melden via een codebericht dat de aanval gepland was voor 's anderendaags 
1 0  mei. Een half uur later werd het leger in staat van alarm gebracht. 

Staat van Beleg 
en algemeene Mobil i satie 

L L  Y RL F G  , GER R GGERO 
Bel d lt mede d t de re rln de alg-emccne m 

l tlc heelt el en d n laat va.n bele bcett u\t 

bij hun een-
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Fase E of de algemene mobi lisatie trad in werking. Men schat dat slechts één op vier van 
de gemobil iseerde soldaten effectief aanwezig was tijdens de laatste weken van de 
mobil isatie. Veel soldaten waren op 1 0  mei in verlof en ze werden verzocht zo vlug 
mogelijk hun eenheid te vervoegen. 

Vrijdag 1 O mei 1 940, een mooie lentedag 

De bevolking werd gewekt door het lawaai van Duitse vliegtuigen, die over het ganse land 
vlogen en zoveel mogelijk Belgische vliegvelden bombardeerden. Op de eerste dag 
werden meer dan de helft van de Belgische vliegtuigen vernietigd, waaronder de 
modernste. 
België deed onmiddel l ijk beroep op de Engels-Franse bijstand. Beide landen hadden hulp 
bij oorlog toegezegd op 24 apri l  1 937. 
Ondertussen probeerde Duitsland de verbreking van zijn belofte van 1 3  oktober 1 937, 
waarbij het de onafhankel ij kheid van België zou in acht nemen, te motiveren via 
diplomatieke kanalen. 

Zonder eenig bericht of reden 
worden Belgi� en �derland tegelijkertijd 

qoor DuB.tschland aange..-vallen, Vrijdag morgen 10 Mei. 

JH]gië en Nederland roepen de .hwp- van Engeland en Frankrijk in. 
Eerat in den voorriddag van Vrijdag heeft. de Duifsche gezant te Brussel eene nota op 
het Bèlgisch Ministerie van Buitenla.n�e Zaken overhandigd waarin, Duitschland 
de bezetting van ons land eiacht, met ab eenig voorwendsel dat het daarin Engeland 
en Frankrijk wil voor zijn. 

Minister Spaak van Buitenlandache Zaken heeft dit· verzoek op staanden voet 
alge.wezen. · 

De regeering heeft in eene mededeeling door de radio de brutale aanval 

van Duitschland gebrandmerkt, en de bevolking tot tucht aangemaand. 

De bevolking had de oorlog zien aankomen en was dan ook minder in paniek dan in 1 91 4, 
toen de oorlog nog een totale verrassing was. De oorlog was in de eerste dagen nog ver 
weg,  maar zou later dichterbij komen om aan het Schipdonkkanaal een beslissende 
wending te nemen. 

Du itsland voerde in ons land een Bl itzkrieg en bewees zijn superioriteit vooral door het 
massaal inzetten van vliegtuigen en tanks. Deze nieuwe middelen l ieten een nieuwe 
gevechtsmethode toe en Groot-Brittannië en Frankrijk waren op dat gebied veel minder 
goed uitgerust, met alle gevolgen vandien. 

Na de 1 8-daagse veldtocht konden vele soldaten na een korte periode huiswaarts keren. 
Sommigen hadden minder geluk en werden naar Du itsland gevoerd, waar ze toch na een 

86 \ korte periode vrij kwamen. 
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Duitschland va lt België, Nederland 
en Luxemburg aan 

Frankri ik en Engeland komen ons land te hulp 
DE DUITSCHE AANVAL VOOR DE. EERSTE VERDEDIGINGSLINIE TOT STAAN GEBRACHT 
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DE DUITSCHE AANVAL 
BEGONNEN OM 4 U. 30 

Het Laatste Nieuws van vrijdag 1 O mei 1 940. 

Staat van Beleg 
en algemeene Mobilisatie 
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BEROEP OP ENGELAND 
EN FRANKRIJK 
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Cyriel Claeys. Maurits Claeys. 

André Claeys. Albert Claeys. 
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32. HET VERHAAL VAN ALBERT CLAEYS, GEMOBILISEERD IN 1 939 

Albert Claeys is nog een kwieke man van meer dan 90 jaar, die nog helder kan vertel len 
over zijn mobil isatie in 1 939. Hij woont nog altijd op het ouderlijk hot in  de Vulderstraat in 
Adegem. 

Albert werd in Adegem geboren op 22 september 1 91 6  als vijfde zoon van August Claeys 
en Leonie De Vlieger. Zijn oudste broer Raymond was vrij van legerdienst, zijn tweede 
broer Cyriel werd soldaat in 1 926, zijn derde broer Maurits in 1 929 en zijn vierde broer 
Andreas in 1 931 . 

Albert werd soldaat 
I n  1 936 moest Albert zelf soldaat worden. Hij trok in  ju l i  1 935 naar Brugge naar het 
wervingsbureel en daar kreeg hij te horen dat hij, als vierde soldaat in een gezin,  mocht 
kiezen in welke eenheid h ij wou dienen. Albert koos voor brancardier, ' voor het Rood 
Kruis' noemde hij het zelf en kwam zo in een Geneeskundig Korps terecht. Hij was van 
de mi l itieklas 1 936 en voor zijn legerdienst bracht h ij 8 maanden door in Etterbeek. Bij zijn 
aankomst aldaar werd hij aan het station opgewacht door een soldaat, die hem naar de 
kazerne bracht. I n  Etterbeek kreeg hij zeven weken opleiding als brancardier en leerde er 
ook vlot autorijden , wat in die tijd nog een uitzondering was. De voertaal was Frans in dit 
krijgshospitaal ,  maar er waren ook officieren die Nederlands spraken. Toen hij het leger 
verliet, ontmoette hij soldaten van de nieuwe l ichting 1 939 en die begonnen aan hun 
termijn van 1 7  maanden. 

Albert gemobil iseerd 

Albert werd gemobil iseerd op 1 september 1 939, het oproepingsbriefje werd afgeleverd 
door Albert D'havé, in die tijd een beetje hulppostbode. Vader August Claeys zette zijn 
handtekening voor ontvangst van het oproepingsbevel .  Van zijn broers zou al leen Maurits 
gemobil iseerd worden op 20 oktober 1 939. 
Albert trok naar Etterbeek, maar mocht op 5 oktober 1 939 al naar huis. Het was nu 
eenmaal zo dat men brancardiers meer nodig had als het werkelijk oorlog was dan in 
vredestijd. 
Op 8 november werd hij terug naar het leger geroepen (alarm in het leger) en verbleef 
dan in Schalkhoven. In die periode kreeg hij 1 O dagen landbouwverlof. Na dit verlof ging 
hij terug binnen en dit tot 30 januari , toen hij terug naar huis mocht. 

Albert tijdens de oorlog 

Op 1 0  mei 1 940 was hij thuis, toen de oorlog uitbrak. Hij vertrok onmiddel l ijk met de trein ,  
maar strandde in Leuven . I n  feite moest h i j  naar Tessenderlo, maar h i j  geraakte er al nièt 
meer. Te voet ging het tot in Aarschot en er was al veel hinder van vluchtende burgers. Er 
was bijna geen plaats meer op de weg voor de troepen. Nog op dezelfde dag trok hij door 
Zele en stak de Vaart over in Meulestede. Dan ging het verder naar Bassevelde, meer 
bepaald de Beekstraat. Daar leende hij een fiets van een landbouwer en trok 's avonds 
even naar zijn thuis in de Vulderstraat 2 in Adegem. Hij at eens goed, verfriste zich eens 
en fietste terug naar Bassevelde. 
De volgende dag vertrok �ij naar Burkel via de Kruipuit, Blakkeveld, Urselweg voorbij 't 
Moorken, de kleiputten van Van Landschoots en Kleit. In Burkel werd een veldhospitaal 
opgezet ongeveer ter hoogte van de plaats waar vroeger de famil ie Vervynckt woonde, 
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maar het werd nooit vol ledig afgewerkt. Ze moesten al snel terugtrekken naar Hertsberge 
en daar kwam het bericht dat de oorlog gedaan was. 

Albert krijgsgevangen 

Albert Claeys werd door de Duitsers samen met een groot aantal soldaten weggevoerd 
naar een plek tussen Moerkerke en Sijsele. Daar zag hij even zijn broer Maurice. 
Vervolgens ging het naar Hondseinde in S int-Margriete (ter hoogte van de fami l ie Foeke) 
en van daar naar Slu is ,  waar ze in een oude Franse school logeerden. Ze vreesden dat 
ze naar Breskens zouden gebracht worden en zo met boten naar Duitsland. Ze leden er 
veel honger. Na vijf dagen werden ze ingedeeld volgens provincie en hi j  had geluk, want 
ze mochten hu iswaarts. Op 1 2  jun i  1 940 was hij al thuis in Adegem .  Een 
Entlassungschein of Bewijs van Ontslag werd hem ter beschikking gesteld. 

EllflassnngscbBin - 8Bwij• 
rd!daoL �ed 

( Dienstrang) 

De o n tslagen e  1 s  aange wezen z· 
l ij k  op liet Polit iebureau t erug 
op te zoeke n ,  z i c h  i e dere vF- 1 

e n  d e  D u itsebe weermacht -c-. 
zij n d e  m i J i ta i re k l eed i n g  en 
B eJg1sch e l eg-er tot  e n  met 1 8- f 
zijn woo n pl aats i n  te f e veren . 
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O' OJ.1 h et Pol i t i ebureau van 
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� 
Bewijs d.d. 1 3  november 1 939 dat Albert Claeys gemobiliseerd was en aanwezig in zijn eenheid in Schalkhoven. 
Dergelijk bewijs was nodig opdat de ouders de militievergoeding zouden kunnen genieten. 

De oude Franse school in Sluis, waar Albert Claeys verbleef na de overgave van Belgiê in mei 1 940. Daar kwam J hij vrij en kon naar huis vertrekken op 1 2  juni 1 940. 91 



Links het gedenkteken aan de voorkant van de kerk van Adegem. Rechts het nieuwe gedenkteken op het kerkhof 
van Adegem met de namen van de Adegemse slachtoffers uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. 

Soldatengraven op het Adegemse kerkhof. Het zijn niet-Adegemnaars, veel Walen, gesneuveld in Adegem in mei 
1 940. Een groot aantal van de ruim BO gesneuvelden aan het Schipdonkkanaal werden naar hun woonplaats 
overgebracht, maar een zeker aantal werd niet gerepatrieerd. 



In deze bijlage worden de namen vermeld van de Maldegemse soldaten,  die opgeroepen 
werden tijdens de mobil isatie van 1 939 en 1 940. 
In de meeste publ icaties vermeldt men 26 augustus 1 939 als begin van de mobil isatie .  
Het koninkl ijk besluit tot mobil isatie is gedateerd op 26 augustus, maar verscheen slechts 
in het staatsblad van 27 augustus.  Men mag aannemen dat de min ister van 
Landsverdediging H. Denis de bevoegdheid had om vroeger in te grijpen. Er zijn immers 
zes Maldegemse soldaten met een officieel document, waarop 25 augustus als datum 
van mobil isatie staat vermeld. 
I n  de hierna volgende lijst werd bij elke soldaat de volgende gegevens genoteerd: de 
datum van oproeping tot mobil isatie, de mi l itieklas, de legergroep of regiment en de 
bestemming van de gemobil iseerde soldaat, voor zover deze bekend was. 
Aan de hand van de mi l itieklasse kan men weten in welk jaar de soldaat geboren werd , 
want men werd normaal soldaat op 20-jarige leeftijd.  Soms werd daarvan afgeweken .  
Bijvoorbeeld als de soldaat in het begin van het jaar geboren werd, werd hij eind de jaren 
dertig bij de klasse van het vorige jaar gevoegd. Sommigen kregen ook uitstel ,  hetzij voor 
hogere studies, hetzij voor broederdienst of om een andere reden zoals kostwinner of een 
medische reden. 
Voor wat de legereenheid betreft werd het regiment of groep vermeld op het ogenbl ik van 
de mobilisatie en dat kon verschi l len van deze van zijn oorspronkelijke legerdienst. 
Wanneer de soldaat al wat ouder werd, werd hij bij een andere eenheid ondergebracht 
waar men fysisch minder belast werd . Zo behoorden de oudste soldaten doorgaans tot de 
diensten van de bevoorrading. De jongste soldaten werden voor de strijd zelf voorzien . 

MAAND ADEGEM MALDEGEM 
Augustus 80 1 99 
September 1 48 347 
Oktober 1 939 32 87 
November 1 939 6 23 
December 1 939 1 3  34 
Januari 1 940 1 8  65 
Februari 1 940 22 1 96 
Maart 1 940 ! 7 
April 3 l 22 
Mei 1 940 8 3 
Onbekend 9 5 

. .  

TOTAAL SOLDATEN 340 soldaten 1 888 soldaten 

1 93 



Datum Naam van de gemo- Klas 

mobi l isatie biliseerde soldaat 

28.08.39 Acoe Armand 
01 .09.39 Adam Finantius 
22.02.40 Aercke André 
22.01 .40 Aercke Omer 
01 .09.39 Albrecht Cyriel 
01 .09.39 Baert Cvriel 
1 4.01 .40 Balleqeer Emile 
1 4.01 .40 Ballegeer Prosper 
26.08.39 Bauwens Albert 
1 4.01 .40 Bauwens Jul ien 

04.09.39 Bauwens . Maurice 

1 0.05.40 Beelaert Remi 
1 1 . 1 1 .39 Beernaert Robert 
01 .09.39 Beirnaert Maurice 
26.08.39 Bekaert Albert 
01 .09.39 Bellaert Gaston 

26.08.39 Berlé Bertrand 
1 4.01 .40 Berlé Gerard 

26.08.39 Bisschop Albert 
07.04.40 Blanckaert Prosper 

29.04.40 Bleyaert Honoré 
22.02 .40 Bleyaert René 

20. 1 0.39 Blomme Bertrand 

26.08.39 Blomme Cyriel 
26.08.39 Blomme Medard 
1 4.01 .40 Blomme Omer 
1 9.02.40 Blomme René 

06.09.39 Blomme Richard 

29.04.40 Bodyn Camiel 

20. 1 0.39 Boes Antoon 
22.02 .40 Boes Armand 
01 .09.39 Boes Georges 

1 4.01 .40 Boes Germain 

20. 1 0.39 Boes Jozef 

20.1 0.39 Bollé Adolf 

26.08.39 Bollé Hector 

27.04.40 Bollé Henri 

01 .09.39 Bonte Armand 

28.09.39 Bonte Jul ien 
01 .09.39 Bonte Marcel 

26.08.39 Bonte Richard 
26.08.39 Borgonjon Albert 
22.02.40 Borqonion Emiel 
22.02.40 Borqonion Gaston JozE 

01 .09.39 Borqonion Gaston V. 
1 4.01 .40 Borqonjon Pieter 
29.02.40 Borqonjon Theoohiel 
1 4.01 .40 Bottelier André 
01 .09.39 Bottelier Richard 

1 926 

1 932 

1 922 

1 926 

1 933 
1 934 

1 925 

1 924 

1 936 

1 924 

1 927 
1 920 

1 922 

1 932 

1 936 
1 931  

1 936 

1 924 

1 936 
1 933 

1 9 1 9  
1 920 

1 930 

1 938 
1 937 
1 924 
1 926 

1 920 
1915'19 
1 930 
1 925 
1 935 
1 925 

1 928 
1 931 
1 937 
1 927 
1 932 
1 926 
1 934 
1 937 
1 935 
1 920 

f 1 923 
1 91 9  
1 926 
1 939 
1 925 
1 927 

Regiment I groep Legerplaats 

Overseininqstroepen Vilvoorde 
23" Linie Gent 
Leqerdepot 2 Hemiksem 
2• lntendancekorps Antwerpen 
1 8" Linie Jette 
2• Karabiniers Brussel 
V &I Wachters -

V&I Wachters -

1 • G rondverweer Staden 
V&I Wachters -

Legerdepot 1 Aartselaar 
2• Grondverweer Gent 
Riikswachtkorps Gent 
7• Arti l lerie -

1 3" Arti l lerie -

1 3• Arti l lerie -

2• Grenswielrijders Chênée 
V&I Wachters -

1 3• Artillerie Zeebrum:1e 

2• Linie Gent 

V&I Wachters -

Legerdeoot 2 Hemiksem 

34• Linie -

3• Linie / Staf -

9• Linie St.-Aqatha-Berchem 

V &I Wachters -

2• Linie -

Riikswachtkorps Gent 

V&I Wachters -

32" Linie Berlare 

Leqerdepot 2 Hemiksem 

2• Grenadiers -

V&I Wachters -

· 32" Linie -

33• Linie -

6" Linie Waterloo 

Riikswachtkorps Gent 

24• Linie Bruaae 

Riikswachtkoros Gent 

24• Linie Brug,qe 

1 3" Artillerie I Staf -

26" Artillerie Ukkel 

Leqerdepot 2 Hemiksem 

Leqerdepot 2 -

Riikswachtkoros Gent 

Leqerdepot 1 -

--
- ----

V&I Wachters -
----

Legerdepot 1 -



01 .09.39 Bouraonion Eduard 1 935 1 • Ruiterij St.-Hubert 

08.03.40 Bouraonion Gerard 1 939 4" Linie -

01 .09.39 Braet Cyriel 1 930 Groot Leger Park Zedelaem 

26.08.39 Braet Guido 1 938 4" Linie Knokke 

04.09.39 Braet Honoré 1 927 1 3" Arti l lerie Aartselaar 

01 .09.39 Braet Maurits 1 930 Groot Leçier Park Zedelçiem 

1 8.09.39 Braet Medard 1 927 Leaerdepot 1 -

01 .09.39 Braet Prosper 1 933 5" Linie Antwerpen 

20. 1 0.39 Bral Camiel 1 929 32" Linie -

20.01 .40 Bral Cyriel 1 925 V&I Wachters -

22.02.40 Brandt Cyriel 1 92 1  Leçierdepot 2 Hemiksem 

22.02.40 Brandt Maurice 1 91 9  Leçierdepot 2 Hemiksem 

07.04.40 Bruneel Gaston 1 932 1 • Grenadiers Brussel 

22.02.40 Bruneel Sigfried 1 922 Leaerdepot 2_ Hemiksem 

29.04.40 Bruneel Triton 1 92 1  V&I Wachters -

01 .09.39 Bultvnck Alfons 1 933 23" Linie Gent 

1 4.01 .40 Buysse Lucien 1 924 V&I Wachters -

26.08.39 Buysse Richard Joseph 1 930 6" Artillerie Etterbeek 

26.08.39 Caboor Jozef 1 932 1 • Grondverweer St.-Stevens-Woluwe 

1 4.01 .40 Caboor Jul ien 1 929 2• Vervoerkorps -

01 .09.39 Caeckaert Roaer 1 933 1 7" Linie -

08. 1 2.39 Carré Jul ien 1 928 Legerdepot 1 Brugge 
28.08.39 Cauwels Albert 1 934 2• Karabiniers Brussel 
26.08.39 Cauwels Armand 1 938 1 3" Artil lerie Beernem 
1 1 .09.39 Cauwels Camiel 1 931 35• Linie -

04.09.39 Cauwels Frans 1 933 1 6" Arti l lerie St.-Maria-Lombeek 
26.08.39 Cauwels Gaston 1 936 6° Arti l lerie -

26.08.39 Cauwels Heli Albert 1 937 1 3• Arti l lerie Bruaae 
01 .09.39 Cauwels Jules Medard 1 933 24" Linie Brug_ge 
26.08.39 Cauwels Jul ien 1 936 1 3• Arti l le rie -

01 .09.39 Cauwels Richard 1 933 2• Linie -

22.02.40 Cherlet André 1 925 Legerdepot 2 Hemiksem 
1 4.01 .40 Cherlet Jan Baptiste 1 924 V&I Wachters Antweq2en 
25.03.40 Claeys André 1 924 34" Linie -

20.1 0.39 Claeys Gerard 1 931 34• Linie -

01 .09.39 Claeys Marcel 1 932 23• Linie Oostende 
26.08.39 Claeys Maurits 1 936 1 3• Arti l lerie -

26.08.39 Cleooe Antoon 1 928 Legerdepot 1 -

01 .09.39 Clyncke Lucien 1 91 5  Rijkswachtkorps Gent 
01 .09.39 Clyncke Omer 1 923 Vervoerkorps Dudzele 
01 .09.39 Clvncke Rudolphe 1 9 1 5  Riikswachtkorps Gent 
01 .09.39 Cobert René 1 931 1• Vestina Lier 
01 .09.39 Cockhevt Bertrand 1 929 Autovervoerkorps Ertvelde 
26.08.39 Cockhuvt Albert 1 937 9" Linie Liedekerke 
01 .09.39 Cockhuvt André 1 936 4• Linie Zuienkerke 
26.08.39 Cockhu t Emiel 1 937 1 3° Arti l lerie / Staf -_,__ 
26.08.39 t Cockhu Richard 1 932 Verkeerstrans ort -

04.09.39 l Cocku Om er 1 932 Leaerdepot 1 -

01 .09.39 Cocku_yt Omer j-iector 1 927 Transmissietroepen Antwerpen 
--

26.08.39 -+ Cockuyt Pro�er 1 938 1 3° Arti l lerie -
- - --

01. .09.39 Cockuyt René Richard 1 930 Spoorwegtroepen Hoog boom 



08.02.40 Cocquyt Achiel 1 93 1  9° Arti l lerie -

26.08.39 Cocquyt Arsène 1 934 1 6" Arti l lerie Brussel 
20. 1 0.39 Cocquyt Cvriel 1 927 Overseininqstroepen Brugge 
1 7.09.39 Cocquyt Gui l laume 1 930 1 •  Gidsen -

1 4.01 .40 Cocquyt Lothaire 1 92 1  V & I  Wachters -

04.09.39 Cocquyt René Alfons 1 927 1 3" Arti l lerie Aartselaar 
26.08.39 Coene Albert 1 936 6° Linie -

01 .09.39 Coene Amand 1 93 1  1 3" Artil lerie -

26.08.39 Coene André Joseph 1 937 4" Linie Bruqqe 
01 .09.39 Coene Louis Arthur 1 932 7" Arti l lerie -

26.02.40 Coene Omer 1 933 4° Arti l lerie -

02.09.39 Compernolle Jeroom 1 936 2• Vervoerkorps Lier 
26.08.39 Coppejans Wil ly 1 937 2• Arti l lerie -

26.08.39 Coppens Edqard 1 935 2• Artillerie -

01 .09.39 Coppens Ernest 1 935 2• Karabiniers Brussel 
28.09.39 Corthals Maurits 1 926 Rijkswachtkoros Gent 
31 .08.39 Couvreur  Albert 1 938 6° Artillerie Gaasbeek 
01 .09.39 Couvreur Armand 1 935 22" Linie -

20. 1 0.39 Couvreur  René 1 929 34" Linie -

01 .09.39 Cromheecke Achiel 1 932 4° Artillerie -

01 .09.39 Cromheecke Alf. Emiel 1 935 24" Linie Bruaae 

20. 1 0.39 Cromheecke Amedé 1 930 34" Linie -

26.08.39 Cromheecke Cyriel 1 938 1 3" Artillerie -

1 8.09.39 Cromheecke Henri 1 927 4e Linie -

20. 1 0.39 Cromheecke Maurits J .  1 930 34" Linie -

20. 1 0.39 Cromheecke Maurits M. 1 929 34" Linie -

0 1 .09.39 Cromheecke Remv 1 930 Verkeerstroepen Borqerhout 

0 1 .09.39 Cromheecke Richard 1 933 24" Linie -

01 .09.39 Grommen Aimé 1 934 7" Arti l lerie Sint-Kruis 

26.08.39 Grommen Armand 1 937 Karabiniers Halle 

02.09.39 Grommen Maurits 1 937 Transmissietroepen Antwerpen 

1 4.01 .40 Crul Edmond 1 925 V&I Wachters -

1 4.01 .40 Crul René 1 924 V&I Wachters -

29. 1 2.39 Cuelenaere Hippoliet - 1 • Grondverweer -

26.08.39 Dalle Albert 1 938 1 3" Artillerie -

26.08.39 Dalle Amatus 1 938 · 1 3" Artillerie -

20. 1 0.39 Dalle Napoleon 1 928 34" Linie Kalken 
- Dalle Omer Emiel 1 929 34" Artillerie -

01 .09.39 Danneels Aloïs 1 934 1 6" Linie -

1 4.01 .40 Danneels Ernest 1 925 V&I Wachters -

26.08.39 Danneels Mauritz Jozef 1 936 Remonte Depot Bruaae 

26.08.39 D'Aubioul Frans 1 938 3" Linie Oostende 

1 4.01 .40 Dauwels Cvriel 1 927 31" Linie -

01 .09.39 Dauwens Cyriel 1 935 24" Linie Bruaae 

22.01 .40 De Backer André 1 927 2• lntendancekoros Antweroen 

26.08.39 De Backer Jeroom 1 934 8" Arti l lerie Antwer�en 

22.02.40 De Backer Julien 1 91 8/1 9 Leaerdepot 2 Hemiksem -
04.09.39 De Backer René 1 933 1 6' Arti l lerie Baasrode -
20. 1 0.39 De Backere Jul ien 1 931 33• Linie - -
01 . 1 2.39 De Baedts Jul iaan 1 936 9' Linie Brussel -- .__ 
26.08.39 De Baene Camiel 1 936 1 3' Artillerie Assebroek 



04.09.39 De Baene Cvriel 1 933 d Leqer epot -

1 9.02.40 De Baere Jozef 1 928 34° Linie -

01 . 1 2.39 De Baere Remi 1 932 4° Linie Brugge 

26.08.39 De Baere Robert 1 937 4• Linie Oostende 

01 .09.39 De Baets Amand 1 934 2• Grenadiers -

01 .09.39 De Baets Andreas 1 930 Groot Leqer Park Zedelqem 

01 .09.39 De Baets Bertrand 1 929 Overseiningstroepen Aat 

26.08.39 De Baets Germanus 1 938 1 3" Artillerie Brugge 

01 .09.39 De Baets J ulien 1 934 4° Linie -

01 .09.39 De Baets Marcel 1 935 24° Linie Brugge 

26.08.39 De Baets Maurits Jozef 1 936 Remonte Depot Bruqge 

31 .08.39 De Baets Maurits Juliaan 1 938 6° Arti l lerie Gaasbeek 

1 2.09.39 De Baets Raphaël 1 930 36° Linie Hemiksem 

26.09.39 De Baets René 1 937 2• Arti l lerie Boechout 

09. 1 1 .39 De Baets René Joseph 1 926 Leqerdepot nr. 6 -

04.09.39 De Baets Richard 1 927 Leqerdepot 1 Aartselaar 

26.08.39 De Baets Stephan 1 938 1 3• Artil lerie -

01 .09.39 De Baets Victor 1 935 23° Linie Gent 

04.03.40 Debbaut Cyriel 1 927 1 4• Linie -

22.02.40 Debbaut Cyri l le 1 91 6/1 9 Hulptroepen -

22.02.40 Debbaut Leon 1 926 3° Hulptroepen -

1 4.02.40 Debbaut René 1 930 4° Artillerie -

26.08.39 Deblaev Albert 1 937 Karabiniers Halle 
04.09.39 De Brauwer Andreas 1 934 1 6° Arti l lerie -

26.08.39 De Brauwer Gilbert 1 936 7° Linie Mechelen 
26.08.39 De Brauwer Honoré 1 928 Leqerdepot 1 -

20.1 0.39 De Brauwer René 1 929 34• Linie -

20. 1 0.39 De Brauwer Richard 1 930 34° Linie -

01 .09.39 De Bree Bertrand 1 932 Legerdepot 1 Beersel 
1 4.01 .40 De Bree Cvri l le 1 922 V&I Wachters -

08. 1 1 .39 De Bree Prosper 1 928 9° Jagers te voet Eke 
28.09.39 De Bruvcker Maurits 1 926 Rijkswachtkorps Gent 
01 .09.39 De Bruvckere Camiel 1 931 Overseininqstroepen Gent 
22.09.39 De Bruvckere Omer 1 927 31 ° Linie Sauvenière 
01 .09.39 De Busschere Paul 1 935 1 8° Linie Jette 
26.08.39 De Candt Albert 1 938 4• Linie Brugge 
01 .09.39 De Candt Charles 1 935 Grondverweer Zedelqem 
01 .09.39 De Candt Frans 1 936 9° Linie Pepinqen 
04.09.39 De Candt Triphon 1 927 Leqerdepot 1 Aartselaar 
01 .09.39 Declerck Achiel 1 938 24" Linie Brugge 
08.04.40 De Clerck Albert 1 936 1 • Arti l lerie Gent 
*.*.39 De Clerck Auqust 1 930 39° Linie -

30.09.39 De Clerck Hilaire 1 938 1 • Artil lerie -

26.08.39 Declerck Louis 1 936 1 3° Arti l lerie Assebroek 
1 4.01 .40 De Clerck Pierre 1 924 V&I Wachters -
26.08.39 Declerca Alfons 1 929 1 4" Arti l lerie Vlezenbeek 
1 4.01 .40 De Clercq Aloïs 1 924 V&I Wachters -

01 .09 .� Declerc_g Cam. J. J .  1 934 1 2° Arti l lerie Ixelles 
1 4.01 .40 De Clerc Jerome 1 922 V &I Wachters -

26.08.39 i De Clerc Remi 1 932 1 • Grondverweer St.-Hubert 
26.08.39 De Clercq Richard 1 935 1 • Arti l lerie Destelbergen 



20. 1 0.39 Decloedt Maurits 1 931  34• Linie -

04.09.39 De Cloedt René 1 927 Leqerdepot 1 -

01 .09.39 De Cloedt Wilfried 1 935 22• Linie Merendree 
20. 1 0.39 Decock Auqustinus 1 929 34• Linie Kalken 
22.02 .40 De Cock Henri 1 924 Legerdepot 2 Hemiksem 
1 3.02.40 De Cock Leon 1 932 4° Linie Bruaae 
26.08.39 De Coninck Denis 1 937 4• Linie Schilde 
26. 1 0.39 De Coninck Hubert 1 938 Grondverweer -

01 .09.39 De Coninck Paul 1 932 1 6° Linie -

1 9.02.40 De Coninck Pieter 1 93 1  2 •  Jagers t e  paard Namur 
20. 1 0.39 De Coster Remi 1 925 4• Genie -

29.08.39 De Coussemaker Georç 1 935 1 4• I nfanterie -

20. 1 0.39 De Craemer Jeroom 1 930 34• Linie -

20. 1 0.39 De Cuyper René 1 930 34• Linie -

26.08.39 De Decker Andreas 1 937 1 3• Arti l lerie -

01 .09.39 De Decker Phi l ibert 1 933 2• Genie Mortsel 
22 .02.40 De Decker Richard 1 92 1  Leqerdepot 2 Hemiksem 
09. 1 1 .39 De Decker Robert 1 928 Leqerdepot 4 -

30.08.39 De Devne Hendrik 1 927 Autovervoerkorps Notre Dame au Bois 
26.08.39 De Devne Leopold 1 936 4° Linie Bruqqe 

20. 1 0.39 De Devne Richard 1 931 34• Linie Beverlo 

1 4.01 .40 De Facq Robert 1 927 Overseiningstroepen Vilvoorde 

01 .09.39 De Flou Albert 1 935 24° Linie Bruaae 

01 .09.39 De Flou Maurits 1 934 24° Linie Bruaae 

26.08.39 De Geeter Omer 1 936 9• Linie Liedekerke 

22.02.40 De G roote René 1 9 1 9  Leqerdepot 2 Hemiksem 

01 .09.39 De Jaeger Florent 1 933 7• Artil lerie -

26.08.39 De Jaeçier Medard 1 936 1 • Artillerie Gent 

1 3. 1 1 .39 De Jaeqer Raymond 1 920 2• lntendancekoros -

0 1 .09.39 De Jaeqer Theophiel 1 932 3• Linie -

1 7.09.39 De Jade Gerard 1 927 Legerdepot 1 Grimberqen 

02.09.39 De Jonckheere Wilfried 1 932 9• Linie -

26.08.39 De Lanqe Albert 1 936 1 3• Arti l lerie -

04.09.39 De Lille Cvriel 1 929 1 3• Arti l lerie -

26.08.39 De Li l le Gi lbert 1 936 Remonte depot Bruaae 

01 .09.39 De Li l le Hi lai re 1 935 9• Linie -

01 .09.39 De Lille Jeroom 1 930 Groot Leger Park Zedelqem 

20. 1 0.39 De Lille Leon 1 931 Landweer -

22.02.40 De Lil le Leonard 1 91 9  Legerdeoot 2 Hemiksem 

1 1 .09.39 De Lille Nicolaus 1 929 8° Arti l lerie Brasschaat 

1 4. 1 0.39 De Lille Pierre - 2• Gidsen -

20. 1 0.39 De Li l le Raymond 1 929 33• Linie -

01 .09.39 De Lille René 1 921  Riikswachtkorps Gent 

29.04.40 De Lil le Richard Jan 1 922 Landweer -

26.08.39 De Li l le Richard Joseph 1 938 1 3" Arti l lerie -

01 .09.39 De Li l le Valeer 1 935 24° Linie Bruçige 

1 7.09.39 De Loof Camiel 1 927 Leçierdeoot 1 -

01 .09.39 De Love Auaust 1 9 1 9  Rijkswachtkorps Gent 

04.09.39 De Love Omer 1 926 2• Arti l lerie Broech� 

01 .09.39 De Love Robert 1 935 Overseinin�roe en Peuthy_ 

98 1  01 .09.39 De Metsenaere Adelin 1 932 1 8" Linie Jette 



26.08.39 De Meulenaere Albert 

26.08.39 De Meu lenaere Amaat 

01 .09.39 De Meulenaere Medard 

01 .09.39 De Meu lenaere Richard 

30.09.39 De Meulenaere Sylvain 

01 .09.39 De Meyer Achiel 

22.02.40 De Meyer Charles Louis 

26.08.39 De Meyer Kamiel 

01 .09.39 De Meyer Omer 

1 1 .09.39 De Meyere Maurits 

22.02.40 De Milde Lucien 

04.09.39 De Muvnck Georqes 

26.08.39 De Neve Bertrand /o/lt. 

04.09.39 De Neve Wil l iam 

03. 1 1 .39 De Pauw Albert 

1 3. 1 0.39 De Pauw Joseph 

01 .09.39 De Pauw Modest 
1 7.09.39 De Pauw Remi 

1 4.01 .40 De Pestel Achi l le 
3 1 . 1 0.39 Depestel Arthur 
1 3. 1 1 .39 Depestel Frans 
28.09.39 De Pover Maurits 
1 8.09.39 Deoré Omer 
04.09.39 Deorée Denis 
29.03.40 De Prée Michel 
1 7.09.39 De Prest André 
20.1 0.39 De Prest Ernest 
20. 1 0.39 De Prest Firmin 
01 .09.39 De Prest Georqes 
20. 1 0.39 De Prest Octaaf 
01 .09.39 De Prest Renatus 
1 1 .09.39 De Prest René 
01 .09.39 Deraes Louis 
04.09.39 De Rocker Aimé 
1 1 .09.39 De Rocker Jacob 
28.08.39 De Roo Abdon 
22.01 .40 De Roo Benjamin 
20. 1 0.39 De Roo Bertrand 
22.02.40 De Roo Edmond 
26.08.39 De Roo Honoré 
20. 1 0.39 De Roo Jozef 
25.08.39 De Roo Maurits 
22.02.40 De Roo Prosoer 
22.02.40 De Roo René 
01 .09.39 De Roose Jozef --

01 .09.39 De Rvcke Albert ->-
20. 1 0.39 De Rvcke André 
22.02.40 De Rycke Ferdinand 
20. 1 0.39 De Rycke Jean 
26.08.39 t De Rycke Robert 
28. 1 0.39 De Saer Jules Gerard 

1 936 
1 938 
1 927 

1 935 
1 935 
1 931 
1 925 

1 938 
1 938 

1 930 

1 922 
1 934 

1 936 
1 929 

1 938 
-

1 930 
1 927 
1 922 

1 929 
1 928 
1 926 
1 926 
1 932 
1 928 
1 930 
1 930 
1 931  

1 934 
1 928 
1 932 
1 928 
1 934 
1 933 
1 930 
1 929 

1 928 
1 931 
1 91 8/1 9 
1 936 
1 929 
1 932 
1 9 1 9  
1 921  
1 928 
1 933 
1 929 
1 923 
1 930 

- 1 935 
1 939 

6• Linie 
4• Linie 
Spoorweqtroepen 

24• Linie 
Overseiningstroepen 

9• Linie 
Leqerdepot 2 

4• Linie 
1 3• Artillerie 

36" Linie 
Legerdepot 2 
1 6" Arti l lerie 

3• Linie 

4• RLA 

4• Linie 
2• Geneesk. Korps 
Groot Leger Park 
Legerdepot 1 
V&I Wachters 

Leqerdepot 1 

Geneeskundiq korps 
Riikswachtkorps 

Leoerdepot 1 
1 6" Arti l lerie 
1 3• Arti l lerie 
2• Vervoerkorps 
34• Linie 

33• Linie 
1 6" Linie 
34• Linie 
4• Linie 
37• Linie 
1 7• Linie 
1 6• Arti l le rie 
37• Linie 
Grondweer 

2• Intendance Korps 
34• Linie 
Leqerdei:iot 2 
4• Linie 
34• Linie 
Grondverweer 
Leqerdepot 2 
Legerdepot 2 
Spoorwegtroepen 
7• Arti l lerie 
34• Linie 
Leqerdepot 2 
34° Linie 
1° Arti l lerie / Staf 
2° Grondverweer 

-

-

Hooqboom 

Bruaae 
Lier 
-

Hemiksem 
Knokke 

Bruaae 
Hemiksem 

Hemiksem 
-

-

Aartselaar 

-

Wetteren 
-

-

-

Elsene 

Gent 
-

-

Brugge 
-

-

-

-

Beverlo 
Bruqge 
Mons lez Liège 
Wijnegem 
-

Beverlo 
Suarlée 
Antwerpen 
-

Hemiksem 
-

-

-

Hemiksem 
Hemiksem 
Hooqboom 
-

-

Hemiksem 
-

Bruooe 
-



22.09.39 De Smet Camiel 1 928 39• Linie -

01 .09.39 De Smet Cvriel 1 933 24° Linie Bruaae 
26.08.39 De Smet Gaston 1 931 Geneeskundia Koros Deurne 
04.09.39 De Smet Marcel 1 934 1 6• Artillerie -

1 4.01 .40 De Smet Omer 1 922 V&I Wachters -

01 .09.39 De Sutter Adelin 1 938 Transmissietroepen -

26.08.39 De Sutter Firmin Gaston 1 936 7• Linie Vroenhoven 
04.09.39 De Sutter Leo12old 1 931 1 6• Arti l lerie -

01 .09.39 De Vent Albert 1 935 2• VeNoerkoros. Moerkerke 
09.04.40 De Vent René 1 930 - -

01 .09.39 De Vleeschauwer Albert 1 928 1 • Vestinastroepen Oeleaem 
1 9.02.40 De Vlieqer Georqes 1 928 34• Linie -

28.08.39 De Voqelaere Cvriel 1 932 Grondverweer -

26.08.39 De Voaelaere Remi 1 934 1 4° Arti l lerie Brussel 

01 .09.39 De Vos Francois Jul ien 1 922 Riikswachtkoros Gent 

23. 1 2 .39 De Waele Maurice 1 9 1 6/1 9 2• VeNoerkoros -

01 .09.39 De Wandele Herman 1 934 2• Karabiniers Brussel 

20. 1 0.39 De Wandele U rbaan 1 93 1  34• Linie Beverlo 

01 .09.39 De Wilde Maurice 1 928 6° Linie Antweroen 

01 .09.39 De Windt Albert 1 935 24• Linie Bruaae 

22.09.39 De Windt Florent 1 928 39• Linie -

01 .09.39 De Windt Jozef 1 926 1 • Arti l l ierie Mortsel 

26.08.39 De Windt Medard 1 937 1 3• Artillerie -

01 .09.39 De Windt Modest 1 931 Vestiainastroepen Kessel 

01 .09.39 De Windt Modest Jozef 1 932 24• Linie Sint-Kruis 

26.08.39 De Windt Richarèl 1 938 1 3• Artil lerie / Staf Bruaae 

09. 1 1 .39 De Zutter Aaron 1 928 1 o• Hulotroepen -

20.1 0.39 De Zutter Arsène 1 931 34• Linie -

22.02.40 De Zutter Camiel 1 92 1  Leaerdeoot 2 Hemiksem 

1 4.01 .40 De Zutter Laurent 1 925 V&I Wachters -

1 3. 1 1 .39 De Zutter Marcel 1 92 1  2• lntendancekoros -

26.08.39 De Zutter Maurits 1 936 2• Arti l lerie -

22.02 .40 De Zutter René 1 9 1 9  Leqerdeoot 2 Hemiksem 

22.02.40 De Zutter Theoohiel 1 9 1 7/1 9 Leqerdeoot 2 Hemiksem 

01 .09.39 De Zutter Wil lv 1 934 2• VeNoerkoros Kontich 

1 4. 1 0.39 Deuninck Prosoer 1 938 s• Arti l lerie -

26.08.39 Deuninck Ravmond 1 938 3• Linie Mannekensvere 

22.09.39 Devne Hi laire 1 934 2• Lanciers Etterbeek 

22.02.40 Devne Marinus 1 9 1 9  Leaerdeoot 2 Hemiksem 

09. 1 1 .39 Dhaenens Pieter 1 928 7• Jaaers te voet -

1 4.01 .40 Dheuninck Alfons 1 923 V&I Wachters Antweroen 

22.02 .40 Dheuninck Lievin 1 925 Leaerdeoot 2 Hemiksem 

26.08.39 Dhondt Albert 1 936 1 • Artillerie Dronaen 

01 . 1 2.39 Dhondt Alfons 1 932 24• Linie -

26.08.39 Dhondt Cesar 1 928 1 3• Arti l lerie -

09.09.39 Dhondt Gerard 1 936 9• Linie -

22.02 .40 Dhont Cvriel 1 920 Leqerdeoot 2 Hemiksem 

01 .09.39 Dhont Cvriel Joseoh 1 930 Sooorweatroepen Hooaboom 

01 .09.39 Dhont Cvriel Jozef 1 931 1 2• Artillerie Etterbeek 

1 1 .09.39 Dhont Henri 1 930 37° Linie -�BeverjQ_ - --

100 1 26.08.39 Dhont Juliaan 1 938 1 • Arti llerie -



26.08.39 Dhont Maurice 1 929 1 4° Artil lerie Vlezenbeek 

01 .09.39 Dhont Prosper 1 928 1 3° Artillerie -

20. 1 0.39 D'hooqe Alfons 1 929 34° Linie -

22.02.40 Dhooqe André 1 921 Leqerdepot 2 Hemiksem 

1 4.01 .40 Dhooqe René 1 922 V&I Wachters -

26.08.39 Dhoore Alfons - 34° Linie Kalken 

04.09.39 D'hoore Cyriel 1 927 Leaerdepot 1 -

1 8.09.39 Dhoore Gaston 1 930 2• Vervoerkorps -

26.08.39 Dhoore Juliaan 1 937 2• Artil lerie Lier 

26.08.39 Dhoore Marcel 1 937 4° Linie Zeebruaae 

01 .09.39 Dhoore Maurits 1 935 24° Linie Brugge 

01 .09.39 Dhoore Medard 1 928 1 8° Linie -

08. 1 2.39 Dhoore Omer 1 928 Leaerdepot 1 -

26.08.39 Dhoore Pieter 1 936 6° Linie -

20. 1 0.39 Dhoore Willy 1 928 34• Linie -

26.08.39 Diet Francois 1 925 Genie -

01 .09.39 Dobbelaere Albert 1 930 1 6" Linie Herenthout 
26.08.39 Dobbelaere Alfons 1 936 1 3° Artillerie -

1 4.01 .40 Dobbelaere Aloïs 1 926 Leaerdepot 1 -

1 9.02.40 Dobbelaere Bertrand 1 932 23" Linie Oeleaem 
01 .09.39 Dobbelaere Herman 1 933 24° Linie Brugge 
01 .09.39 Dobbelaere Maurits 1 931 1 3" Arti l lerie -

01 .09.39 Driessens Maurits 1 933 24° Linie Sint-Kruis 
22.02.40 Dul laert Francois 1 920 3° Hulptroepen Hemiksem 
1 0. 1 1 .39 Dumon Gerard 1 923 Overseininqstroepen Gent 
26.08.39 Dumoulin Gaston 1 938 4• Linie Oostende 
22.02.40 Dumoulin Prosper 1 91 4/1 9 3• Hulptroepen Hemiksem 
01 .09.39 Elias Robert 1 927 1 7" Linie Antwerpen 
01 .09.39 Enqels Gerard 1 933 23° Linie Gent 
01 .09.39 Everaert Franciscus 1 931 Transmissietroepen Vilvoorde 
01 .09.39 Expeels Albert 1 938 3• Linie Koolkerke 
26.08.39 Feverv Arthur  1 935 1 • Artillerie Destelberqen 
29. 1 2.39 Fiers Georqes - 1 3° Artillerie -

26.08.39 Fiers Louis 1 936 7° Linie Mechelen 
26.08.39 Focquaert Albert 1 937 1 • Artillerie -

01 .09.39 Focquaert Arthur 1 934 24° Linie Bruaae 
26.08.39 Focquaert Jeroom 1 938 1 3° Artil lerie / Staf -

01 .09.39 Focquaert Maurits 1 935 24° Linie Bruaae 
04.09.39 Focquaert Raymond 1 934 1 6° Artillerie Baasrode 
04.09.39 Focquaert Victor 1 934 1 6° Artillerie -
01 .09.39 Foré Petrus 1 933 4° Arti llerie Lier 
1 1 .09.39 François Charles 1 929 1 • Artillerie Hoevenen 
04.03.40 François Cyriel 1 927 1 • Wielrijders -

22.02.40 François Jul ien 1 925 Leaerdeoot 2 Hemiksem 
26.08.39 François Omer 1 936 1 3° Artillerie Beernem 
1 4.01 .40 Fransoo Aimé 1 924 V & 1 Wachters --,_ 
01 .09.39 1- Fransoo Hi laire 1 938 Geneeskundiq korps Itterbeek 
08. 1 2.39 Gaill iaert André 1 928 34" Linie -

-

Gail liaert Bertrand 
r---- -

01 .09.39 1 933 Geneeskundiq korps -

01 .09.39 I Gailliaert Ed_gard 1 934 2° Karabiniers Brussel 
2�.08.39 Geernaert Albert 1 936 2• Artillerie Lier 



01 .09.39 Geernaert Robert 1 935 23• Linie Gent 
22.02.40 Geirnaert André 1 929 Legerdepot 2 Hemiksem 
1 4.01 .40 Geirnaert Marcel 1 928 Autove rvoe rko rps Gent 
26.08.39 Geirnaert Valeer 1 937 3• Linie Oostende 
01 .09.39 Gekiere Roger 1 922 Riikswachtkorps Gent 
26.08.39 Geyssens Bertrand 1 937 Verkeerstransport -

08. 1 2.39 Geyssens Ernest 1 932 24" Linie -

26.08.39 Gevssens Gi lbert 1 938 3• Linie Oostende 
04.09.39 Gevssens Gustaaf 1 927 Leçierdepot 1 Aartselaar 
01 .09.39 Geyssens Hi laire 1 932 Vervoerkorps Oostergem 
20. 1 0.39 Geyssens Prudent 1 929 33• Linie -

1 0.05.40 Gevssens Triphon 1 927 Sooorweoen/ Telefonie Bruaae 
26.08.39 Gobevn Andreas 1 938 1 3• Artil lerie -

26.08.39 Gobeyn Gesar 1 936 1 • Artillerie Destelberçien 
26.08.39 Gobeyn Henri 1 935 1 3• Arti l lerie Brugge 
01 .09.39 Gobeyn Richard 1 935 24• Linie Brugge 
0 1 . 1 0.39 Goethals André 1 935 1 3• Arti l lerie -

30.09.39 Goethals Bertrand 1 935 Transmissietroepen Eppegem 
22.02 .40 Goethals Gustaaf 1 91 9  Leçierdepot 2 Hemiksem 
20. 1 0.39 Goethals Jeroom 1 929 34• Linie -

22.02.40 Goethals Leonard 1 925 Leqerdepot 2 Hemiksem 
04.09.39 Goethals Maurits Jozef 1 932 1 4• Artillerie -

1 1 .09.39 Goethals Omer Jozef 1 929 1 • Arti l lerie Hemiksem 
02 .09.39 Goethals Oscar 1 933 24• Linie Sint-Kruis 
26.08.39 Goethals René Leo 1 930 1 • Grenadiers -

26.08.39 Goethals René R .  1 938 1 • Artillerie -

26.08.39 Govaert Maurice 1 933 1 •  Gidsen Etterbeek 
22.02 .40 Grammens Camiel 1 91 7/1 9 Leqerdepot 2 Hemiksem 

20. 1 0.39 Grammens Edmond 1 931 33• Linie Overmeire 

26.08.39 Gyselinck Henri 1 925 Genie Tervuren 

08. 1 2 .39 Gyselinck Marcel 1 928 34• Linie -

22.02 .40 Gyselinck Prosper 1 922 Legerdepot 2 Hemiksem 

1 8.09.39 Hermie Camiel 1 927 Legerdepot 1 -

01 .09.39 Herpel inck Jan 1 930 Groot Leger Park Zedelçiem 

01 .09.39 Herpelinck Paul 1 932 7• Artillerie -

01 .09.39 Herpelinck Pierre 1 921  .Rijkswachtkorps Gent 

29.04.40 Herrebout J ules 1 91 4/1 9 V&I Wachters -

28.08.39 Hevneman Clement 1 923 1 ntendancekorps Gent 

01 .09.39 Hevneman Edqard 1 931 1 3• Arti l lerie -

09.02.40 Hevneman Pieter 1 932 1 4• Arti l lerie -

22.02.40 Hevse Henri 1 921  Leqerdepot 2 Hemiksem 

01 .09.39 Houwenhuvse Auqust 1 933 24• Linie Bruqqe 

26.08.39 l mmesoete Albert 1 938 4• Linie Knokke 

01 .09.39 lnqhelram Jacques 1 921  Riikswachtkorps Gent 

01 .09.39 Janssens Francois 1 934 2• Grenadiers -

04. 1 0.39 Jonckheere Jerome 1 925 2• lntendancekorps Brugge 

26.08.39 Jonckheere Prudent 1 938 4• Linie Oostende 

22.02.40 Joos Lucien 1 924 Leqerdepot 2 Hemiksem -

08. 1 2.39 Keirse Leon 1 931 2•  Artillerie -

1 4.01 .40 Keirse René 1 922 V&I Wachters -
- ..---

28.08.39 Keirsebilck Henri 1 931 9•  Artillerie Hollogne 



22.09.39 
01 .09.39 
26.08.39 
22.02.40 
08. 1 2.39 

26.08.39 
1 9.09.39 
04.09.39 
1 4.01 .40 
26.08.39 
20.1 0.39 
1 5. 1 2.39 
1 4.01 .40 
20. 1 0.39 
22.02.40 
22.02.40 
02.09.39 
01 .09.39 
22.02.40 
01 .09.39 
01 .09.39 
26.08.39 
1 1 .09.39 
09.09.39 
01 .09.39 
01 .09.39 
01 .09.39 
26.08.39 
01 .09.39 
01 . 1 2.39 
01 .09.39 
22.02.40 
26.08.39 
01 .09.39 
22.09.39 
01 .09.39 
20.1 0.39 
01 .09.39 
26.08.39 
20.1 0.39 
20.1 0.39 
28.08.39 
1 1 .09.39 
22.02.40 
01 .09.39 1 
26.08.39 J 
31 .08.39 ! 08. 1 2.39 
01 .09.39 1 04. 1 0.39 
22.02.40 

Labat Pierre 
Lambert Gerard 

Lambert Prosoer 
Lameire Camile 
Lameire Edgard 

Lameire Edmond 
Lamette Hilaire 
Lamette René 
Lamoo Alfred 

Lamoo Georqes 
Lampo Marcel 
Lams Victor 
Landuvt Raymond 

Lannove Pieter 
Lasoen Cvriel 
Lasoen Medard 
Lasoen Napoleon 
Lasoen Prudent 
Lasoen Richard 
Laureyns Bertrand 
Laurevns Edmond 
Laurevns Gerard 
Laurevns Hilaire 

Laurevns Hubert 
Lazoen Albert 
Lazoen André 

Lazoen Bertrand 
Leers Jul ien 
Leers Michel 
Leliaert August 
Lel iaert Hector 
Leloup Georges 
Leloup Omer 
Leloup Omer Jozef 
Lippens Firmin 
Linnens Jozef 
Linnens René 
Lios Hinnoliet 
Loncke Gerard 
Lonaueville Amaat 
Lonqueville André 
Lonqueville André Rob. 
Lonqueville Andreas Joz. 
Lonqueville Arthur 
Lonaueville Bertrand 
Lonaueville Cyriel A. 
Lo1'!.9ueville Gerard 
Lon_gueville Julie c. 
LoQ_Queville Juliaan Jozef 
Longueville Marcel 
Longueville Maurice 

1 927 3 1 "  Linie Sauvenière 

1 933 7" Artil lerie Sint-Kruis 

1 936 5" Linie -

1 923 Leqerdepot 2 Hemiksem 

1 928 34" Linie -

1 937 4" Linie Knokke 

1 933 1 • Vervoerkorps Niel 

1 927 1 5" Artil lerie -

1 932 Vervoer binnenwaters Burcht 

1 937 7" Linie Mechelen 

1 929 33" Linie -

1 927 23" H ulptroepen -

1 922 V&I Wachters -

1 929 34• Linie -

1 920 Leqerdepot 2 Hemiksem 

1 92 1  Leqerdepot 2 Hemiksem 

1 933 Geneeskundiq korps -

1 937 1 • Bataljon Genie Zwijnaarde 

1 9 1 7/1 9 Legerdepot 2 Hemiksem 

1 933 2• Artil lerie Lier 

1 931 1 3" Artillerie -

1 935 2• Artillerie -

1 929 6° Artillerie -

1 932 1 4" Artillerie Schepdaal 

1 925 Autovervoerkorps -

1 9 1 8/1 9 Rijkswachtkorps Gent 
1 932 24" Linie Bruqqe 
1 938 1 3" Artillerie -

1 933 24" Linie Bruaqe 
1 932 4" Linie Bruaae 
1 935 24" Linie Bruqge 
1 925 Leqerdepot 2 Hemiksem 
1 938 4• Linie -

1 933 4" Artil lerie Lier 
1 929 1 • Vestinqtroepen Stabroek 
1 931  1 • Vestinqstroepen -

1 930 34" Linie -

1 934 8° Linie Herenthout 
1 922 2• lntendancekorps -

1 930 34• Linie -

1 929 34" Linie Kalken 
1 936 1 4" Artillerie -

1 928 2• Genie Berchem 
1 91 9  Legerdepot 2 Hemiksem 
1 935 23• Linie Gent 
1 925 Genie Tervuren 
1 938 6° Artillerie Gaasbeek 
1 936 4° Linie Bruqqe 
1 933 Geneeskundig korps Dudzele 

-

1 934 1 °  Gidsen Laarne 
-

1 921  Legerdepot 2 Hemiksem 



1 4.01 .40 Longueville Michel 1 922 V&I Wachters -

26.08.39 Longueville Omer 1 938 1 3" Arti l lerie -

20. 1 0.39 Lonquevil le Remi 1 929 34• Linie Kalken 
22.02 .40 Maenhout Victor 1 9 1 6  Leqerdepot 2 Hemiksem 
2 1 .01 .40 Maes Adiel 1 924 4" Linie -
--· 

20. 1 0.39 Martens Ach iel 1 930 32" Linie -

1 4.01 .40 Martens Aimé Joseph 1 922 V & I  Wachters -

08. 1 2 .39 Martens Herman 1 928 34" Linie Bruaae 
04.09.39 Martens Jozef 1 936 4" Luchtafweer Wommersom 
22.02.40 Martens Maurice 1 920 Legerdepot 2 Hemiksem 
04.09.39 Martens Maurice 1 927 4" Luchtafweer -

01 .09.39 Martens Pieter Joseph 1 934 Geneeskundiq korps -

1 4.01 .40 Martens Prudent 1 928 Geneeskundig korps -

03.09.39 Martens Roqer 1 936 Artilleriemeetdienst -

01 .09.39 Martens Urbaan 1 935 Vervoerkorps Borgerhout 
20. 1 0.39 Martens Valère 1 929 34" Linie Kalken 
01 .09.39 Martens Valeer Gustaaf 1 933 24" Linie Bruaae 
20. 1 0.39 Marteyn Achiel 1 930 32• Linie -

01 .04.40 Martlé Alfons 1 926 Riikswachtkorps Gent 
26.08.39 Martlé Maurits 1 928 33" Artil lerie Luik 

22.02.40 Mattheeuws André 1 926 Legerdepot 2 Hemiksem 

01 .09.39 Matthys Adelin 1 935 1 3" Artillerie -

01 .09.39 Matthys Jozef 1 930 Groot Leçier Park Zedelçiem 

1 1 .09.39 Matthys Remi Jozef 1 930 35" Linie Beverlo 

01 .09.39 Matthys Remi René 1 93 1  1 3" Artillerie -

26.1 0.39 Matthys Richard Jozef 1 933 1 •  Gidsen Etterbeek 

22.01 .40 Matthys Richard M.  1 928 Legerdepot 1 Antwerpen 

1 4.09.39 Meire Henri Jozef 1 928 2• Artillerie -

22.02 .40 Meire Jul ien 1 91 6/1 9 Legerdepot 2 Hemiksem 

26.08.39 Meire Julien Hubert 1 936 4" Linie Bruqqe 

01 .09.39 Meire Theophiel 1 934 2• Karabiniers Brussel 

1 4.01 .40 Mestdaq Odilus 1 927 Reserve Voertuigpark Gent 

1 9.02.40 Mouten Gerard 1 932 4" Linie -

- Mouten Maurice 1 939 4" RLA -

1 4.01 .40 Mul laert Roqer 1 923 V&I Wachters -

22.02.40 Naert Antoon 1 923 · Legerdepot 2 Hemiksem 

20.1 0.39 Neyrinck Hubert 1 929 32" Linie -

26.08.39 Neyrinck Phi l ibert 1 933 1 5" I nfanterie -

01 .09.39 Pieters Omer 1 930 4" Arti l lerie -

22.02 .40 Plasschaert Richard 1 9 1 9  Legerdepot 2 Hemiksem 

26.08.39 Pollet André 1 937 4" Linie Bruaae 

30.09.39 Poll ier Albert 1 937 Transmissietroepen Eppegem 

26.08.39 Pollier Bertrand 1 936 7" Linie Mechelen 

04.09.39 Pollier Denis 1 932 1 6" Arti l lerie -

01 .09.39 Pollier Urbaan 1 934 Karabiniers Brussel 

22.02.40 Posman Ferdinand 1 91 8  Leqerdepot 2 Hemiksem 

22.02.40 Posman Henri 1 920 Legerdepot 2 Hemiksem 

01 .09.39 Posman Marcell inus 1 933 1 8° Linie Jette 

04.09.39 PotvlieQe Maurits 1 934 1 3° Artillerie Baasrode 

04.01 .40 Raeman Edçiard 1 926 4° Parktroepen -t- --

04.09.39 Raeman Prosper 1 932 1 6• Arti l lerie -



01 . 1 2.39 Raeman Richard 1 936 1 • Karabiniers -

26.08.39 Raeman Valeer 1 938 4° Linie -

25.08.39 Revniers René 1 9 1 8/ 1 9  2 •  Grondverweer Gent 

26.08.39 Roels Albert 1 937 1 • Karabiniers Breed hout 

1 4.01 .40 Roels Emile 1 922 V&I Wachters -

01 . 1 2.39 Roels Marcel 1 932 24" Linie Brugge 

22.02.40 Roels Maurice 1 920 Legerdepot 2 Hemiksem 

20. 1 0.39 Roels Pieter 1 929 34" Linie -

1 1 .09.39 Roels Remi 1 928 37" Linie Beverlo 

04.09.39 Roels U rbaan 1 932 1 6" Artil lerie -

26.08.39 Roets Albert 1 936 1 3" Arti l lerie -

29.04.40 Roets Jul ien 1 91 5/1 9 V & 1 Wachters -

1 4.01 .40 Roevqens André 1 922 V&I Wachters -

01 .09.39 Roevqens Florent 1 934 24" Linie Brum::ie 

01 .09.39 Roevqens Herman 1 934 24" Linie Brugge 

04.09.39 Roevqens Jord Herman 1 933 3" Arti l lerie Ranst 

01 .09.39 Roaae Georges 1 933 23" Linie Wondelgem 

01 .09.39 Roaae Pieter 1 934 24" Linie Brugge 
26.08.39 Rombaut Valeer 1 937 1 • Karabiniers -

1 4.01 .40 Rooman Camil le 1 922 V&I Wachters -

04.09.39 Rooze Cvriel 1 933 1 6" Arti l lerie Baasrode 
01 .09.39 Rooze Maurits 1 932 2• Karabiniers Brussel 
22.02.40 Rotev Richard 1 91 9  Legerdepot 2 Hemiksem 
02.09.39 Rotsaert Aaron 1 932 Vervoerkorps 1 2e Inf .  Oostakker 
26.08.39 Rotsaert Leon 1 928 1 3" Arti l lerie -

01 .09.39 Rotsaert Lucien Leon 1 930 Groot Legerpark Wetteren 
26.08.39 Rotsaert Lucien 1 938 4" Linie Bruqqe 
1 1 .09.39 Rotsaert Ursulanus 1 930 36" Linie -

01 .09.39 Rotsart de Hertainq Ant. 1 928 2• Vervoerkorps Ruisbroek 
20.1 0.39 Rvs Albrecht 1 929 34" Linie -

09. 1 1 .39 Rvs Auqust 1 931 Intendance Korps Antwerpen 
22.02.40 Sabot Cvriel 1 924 Legerdepot 2 Hemiksem 
20.1 0.39 Sabot René 1 931 32" Linie -

25.08.39 Sabot Richard 1 933 Grenswielrijders Chênée 
26.08.39 Saelens Leopold 1 937 4° Linie Brugge 
26.08.39 Saev Cvriel 1 931 Transmissietroepen Brugge 
26.08.39 Savat Bertrand 1 931 2•  Grondverweer Zel l ik  
26.08.39 1 Savat Gesar 1 937 3" Lanciers Brasschaat 
01 .09.39 Savat Gerard 1 933 23" Linie Gent 
1 1 .09.39 Savat Jozef 1 930 36" Linie -
01 .09.39 Savat Luciaan 1 934 21 • Artillerie -
01 .09.39 Schelstraete Lucien 1 934 4" Artillerie -
26.08.39 Schelstraete Francies 1 936 2• Artillerie St.-Genesius-Rode 
1 1 .09.39 Schelstraete Jozef 1 930 6° Linie -
01 .09.39 Schoonacker Bertr. J .  1 928 Spoorweqtroepen Hooqboom 
21 .01 .40 Serlet Oscar 1 927 1 2• Artillerie -
1 4.01 .40 Sierens Basil ,... 1 924 V&I Wachters -
01 .09.39 t Sierens Bertrand 1 931 28° Linie -
26.08.39 � Sierens Ed_gar_d_ 1 935 1 3° Arti llerie --
1 4.01 .40 Sierens Jeroom 1 922 -1- - V&I Wachters Antwerpen -
08. 1 2.39 Sierens Jul iaan 1 928 9° Artillerie - l 10s 



01 .09.39 Sierens Maurits 1 932 24• Linie Bruaae 
20. 1 0.39 Sierens Medard 1 929 34° Linie Kalken 
28.08.39 Sierens U rsul in 1 937 8° Artillerie -

01 .09.39 Smessaert Gerardus 1 933 24° Linie Sint-Kruis 
1 9 .02.40 Snoeck Jeroom 1 928 34• Linie -

01 .09.39 Speecke Valeer 1 934 23• Linie Gent 
26.08.39 Spel ier Albert 1 935 1 • Arti l lerie St.-Martens-Latem 
0 1 . 1 2.39 Staelens André 1 928 Voertuiaenoark Gent 
26.08.39 Staelens Cvriel 1 928 1 3• Arti l lerie -

01 .09.39 Staelens Jul iaan 1 935 24• Linie Bruaae 
01 .09.39 Staelens Leonard 1 934 8° Linie Herenthout 
1 4.01 .40 Standaert Bertrand 1 921  V&I  Wachters -

22.09.39 Standaert Jozef Prosper 1 925 4° Genie Brasschaat 
22.02.40 Standaert Jul ien 1 91 9  Leaerdepot 2 Hemiksem 
09.04.40 Standaert René 1 926 1 4° Linie Brum:ie 
26.08.39 Stevens Maurits 1 938 3• Linie -

20. 1 0.39 Stevens Sylvain 1 929 34• Linie -

0 1 .09.39 Streuve Michel 1 929 1 • Vestinatroeoen -

0 1 .09.39 Stroo Prudent 1 934 1 2• Artillerie Ixelles 

1 7.09.39 Stroo Raymond 1 930 1 • Hulptroepen -

1 1 .09.39 Taeldeman Camiel 1 929 1 • Artillerie Hemiksem 

0 1 .09.39 Taeldeman Gerard 1 934 2• Karabiniers Brussel 

01 .09.39 Taeldeman René 1 934 1 3• Arti l lerie -

01 .09.39 Tamsvn René 1 934 1 3° Artillerie -

20. 1 0.39 Tas Gaston 1 930 34• Linie Beverlo 

01 .09.39 Tas Raymond 1 932 1 3• Artillerie -

25.08.39 Tei rl inck Adolf 1 930 1 •  GTL Terhaaen 

01 .09.39 Tei rlinck Cyriel 1 920 Rijkswachtkorps Gent 

01 .09.39 Termote Cesar 1 930 2• Vervoerkorps -

01 .09.39 Thomas Germain 1 933 22• Linie Vosselare 

20. 1 1 .39 Timmerman Cvriel 1 922 2• lntendancekorps Antwerpen 

01 .09.39 Tim merman Firmin 1 91 9  Riikswachtkorps Gent 

01 .09.39 Tim merman Hendrik J .  1 933 9• Linie Jette 

08. 1 2 .39 Tim merman Henri 1 931 34• Linie -

01 .09.39 Tim merman Herman 1 933 24° Linie Bruaae 

0 1 .09.39 Tim merman Jul iaan 1 929 2• Geneesk. korps Sint-Kruis 

20.1 0.39 Tim merman Maurits 1 929 34• Linie Beverlo 

22.02 .40 Timmerman Odile 1 925 Leqerdepot 2 Hemiksem 

01 .09.39 Timmerman Theophiel 1 9 1 6/1 9 Riikswachtkorps Gent 

1 1 .09.39 Trenson Albert 1 930 36• Linie Hemiksem 

22.02.40 Trenson Emiel 1 9 1 7/1 9 Leqerdepot 2 Hemiksem 

01 .09.39 Tresonie Juliaan 1 934 1 3• Artillerie -

01 .09.39 Turpyn Prudent 1 91 8/1 9 Rijkswachtkorps Gent 

20. 1 0.39 Van Spevbroeck Robert 1 931 33• Linie -

04.09.39 Van Belleahem Gaston 1 934 1 6° Artillerie -

04.09.39 Van Caeseele Honoré 1 929 Leaerdepot 1 -

26.08.39 Van Cannevt Albert 1 935 1 3" Artillerie -

1 4.01 .40 Van Cannevt Frans 1 927 Leqerdepot 1 -

01 .09.39 Van Canneyt Gerard 1 933 7• Artillerie Sint-Kruis 

25.08.39 Van Cannevt Lucien 1 938 1 3• Artil lerie -
--

01 . 1 2.39 Van Canneyt Pieter 1 936 9• Linie Brussel 

l 1 1 ! 



26.08.39 Van Canneyt Remi 1 938 

01 . 1 2.39 Van Canneyt René 1 932 

29.04.40 Van Daele Raymond 1 9 1 9  

22.02.40 Van Damme Octave 1 923 
- Van de Bruaene Omer 1 922 

22.02.40 Van de Casteele Cyriel 1 925 

20.1 0.39 Van de Genachte Robert 1 930 

01 .09.39 Van de Genachte Valeer 1 936 

01 .09.39 Van de Keere Albert 1 935 

1 4.01 .40 Van de Keere Maurits 1 926 

01 .09.39 Van de Keere Raymond 1 933 

1 4.01 .40 Van de Moere Maurits 1 926 

01 .09.39 Van de Moere Raymond 1 933 

01 .09.39 Van de Voorde Frans 1 938 

01 .09.39 Van de Voorde Medard 1 935 

1 4.01 .40 Van de Walle Gerard 1 925 

22.02.40 Van de Walle Jul ien 1 9 1 8/1 9 

1 2.09.39 Van de Walle Maurits 1 925 

01 .09.39 Van den Abeele Arthur 1 91 4  

25.08.39 Van den Abeele Gesar 1 91 7/1 9 

26.08.39 Van den Abeele Frans 1 928 

04.09.39 Van den Abeele Omer 1 927 
26.08.39 Van den Bossche Albert 1 937 
1 4. 1 0.39 Van den Bossche Roger 1 938 
09. 1 1 .39 Vandenbroucke Denijs 1 935 
07.09.39 Van den Broucke Gasten 1 936 
01 .09.39 Van den Broucke Maurits 1 920 
04.09.39 Van den Bussche René 1 933 
26.08.39 Van den Driessche Albert 1 937 
26.08.39 Van den Driessche Florent 1 938 
28.1 0.39 Van den Driessche Gerard 1 938 
22.02.40 Van den Eeckhout Jozef 1 92 1  
01 .09.39 Van den Neste Bertrand 1 933 
22.02.40 Van den Neste Edmond 1 91 7  
22.02.40 Van den Neste Jozef 1 921 
22.02.40 Van Devnse Achiel 1 91 6/1 9 
26.08.39 Van Devnse Cvriel 1 936 
01 .09.39 Van Devnse Omer 1 934 
01 .09.39 Van Devnse Remiqius 1 929 
22.01 .40 Van Deynse René 1 928 
29.08.39 Van Dinaenen Hilaire 1 936 
04.09.39 Van Eeahem Raymond 1 929 
26.08.39 Van Gaever Henri 1 937 
04.09.39 Van Haecke Albert 1 929 
22.02.40 Van Haecke Emiel 1 921 
01 .09.39 Van Haecke Marcel 1 935 
26.08.39 

î 
Van Haecke Michel 1 934 

20. 1 0.39 Van Haecke Pieter 1 929 
01 .09.39 Van Haecke Robert 1 933 i: --
1 1 .09.39 Van Haele Gerardus 1 931 1 -
05.09.39 Van Hecke Mauritius 1 937 

1 3" Artillerie 

9" Linie 
V & 1 Wachters 
Leqerdepot 2 

Grondweer 
Legerdepot 2 

33" Linie 
9" Linie 
2• Geneesk. Korps 

MA 

2• Grenadiers 
Geneeskundiq Korps 

2• Grenadiers 
1 3" Arti l lerie 

24" Linie 
Autovervoerkorps 

3" Hulptroepen 
Autovervoerkorps 

Rijkswachtkorps 
Grondverweer 

1 3" Artil lerie 
1 3" Artillerie 

1 • Artil lerie 
2• Vervoerkorps 
2• l ntendancekorps 

1 • Karabiniers 
Para/CT-9DI Kontich 
1 6" Arti l lerie 
4e Linie Knokke 
4e Linie Klemskerke 
1 e  GTL 
Leqerdepot 2 

1 3" Arti l lerie / Staf 
Leqerdepot 2 
Leqerdepot 2 
Legerdepot 2 
1 3" Arti l lerie 
4" Artil lerie 
Groot Leger Park 

2• lntendancekorps 
4" Linie 
1 4" Arti llerie 
2• Artil lerie 
LegerdeRot 1 
Leqerdepot 2 
24° Linie 
2° Geneesk. Korps 
34° Linie 
23° Linie 
35° Linie 

8° Artillerie 

-

Brussel 
-

Hemiksem 

Hemiksem 
-

Pepingen 

Evergem 
-
-
-

Brussel 
-

Bruaae 
-

Hemiksem 
-

Gent 
-

Dronqen 
Aartselaar 
Destelbergen 

Borsbeek 
Antwerpen 
-

-

-

Hemiksem 
-

Hemiksem 
Hemiksem 
Hemiksem 
-

Lier 
Wetteren 
Antwerpen 
Brug_ge 
Aartselaar 
-
-

Hemiksem 
Bruaae 
Bruaae 
Beverlo 
-

Beverlo 
-



04.09.39 Van Hecke Marcel 1 934 5• Artillerie -
26.08.39 Van Hecke Richard 1 935 1 3• Artil lerie -
04.09.39 Van Hoecke Clement 1 931 1 6" Artillerie -
20. 1 0.39 Van Hoecke Georqes 1 929 33• Linie -
08. 1 2 .39 Van Hoecke Medard 1 928 34• Linie -
26.08.39 Van Hoecke Robert 1 935 1 • Artillerie Destelbergen 
22.09.39 Van Hoecke Valeer 1 934 Wielrijders Etterbeek 
01 . 1 2.39 Van Hoorebeke Georqes 1 936 1 • Karabiniers -
29.08.39 Van Hooreweder Gentiel 1 923 2• lntendancekorps Antwerpen 
03.09.39 Van Hoornweder Willy 1 932 2• Arti l lerie Lier 
26.08.39 Van Houcke Joris 1 936 1 3• Artil lerie -
01 .09.39 Van Hoye Albert 1 933 2• Linie -

30.09.39 Van Hul le Eduard 1 938 1 • Artillerie -
22.02.40 Van Hulle H ilaire 1 92 1  Leqerdepot 2 Hemiksem 
20. 1 0.39 Van Hulle Joseph 1 931 34• Linie Beverlo 
20. 1 0.39 Van Hulle Paul 1 929 34• Linie Beverlo 
08. 1 1 .39 Van Hul le Pieter 1 928 9• Jagers te Voet De Pinte 
26.08.39 Van Hvfte Alfons 1 925 32" Genie -

01 .09.39 Van Hyfte René 1 935 24• Linie Sijsele 
22. 1 0.39 Van Kerckhove Gaston 1 932 Geneeskundiçi korps -

20. 1 0.39 Van Kerckhove Omer 1 929 34• Linie Beverlo 
1 5.01 .40 Van Kerschaver Bernard 1 928 4• Geneeskundig Korps -

01 .09.39 Van Kerschaver Cvriel 1 934 24• Linie Brugge 
29.04.40 Van Kerschaver René 1 91 5/1 9 V&I Wachters -

1 7.09.39 Van Laere Jerome 1 927 Leqerdepot nr. 6 -

1 4.01 .40 Van Landeqem "Medard 1 922 V&I Wachters -

26.08.39 Van Landeçiem Robert 1 936 2• Artillerie Mechelen 
02.09.39 Van Landeqem Theophiel 1 920 2• Vervoerkorps Kontich 
01 .09.39 Van Landschoot Albert 1 935 24" Linie Brugge 
26.08.39 Van Landschoot Armand 1 937 1 3• Artillerie -

1 4.01 .40 Van Landschoot Cyriel 1 924 V&I Wachters -

26.08.39 Van Landschoot Georges 1 938 4• Linie Bruaae 
09. 1 1 .39 Van Landschoot Henri 1 926 Legerdepot nr. 6 -

01 .09.39 Van Landschoot Henri J. 1 933 24" Linie Sint-Kruis 

20. 1 0.39 Van Landschoot Maurice J.  1 930 34• Linie Beverlo 
22.02.40 Van Landschoot Maurits E. 1 91 6/1 9 Leqerdepot 2 Hemiksem 

1 4.01 .40 Van Landschoot Raymond 1 922 V&I Wachters Zuienkerke 

08. 1 1 .39 Van Landschoot Richard 1 928 9• Jaqers te Voet De Pinte 

1 7. 1 1 .39 Van Lierde Jan 1 927 Vervoerkorps Asse 

20. 1 0.39 Van Loo Maurice 1 928 34• Linie -

26.08.39 Van Loocke Jerome 1 938 3• Linie Oostende 

26.08.39 Van Maldegem Bertrand 1 926 3• Genie -

29.02.40 Van Maldegem Laurent 1 91 9  1 • Grondverweer -

28.08.39 Van Maldeqem Lubin 1 930 Grondverweer -

28.09.39 Van Meenen Willem 1 926 Rijkswachtkorps Gent 

01 .09.39 Van Moffaert Janvier 1 92 1  Rijkswachtkorps Gent 

01 .09.39 Van Moffaert Jean 1 932 3° Jaqers te Voet -

23.1 0.39 Van Moffaert Paul 1 934 Geneeskundig korps Brussel 

1 8.09.39 Van Nevel Camiel 1 927 Leqerdepot 1 -
-- ---

26.08.39 Van Ooteoem Camiel 1 936 1 3• Artillerie Beernem -·-t-- --

1 0s I 22.02.40 Van Ootegem Richard 1 922 Legerdepot 2 Hemiksem 



08.1 2.39 Van Paemelen Jeroom 1 928 34• Linie -

20.1 0.39 Van Poelvoorde Bertrand 1 929 33• Linie -

29.04.40 Van Poelvoorde Emiel 1 91 4/1 9 V & 1 Wachters -

26.08.39 Van Poucke A. J .  1 937 3• Linie -

26.08.39 Van Poucke Bertrand 1 935 3• Linie Oostende 

01 .09.39 Van Poucke Gerard 1 932 1 3• Art i l lerie -

01 .09.39 Van Poucke Marcel 1 935 24• Linie Bruqqe 

1 9.02.40 Van Poucke Omer 1 928 9• Linie Brussel 

22.02.40 Van Poucke René 1 91 9  Leqerdepot 2 Hemiksem 

26.08.39 Vanpoucke Richard 1 938 4• Linie -

26.08.39 Van Rie Achiel 1 936 1 3• Artil lerie Beernem 

26.08.39 Van Rie Baziel 1 937 2• Arti l lerie -

04.09.39 Van Rie Cyriel 1 934 1 6• Artillerie -

20. 1 0.39 Van Rie Edmond 1 930 32° Linie -

26.08.39 Van Rie Georqes 1 938 1 3• Artillerie / Staf -

1 7.09.39 Van Rie Medard 1 930 1 •  Hu lptroepen -

02.09.39 Van Rie M ichel 1 920 2• Vervoerkorps Kontich 

20. 1 0.39 Van Speybroeck Robert 1 931 33" Linie -

29.04.40 Van Suvt René 1 924 V & 1 Wachters -

01 .09.39 Vantvqhem Maurice 1 929 Leçierdepot 4 -

25. 1 1 .39 Van Vooren Benedictus 1 939 4" Linie -

01 .09.39 Van Waes Omer 1 937 8° Artillerie / Staf -

01 .09.39 Van Waesberqhe Louis 1 932 - -

01 .09.39 Van Waevenberahe Albert 1 937 1 • 1 nfanterie / Staf Brug_ge 
22.02.40 Van Waevenberghe Emiel 1 924 Legerdepot 2 Hemiksem 
09. 1 1 .39 Van Waeyenberghe Medard 1 926 8° Hu lptroepen -

01 .1 2.39 Verbeke Florent 1 932 9" Linie Brussel 
26.08.39 Verbeke Hi laire 1 938 1 3" Artillerie -

01 .09.39 Verbeke Jozef 1 934 2• Karabiniers Brussel 
20. 1 0.39 Verbeke Prudent 1 929 34• Linie Beverlo 
22.02.40 Verbeke René 1 921  Leqerdepot 2 Hemiksem 
26.08.39 Vercruvsse Albert 1 937 2" Artillerie / Staf Boekhout 
30.08.39 Vercruvsse Gentiel 1 934 Spoorwegtroepen Borgerhout 
01 .09.39 Vercruvsse Marcel 1 933 24• Linie Bruqqe 
20. 1 0.39 Vercruvsse Medard 1 930 34• Linie -
01 .09.39 Vercruvsse Pieter 1 935 Verkeerstroepen -
09. 1 1 .39 Vercruvsse Prudent 1 928 9" Jaqers te Voet De Pinte 
28. 1 0.39 Vercruvsse Valeer - Spoorwegtroepen Bierges 
1 7.03.40 Vercruvsse Viktor 1 928 2• Linie Gent 
01 .09.39 Vereecke Maurits 1 931 7• Arti l lerie Vijvekapelle 
01 .09.39 Verhaeaen René 1 926 lntendancekorps Antwerpen 
01 .09.39 Verhé Edmond 1 935 24• Linie Siisele 
26.08.39 Verheire Amedé 1 936 1 • Luchtvaart -
01 .09.39 Verheire Joseph 1 934 1 3° Arti l lerie -
1 8.09.39 Verheire Jul iaan 1 936 8° Arti l lerie -
26.08.39 Verheire Maurits 1 938 1 3" Artillerie --f-
26.08.39 --Verheire Omer 1 938 1 3• Arti llerie -
04.09.39 1- Verhoestraete Getardus 1 931 1 6• Arti l lerie -
01 .09.39 J Verkindere Victore 1 932 23° Linie Oostende --
28.09.39 Verleye Prosper .J 926 Rijkswachtkoq2s Gent -
1 4.01 .40 Vermeire Gentil 1 926 Geneeskundig korps -



1 9.09.39 Vermeulen Jul iaan Jozef 1 923 
01 .09.39 Vermeulen Paul 1 937 
01 .09.39 Vermeulen Pieter 1 935 
1 9.02.40 Vermeulen Robert 1 927 
01 .09.39 Verniest Marcel 1 936 
1 2. 1 1 .39 Verplaetse Theophiel 1 927 
29.04.40 Verschorre Julien 1 922 
1 0.05.40 Verschoorre Georqes 1 920 
26.08.39 Verschorre Michel 1 936 
24.09.39 Versieck Eduard 1 930 
1 4.01 .40 Versluys Achiel 1 91 8  
22.02.40 Versluys Karel 1 925 
28.04.40 Versluys Maurice 1 926 
20. 1 0.39 Versluvs Maurits 1 930 
27.08.39 Verstringe Albert 1 935 
- Verstringe André Jos. 1 939 
08.02.40 Verstrinqe Bertrand 1 930 
26.08.39 Verstrinqe Omer 1 937 
26.08.39 Verstrinqe Pascal 1 937 
22.02.40 Verstringe Telesfoor 1 91 8/1 9 
23.03.40 Verstringe Triphon 1 922 

26.08.39 Verstrinqe Wil ly 1 928 

1 4.01 .40 Verstrynqe Adolf Leop. 1 924 

01 .09.39 Verstrvnae Albert 1 936 

26.08.39 Verstrynae Albert Jozef 1 938 

26.08.39 Verstrynge Albert Leopold 1 937 

26.08.39 Verstrynge José 1 937 

1 1 .09.39 Verstrynqe Victor 1 929 

26.08.39 Verstuyf Jordaan 1 936 

26.08.39 Verstuyf Maurice 1 938 

1 1 .09.39 Verstuyf Pieter 1 930 

08. 1 2.39 Verstuvf Richard 1 928 

26.08.39 Vervaeke Marcel 1 937 

08. 1 1 .39 Vervynck Medard 1 928 

01 .09.39 Vidts Arthur 1 93 1  

22 . 1 2.39 Vincke Camiel 1 926 " 

08. 1 2 .39 Vlaeminck Firmin 1 928 

01 .09.39 Vlaeminck Jeroom 1 934 

1 4.01 .40 Vlaminck El ias 1 926 

28.08.39 Vlaminck Maurits 1 933 

26.08.39 Voet René 1 938 

07. 1 2.39 Vogels Leon 1 925 

01 .09.39 Vossaert Florimond 1 930 

01 .09.39 Vrielinck Germain 1 922 

22.09.39 Vvncke Honoré 1 930 

04.09.39 Vvncke Leopold 1 934 

01 .09.39 Vvncke Maurits 1 932 

26.08.39 Vyncke René 1 935 

1 1 .09.39 Wavenberahe Aimé 1 930 

26.08.39 Welvaert Albert 1 938 

1 1 0  1 21 . 1 0.39 Willemarck Arthur 1 931 

Geneeskundiq Korps 

Overseininastroepen 
1 6" Linie 

1 5• Linie 

1 3" Artillerie 

Geneeskundiq korps 

V & 1 Wachters 
2• GTL 

7• Linie 

2• Vervoerkorps 

Automobielkorps 
Leqerdepot 2 
Leqerdepot 4 
34• Linie 

Pontonniers 

4" Artillerie 

6° Linie 
4• Linie 

2• Artillerie 

Legerdepot 2 
V & 1 Wachters 

1 3" Artillerie 
Automobielkorps 
9• Linie 

3• Linie 
2• Artillerie 

4" Linie 
Legerdepot 2 

3• Linie 
4• Linie 
37• Linie 
4• Linie 
1 3• Artillerie 
9• Jagers te Voet 
1 1 de Linie 
2• lntendancekorps 

34• Linie 
1 8• Linie 
1 • Parktroepen 

9• Artillerie 
4• Linie 
2• Geneesk. Korps 
Transmissietroepen 
2• Vervoerkorps 
1 3" Artillerie 
1 6° Artillerie 
24• Linie -

1 3" Arti l lerie 
36° Linie 
1 3° Artillerie ---

33° Linie 

-

Gent 

Herenthout 
-

-

-

-

Gent 
Vlijtinqen 
-

-

Hemiksem 
Sint-Truiden 

Beverlo 
Burcht 
-

Antwerpen 
-

-

Hemiksem 
-

-

-

Pepingen 
-

Boekhout 
Bruqqe 
Brasschaat 
Oostende 
Zeebrugpe 
Mons bij Luik 

Bruaae 
-

-

Mopertinqen 
Antwerpen 
Bersbroek 
Jette 
-

Sclessin 
Brug_ae 
-

Antwerpen 
Lochristi 
Mechelen 
-

Brug_ge 
-

Hemiksem 
-

- - -

-



26.08.39 Willemarck Georçies A. 1 937 1 • Karabiniers Breed hout 

20. 1 0.39 Wil lemarck Georçies R. 1 929 34• Linie -

26.08.39 Willemarck Laurent 1 936 1 3" Artillerie -

29.04.40 Wil lemarck Leopold 1 925 V & 1 Wachters -

01 .09.39 Wil lemarck Marcel 1 933 24• Linie Bruqge 

01 .09.39 Willemarck Norbert 1 932 1 • Vestinçistroepen Broechem 

22.02.40 Willemarck Prosper 1 921  Leqerdepot 2 Hemiksem 

1 4.01 .40 Willemarck Robert 1 924 3• Genie -

26.08.39 Willems Alfons 1 933 4• Linie Zeebrugge 

30.09.39 Willems Bertrand 1 935 Overseiningstroepen Eppegem 

01 .09.39 Willems Gerard Jozef 1 932 22• Linie -

20. 1 0.39 Willems Gerard Michel 1 929 34• Linie -

26.08.39 Wil lems Jeroom 1 935 1 3• Artillerie -

26.08.39 Willems Zeger 1 938 1 3• Artil lerie -

03.09.39 Wittevrongel Maurits 1 934 1 3• Artillerie -

22.02.40 Wittevronçiel René 1 91 7/1 9 Leçierdepot 2 Hemiksem 

01 .09.39 Witthoeck Cyriel 1 933 1 3• Artillerie -

29.04.40 Witthoeck Maurice 1 920 V & 1 Wachters -

04.09.39 Wittoeck Michel 1 929 Leqerdepot 1 -

22.02.40 Wittouck Camiel 1 925 Leqerdepot 2 Hemiksem 
29.04.40 Zoetaert Gustaaf 1 920 Legerdepot 1 -

V & 1 Wachters = Verkeers- en Inrichtingswachters. 

Gesneuvelde soldaten van Maldegem, vermeld op het oorlogsmonument 

1 Urbaan De Wandel 
0 Maldegem Kleit 2 1 . 1 2. 1 9 1 1  
+ Brasschaat 1 7.05.40 

2 Omer Verheire 
0 Maldegem 3 maart 1 9 1 9  
+ Eeklo 20 mei 1 940 
Op 1 9  mei  1 940 werd Omer Verheire zwaar gekwetst in Evergem. 

3 Phi libert Neyrinck 
0 Maldegem 21 februari 1 91 3  
+ Willemstad 30 mei 1 940 
Een rijnaak met gevangen genomen Belgische soldaten l iep op een mijn .  

4 Albert De G roote 
0 Maldegem (Kleit) 26 december 1 9 1 9  
+ Maldegem (Kleit) 1 9  september 1 940 
H ij kwam doodziek naar huis bij de capitulatie en stierf later ten gevolge van zijn ziekte. 

5 Remi De Clercq 
0 Maldegem 29 oktober 1 9 1 9  
+ lsenbuttel 22 januari 1 941 
De trein waarmee Remi naar huis kwam, werd gemitrail leerd. 

6 Roger Martens 
0 Maldegem 26 november 1 91 6 .  
+ lsenbuttel 22 januari 1 941 
De trein waarmee Roger naar huis kwam, werd gemitrai l leerd. 

1 1-1- 1 



1 1 2  I Marcel Coopman, soldaat in 1 927. 



Anna en Ade/in Coopman / Jozef Dobbelaere 

In leiding door Anna Coopman 

"Bij het nakijken van onze oude documenten vond ik brieven, die mijn vader en 
verwanten schreven tijdens de mobilisatie in 1939. Omdat ik iedereen van ons gezin van 
die brieven inzage wou geven, had ik deze op de computer gezet. Zo groeide de 
interesse. Ter gelegenheid van een bezoek van Jozef Oobbelaere, kwam dit 
document ter sprake en zo is dit onderwerp tot een artikel voor dit boek geworden. 
Ik was in 1939 maar drie jaar oud, waardoor ik aan die periode geen herinneringen heb. 
Mijn zussen en broers stellen onze documenten graag ter beschikking. Het was voor de 
oudste kinderen een bewogen periode in hun leven". 

oorlogsdreiging 

Duitsland had in de jaren dertig al enkele landen ingelijfd zoals Oostenrijk en Tsjecho
Slowakije. In augustus 1 939 nam de spanning in Europa sterk toe. De Sovjet-Un ie en 
Duitsland sloten op 23 augustus een niet-aanvalsverdrag en Duitsland maakte zijn eisen 
kenbaar ten opzichte van de vrijgave van Danzig en een doorgang door Polen. Oost
Pruisen, een deel van Duitsland, was immers afgesloten van de rest van Duitsland door 
een corridor, deel van Polen . Ernaast lag Danzig, vrijstad sinds 1 920 onder toezicht van 
de Volkenbond. De toestand was zo sterk gespannen dat paus Pius X I I  het nodig vond 
een oproep tot vrede te doen op 23 augustus. Diezelfde dag riep de Oslo-groep, een 
groep kleine neutrale landen, bij monde van koning Leopold 111, eveneens de betrokken 
mogendheden op tot verzoening en vrede. 

Mobilisatie 

Als gevolg van de gespannen toestand nam België op 26 augustus officieel de beslissing 
tot mobil isatie. Vele duizenden reservisten werden in fasen opgeroepen en vanaf 
zaterdag 26 augustus 1 939 gebeurde dit effectief in Adegem, met een duidelijke voorkeur 
voor de jongste mi litieklassen1 Polen wou niet toegeven aan de eisen van Duitsland en 
een oorlog was onafwendbaar. Op 1 september viel Duitsland Polen binnen en op 3 
september verklaarden Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland. België zette de 
mobil isatie van zijn leger versneld verder. l 1 1 3 



Kerkelijk huwelijk op 6 november 1 934 
van Marcel Coopman en Martha Van Vooren.  

Martha Van Vooren met de oudste kinderen 
Anna en Maria (op de arm). 

De drie oudste kinderen v.l.n.r.: Maria, Adiel en Anna Coopman. 



Het aantal gemobil iseerde soldaten in Adegem was als volgt: 

zaterdag 26 augustus 79 soldaten 
maandag 28 augustus 1 soldaat 
vrijdag 1 september 1 00 soldaten 
zondag 3 september 24 soldaten 

zaterdag 9 september 9 soldaten 
zaterdag 1 6  september 9 soldaten 
woensdag 20 september 6 soldaten 

In de eerste acht dagen werden dus 204 jonge mannen uit Adegem verzocht hun eenheid 
te vervoegen. De oproepingen voor mobi l isatie werden na september verder gezet, maar 
ze waren vanaf dan meer gespreid in tijd en het aantal soldaten was eerder beperkt. I n  
oktober werden e r  nog 32 soldaten gemobil iseerd e n  in november e n  december samen 
nog 1 9. 
De opgeroepen soldaten waren van alle leeftijden, variërend van 21  tot 45 jaar, maar de 
jongste mannen kwamen het eerst aan de beurt. De oudste soldaten zouden veel later 
opgeroepen worden en vooral worden ingezet voor de bevoorrading. Maar vele 
reservisten ontsnapten aan de mobil isatie door het feit dat ze drie of meer kinderen 
hadden. Die versoepel ing kwam er pas in 1 940, want in augustus en september 1 939 
werden nog vaders opgeroepen met vijf kinderen. 
De mobil isatie was voor elke soldaat een ingrijpend gebeuren, vol  onzekerheden. De 
soldaat vroeg zich bezorgd af hoe lang hij zou gemobil iseerd zijn en of h ij zou moeten 
vechten in een oorlog. Allemaal vragen waar n iemand een antwoord op wist. Maar h ij 
herinnerde zich nog goed de verhalen die hij gehoord had over de Eerste Wereldoorlog. 
U it die verhalen had hij onthouden dat een oorlog een gevaarlijke onderneming was, 
waarbij men kon gewond of gedood worden . Geen rooskleurige vooruitzichten dus. 
Een groot deel van de opgeroepen soldaten was al getrouwd en had een gezin met 
kinderen. Dat bracht bijkomende beslommeringen mee, want zo iemand keek uiteraard 
anders tegen de mobil isatie aan dan een niet getrouwde jonge man. De vader maakte 
zich niet al leen zorgen over zijn eigen situatie, maar ook over de situatie thuis. Zonder 
kostwinner brak voor veel gezinnen een moeil ijke tijd aan. Zou de achtergebleven 
echtgenote voor het gezin kunnen zorgen? De Belg ische staat betaalde weliswaar een 
vergoeding, maar die was duidelijk onvoldoende. Gelukkig was er nog de solidariteit van 
famil ie en vrienden. Kortom, voor de meesten was een verbl ijf bij het leger niet zorgeloos. 

1. MARCEL COOPMAN 

Marcel Coopman werd geboren in Adegem op 5 december 1 907 als zoon van Alfons en 
Beatrix Van de Moere, landbouwers op de Murkel in Adegem. H ij had een oudere broer 
Achiel (01 905, soldaat in 1 925) en drie jongere zusters, namelijk Emma (0 1 91 0) ,  Pharaïlde 
(01 91 3) en Jul ia (0 1 91 5) .  Een zus Maria ( 1 91 1 - 1 91 9) was als achtjarig kind gestorven aan 
de Spaanse griep. Marcel trad op 31 oktober 1 934 in Adegem in het huwel ijk met Martha 
Van Vooren (0Adegem 1 0.03 . 1 906, dochter van August en Ju l ia Van Deynse) .  

Het gezin Coopman-Van Vooren 

Marcel was landbouwer en woonde na zijn huwelijk in Onderdijke in Adegem . Toen hij 
gemobi liseerd werd in septefnber 1 939, had hij drie kinderen in leven: Maria (01 935) ,  
Anna (01 936) en Adiel (0 1 937) . Vrouw Martha was in verwachting van een vierde kind,  dat 
al� Hubert geboren werd op 3 november 1 939. Bij de geboorte van dit vierde kind was 
Marcel nog altijd gemobil iseerd. 
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l l .  - Renseignements généraux. 
. ' 

Il. - Inlichtin�en va� al�emeenen aard. 
(Page à remplir par la Commission de recrutement). 

(3ladzijde in te vullen door de Werving3commi33ie) 

Nom : ." 
Naam

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · "  · ·  · · · · · · · · · · · · · - - -� � - - - - - -

%���:�e;; :  · · · · · ·  · · · · · · · · · �a,1,,(Û. �. :J&wu. ·�
. 

���1����i�� ��t: :Xe:n: vädër. ·: · · · · · · riL.lf niA;. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · . · · · · 
· 
· · 

Nom et prénoms de la mère : . . . . .  �'lt . .  �().el.L.��e Naam en liOOrllanien de1· moed'?r : / 
Lieu et date de n aissqnce : . . . . . . . . . . da'��" . . .  J.'.--:/L.. �/f'-" 
Plaats en dçt t u m  VCl n geboorte : 0 .� . / 
Etat civil : Céliba taiire, rn arié 

· 

" . . .  " . . .  " . " . " .  enfants. 
· Burgerlijke stand : O?igehuwd �h'th� k inderen . 

Avis 'de l a  Oom mission d e  Recrutemen t : " ." "  . . .  " . . . . . .  " . . . . . . . . . . . •  " : . . 
Advies ·4er Werving com missie : 

' � 1 • 

� r�cl���= · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·
·
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Bladzijde uit het militiezakboekje van Marcel Coopman mei enkele persoonlijke gegc cns. 



BRUGGEMAN Gebr . Th . S t e enwe R n Vo.s I 9 2 2  Max 
BUYSSE Cami el St eenweg Ruin R .  Wit I 9 26 Vos 
BUYSSE Richard Wal ew eg Merri e Bruin I 9 3 4  Mina 
CLAEYS August Vuld erstr . Merr i e  Brui111 I 9 3 4  Flora 
CLAEYS Cami e l  Vul d erstr Ruin Brui:a I 9 3 7 :. ax 
CLAEYS H enri Ba.lakkeveld Merri e Bruin 1 93 3  Ra bi e 
CLAEYS Hippolyt e S tWlfllweg ( vroeger a.fg ekeurd ) 2 
CLA.EYS Raymolld Molle vi jver :1Ierr i e  l 9 I 2  
coeKHEYT H enri M:o erwege I 9 I 6  
COENE Petrus Call estr . Ilîerri e Bruin I 9 3 4  Sara 
Idem I d.em Buin Brui Ja. I 9 3 5  Paul 
COENE Theophi el ( Ve rkocht ) 
COOPMAN Adi e l  S t e enweg Merri e zwart I 9 3 5 Lisa 
COOPMAN Alf one Murkel Merri e Vos 1 9 29 J eann 
I d em I dem Ruin Bruin I 9 3 6  FrallB 
COOPMAN Marcel Ond erd i j kstrRui:n Bruin 1 9 3 5  �.Tax 
COOPMA.N Maur i c e  St e enweg -
COPP _JA, . ::;  !'..r�R 1i erw e ��s che Merri e  V os 1'3 3 3  R11.bie 
COPPE!IS Alf OM.IJ lT6.loÖ.tWe� Mcrri � örui11 l'j � I  L�u:ri. 

. S C_l,ffiiel Cle emouttfJ Merrie .11ruüa. IY22 R11.by 

De overheid wou op de hoogte bl ijven van het aantal paarden dat beschikbaar was. 
Volgens de paardentel l ing van 1 938 in Adegem bezat Marcel Coopman uit Onderd ijke 
één paard en zijn vader Alfons in de Murkel twee paarden .  

Marcel Coopman werd soldaat in 1 927 

Marcel was soldaat in het vierde regiment Arti l lerie (Armée, 6de groep - staf - BPG 35) . 
I ndertijd moest men 20 jaar zijn om soldaat te worden . Hij was dus van de mi l itieklas 1 927 
en deed 1 0  maanden legerdienst. 

Marcel Coopman, soldaat in 1 927. 
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Henri Pauwels bestelde in Adegem op 3 september 1 939 tien oproepingsbrieven, waarvan één bestemd voor 
Marcel Coopman. 

Kasteel Cleydal in Aartselaar, waar Marcel Coopman in september 1 939 gelegerd was. 



Marcel werd gemobi l iseerd in 1 939 

Marcel Coopman werd op zondag 3 september opgeroepen voor mobil isatie en was op 
post in het leger op 4 september 1 939. Zijn oproepingsbrief werd hem bezorgd door Henri 
Pauwels en er werd getekend voor ontvangst op een lijst van te mobil iseren soldaten .  
H i j  vertrok niet al leen naar zijn kazerne, want nog zeven Adegemnaars behoorden ook tot 
het vierde regiment Arti l lerie en werden op dezelfde datum opgeroepen . Ze behoorden 
echter niet allemaal tot dezelfde compagnie. De opgeroepen soldaten waren: 

N bT d aam qemo 1 1seer e so Id t R aa eg1men KI as PI t m bTsatie aa s 0 1 1  
Coopman Marcel 4de Arti l lerie 1 927 Aartselaar 
Dauwens René 4de Arti l lerie 1 927 -

De Backer Gaston 4de Arti l lerie 1 929 -

De Caluwé Florent 4de Arti l lerie 1 929 -

De Vlieaer Leo 4de Arti l lerie 1 929 -

Pauwels Maurits 4de Arti l lerie 1 927 -

Potvl ieqe Leon 4de Arti l lerie 1 927 -

Termote Noé 4de Arti l lerie 1 927 Aartselaar 

Bij sommige soldaten staat geen mobil isatieplaats vermeld, omdat dit op geen enkel 
officieel document van hen geschreven stond. Het was trouwens de gewoonte dat men 
op de documenten slechts 'te velde' noteerde en geen plaatsnaam omwi l le van 
geheimhouding. De vijand mocht immers niet weten waar de soldaten gelegerd waren. 
Sommige officieren vergaten dat echter in de beginperiode en daardoor komt de 
legerplaats toch nog voor op een aantal documenten. 
Men mag aannemen dat al le hoger genoemde soldaten afreisden naar Aartselaar. Dat 
was zeker het geval voor Leon Potvliege, want in de hierna volgende brieven informeerde 
zijn famil ie naar hem bij Marcel .  

Zijn legerplaats 

Marcel Coopman werd gelegerd in Aartselaar en zijn eenheid was belast met de 
verdediging van het bolwerk Antwerpen. De verdediging van België steunde onder andere 
op enkele belangrijke bolwerken zoals Antwerpen en Luik, die als grote vestingen waren 
uitgerust en tot het uiterste moesten verdedigd worden. 
De meeste soldaten namen stel l ingen in aan de oostkant van het land, maar in de maand 
augustus werden er ook nog stel l ingen ingenomen aan de westkant. Men wou op die 
manier zijn onafhankelijkheid bewijzen en ook beletten dat Frankrijk door ons land zou 
trekken om Duitsland aan te val len. Daardoor zou onze onafhankel ijkheid in het gedrang 
komen en dat wilde men ten koste van al les vermijden . De politiek wijzigde zich echter in 
september en de soldaten vatten vooral post in het oosten van het land. 

Marcel Coopman zou één groot alarm van het Belgische leger meemaken. Op 1 1  
november 1 939 vreesde men een aanval van Duitsland en het leger werd voor 1 1  en 1 2  
november i n  alarm gebracht. Later zou blijken dat de toestand werkelijk ernstig was en 
dat Duitsland de intentie had ons land binnen te val len. Maar Duitsland zag af van een 
inval wegens een aanslag op Hitler en de slechte weersomstandigheden. 
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Brief van luitenant de Vicq, commandant van de batterij in Aartselaar, gericht aan de burgemeester van Adegem 
met de mededeling dat Marcel Coopman bij het leger was sinds 4 september 1 939. Een dergelijke brief diende 
voorgelegd voordat de militievergoeding kon uitbetaald worden door de gemeentelijke overheid aan de 
rechthebbende, in dit geval 'son épouse Van Vooren Martha, Maria '. 

/ 
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De verdedigingslinies van België met het Albertkanaal, de bolwerken Antwerpen en Luik en de verdedigingslijn 
Koningshooikt-Waver. 

Recht op mi litievergoeding 

Elke gemobil iseerde soldaat had recht op een mi l itievergoeding, uit te betalen door het 
gemeentebestuur aan de rechthebbende. De rechthebbende was hier vrouw Martha Van 
Vooren. Ze kreeg in het begin een vergoeding van 8 frank daags, te verhogen met een 
bijkomend bedrag van 3 ,50 frank per kind. De voorwaarde was wel dat men een bewijs 
kon voorleggen van de mil itaire overheid, waaruit bleek dat de soldaat wel degelijk 
gemobil iseerd was en vanaf wanneer. 

Hier volgt een transcriptie van de brief, waarin gemeld werd dat Martha Van Vooren recht 
had op mi l itievergoeding vanaf 4 september 1 939. 

HRRA 
Monsieur Ie Bourgmestre, 
Adegem 
J'ai l'honneur de vous faire connanre que Ie milicien 1927 Coopman Marcel, domicilié à 
Adegem (Murkelstraat) est rentré sous les armes ce jour en application de /'art. 55 de la 
loi sur la milice.L'al/ocation prévu par la /oi du 22 mai 1939 peut être payée à partir de la 
date ci-dessus à son épouse Van Vooren Martha, Maria habitant votre commune, ayant 
droit du milicien prénommé. 
Veuil/ez agréer, Monsieur Ie f3ourgmestre, 
l'expression de mes sentiments distingués. 
A Aartselaar, Ie 4 septembre 1939 
Le Lt de Vicq I Commandant du Batterie 12 1 



Maurits 
Léonie 

A lfons 
Irma Cyriel 

Omer Au ust 

Camiel Van Vooren, oom van Martha. 
Martha woonde al bij haar oom vóór haar huwelijk 
en bleef daar in Onderdijke wonen na haar huwelijk met 
Marcel in 1 934. 

* 

René 
Marie 

Jul ia 
Henri Martha 

Raymond 
De familie August Van Vooren-Van Deynse uit de Boterhoek 1 in Eeklo, met tweede van rechts Martha. De familie 
woonde eerst in Maasbone in Adegem, maar verhuisde op 1 augustus 1 927 naar de Boterhoek In Eeklo. 



2. DE BRIEVEN VAN MARCEL COOPMAN 

Marcel Coopman schreef tijdens zijn mobil isatie in 1 939 verschil lende brieven naar zijn 
vrouw Martha Van Vooren, waarvan er dertien bewaard zijn gebleven. Zelf kreeg hij er ook 
een aantal van famil ie of vrienden. De brieven van zijn vrouw Martha aan Marcel zijn n iet 
bewaard gebleven. 
De brieven van Marcel worden hier integraal weergegeven,  zonder aanpassingen, dus 
nog in de oude spel l ing,  d.w.z. met 'sch' en 'dubbele o of e'. 

Eerste brief van Marcel d.d. dinsdag 5 september 1 939 

Marcel verbleef met zijn regiment in een kasteel in Aartselaar, een gemeente enkele 
kilometers ten zuiden van Antwerpen.  De bedoel ing was uiteraard het bolwerk Antwerpen 
te verdedigen in geval van oorlog. 
Hij was ingedeeld bij de arti l lerie, had als functie wapenmaker, maar moest geen paarden 
berijden. Marcel maakte deel u it van de état-major of staf van de compagnie. 
I n  deze eerste brief gaat het vooral over de werkzaamheden op de boerderij . Hij leefde 
sterk mee met het wel en wee thuis en probeerde vanop afstand nog het een en ander te 
sturen. Hij sprak over 'de Boterhoek' in Eeklo, waarmee de thuis van zijn vrouw werd 
bedoeld. Ze hadden veel steun aan de buren zoals Henri De Vos, die vermoedelij k  hun 
paard onder zijn hoede nam. Marcel Coopman woonde in bij Camiel Van Vooren ,  een 
nonkel van zijn vrouw Martha. 

Zijn broer Achiel was nog niet opgeroepen voor het leger, maar enkele maanden later zou 
hij toch ingelijfd worden. Marcel was een diepgelovig man en vroeg in alle brieven om 
samen te bidden. Zijn eerste brief d.d. 5 september postte hij in 'Oude God', een gehucht 
van Mortsel .  Hij vroeg om terug te schrijven en op de envelop moest geen tember of 
postzegel ,  wel de vermelding S .M.  

Aertselaar, 5 September 1939 
Teergeliefde Martha, 
Vanmorgen heb ik een klein briefje afgegeven in de post van een fort te Oude God. 
'k Weet niet als ge 't ontvangen hebt. Nu tracht eens zelf weer te schrijven hoe ge 
't regelt met 't werk, wie er slaapt. Als er al geweest hebben uit de Boterhoek. Wat ge met 
die zeuge gaat doen, als Henry De Vos het goed stelt met het paard. Als er nog 
opgeroepen worden of Achiel nog thuis is, er zijn er hier ook van zijn klas. 
Wij zijn nog altijd op ons zelfde kasteel, geen uur zeker dat w'er blijven, maar als ik vertrek 
zal ik het laten weten. Ben zeker dat ik geen paarden zal moeten berijden. Gansch ons 
regiment is vandaag ingespannen met paarden toegekomen en met de trein. Ik sta 
bekend als wapenmaker en ingelijfd in de groep van de Etat Major (maak geen deel van 
een batterij). Achiel, als hij nog thuis is, kent dat nog wel. Schrijf weer op 
't adres op de envelop. 
Martha, Maria, Anna, Kamiel en allen van thuis, kan me gedragen in de droeve staat van 
nu, doet ook uw beste. 
We zullen samen bidden en vragen dat we elkander mogen weerzien en nu m'n vaders 
kruisje aan ons kinderkens. Sla;:ip zacht en gelukkig dat ze er nog weinig van begrijpen. 
Van vader 
Weerschrijven zonder tember enkel S. M. 

l 1 23 



Pharaïlde, Emma en Julia Coopman, 
zusters van Marcel Coopman. 

Achiel Coopman, broer van Marcel. 

1 24 1 Soldaten van het 4de regiment Artillerie met onderaan helemaal rechts zittend Marcel Coopman. 



Tweede brief van Marcel aan zijn vrouw d.d. zaterdag 9 september 1 939 

Marcel schreef dat zijn eenheid veel paarden bezat, bijna allemaal verplicht afgestaan 
door de boeren. In zijn compagnie waren het vooral paarden uit de streek van Roeselare 
en sommige soldaten herkenden hun eigen paard. Marcel leidde er een rustig leventje, 
het eten was in  orde en sigaretten en chocolade werden royaal bedeeld. Het ontbrak hem 
aan n iets, alleen de slaapplaats was n iet zo goed. Hij  sl iep op stro in  een koestal en 
verwarmde zich met één deken en zijn mantel .  Dat was nodig, want in  september konden 
de nachten al heel koud zijn .  Het aantal soldaten rond Antwerpen nam snel toe en Marcel 
raamde ze op ca. 30 000. Hij vroeg naar een portret van zijn kinderen en hij stelde voor 
dat zijn zus Jul ia de foto zou nemen. Leon Potvliege uit Adegem behoorde ook tot het 
vierde Arti l lerie zoals Marcel ,  maar h ij behoorde tot een andere groep, zodat Marcel over 
hem geen informatie kon verstrekken .  

Aertselaere, 9 September 1939 
Mijn teergeliefde Martha 
Op dit ogenblik Zaterdag middag zijn we nog altijd op ons zelfde plaats, toch denk ik dat 
het niet lang meer zal duren gansch het regiment is gezadeld en gespoord op 
oorlogsvoet. De paarden zijn afkomstig van de kant van Roeselaere er zijn verscheidene 
West-Vlamingen die paarden herkennen, gelukkig dat ik er geen heb, want dat is een 
miserie toch worden ze nogal goed verzorgd, haver, hooi en strooi, er maar velen staan 
onder de bloten hemel. 
Ik ben in de groep van de Staf waar dat niet anders zijn dan chauffeurs, telefonisten enz. 
Ik als wapenmaker heb anders nog geen zweet gelaten of 't is van de gloeiende soep te 
eten, gezien ik nu noodgedwongen ben, brood hebben we teveel en koffie naar beliefde, 
ook veel vleesch; er is al 2 keer uitdeling geweest van sigaretten en chocolade en daar 
heb ik ruim mijn deel van gehad. 
Deze middag 50 sigaretten en 2 latten chocolade. Nu dat is bijzaak en ge ziet we zullen 
nog niet verhongeren, slapen is slechter, we slapen in een koeistal op strooi, maar 
hebben elk een deken en met onze mantel dat gaat ook maar 't is hard. 
Morgen zondag zullen we kunnen mis hooren op een groote weide van het kasteel; die 
mis wordt gedaan door een almoezenier, ze zeggen dat er op het ogenblik 30 000 
soldaten liggen rond Antwerpen. Volgens de mare nu zouden van morgen weer binnen 
geroepen hebben, laat het me rap weten wie daar weg is. 
Nu Martha tracht als 't regelen zo goed mogelijk, ik denk veel aan u en aan ons lieve 
kindjes. Zou Julia ze niet in 't portret kunnen trekken, omdat ik ze toch eens zou zien. Ik 
denk bij lange niet dat we er rap zullen van af zijn. 
Op die vraag van de vrouw van Leon Potvliege, heb ik niet kunnen met zekerheid kunnen 
antwoorden. We zijn allen verdeeld in groepen over een uitgestrekte gemeente, er is maar 
een bij mij die ik ken Raymond Dhondt uit de Moerstraat, die nu getrouwd is en op Bentille 
woont met 4 kinderen, er is hier ook een met 7 kinderen. 
Op uw brief heb ik gezien dat het werk toch vooruit gaat van hier kan ik niets meer 
regelen, doet uw beste, ik hoop toch gezond terug te keeren. 
Naar huis heb ik nog niet geschreven, geef hun de complimenten als ge terug geschreven 
hebt, zal ik weer rap schrijven. 
Martha slaap wel en een kruisje aan 
+ + + 
Maria Anna Adie/ van vader 
(mijn juist adres staat op de omslag) 



Buur Henri De Vos met vrouw Livina Bral en dochter Madeleine. 
Madeleine was non bij de zusters van de H. Philippus Neri in Sint-Niklaas. 

Het café van Leopold Gobeyn gelegen in Onderdijke rechtover de boerderij van Marcel Coopman. V.l.n.r.: Henri 
Gobeyn, André Gobeyn, Cyriel Longueville, Gerard Gobeyn, Edgard Pallet, Albert Dhooge. Remi De Vos, Cyriel 
Van Landschoot, Marcel Coopman (op de fiets), Remi De Vlieger, Albert De Ceuninck, Alfred Van Daele en Alfons 
De Ceuninck. 



Een brief van broer Ach iel aan Marcel Coopman d.d. 1 0  september 1 939 

Achiel Coopman l iet weten dat onderwijzers, veldwachters en leden van een 
brandweerkorps uit mobil isatie mochten terugkeren. De keerzijde van de medai l le was dat 
ter compensatie andere jonge mannen hun plaats moesten innemen. 
Achiel maakte melding van nieuwe gemobil iseerde soldaten. Voor Adegem waren dat 
Omer Boulez, Cyriel Dhaese, Aimé Dupont, Leon Haeck, Maurits Ryckaert, Achiel 
Steyaert, Alfons Thuys, Gerard Tysebaert en Louis Verniest, die hun oproepingsbrief 
kregen op 9 september. 
Sommige soldaten kwamen af en toe eens naar huis, als ze niet te ver gelegerd waren 
van huis of kregen bezoek van een famil iel id. Zo bezocht Jul ien De Kesel zijn broer 
Robert. 

De septembermaand is de maand van het rooien van de aardappelen en daar werd hard 
aan gewerkt op de boerderij van Marcel Coopman. Broer Achiel ,  bijgestaan door Martha's 
broer Maurits en door vele buren en vrienden , zorgde ervoor dat de patatten zonder 
dralen binnengehaald werden. Achiel stelde zijn broer Marcel gerust, het nodige werk 
werd gedaan, en hij schreef 'ge moet u daar niet mee te doen maken'. 

Adegem, 10  September 1939 
Beste broeder Marcel, 
Nu met de zondag middag kom ik van vooren af te schrijven en laat nu weten dat we hier 
en in Onderdijke nog in volle gezondheid zijn en hoopen van U hetzelfde. 
Vrijdag gepasseerd heb ik met de machine die aardappelen voor Mie/ Po/Iets uitgereden 
met Voskens paard en Jeanne en Gerard Gobeyn heeft ze naar huis gehaald en met 
Vosken in den put gedaan en des avonds hebben wij het al aan de kant gedaan en 
gedoken met Maurits Van Vooren, hij was daar ook. Het waren nog al schoone, wij waren 
met velen: 3 van Mie/ Po/Iets, 2 van Landschoots, 3 van Pol de Kieks met Geraard, 2 van 
Voskens en Vosken, nu Gerard heeft dat geëgd en zal die haverstoppel eggen en om kort 
te maken ge moet u daar niet mee te doen maken. 
Wij zullen er al/enma/e wel voor zorgen, nu Martha komt hier juist met den brief binnen, 
die gij Zaterdag geschreven hebt en die wij zien dat gij daar nog niet van den slechtste 
niet zijt, hetgeen den dienst aangaat. 
Volgens ze hier zeggen zijn er meesters, champetters en pompiers afgekomen, en het is 
daarom zeggen zij dat er morgen weer binnen moeten om in hun plaatse te gaan. 7 van 
Adegem: Omer Bou/ez, Leon Haeck, die twee van Piet Van de Wallens van Oostwinkel 
en nog enige van Adegem-dorp. Omer Coopman ligt in Woumen, Gust in Zeebrugge, 
Muyts knecht . . . in Kortrijk, Cyriel Standaert in Diest en ge kunt het allemaal niet 
onthouden. 
Nu komt er nu en thans eene op zijn reize naar huis gereden van Brugge of in de ronde, 
maar dat is een slecht werk want Julien De Kesel reed een weke van Luik naar dien 
onderpastoor Robert van Kesels en als Julien weer in Luik kwam des anderendaags was 
het regiment vertrokken en Julien stond daar en wat thans gedaan. 
Ik ben nog altijd thuis, vader heeft Donderdag een klein tweejarig . . .  rundje gekocht, die 
kunt trekken en in de hand gaan zoo a/zoo kunnen wij voorts rijden. 
In den hoop dat alles goed zal gaan en wij zullen voor hetgeen hier is wel zorgen, ga ik 
mijnen brief sluiten en eenen

' 
goeien avond van ons allen. 

Ach iel 
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Derde brief van Marcel aan zijn vrouw (datum niet bekend) 

De brief is n iet gedateerd, maar wel geschreven op een zondag, dus vermoedelijk op 1 o 
september. Marcel maakte zich nog wat zorgen over het scheergerief dat hij vergeten was 
mee te nemen. I n  zijn brief meldt hij dat hij n iets tekort had. Was dat werkel ijk zo of wou 
h ij zijn fami l ie n iet ongerust maken? 
Een gemobil iseerde soldaat had recht op een vergoeding en hij vroeg zijn vrouw Martha 
dat goed in het oog te houden en het zeker niet uit te stel len als er stappen moesten 
ondernomen worden. De boerderij l iet hem niet los: h ij wou weten hoe het daar verder 
verl iep en gaf nog enkele wenken. H ij schreef ook naar de Boterhoek in Eeklo, waar 
broers en zussen van Martha woonden. 

Mijn teergeliefde Martha 
Als ik deze regelen schrijf zondagnamiddag weten we nog niets van vertrekken. 
Maandag, zoo zeggen ze, komen er weer ontrent 12 000 man binnen rond Antwerpen 
alleen. Ik vrees ervoor dat Achiel er ook zal bij zijn. Ik heb hier niets tekort, hetgeen dat ik 
noodig heb, kan ik kopen en 't is hier niet duurder dan thuis, mijn scheers zoude ik best 
medegebracht hebben. Maar voorloopig zal het nog wel gaan, hier heb ik me al zeep 
gekocht en een kam. 
Ik heb van de voormiddag naar Aertselaere naar de Mis geweest en 'k zag daar dat de 
rechthebbende op een militaire vergoeding zich moesten aanmelden. Martha als ge 
verwittigd word ge moet gaan of doen gaan met ons trouwboekje, dat belast ik u streng, 
want van uitstellen of achterstellen zal er niet komen. 
Ook moogt ge voorlopig on� lastenbriefje niet betalen. Ge zoudt volgens wet 18,50 fr. 
daags moeten trekken, er zijn hier al soldaten die zeggen dat hun vrouw al getrokken 
heeft. 
Toevallig kwam ik Zaterdag in gesprek met de almoezenier van ons regiment en zo kwam 
ik te weten dat de onderpastoor van Ursel (die) met ons is binnen geroepen. 
Martha 'k ben benieuwd hoever ge aan 't werk gekort zijt. Hoe de prijzen zijn van de 
verkens, viggens en rogge als er als gedorschen is of ge weet wanneer ze zullen 
dorschen. Doet al 3 die oppers afdorschen die op 't hof staan, mogelijks ook nog die 
opper do/ie als hij er kan bijgebracht worden. 
Ik heb al geschreven naar de boterhoek en naar Irma, thuis zullen ze wel nieuws weten 
van de brieven die ik U stuur. 
Marcel 

Vierde brief d.d. donderdag 1 4  september 1 939 

Hij had vers stro gekregen om op te slapen en vermoedde dat zijn eenheid nog wel een 
tijdje ter plaatse zou blijven. Verder was in Aartselaar al les rustig. Hij was wel wat 
vermagerd: de onzekerheid en de stress l ieten zich dus voelen. Het goede nieuws was 
volgens zijn informatie dat in de toekomst elke soldaat drie dagen per maand in verlof 
mocht gaan. Marcel had een brief gekregen van de Boterhoek, dus van de famil ie van zijn 
vrouw. Tante Emma was Emma Matthys, gehuwd met Camiel Van Deynse. 
De gemobil iseerde soldaten hadden niet zo veel omhanden en de verveling sloeg wel 
eens toe . Een brief van de echtgenote, vader of moeder, schoonouders of broer was altijd 
welkom. Marcel l iet dit voelen en schreef 'ge kunt niet denken hoe gaarne ik een brief 
ontvang'. 



Aertselaere, 14 September 1939 

Teergeliefde Martha 
Heden Donderdag avond is Bentein die getrouwd is met een dochter van tante Emma 
binnen gekomen. Hij was zondag laatst nog maar verwittigd en zo gesukkeld tot nu toe 
is hij veel veranderd en veel vermagerd, geef de complimenten van hem in de Boterhoek. 
Hij zegt dat ze in Frankrijk binnen zijn tot 52 jaar en alles totaal stil ligt. Nog veel slechter 
dan hier. We zijn nog altijd op ons zelfde plaats en zij hebben ons strooi vernieuwd. 't 
Geeft gelijk schijn dat we nog enige dagen zullen blijven. 't Is hier goed van de kost, niets 
te doen maar al 3 dagen slecht weder. Gisteren heb ik een brief gekregen vanuit de 
Boterhoek. 
Misschien zullen we voor 3 dagen mogen naar huis komen, als we een maand binnen 
zijn, er is toch sprake van. Ik zal het wel op tijd laten weten. Ik ben nog altijd gezond en 
ge moet op mij niet denken, wel een weinig vermagerd, maar dat zal wel beteren. 
Ik hoop dat ge het nog goed stelt en verlang vurig naar 't geluk elkaar terug te zien. 
Slaap wel een kruisje aan 
Maria Anna Adie/ van Vader 
(Geeft de complimenten thuis en als er nieuws is, laat het me dan weten, ge kunt niet 
denken hoe gaarne ik een brief ontvang) 

Vijfde brief van Marcel Coopman d.d. zaterdag 1 6  september 1 939 

Marcel had goed nieuws, want een dag verlof voor volgende week behoorde tot de 
mogelijkheden. Maar elke soldaat moest op zijn beurt met verlof gaan, omdat niet meer 
dan 1 0% van de soldaten tezelfdertijd weg mocht zijn .  Ze losten het probleem op door 
loting. Nog steeds gaf Marcel raad voor de werkzaamheden op de boerderij . H ij had 
ondertussen een portret gekregen van zijn kinderen .  

Zaterdag, 16  September 1939 
Teergeliefde Martha 
Ik denk als de tijd zoo blijft dat ik in de loop van de toekomende week naar huis zal kunnen 
komen voor 24 uren, van nu af mogen er al gaan. 
Maar elk wil gaan en er mogen maar 10 ten honderd soldaten weg zijn. Dat komt dat we 
zullen lotje trekken, wie eerst zal gaan, maar nu weet ik nog geen juiste dag. Dan kan ik 
alles medenemen. Ge moet niet wachten van gras te laten zaaien, nevens de klaver op 
de houtbilkes. Als ge 't kunt gedaan krijgen maar in die gracht op do/ie niet, daar moet 
rogge komen. Als ge kunt moet ge niet wachten van viggens koopen, gezien ze maar zo 
duur zijn per kilo dan zwijnen. 
Buiten mijn verwachtingen liggen we nog altijd op ons zelfde plaats, wel is er al een deel 
weg naar de omstreken van Namen. Ge moet weten wat ge met die peren doet, maar 
houdt toch de beste voor u. Nu moet ik en Bentein de wacht op tot Zondag. Ik heb dat 
portret gehad Donderdag en nu een brief van Gust Coopman uit Zeebrugge, volgens dat 
ik lees is het ginder zoals hier. 
Beste Martha, ge moet op me nog niet denken, heb niets te kort en nog in volle 
gezondheid . 'k Zal misschien thuis staan als ge me niet verwacht, maar 'k ga toch 
wachten tot het mijn beurt is. Met de hoop dat ge 't ook goed stelt, wensch ik u allen een 
goede gezondheid en de complimenten thuis. 
Martha, Maria, Anna, Adie/ 
Vader komt, tot ziens. 



1 30 1 

De St.-Leonarduskerk in Aartselaar, waar Marcel Coopman zijn zondagsplicht vervulde in september 1 939. 

Kaartje met aanduiding van de plaatsen Aartselaar en Ekeren, waar Marcel Coopman verbleef tijdens zijn 
mobilisatie. 



Zesde brief d.d. woensdag 20 september 1 939 

Toen Marcel deze brief schreef, was hij al even met verlof geweest in Adegem en hij was 
nu terug in Aartselaar. Vermoedel ij k  was hij op dinsdag 1 9  september 1 939 voor 24 uur  
thuis in Onderdijke. Bij zijn terugkomst vond hij een 'pakket van de soldaaf met daarin 
levensmiddelen, maar ook snoepgoed zoals chocolade en caramels. Het was een 
welkome aanvul l ing van het dagel ijkse rantsoen. Marcel wees er nog eens op dat men het 
adres moest gebruiken dat op zijn envelop stond en niet het werkelijke adres in  
Aartselaar. De brieven werden centraal verzameld door het leger en  dan met de 
inwendige post verder bedeeld aan de verschil lende legerplaatsen. 

Aartselare, 20 September 1939 

Mijn teergeliefde Martha, 
Ik ben goed aangekomen, ben langs Mechelen naar Antwerpen gereden en ben 
toegekomen in onze koeistal ontrent één ure. Ik versta me niet meer aan de wereld. 
Ginder gaan er bijkan geene binnen en ik heb er wederom gezien, ze zijn niet te schatten, 
er was maar één bij die ik kende. Landuyt uit de brugsche straat van Ursel, die getrouwd 
is met een dochter van Remi Matthys. 
Ik heb hier alles gevonden gelijk ik het verlaten had. Onderweg kwam ik bij een soldaat 
van West-Vlaanderen, die ook uit permissie kwam en die zeide me dat hij 7,25 frank 
geboden was voor zijn zwijn. 
Ik heb nog met mijn papieren op de bureau niet geweest, denkelijk morgen. Ik zal het dan 
laten weten hoe ik uitgespeeld ben. 
Als ik toekwam kreeg ik seffens een pakket van de soldaat. Daar zat in: een lekkerkoek, 
een pakje Tabac, een pakje cigaretten, één stuk zeep, twee latten chocolade, een zak 
carme/s, en een doosje sardienen, en ik heb dadelijk alles geproefd; in elk geval 't 
miskomt niet. 
Ik zal morgen of zondag nog eens schrijven en als gij schrijft moet ge alleszins mijn adres 
gelijk het op de omslag staat. Anders mag niet mee geschreven worden. 
Martha, Maria, Anna, Adie/ 
Een kruisje van vader en s/aapwel 

Zevende brief aan zijn vrouw d.d. 25 september 1 939 

In de nacht van maandag 25 september verliet Marcel zijn kampplaats in Aartselaar en 
trok richting het noorden van Antwerpen,  naar de Nederlandse grens. Op dinsdag was hij 
i n  Ekeren-Donk, een gehucht van Ekeren, en van daaruit schreef h ij een brief aan zijn 
vrouw Martha. Hij was in zijn compagnie niet de enige van Adegem, want Maurits Pauwels 
uit Adegem maakte eveneens deel uit van het vierde regiment Arti l lerie. Er zijn 
aanwijzingen dat hij al stappen had ondernomen om van legerdienst vrijgesteld te 
worden. Hij had immers drie kinderen en het vierde was op komst. De goede mensen die 
hij in zijn brief noemt, was de famil ie Leon Dorvalle, met wie hij later nog contact had. 

Ekeren-Donk Dinsdag 25 September 1939 
Mijn teergeliefde Martha 
Op deze moment Dinsdag rporgen schrijf ik dit briefje. We zijn tusschen Maandag en 
Dinsdag vertrokken, zijn nu op enkele km van de Hollandsche grens boven Antwerpen. 
We weten nog niet waarin of hoe, ik zal het u op tijd wel laten weten. 
/k·ben nog altijd gezond en kom pas van tafel bij goede menschen, die nog geen soldaten 1 1 31 hadden gezien; we konden eten en drinken naar beliefte gratis. 



Van mijn bewijzen die ik mede had is er nog niets gekomen en ik vrees er erg voor dat 
het zal helpen. Zondag zegde me Pauwels dat Van Damme thuis was voor goed, bij ons 
zijn er nog geene weg. 
Feitelijk weten we ook niet van de toestand, maar ik weet dat we hier in de omstreken van 
het Albertkanaal zijn en er liggen hier schrikkelijk veel piotten in de omstreken. Als we 
eens vastliggen zal ik U wederom schrijven. 
Martha, Maria Anna Adie/ 
Slaap wel Vader 

Achtste brief van Marcel Coopman, d.d. 29 september 1 939 

Marcel was nog altijd gelegerd in Ekeren-Donk en er waren daar heel veel soldaten. Het 
contact met de burgers was zo goed dat hij bij hen koffie kon gaan drinken en zelfs 
uitgenodigd werd om bij hen te bl ijven slapen.  Daar ging hij echter n iet op in .  

Ekeren-Donk 29 September 1939 
Mijn teergeliefde Martha 
Vrijdagavond heb ik Uw brief ontvangen. 
Tot nu toe moet ik nog niet denken dat ik naar huis kan komen; we zijn hier van 
dinsdagmorgen en er is nog niemand naar huis mogen gaan en onder ons zijn er nog vele 
die nog niet thuis geweest zijn. 
Zooa/s ik geschreven heb, we liggen hier op 10  km van de Hollandsche grens, oneindig 
soldaten in de omtrek, van alle soorten en onmogelijk zonder goede papieren ergens weg 
te geraken, alles is afgezet "!et wachten. 
Ik ga alle morgenden koffie gaan drinken in een burgershuis en avonds gaan we ook gaan 
eten, ook heb ik keuze van daar te slapen, maar 'k wil niet. 
Ik was nieuwsgierig om te weten als die vaarze al gekalfd was, als die zeuge al geviggend 
is en ik denk dat ge die jonge vare koe best wat meel zou geven om wat te verbeteren en 
dan te verkoopen als ze afgemolken is. 
Ik zou ook willen weten als er ginder in de omtrek nog in permissie komen of dat er nog 
binnen moeten . . . . .  

Negende brief van Marcel aan zijn vrouw d.d. 1 3  oktober 1 939 

Marcel Coopman had een brief geschreven aan veldwachter Albert Notteboom van 
Adegem en gevraagd om hem te helpen in een poging om vrij te komen van mobil isatie. 
De brief van de veldwachter stuurde hij door naar zijn vrouw Martha en sprak de hoop uit 
volgende week weer even thuis te zijn .  

Ekeren-Donk 13 October 1939 

Mijn teergeliefde Martha 
Hier een brief van de veldwachter als antwoord op een brief die ik hem schreef. 
Ik weet nog van niets, maar als het voortgaat zal ik denkelijk toekomende week weer naar 
huis mogen komen. 
Martha tot ziens en een kruisje aan 
+ + + 
Maria Anna Adie/ 

1 32 1 Van Vader 



Brief van veldwachter Albert Notteboom aan Marcel Coopman d.d. 1 1  oktober 

Uit deze brief bl ijkt duidelijk dat Marcel stappen ondernam om vrij te komen en daarvoor 
deed h ij een beroep op veldwachter Notteboom om hem te steunen. Ook secretaris 
Prosper De Smet van Adegem sprak voor Marcel ten beste. Wachtmeester Van Cayseele 
van de Rijkswacht werd voor zijn  zaak eveneens aangesproken. 

Adegem 11 October 1939 

Beste vriend Marcel, 

Marcel Coopman 
Onderdijke 15 

Adegem 

Met genoegen heb ik uw briefje ontvangen. Ge moogt heel gerust zijn. In al wat 
vergoedingen betreft, ik zal uwe vrouw wel op de hoogte houden en bijstaan zooveel ik 
kan, ge moogt op mij rekenen. Wachtmeester Van Caysele der rijkswacht van Maldegem 
is hier op het sekretariaat geweest om over uw toestand min of meer te informeren. Hij 
vroeg ook den weg naar uw huis, waar hij alsdan geweest is ook. Ik en de secretaris 
hebben ook nog een woordje gedaan om het bedenkelijke van uwen toestand te doen 
uitschijnen, omdat ze toch hun beste zouden doen om u los te krijgen. Dit als gevolg van 
uw aanvraag nietwaar. We mogen ons eigen niet voorbijloopen. Maar er is misschien wel 
een straaltje van hoop, wie weet. 
Ik schenk u mijn beste groeten en veel courage. 
Notteboom Albert 
En familie 

Veldwachter Albert Notteboom. 



Briefje van de aanverwante fami l ie d.d. 1 6  oktober 1 939 

Well icht had Marcel gevraagd naar het adres van tante begijntje en hij kreeg het hier 
toegezonden van zijn schoonbroer Theophiel l mmesoete, gehuwd met Leonie Van 
Vooren.  Ze hadden een dochter Vivianne. 

16  Oktober 1939 
Beste schoonbroeder, 
In staat van goede gezondheid laten wij u weten dat wij uwen brief goed ontvangen 
hebben. En al wat wij doen of gedaan hebben is zonder bedanken, we zijn toch maar op 
de wereld om ma/kaarder te helpen. Hier bij ons is het volop betenseizoen en het is hier 
veel slecht weder. 
Veel nieuws weet ik niet maar ik kan het niet zeggen gelijk ook. 
lntusschen onze beste groeten 
Theophiel, Leonie, Vivianne 

Het adres van tante Begijntje: 
Melle He/ene Claeys Bouuaert 
Lange Violettenstraat 
Klein Begijnhof 1 77 Gent 
Voor Masceur 

t 
: :RMhERTIGE J"'r.ZUS GEEF DE EEUWIGE RUST 

AAN DE ZIEL VAN JUFFROUW 

MARIE-LOUISE VAN DEYNZE 
geboren te Adegem op l Juli 1873. In het Begijnhof 

O L. Vr. Convent Haishove getreden op 22 November 

1899 en er godvruchtig overleden op 27 Januari 1949. 

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden: 

Neen de dood is niet het einde, maar het 
begin van een beter en gelullig leven. 

t 
BERMHERTIGE JEl:US GEEF DE EEUWIGE RUST 

·AAN DE ZIEL VAN JUFFROUW 

MARIE-LOUISE VAN DE1'iZE 
geboren te Adegem op l Jull 1873. In het Begijnhof 

O L. Vr. Convent Huishove getreden op 22 November 

1899 en er godvruchtig overleden op 27 Januari 1949. 

Gesterkt door de H. H. Sacramenten -der Stervenden. 

Twee lcostelijke lessen heeft Begijntje Van Deynze 
ons gegeven op haar sterfbed. Den moed had ze 
tijdig het H. Oliesel aan te vragen en stichtend een 
l�atsten keer haar godde!ijlcen. Bruidegom in haar 
hart te ontvangen. Ze heeft ons die troostende 
'
verzelcerlng g

'
egeven dat het zoet Is te sterven als 

men immer deugdzaci: heeft geleefd. Om die voor
beeldige handelwijze zijn we haar dankbaar en 
zullen haar gedenken In onze gebeden en dagelijlcse 
offertjes. 

Eerwaarde Medezusters en Familie, Ge zijt voor 
mij goed ge-weest. Ge hebt mijn last en mijn lijden 
door uw onverpoosde toewijding verzacht. Ik dank 
U en relcen op uw genegenheid ook na mijn heen-
gaan. 

H. Maria, bid voor ons. 
Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige 1'.USt. 

De dertigdaagse missen zullen gelezen worden bij de  
E.E. P.P.  Minderbroeders te  Eekloo. 

· Drulclcerij DE BAETS, Adegem. 

Tante begijntje Marie-Louise Van Deynze was gouvernante bij de rijke juffrouw Hélène Claeys Bouuaert (1 888-
1 959), die in het Klein Begijnhof in Gent verbleef. 



Tiende brief van Marcel Coopman aan zijn vrouw d.d. 24 oktober 1 939 

Landbouwers of zonen van landbouwers konden seizoensverlof of tien dagen verlof 
krijgen om in het landbouwbedrijf te helpen. Deze dagen kregen ze niet extra, want bij het 
totale verlof werd met die dagen rekening gehouden. 
Marcel vroeg zijn vrouw om hem het weekblad De Boer of het Boerken op te zenden .  De 
Boer was het weekblad van de Belgische Boerenbond. Marcel maakte ook melding van 
de ontvangst van 't Getrouwe Ma/deghem, dat naar de soldaten werd gezonden en heel 
graag gelezen werd. Hij vroeg nog eens om te schrijven,  zodat h ij op de hoogte bleef. 

Ekeren-Donk 24 October 1939 
Mijn teergeliefde Martha, 
Deze brief van Leonie heb ik gekregen als ik hier kwam. Dezen middag heb ik terug 't 
Getrouwe Ma/deghem gekregen, van waar weet ik nog niet, stond een zegel op van 5 
sentimen en was gestempeld in Maldegem. 
Hier is het nog altijd 't zelfde, maar 't is veel slecht weder. 't Is hier nog geen enkele weg 
in seizoenverlof. De soldaten die uit permissie komen, zeggen dat 't er nog opgeroepen 
zijn sedert ik van huis weg ben. 
Ik ben nieuwsgierig als er ginder nog weg zijn. Morgen Woensdag verwacht ik Boerken 
van u. Tracht nog eens te schrijven hoe het nog gaat, anders ben ik niet gerust. Hoever 
zijt ge gekort aan de beten. Hebt ge al keure gehad voor de zwijnen te verkopen. Zouden 
we het rieskeren tarwe te zaaien op den Appelboom, de rogge gaat toch altijd weg. We 
zouden te Maarte als God 't belief er kunnen klaver in zaaien. 't Zou toch wel best zijn. 't 
Is misschien wat lange dat ik gewacht heb van schrijven met 't gedacht ik zal toch wat 
nieuws weten, maar 'k weet nog geen. 
+ + + + 
Martha Maria Anna Adie/ 
Slaap wel 
Vader. 

Elfde brief van Marcel aan zijn vrouw (ongedateerd, wel l icht oktober 1 939) 

De brief moet wel l icht gedateerd worden eind oktober. Oktober was de bietenmaand en 
dan werd flink gewerkt ten huize Marcel Coopman. Marcel had ondertussen het Boerken 
gekregen. Marcel hoopte na Al lerheiligen naar huis te mogen komen. 

Vandaag zijn de mijnwerkers van de klasse gegaan en volgens ik hier hoor zouden deze 
met vier kinderen ook kans hebben. 't Schijnt dat ze daar over handelen, afwachten. 
Maandag moet ik magezijnier gaan zijn volgens ze me daar pas gezegd hebben om 't 
alaam van de telefonisten en de mitraleurs gade te slaan. Ik zal daar alleszins ook niet 
zweeten, ze moeten me toch wat doen verrichten. In uw brief zie ik hoever de beeten al 
weg zijn en dat de zwijnen verkocht hebt en ge had gelijk ook. 't Is best dat er ginder geen 
weg zijn, maar ik had het anders verwacht, hier zijn er nog geen weg. Ik ben eens 
nieuwsgierig hoe dat Henri en Andre Gobeyn stellen, ik heb me laten wijsmaken dat er al 
een deel of wel al die mannen al vertrokken zijn volgens schijnt naar Beverloo. 
Ik heb nog geen nieuws gehad en als ik er geen krijg zal ik wel aan 't adres geraken als 
ik thuis ben. Ik heb ook nog èens willen schrijven naar Alfons Verstraete, maar ik heb zijn 
adres niet meer, ik denk dat het thuis ligt. Woensdag heb ik toch 't boerken ontvangen met 
een klein briefje. J 1 35 



Martha mijn vertelling is nu verre uit, ik denk dat ik na Allerheiligen zal mogen naar huis 
komen. 
Slaap wel en tot ziens en een kruisje aan 
+ + 
Maria Anna 
Van vader 

+ 
Adie/ 

Geboorte van zijn zoon Hubert op 3 november 1 939 

Marcel Coopmans vierde kind Hubert werd geboren op 3 november. Het is niet duidelij k  
of  Marcel toen t ijdel ijk thuis was, maar vermoedelijk wel .  Voor de bevall ing van zijn vrouw 
kon hij wettel ijk geen extra verlof krijgen, maar doorgaans l iet de commandant van de 
compagnie toe dat de toekomstige vader naar huis ging. 
Er was nu hoop op een definitieve vrijstel l ing, omdat h ij nu vier kinderen had. De regering 
versoepelde de regelgeving voor mobil isatie , zodat vaders van vier kinderen vrij waren 
van dienst. 

ADl!OEM. 
GEBOORTEN : · Terrnotc Lisette, d. v. 

Aim6. én Majella Do Wull, Molenstraat � Van 
Land$Choot Norbert, . z.v. Gerardus en Ra
chel Defauw; Steenwee : Cornelis Cyricl, z.v. 
Henrlc.ua on Ivonne Hermie, Moerwege ; · Do 
Kesel Maria, d.v: Albert en Gabrielle · Bocls, 
Dorp ; Schoora Jozef, i.v. Julius l!n Maria 
Nott•boom; Moorwoao ; Dauwens · Elza, d. v. 
Raymond en Maria. Taoldemnn, Veldekcn� ; 
Willems Lillan11, d. v. :· Alfons en Ali" De 
Br&e ;  Harrebout Christiana, d. v. Raymond 
en AUce Do Bruyclcer, Ouden molen ; Vande 
.Wallt Camllla, d.v. Constant en Celin11 Gin· 
neberae ; Coopman Hubert, z. · v. Mar�el en 
Martha Van vooren, Ondcrdijkstraat ; Gail
liacrl Monica, d.v. Hendrik en Rachel Roeaion. Kcrselaorc :· Van Loo Elisa, d.v. · Aimc! 
en Elvira Bourioojon, Heulcndonk : Vcrmc11-
lon Orc1<>rlus, · x.v. Cyrltl en Bertha Van 
Kercltvoorde, Veldekonulraat ; Geirl.and Amaat, z.v. Hendrik en Margarcta Pieters. Vul
denlraat : Ma•nhout E1ienne, ·z. v. Mk'haer 
en Z°' Cobert, Stantssteenwcg :" , Vermcire 
Ro�r. z.v. Pruden1 en Maria· S�hoors, Ç:illcmaat ; Ryckaert Mnriin. · z.v. Maurice en Pa.1-· 
myi: Do Clerck. Vehlekens ; · �e : Smet Wil
frLcd. · z.v. · Albrecht · en l\:!ifrguc!ito Taildeman; 
Veldelcen5strna t ; Vno der Jeugh.t Monica, d. 
v. Gerardus en Ausustina Lo-:tc; Hculendonk:  
Goo"en! Laura,· d.v. Antonius: <in .  Emilie Pot
vl icric. :Kraailookcrkwcg : · Stcyncrt Angclc d. 
v. · Achilles en Augu.�ta G0ethnls;. Krulskcn ; 
Lonc:ko Robert, z.v; Raymond · .: en Ivonno· 
Bauwens., Heile· ; .Van den Abcclè Charles,· 
z.v. · R!chnrd en M11rtha .De l\fcyeic, Spnn. 

\ )aardhoek. 

OVER LIJDENS : Stcraert ?\l3tia. z.b. 4 j.; echtg .. . van Julill.! De Bu.s.schcr�. · S�aalijzer 
Coens C3mille, · z.b.-; .76 j., : wcd!1wnaar Natha 
Il• 0. Prest; Godshuis ; Deunlnck nen1ardus 
z.b .• 74 j , ;  wedn: Marie Louise Hey=. Oo<h 
buia ; De Pa il Marie, ;r;,b., 56 j.,' .  wed. Charl 
LOUÏ!! De Coster : Vcrsluys ·Amel ie: " z.b., 8 
1" echlg. CUnillc Willems, . �tnat�tccnweg 
Ver:sturf Karel . Louis, z.b.;· 84 j.; wedn. Rosa 
lt. Vermeulen, Waele�g ; ()lboor Petrus, z 
b., 70 j" .\\·edn. Emma Grijp. Spanjaardhoek 

Van der Jeuadt Monica, 1 5  d., Hculcndonk 

De -Pauw - CharlC$ Louis;· z.b:; 88 j., on�eh 
Vuldentr.iat :  Lambert Jac:obus. z.� .• 73 J 
wedn. Melanie Matlhys, Kampcl : Boete Ka 
mie!, "  landuboider. 29 j •• ongc:h., Ravc:schoot 
Cru! Pranc:ies, z.b.;· 76 j., wedn. Sylvia Ma 
tcns, Krulslcen : Cauwels Prospcr, werkman, 
19 j .• on�huwd, Staatssteenweg :  \Tan 

Douche· .Marprcta, x.b., 26 j., rchtg. Mariau 
Joos Veldekens. HUWE.LUK8N : R ombaut Rein;gius. 5!1'i 
cri V1.n tceuwe · Adlli:i, z.b.. befdPn nJh1et 
MqSlChc Joris te Eckloo ep De [\3eulel)?!\e 
��··Márin :athilll' : Dei Bouyçkcrc '\:rbal\TI, :t &ek�o in V!rr 1tM11 So�che . M�ruu nlhÎ«l' 
Oil:lttcq · Mà'ürits th ·V;tn de V.el�è . F.lzn. bel 
Jen alhier : Lalrouwe lucinnu.s Ic ".Houd;. e 
Van · Ncvelo Maria, alhier :· Vnn t.nnd�choo 
Hertran.du� en · De Pr� :\ni:c:ll!. h�ioon .- AlhiC! 

Uit 't Getrouwe Ma/deghem van 1 4  januari 1 940. 



Twaalfde brief van Marcel aan zijn vrouw d.d. 22 november 1 939 

Als afzender vermeldde Marcel :  
soldaat Coopman Marcel 
4e regiment Arti l lerie Armée 
6e groep (staf) B .P.G.  35 
Belgisch leger te velde 
Het is een brief die dateert van na de geboorte van zijn vierde kind, geboren op 3 
november. Hij was nog steeds niet vrij van mobil isatie. I n  deze brief laat hij weten dat h ij 
't Getrouwe Maldeghem gekregen had en dat daarin melding werd gemaakt van een 
incident met een vl iegtu ig ter hoogte van de Weide in Adegem. 

Ekeren-Donk 22- 1 1 - 1 939 
Mijn teergeliefde Martha 
Vandaag verwachtte ik een briefje van U. Maar ik zal het misschien morgen hebben. Ik 
heb 't Getrouwe nu gekregen. Waarin ik zag dat er vrijdag ook geschoten is naar een 
vlieger en dat de stukken ijzer gevallen zijn op de Weide wel te verstaan in Adegem. 
Op het land van de Busschere. Als dat voorvalt, tracht binnen te zijn. Ik heb het ook 
ondervonden. 't Is gevaarlijk, ik zal wel meer kunnen schrijven als ik een briefje gekregen 
heb. Nu is het nog altijd goed met mij. Ik heb ook al geschreven naar huis den Boterhoek 
en Leonie's. 
Slaapwe/ Martha 
+ + + + 
Maria Anna Adie/ Hubert 
Van Vader 

Een lijstje van gemobiliseerde soldaten die in verlof waren in oktober of november 1 939. 
Het briefje was bestemd voor de gemeenteontvanger van Adegem. De periode dat Marcel Coopman in 
verlof was, staat niet vermeld. Het moet wellicht in november geweest zijn,  want de meeste vermelde 
verloven waren in november 1 939. 
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Dertiende brief van Marcel Coopman aan zijn vrouw d.d. 27 november 1 939 

Marcel was niet tevreden met het toegestane verlof. H ij zou nu maar één dag per maand 
meer krijgen. Vermoedel ijk was dat zo omdat hij in de eerste helft van november voor een 
lange periode in verlof was geweest. Wel l icht was hij thuis bij de geboorte van zijn vierde 
kind en was zijn dagen bijna opgebruikt. 

27 November 1939 

Mijn teergeliefde Martha 
Ik dacht dat ik vandaag permissie zou gekregen hebben, maar ik kreeg ze niet; volgens 
het schijnt zou ik maar een dag per maand niet meer kunnen krijgen en die van 10  dagen 
verlof 2 dagen per maand. 
Ik heb onmiddellijk het rapport van de Commandant gevraagd of ik zal toegelaten worden, 
moet ik afwachten; 't Is in alle geval niet redelijk. Nu moet ik nog wachten hoe ik zal 
uitspelen en kan voorloopig geen uitslag geven. Verder gaat het met mij goed, ik slaap nu 
met mijn kameraad in een groot bed en gisteren middag heb ik mogen bij de garde eten. 
Nu ik wacht een briefje van u en ik zal wel op tijd schrijven. 
Slaap wel Martha 
+ 
Maria 

+ 
Anna 

+ 
Adie/ 

+ 
Hubert 

Definitief in verlof 

De laatste brief dateert van 27 november 1 939. Op 9 december werd Marcels mobil isatie 
opgeheven en mocht h ij naar zijn haardstede terugkeren, omdat h ij vader was van vier 
kinderen in leven. H ij was niet al leen ontslagen van mobi l isatie ,  maar maakte 
vermoedelijk ook de Achttiendaagse Veldtocht niet mee. 
Zijn broer Achiel werd op 1 4  januari 1 940 gemobil iseerd , waardoor de zorgen voor de 
famil ie niet helemaal voorbij waren. Achiel nam wel deel aan de oorlog in mei 1 940. 

VERKEEBS- n I?llUCI1rilU:'i�11.CITrERS. 
::aIIe Bataillon. 

lste Cie. �'-'!1--
- -- ---- - - -- F- - ." " � - - -- . " ... -- -----

Ik heb de eer U te 1· ten weten dat c.le Diliti· \an -t 1 � > C °Ï"� 

a J..·�e,._ · wo omchtig te a.d� -.. 
� ,('..,t,� , " � "' heden� bij tocpa.asiru_t va:i:, nrt. 53 
dC!:t' M ilitia-'let. vrnder on:Jár de wapem eokomen is. 

De bij de wet vo n '.'2 Mei 1939 voo:eziene toel:.'gc r.r g9 V"ll v1; �11•neldcn 
a: tum ..,::e, betaald worélen aan .,.4. u_r;,LE�Jtf...,.. de., 
\10!l:ln:le in u:m Ge:<eente , rechthebbeme von voornoer,d e !!tl.lit::i.aan. 

Hoogachte n:ï .  

Te veli..ïe ,  den l4 JANV J940 WOO 
De Bevelhebber der Comty> :ta. 

r · . -na " &��.., .;.:.gh.a · 
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Brief d.d. 1 1  december 1 939 van luitenant de Vicq, commandant van de batterij, met vermelding dat Marcel 
Coopman geen recht meer had op vergoeding, omdat hij naar zijn haardstede was teruggekeerd op 9 december 
1 939, daar hij nu vader was van vier kinderen in leven. 



De kinderen van Marcel Coopman-Van Vooren met v.l.n.r.: bovenaan: Hubert, Adiel en Antoine. Onderaan: Maria, 

Marijn en Anna. 

Het gezin Marcel Coopman- Martha Van Vooren 
in de oogst ten jare 1955 



Boven: Marcel Coopman bij het ouderlijke huis in de Murkel in Adegem. 

De boerderij van Marcel Coopman in Onderdijke met vooraan twee van zijn zonen. 



Marcel was later zeer actief in het sociale leven. H ij was jarenlang voorzitter van de 
Adegemse Boerenbond en secretaris van de 'Tuberculosebestrijding' van het rundvee, 
een dienst van het Min isterie van Landbouw. 
Ziehier nog enkele summiere gegevens over het gezin Coopman-Van Vooren: 

Marcel Coopman 
fs Alfons en Beatrix Van de Moere 
0 Adegem 5. 12. 1907 
x Adegem 6. 1 1 . 1934 
+ Adegem 3. 03. 1963 

Martha Van Vooren 
fa August en Julia Van Deynse 
0 Adegem 10. 03. 1906 

+ Adegem 29.03. 1957 

Kinderen van het gezin Coopman-Van Vooren: 

1 Maria Coopman 
0 Adegem 14. 09. 1935 
x Pieter Blomme 
3 Adie/ Coopman 
0 Adegem 24. 12. 1937 
x E!isée Van Paemel 
5 Antoine Coopman 
0 Adegem 23.06. 194 1  
x Antoinette De Craene 
7 Ade/in Coopman 
0 Adegem 02.04. 1946 
x Maria Van Bel/eghem 

2 Anna Coopman 
0 Adegem 27.08. 1936 

4 Hubert Coopman 
0 Adegem 3. 1 1 . 1939 / + Gent 15.4.2005 
x Mariette De Craene 
6 Marijn Coopman 
0 Adegem 02. 01 .  1944 
x Mariette Van Bastelaere 
8 Trees Coopman 
0 Adegem 14.07. 1952 
x Frans De Buck 

De kinderen van Marcel Coopman-Van Vooren met v. l .n . r. staande: Adiel, Trees, Antoine, Marijn, Hubert en Adelin· 1 1 43 zittend: Maria en Anna. ' 
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1929-1951 
Thomas De Groote 

1 .  De Maldegemse rietmeubel- en mandenmakerij in de 1 9de en 20ste eeuw 

Rietmeubelfabrieken kwamen het Meetjesland binnen als nieuwe armoede-industrie in 
het laatste kwart van de 1 9de eeuw. Het was een plattelandsindustrie die mede mogelijk 
gemaakt werd door de grote arbeidsreserve, de lage lonen, het ontbreken van 
concurrentie en de goede spoorwegverbindingen in de regio. Ook in Maldegem 
ontstonden zo enkele bedrijven, het één al meer succesvol dan het ander1 • 

Gedurende de periode 1 890- 1 91 0 was Albert Van Oye (030.07 . 1 846 - t1 7.02 . 1 908) één 
van de drijvende figuren binnen deze bedrijfstak in de regio. Albert Van Oye, kathol iek 
provincieraadsl id voor het arrondissement Eeklo, stichtte in 1 890- 1 891 in Maldegem een 
filiaal van het reeds bestaande Albert van Oye & Cie / Société beige des manufactures 
générales de rotins. Dit f i l iaal werd met droogovens, verf- en l ijmketels uitgebouwd tot een 
volwaardige fabriek. De vestiging maakte deel u it van een bedrijf met hoofdzetel in 
Brussel ,  een kantoor in Parijs en vestigingen in Temse, het Noord-Franse Fez en later ook 
in Lokeren. Het was sterk gericht op export naar Frankrijk, Spanje en de kolonies. 

Enkele jaren later, i n  1 896, richtte diezelfde Van Oye een geheel n ieuwe onderneming op, 
namelijk de Belgian Basket Works. Etablissements Albert van Oye et Cie. Rotins et 
vanneries. Voortbouwend op de vorige maatschappij was de hoofdzetel ook nu in Brussel . 
De productie werd voorzien in  Bornem en in Maldegem. De Maldegemse vestiging 
bevond zich vlakbij het station, aan de Brielwegel (nu N ieuwstraat)- waar de tram 
passeerde - en het Stationsplein. 

Alfred De Facq, reeds in dienst bij Van Oye vanaf omstreeks 1 895, werd directeur in 1 907 
en nam bij het overlijden va.n Albert van Oye in 1 908 het bedrijf over. De maatschappij 
werd omgevormd tot de commanditaire vennootschap Les Vanneries des Flandres. Het 
dagelijks beheer werd waargenomen door Alfred De Facq. De financiering van het bedrijf 
w.erd voorzien door Oscar De Prest, geneesheer te Maldegem. J 1 45 



Het hoofdgebouw van de mandenmakerij Vanneries des Flandres, gelegen aan de huidige Stationstraat, 
tijdens de periode De Facq - De Prest ( 1 908-1 928). 

2. Het einde van het tijdperk De Facq-De Prest 

In 1 928 overleed Oscar De Prest. Hierdoor kwam er eveneens een eind aan de 
mandenfabriek Les Vanneries des Flandres. Door de nalatenschap van De Prest kwam 
het bedrijf voor de helft in de handen van de nazaten van De Prest. Zijn weduwe, 
Clementina Bonte, kreeg de helft, de andere helft ging naar hun kinderen. Door de vele 
belanghebbende partijen was de vennootschap onbestuurbaar geworden. Er werd dan 
ook besloten om de 'Maatschappij in col lectiven naam A. De Facq en 0. De Prest' in 
vereffen ing te laten gaan en de grond en de fabrieksgebouwen te verkopen2• Enkel het 
guichet (de kluis?) ,  de letterkasten voor het drukwerk en het meubilair van het bureau ' 
bleven in handen van Alfred De Facq. 

Onder de leiding van notaris H ippoliet Vermast werd op 27 juni  1 928 de zitdag voor instel 
van verkoop gehouden in de herberg van Jul ien Van Reybroeck op de Maldegemse 
markt. Na de finale drie klopslagen bleek Alfred De Facq de hoogste bieder met een 
bedrag van 50 000 fr. Een week later volgde op dezelfde plaats de zitdag voor de 
defin itieve toeslag. 

Met een bod van 221 000 fr. werd Alphonse De Vl iegher de nieuwe eigenaar. Hij was 
afdel ingshoofd van de Commissie van Openbare Onderstand van de stad Brugge en zou 
later aandeelhouder worden in de Grande Vannerie Flandria. Hij verklaarde prompt dat hij 
deze koop deed in naam van medeverkoopster Clementina De Prest-Bonte. Clementina 
betaalde dan ook de 1 1  81 3.40 fr. vei l ingkosten aan notaris Vermast. 



De poging van Alfred De Facq om de fabriek in handen te krijgen draaide dus op n iks uit. 
N iettemin zou de naam De Facq b l ijven bestaan b innen de Maldegemse 
rietmeubelproductie. De zoon van Alfred, Robert De Facq (01 2.03 . 1 907 - t28. 1 1 . 1 994}, 
kreeg op 4 juni 1 928 een vergunning van het col lege van burgemeester en schepenen om 
in de Bloemestraat 1 8  een andere rietmeubelmakerij op te richten3• 

Om zijn bedrijf goed te kunnen uitbaten, ging Robert in 1 932 bij zijn bedrijf wonen in de 
Bloemestraat 4• In datzelfde jaar huwde hij met Maria Helena De Coninck (024.05 . 1 932). 
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Jacquel ine (005.06 . 1 933 - t06. 1 1 . 1 937), 
Monique (027. 1 1 . 1 936) en Yvan {030.05 . 1 946) .  Ondertussen had de fabriek een 
elektromotor aangekocht en was het bedrijfsgebouw uitgebreid met een werkplaats. 

Het is verkeerd te veronderstel len dat de bekendheid die de famil ie de Facq als 
rietmeubelproducent tot op vandaag gen iet teruggaat op de G rande Vannerie Flandria en 
haar geschiedenis. De traditie gaat terug op het bedrijf van Robert De Facq, dat 
voortgezet werd door zijn zoon Yvan .  De fraaie verkoopzaal Het Riethuis aan de Koningin 
Astridlaan was zeer gekend en had met zijn uitgebreid aanbod aan rietmeubelen een 
uitstekende reputatie. De zaak verdween in 2008. 

Deze foto werd genomen t.g.v. ee� politieke betoging op het eind van de Nieuwstraat, vermoedelijk kort na de 
oprichting van de Grande Vannerie Flandria in 1 929. Op het fabrieksgebouw rechts is te zien dat de naam van de 
vorige firma Vanneries des Flandres overschilderd werd. Voorbij het bedrijf de woning van Prosper De Laere-De 
Vlieger. Links de herberg van de familie Honoré De Vos. l 14i-"� 
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3. Firma De Facq-De Prest wordt NV Grande Vannerie Flandria 

Nadat de gronden en de gebouwen van de mandenfabriek volledig in handen waren van 
Clementina Bonte , weduwe De Prest, diende een nieuwe beheersvorm opgericht te 
worden. Er werd gekozen voor een naamloze vennootschap, die op 7 maart 1 929 
opgericht werd . Het startkapitaal van deze vereniging bedroeg 340 000 fr. verdeeld over 
680 aandelen van 500 fr. 362 van die aandelen gingen d i rect naar de weduwe van Oscar 
De Prest. Het inbrengen van het gebouw en de gronden van de mandenfabriek was dus 
1 81 000 Belgische frank waard. De weduwe droeg nog eens 39 000 fr. aan voorraden uit 
het magazijn aan de NV over. 

Van de l iquide inbreng van de aandeelhouders d iende tenslotte 1 8  000 fr. aan 
notariskosten betaald te worden, dit voor de oprichting van de NV en het verlijden van de 
verschi l lende akten. U iteindelijk kon de vennootschap op 8 maart 1 929 de som van 1 02 
000 fr. storten in het Maldegemse agentschap van de Banque de Bruges, gevestigd in de 
'Statiestraat' . 

Bij het zoeken naar aandeelhouders, waar maar twee Maldegemnaren toe zullen 
behoren, werd al lereerst in de eigen kenn issenkring gekeken5• Enkele personen die al bij 
de verkoop van de grond en de gebouwen betrokken waren,  bleken vertrouwen te hebben 
in de toekomst van het bedrijf. Zo koopt Alphense De Vl iegher, die eerder al stroman voor 
Clementia Bonte was, tien aandelen. H ij zou bij het instellen van de toezichtraad van de 
NV tot voorzitter daarvan benoemd worden . Ook notaris N ijs die Clementina bij de 
verkoop had vertegenwoordigd, kocht net als zijn zoon Jacob tien aandelen. Via deze 
twee vertrouwenspersonen tiad Clementina als meerderheidsaandeelhoudster een 
wakend oog dat haar belangen in het dagelijkse beheer van de fabriek kon verzekeren. 

naam aantal % prijs beroep woonplaats 
1 Bonte Clementina 362 54 181 000 wed. Oscar De Prest Moerkerke 
2 Ysebaert Emile 60 9 30 000 . . . . Maldeoem 
3 Cuelenaere Ediltridus 60 9 30 000 hoofdonderwijzer AardenburQ 

! Willems Gillis-Arthur 40 6 . 20 000 architect, beheerder Maldegem 
van maatschaooiien 

5 Bonte Maurice 40 6 20 000 bankbestuurder St-Marqriete 
6 Van Waefelqhem Georqes 40 6 20 000 nijveraar Bruooe 
7 Van Acker Alphonse 40 6 20 000 natiebaas Antweroen 

8 Nijs Arend 10  1 5 000 notaris OostburQ 

9 Nijs Jacob 10  1 5 000 kandidaat-notaris OostburQ 

1 0  D e  Vliegher Alphonse 10  1 5 000 afdelingsoverste van Brugge 
de commissie van 
ooenbare onderstand 

11 De Bruyn Marius-Rudolf 8 1 4 000 ontvanger van directe Oostburg 

belastingen, 
burgemeester van 
Steenberaen NL 

De aandeelhouders bij de oprichting van de NV Grande Vannerie Flandria. Onder hen bevonden zich Emiel 
Ysebaert en Clémentina Bonte. Beiden waren betrokken bij het vorige bedrijf: Emiel als werknemer en Clémentina 
als echtgenote van medevennoot Oscar De Prest. 



Er bevond zich onder de aandeelhouders ook een persoon die reeds ten tijde van het 
bedrijf Albert van Oye & Cie / Société Beige des manufactures générales de rotins ( 1 896-
1 908) in de rietmeubelproductie actief was, namelijk Emile Ysebaert. Ysebaert kocht 
maar l iefst 60 aandelen. Door zijn ervaring en vakkennis werd hij tot beheerder/oppasser 
in de beheerraad benoemd. Deze beheerraad bestond verder uit : Jacob Nijs (voorzitter), 
Gi l l is-Arthur Wil lems (afgevaardigd bestuurder) ,  Alponse Van Acker en Georges Van 
Waefelghem (beheerders}6• Het controleorgaan van het bedrijf, de toezichtraad, bestond 
uit de eerder vermelde Alfons De Vliegher (voorzitter) , Ediltridus Cuelenaere en Maurice 
Bonte. Die Maurice Bonte, een bankier u it Watervl iet, was fami l ie van Clementina Bonte. 

4. Het merk Grande Vannerie Flandria1 

Zoals het elk goed draaiend bedrijf betaamt moet het zichzelf verkopen om te kunnen 
overleven .  Dit betekent dat het uitstral ing moet hebben, maar ook een vast en uitgebreid 
klantenbestand en bekwaam personeel zijn een vereiste. 

De zaak bevond zich in de gebouwen van de vroegere Les Vanneries des Flandres aan 
het eind van de Brie ldreef, later de 
N ieuwstraat. S inds 1 925- 1 926 was de 
bebouwing van de N ieuwstraat volop 
begonnen. Rechtover het oude 
rietmeubelbedrijf bouwde de ene welvarende 
burger na de andere een spl internieuwe 
woning, wat u iteraard de verfraaiing van de 
omgeving ten goede kwam. 

Verbeteringswerken aan het oude 
rietmeubelbedrijf waren noodzake l ijk :  het 
plaatsen van nieuwe ramen, het nazicht en de 
versteviging van de daken en het schilderen 
van het schrijnwerk. Het bureel werd beter 
uitgerust, onder meer ging men over tot de 
aankoop van een schrijfmachine.  
Zichtkaarten ,  catalogussen en c i rcu la i res 
werden gezonden aan het adressenbestand 
van de oude firma De Facq-De Prest om het 
cliënteel weer warm te maken voor de rieten 
meubels, gebru iksvoorwerpen , manden in 
allerlei formaten, d ie de Grande Vannerie 
produceerde. 

Aangezien er ook in deze sector een moordende concurrentie heerste, was het 
noodzakelijk om nog een stap verder te gaan: handelsreizen onder andere naar Wal lonië, 
het Groot Hertogdom Luxemburg en later ook naar Noord-Frankrijk en Nederland, bleken 
hun doel niet te missen. Voortbouwend op de internationale traditie van de vorige 
fabrieken had men etalages in winkelzaken in Parijs en Londen. Handelsreizigers die op 
een commissie (5 %, later 7'.5 %) werkten, vormden het slu itstuk van de verkooptechniek. 
Zo slaagde men erin om op enkele maanden tijd het vertrouwen van het cl iënteel van de 
vroegere firma te herwinnen. 
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Om zeker te zijn dat het cl iënteel t ijdig zou betalen waren beschermende maatregelen 
nodig. Daarom weigerde het bedrijf wissels en volgde het klanten met 'mindere 
betaalkracht' secuur  op. Dankzij die inspanningen werd op 31 december 1 929, bij het 
afsluiten van het boekjaar, dat maar 9 maanden duurde, een positief saldo van 6 976.93 
fr. gepresenteerd. Ondanks de vreugde over dit resultaat doemden er donkere wolken op 
aan de horizon. 

5. Een nijpend gebrek aan l iquide middelen 

Als snel bleek immers dat de NV Grande Vannerie Flandria veel te weinig geld ter 
besch ikking had om haar werking uit te breiden. Zowel loonsverhogingen voor het 
bestuur, het uitkeren van dividenden ,  als een verdere vern ieuwing van de gebouwen 
bleven daardoor u it .  Het grootste deel van het startgeld van de NV was al uitgegeven voor 
het aankopen van het bedrijfsterre in .  Andere belangrijke uitgavenposten waren de 
personeelskosten, het aankopen van grondstoffen en het voeren van reclame. 

Om de dringende nood aan vers geld in te lossen werd al in het startjaar beslist om twee 
leningen aan te gaan: een eerste bij een particulier, genaamd Bernard Matthijs uit 
Lovendegem.  Van hem leende men 50 000 fr. tegen een intrest van 6.25 %, af te betalen 
in schijven van 1 O 000 fr. Een tweede bedrag van 1 00 000 fr. leende men bij de Banque 
de Bruges, waar G il l is Arthur Wil lems actief was 8• 

Ondanks deze kapitaalsinjectie bleef de nood aan geld groot. De beheerraad schoof bij 
het openen van het werkjaar ·1 930 het idee van een kapitaalsverhoging naar voor. Het 
opzet was een verhoging van 1 70 000 fr. (340 aandelen aan 500 fr. per aandeel) te 
realiseren, waarbij de bestaande aandeelhouders voorrang kregen bij de inschrijving9• 

Aan iedere aandeelhouder werd gevraagd om zijn aandelentotaal met de helft te 
vermeerderen.  Clementina Bonte l iet echter d i rect weten dat ze op haar tandvlees zat en 
onmogelijk aan de kapitaalsverhoging kon deelnemen . Dat de weduwe van Oscar De 
Prest het er financieel n iet zo goed voorzat, bl ijkt uit de talrijke aanvragen die ze deed 
voor een lening of voor het uitkeren van dividenden. Aanvragen die telkens werden 
geweigerd, wegens de instabiele toestand van de firma. U iteindelijk verkreeg ze in 1 932 
een lening van 1 500 fr. toegekend. Om haar enigszins tegemoet te komen zal de NV in 
1 934 niettemin 80 aandelen terugkopen weliswaar aan 50 % van de toenmalige waarde, 
die dan 500 fr. per aandeel bedroeg. 

Door het afhaken van Clementina en het n iet deelnemen van enkele andere 
aandeelhouders, onder meer Gi l l is Arthur Willems - de redenen daarvoor zul len snel 
duidelijk worden - sloeg men bij het zoeken naar investeerders een nieuwe weg in. Enkele 
bestaande aandeelhouders overschreden de vooropgestelde 50 % kapitaalsverhoging en 
ook enkele nieuwe aandeelhouders werden gevonden. Aan het eind van het jaar bleek er 
nog voor 59 000 fr. aandelen open te staan :  een pakket van 1 O 000 fr. aandelen zou 
opgenomen worden door ene Daneels uit Eeklo en voor 39 000 fr. zou door notaris N ijs 
in Oostburg aan de man gebracht worden. Deze personen bleven echter achterwege; 
enkel 20 aandelen (waarde 1 o 000 fr.) werden nog gekocht door de heer Dikkenberg, een 
arts uit Zuidzande10• Voor 49 000 fr. aandelen kon men dus geen koper vinden. 



De matig gelukte kapitaalsverhoging l iet een wrang gevoel achter. Om de put van de niet 
uitgegeven aandelen te delgen was men weerom genoodzaakt leningen aan te gaan. Zo 
leende men bij Joannes De Baets, een landbouwer uit Adegem, een som van 30 000 fr. 1 1 • 
Deze zeer voordelige lening werd afgesloten voor 6 maanden tegen amper 5 %. I n  een 
niet al te beste situatie moest de mandenmakerij de crisisjaren 1 930-1 932 doorspartelen. 

6. De internationale economische crisis 

De internationale economische recessie, die aanving met black Thursday, de crash van 
de beurs in Wall Street New York op 24 oktober 1 929, had ook haar weerslag op het 
Maldegemse bedrijf. In de eerste helft van 1 930 slaagde het er nog in om zich in een 
steeds verslechterend klimaat en igszins staande te houden: een plotse bestel l ing van 800 
zetels kon zelfs niet d irect uitgevoerd worden12 • Pas in ju l i  sloeg de economische recessie 
keihard toe. 

Om het hoofd boven water te kunnen houden dienden er zowel in het personeelsbestand 
als in het productieproces besparingen doorgevoerd te worden13• Maar l iefst de helft van 
het personeel werd afgedankt. Men schakelde dus over op een minimumbezetting en 
behield enkel de geschoolde en bekwaamste arbeiders. De productie werd afgesteld op 
de binnenkomende orders. Door de crisis en het u itbl ijven van grote bestel l ingen 
betekende dit een inkorting van de werktijden op maandag en zaterdag. Naast een aantal 
arbeiders werd ook de bureeljuffer ontslagen en zagen de beheerder en de oppasser een 
loonsverhoging aan hun neus voorbijgaan14• 

Tijdens de crisisjaren werd definitief gezworen bij de verkoop op commissie door de 
handelsreizigers. I n  1 930 vroeg réprésentant Voorspoels een voorschot van 3 000 fr. op 
de nog te verkopen meubels15• Blijkbaar kende deze verkoper de knepen van het vak. H ij 
bepleitte zijn zaak zodanig dat hij om zijn groote kosten te dekken en om de zaak dapper 
aan te pakken niet al leen een voorschot van 1 000 fr. kreeg, maar ook een commissieloon 
van 1 0  %16• Daartegenover stond dat hij tegen eind december 1 930 voor 200 000 fr. aan 
goederen diende verkocht te hebben.  Van zijn goede intenties kwam niet veel in huis; het 
vooropgestelde bedrag werd nooit gehaald en ook over de ijver van de verkoper bestond 
er twijfel bij de aandeelhouders. Voortaan zou iedere vertegenwoord iger tegen een 
commissie van 7.5 % moeten werken11• 

Doordat er voor de rietmeubelen bijna geen afzetgebied meer was, begon er binnen de 
sector een prijzenslag. Hierdoor gingen heel wat bedrijven op de fles. De Grande 
Vannerie Flandria probeerde dit op te vangen door goedkopere materialen (zoals afval 
van riet en malacca (riet uit Malacca, I ndië)) en herbruikbare onderdelen te gaan 
gebruiken. 

Deze maatregelen leverden een dubbel resultaat op: er was een stijgende verkoop en een 
groei van het klantenbestand, maar toch werd het jaar 1 930 afgesloten met 4 088.45 fr. 
verlies en ook de twee volgende jaren leverden een negatieve balans op. 



7. De affaire Gi l l is  Arthur  Wil lems 

De handelscrisis zou echter nog op een andere totaal onverwachte manier weerslag 
vinden in die Maldegemse n ijverheidstak. In maart 1 932 brak immers een groot financieel 
schandaal uit met Gi l l is Arthur Wil lems in de hoofdrol. 18 Naast zijn beroep als architect en 
zijn functie als afgevaardigd bestuurder van de NV, was hij ook actief als speculant en 
wisselagent bij de Banque de Bruges. H ij had daarbij een vrij groot cl iënteel opgebouwd, 
dat zelfs tot in Nederland reikte. Zijn specialiteit was investeringen op lange termijn.  Door 
de economische recessie mislukten veel van zijn investeringen,  waardoor tal van mensen 
hun spaargeld in rook zagen opgaan. Wil lems wou de confrontatie niet afwachten en toen 
het debacle aan het l icht kwam, nam hij de benen naar Antwerpen. Het gerecht raakte 
hem op het spoor na een huiszoeking in zijn woning in Maldegem en kon hem dezelfde 
dag nog arresteren in een hotel in Antwerpen .  

U i t  het gerechtelijk onderzoek kwam a l  snel de omvang van de schade aan het l icht: een 
veertigtal gedupeerden zagen voor 1 000 1 50 fr. beleggingen verloren gaan19• Om die put 
te delgen had Wil lems tussen 1 929 en 1 931  maar l iefst drie hypotheken aangegaan. Toen 
ook dit geen oplossing bleek te geven l iet de man zich fai l l iet verklaren. 

Doordat er niet veel kans was dat de slachtoffers hun geld zouden kunnen recupereren 
l iepen de gemoederen in het gerechtsgebouw in Gent meermaals hoog op: Wil lems kreeg 
verwijten naar het hoofd gesl ingerd en de gendarmen moesten hem in bescherming 
nemen. Ook vroeg hij een enkele keer om met een kap op zijn hoofd te mogen 
verschijnen,  om zo onherkenpaar te zijn20• 

Om de schu ldeisers tegemoet te komen werden alle goederen van Wil lems verbeurd 
verklaard. Verschil lende huizen - waaronder zijn eigen woonst in Maldegem -, gronden, 
ook zijn meubilair en zelfs zijn piano en radio gingen onder de hamer. Dit al les bracht 
slechts 269 400 fr. op21 • 

Kort na zijn arrestatie verstuurde Wil lems verschi l lende brieven naar zijn schuldeisers, 
waarin h ij de situatie poogde uit te leggen. In een brief aan de beheerraad van de Grande 
Vannerie Flandria22 vroeg hij om zijn ontslag als beheerder-bestuurder. De beheerraad 
besliste hem niet te ontslaan, maar voorlopig te schorsen, dit in afwachting van een 
grondig onderzoek van de boekhouding. H ierin kunnen we een teken van vertrouwen 
zien: in het kader van het ongunstige economische klimaat wensten de beheersleden 
geen overhaast en subjectief oordeel te vel len. 

Nadat de gerechtelijke procedure was afgelopen en Wil lems in vrijheid was gesteld, 
vinden we van hem tot in maart 1 936 geen spoor meer terug in de boeken van het bedrijf. 
Na die datum zetelt hij soms weer in de algemene vergadering23• Sporen van hem in de 
beheerraad vinden we terug vanaf 1 938. Tijdens zijn afwezigheid werden zijn taken 
overgedragen aan Emiel Ysebaert. 



8. Emiel Ysebaert: de motor van de rietmeubelfabriek, maar ook fietsenmaker 

Toen Emiel Ysebaert tot afgevaardigd bestuurder in de Grande Vannerie Flandria werd 
benoemd, had hij reeds een lange carrière in de mandenfabricage achter de rug. We 
schetsen de levensloop van een ondernemend man. 

Emiel werd op 7 februari 1 866 geboren als zoon van Pieter Bernardus Ysebaert en 
Paul ine De Meyere. Het gezin woonde in Kaprijke in de Voorstraat nr. 9. 

Nadat Emiel aan zijn mi l it iepl icht voldaan had, ging hij op zoek naar werk. Het is daarbij 
niet ondenkbaar dat hij aanvankel ijk terechtkwam bij de Kaprijkse onderneming 'Société 
anonyme la Vannerie Flamande'. Van die onderneming was Albert Van Oye één van de 
beheerders, maar h ij trok zich in 1 884 uit het bedrijf terug. Aan het eind van de jaren 
tachtig kwam het bedrijf in geldnood. Toen in 1 891  het fai l l issement werd aangevraagd 
was Emiel al uitgeweken naar de door Albert Van Oye in Maldegem nieuw opgerichte 
mandenfabriek Albert van Oye & Cie/Société beige des manufactures générales de rotins. 

De jonge Emiel Ysebaert. 

De vaardigheid die hij als mandenmaker aan 
de dag legde leverde hem na enkele jaren 
niet al leen de titel meester-mandenmaker op, 
maar ook een job als lesgever manden 
vlechten in  het verbeteringsgesticht in 
Ruiselede14 •  

I ntussen was Emiel op 1 5  november 1 889 in 
het huwel ij ksbootje gestapt met E lodie 
Werrebrouck (008.04. 1 867) ,  een 
fabriekswerkster uit Maldegem. Omdat de 
verplaatsing naar Ru iselede vrij ver was, 
verhuisden de pasgehuwden in 1 890 naar een 
kamer binnen het verbeteringsgesticht. Daar 
werden hun eerste twee kinderen geboren:  
Margareta (025.03 . 1 890) en Ju l ienne 
(025.03 . 1 891 ) .  Op 1 8  april 1 892 vestigde het 
gezin zich in Maldegem in de Vakekerkweg nr. 
50 15• Vermoedelijk werd de behuizing in 
Ruiselede te klein voor het snel groeiende 
gezin.  Na de twee meisjes volgden nog: 
Dionysius (008 .05 . 1 892) ,  Magdalena 

(021 .07. 1 893) , Sylvain (005. 1 1 . 1 894) en Bertrand (026. 1 1 . 1 897) . Later volgde nog een 
zesde: Gi lberta Magaretha Maria, (007. 1 0. 1 901 ) en een zevende, Gi lberta Margaretha 
Prosepha, (01 3.04 . 1 904) . 

Tijdens zijn periode in Ruiselede, waar h ij de jongens in het gesticht leerde manden 
vlechten, begon Emiel in Maldegem met een eigen fietsenfabriek. Hij reed met een 
zelfgemaakte fiets naar zijr.i werk en door de interesse van de bevolking volgden al snel 
bestell ingen. 



De fietsen van Ysebaert kenden succes: tussen 1 908 en 1 91 4  bracht hij maar liefst 1 481 
fietsen aan de man. Om aan de vraag te kunnen bl ijven voldoen en ook om in  betere 
omstandigheden te kunnen werken,  verhuisde het bedrijf naar de Markstraat 1 en een jaar 
later naar Markstraat 29. Naast een hulprijwielmaker werden ook de drie zonen van Emiel 
in het productieproces ingeschakeld. 

Emiel Ysebaert zou het beroep van rijwielhandelaar u itoefenen tot aan het overlijden van 
zijn eerste echtgenote op 1 6  februari 1 920. Hierna zul len de drie zonen het rijwielbedrijf 
in handen nemen. Emiel trok zich terug in  de Westeindestraat 1 26. Kort na de verhuis 
huwde hij voor een tweede keer met Cordula Sierens (0Maldegem, 03.08 . 1 879). Uit dit 
huwelijk werd op 1 8  j uni  1 924 een dochter geboren,  Ghisléna Denise Marie Ysebaert26• 

Het is niet volledig duidelijk of Emiel na de dood van zijn eerste echtgenote en de 
overname van de fietsenfabriek door zijn zonen weer voltijds actief werd binnen de 
rietmeubelproductie. Het bedrijf waar h ij destijds begon - Albert van Oye & Cie / Société 
beige des manufactures générales de rotins -, was bij de dood van Van Oye in 1 908 
overgenomen door Oscar de Prest en Alfred De Facq. Onder de naam Les Vanneries des 
Flandres bleef het bedrijf bestaan tot in 1 928. Toen het op zijn beurt overging in de 
Grande Vannerie Flandria had Emiel voldoende ervaring om een stap verder te gaan. Met 
een investering van 30 000 fr. werd hij n iet al leen aandeelhouder in het n ieuwe bedrijf, 
maar ook beheerder-oppasser. 

I n  deze functie, die nog het best te omschrijven valt als technisch di recteur, was hij onder 
meer verantwoordelijk voor de. dagelij kse werking en het onderhoud van de fabriek, het 
opvolgen van technische defecten ,  het beheer van de voorraden enz. Daarvoor was hij 
gerechtigd om uitgaven te doen tot en met 1 O 000 fr.21 H ij bekleedde dus een functie met 
veel verantwoordelij kheid. Het valt dan niet te verbazen dat Emiel als enige naast de 
afgevaardigd bestuurder Wil lems een loon ontving van 500 fr. per maand28• 

Reeds bij de start van het bedrijf werd aan de twee bezoldigde functies een 
loonsverhoging van een derde (500>665fr.) beloofd, een belofte die pas na één jaar 
ingewil l igd werd.  Daar waar de opslag eerst door het gebrek aan l iquide middelen 
tegengehouden werd, maakte de internationale crisis er definitief een einde aan. Voortaan 
zou er - op voorstel van de heren Cuelenaere, N ijs en Van Waefelghem - een surplus 
van 2 % van de winst uitgekeerd worden29• 

Toen het financiële schandaal rond Arthur Gi l l is Wil lems uitbrak nam Emile Ysebaert ook 
de functie van afgevaardigd bestuurder op zich , echter zonder extra-bezoldiging. Het 
schandaal zorgde er ook voor dat de boekhouding van het bedrijf anders aangepakt werd. 
Met het verdwijnen van 'Tuur Penne', zoals Wil lems in de volksmond heette, ging voor het 
bedrijf ook een pak kennis van bedrijfsbeheer verloren. Om die leemte te vullen werd 
vanaf 1 938 Germain Vrielynck als expert-rekenpl ichtige, met een bezoldiging van 1 200 fr. 
per jaar, aangesteld. Het was zijn taak afgevaardigd bestuurder Ysebaert als adviseur bij 
te staan. 

Dat Emiel Ysebaert begaan was met het bedrijf bl ijkt uit zijn stipte aanwezigheid op de 
tal rijke vergaderingen: op de algemene aandeelhoudersvergadering, de buitengewone 
vergadering en de vergaderingen van de beheerraad was hij de enige die altijd aanwezig 

1 54 1 was. Een ander teken van zijn engagement was de persoonlijke lening van 35 000 fr. die 



Emiel Ysebaert op 87-jarige leeftijd ( 1 953). 

Ik ben de verrijzenis en hel leven ; wie in 
Mil gelooft, al wa.re hij ook gestorven, hli 

. za.l leven ; en n.lwie in zijn leven in Mij ge
looft, za.l niet de eeuwige dood sterven. 

(Woorden v. J. Chr.) 

t 
BID VOOR DE ZALIGE RUST 

van :Mijnheer 

EMIEL · YSEBAERT 
weduwnaar van Mevrouw 

EJ,QDIE WERREBRIOUCK, 
echtgenoot vun Mevrouw 

CORDULA SIERENS 
ge-boren te Lembeke, op 7 Februari 1866, 
godvruchtig overleden te Ma.Idegem, op 21 
Maa.-t 1966, voorbereid door de heilige Sa.-

era.men ten en de Pa.useliikc Zegen. 

Groot zullen bil de Heer de verdiensten 
zijn van hen die de opvoedlnlf van !nm kin
deren ter harte nemen. (Lil. I Mach.) 

De dierbu.re Overledene �at de blilde ge
moedsrust va.n een overtuigde gelovige chris
t�n. Met voldaanheid bliltLe hij terug over 
een werkzaam en eerlijk zakenleven. Met 
oprechte genegenheid bleef bil trouw a.an ?.iJn 
vele vrienden. ook na. hun dood. :Met vaderlilke fierheid genoot hij de a.cht.ing van ziîn 
bloeiend na.geslacht. 

M'Ct gemoedeliike tederheid wiJdde hiJ, aun 
de ziide va.n ziin geliefde Echtgenote, zijn 
ht•ge ia.ren, door wijze godsvrucht ; rlJpend 
voor de eeuwigheid, begriipeud de roeping 
van de goede God. de Vader die ons gescha
pen heeft, de Zoon die ons verlost heeft, de 
H. Geest die ons de hemel opent. 

Heer, in uw handen beveel ik miin geest. 
Jezus, Ma.ria., Jozef, la.at mil in . vrede in 

uw heilig gezels<:bap sterven. 

hij verstrekte toen de f irma na de Tweede Wereldoorlog haar activiteiten heropstartte. Die 
lening zou echter geen zoden aan de dijk brengen. Tijdens de vereffeningprocedure zal 
de toen reeds 83-jarige nog als vereffenaar en gemachtigde voor meerdere 
aandeelhouders een laatste maal zijn verantwoordel ijkheid opnemen. Op 21 maart 1 955 
overleed Emiel Ysebaert in de gezegende leeftijd van 89 jaar. 

9. De strijd om het herstel en veran kering 

Gedurende het jaar 1 933 begon het langzame herstel: niet al leen werden een aantal 
achterstal lige betal ingen geïnd , ook twee eerder aangegane leningen ten belope van 1 00 
500 fr. werden volledig afbetaald30• 

Eveneens werd beslist om da commissielonen van de verkopers niet langer u it te betalen , 
zolang de cliënten die ze hadden aangebracht niet zelf hadden betaald. Tijdens de 
crisisjaren werden een aantal aankopen op krediet toegestaan , wat gezien de 
omstandigheden een riskante operatie was. J 1 ss 



Maldegem Hle.iwslra•I. 
Rue Heuve 

De Nieuwstraat begin van de jaren dertig. Tegenover de Grande Vannerie Flandria werden op relatief korte tijd een 

hele reeks verzorgde burgershuizen opgetrokken. Onder andere vinden we de wijd gekende fietsenhandel van het 

trio De Waele-Geyssens-Ysebaert. 

In de tweede helft van de jaren dertig kroop de Grande Vannerie Flandria langzaam uit 
het dal. Er was voldoende geld in kas en het magazijn was goed voorzien. Bestel l ingen 
bleven niet u it ,  het gevu ld orderboek l iet toe meer arbeiders aan te werven. Vooral de 
maanden apri l-mei-jun i  waren druk. In 1 937 bijvoorbeeld werd er maandelijks gemiddeld 
1 770 fr. aan lonen (totale loonkosten) uitbetaald31 , tijdens de drukke maanden april-mei
jun i  verdubbelden de loonkosten tot 3 765 fr. 

Dat de periode april tot en met jun i  de productie hoog lag, bl ijkt ook uit de kosten voor gas 
en elektriciteit: ten opzichte van een maandelijkse gemiddelde rekening van 1 9. 75 fr. 
betekent het gemiddelde van 35.40 fr. in de maanden april tot juni  (met een piek van 55 
fr. in mei) een forse stijging. 

De hoge productiviteitsgraad, gepaard aan een even hoge verkoop zorgde voor veel cash 
geld. Voor de eerste maal in het achtjarige bestaan was het mogelijk om dividend uit te 
keren: op 1 maart 1 937 kreeg iedere aandeelhouder een mooie retour van 25 %32• 

1 0. De Tweede Wereldoorlog: het begin van het einde 

De onzekere internationale politieke situatie was begin 1 940 zeer verontrustend, wat zijn 
invloed had op de lokale economie. In de laatste algemene aandeelhoudersvergadering 
op 1 3  februari 1 940 voor het u itbreken van de Tweede Wereldoorlog zien we dat aan de 
beheerraad toestemming gegeven wordt om 'de mogelijkheid te onderzoeken om tot 
l iqu idatie en verkoop van de NV over te gaan'33• Een teken van pré-oorlogsdefaitisme? 
Dat er inventaris gemaakt werd van de goederen en grondstoffen op 1 mei, tien dagen 

1 56 1 voor de Duitse inval, bevestigt het besef van een acute oorlogsdreiging34• 



Gezicht op een werkplaats in de fabriek. De grote wasmand rechts waaraan een arbeider bezig is wordt nog uit 

wijmen gemaakt; ze is afgebeeld op de volgende bladzijde. 

Ondanks de sombere vooruitzichten zorgde de Achttiendaagse Veldtocht en de 
daaropvolgende inname van het Belgische grondgebied door de Duitse troepen niet d irect 
voor een weerslag op de economische activiteiten. Reeds drie dagen na het einde van de 
veldtocht werden in het kasdagboek opnieuw verkopen opgetekend35• 

Toch zou de oorlog zich langzaamaan laten 
voelen . In 1 941 - 1 942 ging het klantenbestand 
achteruit, bracht inkwartiering van soldaten 
extra kosten met zich mee en zakte de 
productie sterk terug38• Door de toenemende 
schaarste gingen de grondstoffenprijzen sterk 
omhoog: tussen 1 937 en het einde van de 
productie in 1 943 ging de prijs voor eclisse met 
1 5.5 %, voor riet met 71 % en voor malacca 
met maar l iefst 91 % de hoogte in .  



Vis mand. 

Wasmand. 

Enkele nog bewaarde producten van de Grande Vannerie Flandria. 

Het gamma van de Grande Vannerie Flandria 

Het overgrote deel van de productie van het bedrijf bestond uit zitmeubelen31• Met 
ongeveer 75 % namen de verschillende modellen zetels daarvan het leeuwendeel in. 
Zetels maakte men in gewone en luxueuze modellen, ook ligzetels, kinderzetels en 
kinderligzetels werden geproduceerd38. Daarnaast werden ook tafels, matten, paravants, 
taboeretten, stoelen, canapés, coupés, jardinières en voetbanken gemaakt. 
Ook gebruiksvoorwerpen en luxeartikelen ontbraken niet: fietszadels, bloemenstaanders, 
vogelkooistaanders, schemerlampen, poppenkarretjes en verschil/ende soorten manden 
(vis-, witloof-, mossel-, brood-, kolen-, fiets-, was- en naaimanden). Deze producten 
werden vervaardigd uit riet, malacca, moël/e (merg van riet), eclisse (fijne, soepele houten 
latten) en boondos(?). Daarnaast werden ook nog manden uit wijmen (wissen) 
vervaardigd. 



voetbank; 2 1 ;  2% 

borstel; 5; 0% 
varia; 16; 2% 

tafelblad; 32; 3% 

mand; 22; 2% 

De producten van de Grande Vannerie Flandria. Het grootste deel bestaat uit zetels. 

Deze mokerslagen l ieten voor de jaren 1 941 -1 942 financiële put van 33 873.26 fr. na. Het 
was dan ook verrassend toen in 1 943 een relatief grote verkoop (bruto 1 6  248. 1 0  fr.) te 
noteren viel .  Samen met de inning van maar l iefst 5 1 79. 70 fr. aan uitstaande schulden, 
leverde dit een positief saldo van 5284.69 fr.39 op. Door de eerder vermelde moei l ijkheden 
werd de productie in de loop van 1 943 sti lgelegd. De kostenbesparingen die dit opleverde 
op vlak van verwarming, elektriciteit en lonen hebben ongetwijfeld bijgedragen tot een 
positieve balans. 

1 1 .  De naoorlogse periode 

Na de Tweede Wereldoorlog was het voor elk bedrijf een hele opdracht om zijn activiteiten 
te herstarten. Ook de Grande Vannerie Flandria trachtte zich in 1 945 opnieuw op het 
voorplan te plaatsen,  maar door een toch ietwat tegenvallende verkoop van 1 6  292. 75 fr. 
leverde dit slechts een winstmarge van 852.88 fr. op40• Dit was veruit onvoldoende om het 
verlies van 1 944 (6 872.75 fr.) en het verlies van 1 946 (4 599.04 fr.) te compenseren. 

Daarenboven besloot de naoorlogse regering Pierlot in oktober 1 944 om de overvloed 
aan cash geld aan te pakken en tot de zogenaamde Gutt operatie over te gaan41 • Na de 
verplichte inlevering van de in omloop zijnde bi ljetten mocht elke burger nog over 2 000 
fr. in n ieuwe bi ljetten beschikken. Van de rest van zijn geld was 40 % tijdelijk niet 
beschikbaar, 60 % werd omgezet in een lang lopende lening, die l iep tot 1 971 . Voor de 
NV betekende het een tijdel ijke bevriezing van 4 000 fr. bij de Bank van Brussel en een 
blokkering op lange termijn van 6 000 fr. 42 j 1 59 



1 2. De G rande Vannerie Flandria gaat in vereffening 

De slechte zakencijfers en de onwil van de aandeelhouders om verder te gaan met het 
bedrijf, leidden het definitieve einde in .  Op de laatste buitengewone vergadering van de 
aandeelhouders op 30 apri l 1 949 werd overgegaan tot het ontslaan van de raad van 
beheer en de raad van toezicht en tot het goedkeuren van de slotbalans in de boeken43• 
Voor 862 van de 922 aandelen was er presentie in persoon of in vertegenwoordiging. 

Emiel Ysebaert vertegenwoordigde zichzelf, de famil ie De Waele-Van Acker en Rudolf De 
Bruyn. De heer Dikkenberg was niet present. De aandeelhouders stelden in die 
vergadering ook de vereffenaars aan: Louis Callewaert uit Eeklo en Emiel Ysebaert 
werden daarvoor verkozen en kregen als vergoeding 1 0% van de terugbetaalde bedragen 
aan de aandeelhouders. 

Met het in vereffening gaan was het voor de aandeelhouders natuurl ijk de bedoeling 
minstens hun geïnvesteerde kapitaal te recupereren ,  waarbij ze bovendien nog het l iefst 
zoveel mogelijk winst zouden maken. Om een zicht te krijgen op de eigendommen en de 
financiële toestand van de NV hadden de voornoemde vereffenaars reeds in 1 948 
inl ichtingen ingewonnen over de geschatte waarde van de gebouwen (41 0  000 fr.) en van 
de materialen (4 000 fr.) 44• 
De financiële toestand van de NV was echter minder rooskleurig. Door de negatieve 
resultaten van de laatste jaren waren de bankrekeningen slecht gespijsd. Bij de 
vereffening stond er slechts 4 542.59 fr. op de vier verschi l lende rekeningen , ver van 
voldoende om de uitstaande .schuld van 35 000 fr. aan Emiel Ysebaert terug te betalen. 
De opbrengst van de verkoop van de gebouwen diende dus niet al leen om de 
aandeelhouders uit te betalen . 

STÉ om.tuz.E Dlil B.ELOIQtm 
1940 1941 1942 1943 

160 1 Bewegingen van de banktegoeden 1 940-1 949. 

1944 1945 1946 1!M7 1948 1!M9 
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Na de schatting van de onroerende goederen werd tot de verkoop ervan overgegaan. De 
gronden van het bedrijf werden in verschi l lende loten opgedeeld ,  zodat er zich meerdere 
kopers konden aandienen. De laatste gronden werden pas in april 1 950 verkocht. 

De verkoop van gronden en gebouwen bleek een grote meerwaarde op te brengen. Het 
geschatte waarde van 41 O 000 fr. werd met een opbrengst van 845 200 fr. met maar l iefst 
435 200 fr. overschreden . Onder de kopers vinden we Emiel Ysebaert (75 000 fr. ) ,  de 
Regie van Telegraaf en Telefoon (200 000 fr. ) ,  Urbain Martens (475 000 fr. ) ,  Prosper 
Geyssens (85 000 fr.) en Prosper De Laere (6 200 fr. ) .  De Laere bewoonde een pand,  
palend aan de mandenfabriek45• 

Met de opbrengst van de verkoop kon de waarde van de aandelen vol ledig terugbetaald 
worden. Daarin werden de reeds uitgekeerde dividenden ( 1 -3) n iet meegerekend (die met 
233 850 fr. toch ook al 60% v.Qn het totaal geïnvesteerde kapitaal betekenden) 46• Bij het 
afsluiten van de vereffening werd nogmaals een dividend (nr. 4) van 70 % op het in itiële 
kapitaal uitgekeerd. Dit betekende dat de aandeelhouders maar l iefst 1 30 % winst 
maakten op hun in het jaar 1 929 geïnvesteerde kapitaal47• 1 1 61 



Gezicht op de herberg De Vooruitgang met erachter bedrijfsgebouwen van de Vannerie, genomen vanaf het 
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Het kapitaal ( 1 949) bij het stopzetten van de activiteiten en de u itgekeerde dividenden (1 929-1 951 ). 

Op de laatste bu itengewone vergadering van de aandeelhouders op 4 augustus 1 951 
werd de verdeling goedgekeurd48• Aan de vereffenaars Emiel Ysebaert en Louis 
Callewaert werd een vergoeding van respectievelijk 55 000 en 30 000 fr. toegewezen•9• 
Met het ontlasten van deze vereffenaars was er een eind gekomen aan het 22-jarige 

1 62 I bestaan van het bedrijf. 



woning (vanaf 1 938) '---------. 

.8.. Werkplaatsen 
en magazijnen 

Werkplaatsen en burelen van de Grande Vannerie Flandria, begin de jaren dertig. 
A-8 perceelsscheiding in 1 938. 

Percelen te koop aangeboden in 1 951  . 
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Een opname omstreeks 1 970. Waar vroeger de fabriek stond zien we het café De Loskaai (eigendom van de 

brouwerij Tytgadt, achtereenvolgens 
. 
u itgebaat door Cyriel en Pieter De Lille), het gebouw van de RTT, de 

electrozaak van Emiel Ysebaert, de woning van Prosper Geyssens, en een hele reeks nieuw gebouwde woningen. 

Na het uitkeren van de laatste dividenden aan de aandeelhouders op 1 mei 1 954 bleef 
echter nog één zaak niet afgehandeld, nl. de vergoeding voor oorlogsschade. Tijdens de 
vereffening werd hiervoor geen enkele regeling getroffen .  Desondanks maakte de 
voormalige NV daar nog kans op. De vergoeding werd gebaseerd op schade geleden 
tengevolge van de oorlog en de bezetting (besch ietingen, inkwartiering, opeisingen, . . .  ) en 
het eventueel financiële verlies geleden tijdens de Gutt operatie. Het Ministerie van 
openbare werken en van wederopbouw stelde het bedrag van de geleden schade vast op 
34 270 fr. 

13. Tot slot 

Met het verdwijnen van de Grande Vannerie Flandria kwam een einde aan de fabricatie 
van manden en rietmeubelen op de locatie hoek N ieuwstraat-Stationsplein. Zij had er 
ruim zestig jaar bestaan , het eerste bedrijf was een fabriek van Albert Van Oye in 1 890-
1 891 . Dit bedrijf en de erop volgende tot 1 928 zijn nog voorwerp van verdere studie. De 
afbraak van de Grande Vannerie Flandria omstreeks 1 950 en de verkoop van het 
bedrijfsterrein bracht mee dat op het eind van de Nieuwstraat en tegenover het station 
een reeks nieuwe woningen of handelszaken gebouwd werden, wat aan de wijk een heel 
nieuw aanzicht gaf. De RTT nam een aanzienl ijk deel voor haar rekening, vroegere 
aandeelhouders en/of hun nakomelingen bouwden er een woning. Uiteindelijk verdween 
ook het café De Loskaai (een eigendom Tytgadt) voor een uitbreiding van het RTT 
gebouw. 
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Joe English, zoon van Henry, 

ontwerper van het 

heldenhuldekruis, naar Iers model. 



Îî// 1918 
Hugo Notteboom 

1 .  Geboren in Waterford, Ierland 

Op 1 7  maart 1 853 wordt in de Ierse stad Waterford, hoofdstad van het gelijknamige 
zuidelijk gelegen Ierse graafschap, in het gezin English een zoon geboren: Henry. Het is 
een zeer slecht moment om op de wereld te komen, vooral dan in Ierland. Het land kent 
immers een van de rampzaligste periodes uit zijn bestaan. Al sedert jaren leeft de 
bevolking op de rand van de armoede. De aardappelplagen die in 1 845 beginnen en pas 
rond 1 852 eindigen veroorzaken de dood van ongeveer een mi ljoen leren ,  terwijl nog een 
mi ljoen uitwijkt, naar vooral de Verenigde Staten. De Ierse bevolking zal in nog geen 
decennium met ongeveer een vierde zijn verminderd. Over deze verschrikkelijke Great 
Famine, beter bekend als the Irish Potato Famine of the Great Hunger zullen al le 
volgende generaties nog met afgrijzen spreken. N iet enkel Ierland wordt door een 
aardappelplaag getroffen. Heel Europa, en dan vooral Vlaanderen, waar het dagelijkse 
voedsel voornamelijk uit aardappelen bestaat, wordt erdoor getroffen .  

Cesar Gezelle in Ons Volk ontwaakt van 27 ju l i  1 9 1 2 : " Tot toppunt van ongeluk kwam de 
aardappelplaag in 1845. In 1846 was het volle ondergang in 't landelijk bestaan. Al het 
buitenvolk nam zijne wijk naar de steden. Het sterfgetal steeg, de geboortecijfer daalde; 
er waren bijna geen huwelijken en het getal der misdadigers groeide aan zoo dat het 
verschrikkelijk was om aan te zien. Het noodlottig gevolg van dien droeven toestand was 
dat ons volk ten alle kante uitweek, naar de groote steden van het binnenland en ook naar 
Frankrijk. De jaren veertig! Daar spreken de menschen nog van als een van de zwaarste 
beproevingen die Vlaanderen ooit heeft doorgemaakt. " 

Die hongersnood zorgt voor een breuklijn in de geschiedenis van Ierland. Niet alleen op 
demografisch gebied, ook het politieke en zelfs culturele leven ondergaat grondige 
wijzigingen. Verschi l lende nationale bewegingen ijveren voor lerlands polit ieke 
zelfstandigheid. Het is in Ierland allesbehalve prettig leven, uitgezonderd dan voor de rijke 
Engelse grootgrondbezitters die de stugge en zeer katholieke leren met genoegen 
onderdrukken. 



1 68 1 

Meer dan waarschijn l ij k  is het die desastreuze economische toestand,  de onderdrukking 
en de politieke instabi liteit, die Henry English doet uitwijken naar België meer bepaald 
naar Vlaanderen,  want tussen Ierland en Vlaanderen is er een zekere affiniteit. Henry 
Engl ish kwam als weesjongen naar V laanderen, vestigde zich in Brugge als borduurder 
en maakte er kennis met Marie Dinnewet, met wie hij in het huwel ijk trad. 

2. Engelsen en leren in Brugge 

Henry Engl ish is vanzelfsprekend niet de enige immigrant. I n  Brugge maken de 
Engelstal igen aan het eind van de 1 9de eeuw zelfs een belangrijke bevolkingsgroep uit -
ze zijn toch met een paar duizend - die de beschikking hebben over een kerk voor de 
Angl icaanse eredienst, waarvan de vicar door het stadsbestuur bezoldigd wordt. Ook 
worden er toneelvoorstel l ingen gespeeld in de Engelse taal ,  en dit tegen schappelijke 
toegangsprijzen. Ze baten ook eigen handelszaken uit en frequenteren graag de English 
Club. Die is rond 1 840 opgericht en de gentleman kunnen er hun whisky of sherry drinken 
en Engelse papers lezen. Geïmporteerd Engels bier kan men drinken in verschi l lende 
pubs: Taverne Anglaise, Café Anglais, Au Nouveau Bar Anglais, Taverne Brittania, Café 
Victoria - Bar Anglais enz. Een antiquair biedt old wooden carving aan, er is zelfs een 
English chemist, versch i l lende Engelse sportclubs zoals Cercle en Club danken er hun 
ontstaan aan, en natuurlijk ook Engelse scholen en het Engels klooster. Dat de Engelsen 
desondanks een aparte groep bl ijven, wordt aangetoond door het feit dat Brugse bengels 
de excentrieke Engelsen bijzonder graag pesten. 

Het gezin van Henry English-Dinnewet met tien kinderen: Vooraan zittend: Antoinette, Patrick. moeder M ri 

Dinnewet, Marguerite. Midden: Willy, Gabriëlle, Henriëtte, Madeleine. Achteraan: Joe, Mary, vader Henry Engllsh, 

Michiel. 
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ENGL!Sl), VRIJDl'\GMftRl\T,1, BRUGGE 

Goudborduurder Henry English. 
Rechts: reclame van de borduurzaak English. 

3. Het gezin van Henry Engl ish 

Door zijn huwelijk met het Brugse meisje Marie Dinnewet op 27mei 1 879 vestigt Henry 
English zich definitief in Brugge. Hij oefent het beroep van goudborduurder uit in zijn 
woning aan het Sint-Salvatorskerkhof en later woont het paar aan de Vrijdagmarkt 
nummer 1 .  

. .  

De Engelse en Ierse immigranten spelen een belangrijke rol bij de promotie van de 
Neogotische revival , een in die tijd succesvolle kunstvorm die zich uit in gebouwen, 
interieurs, schi lderijen enz. Ook Henry speelt als Ecc/esiastica/ Embroider een rol bij die 
neogotische opleving. Ontelbare veren igingen bestel len er hun vlag en vele pastoors 
komen er geborduurde kazuifels en andere kerkgewaden halen. 

Het borduuratelier 'Huis E�gl ish' bl ijft actief tot in 1 948 onder de leiding van de dochters 
van Henry en van zijn zoon, kanunnik Michiel English. Met het overlijden van dochter 
Antoinette wordt de zaak gesloten. 1 1 69 
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Ontwerp voor de vlag van de Lembeekse Oud-strijdersvereniging 
uit het atelier English. 

Het gezin wordt gezegend met dertien kinderen, waarvan drie heel jong sterven. Henry 
zorgt ervoor dat die al lemaal een behoorlijke opvoeding krijgen. Vader Engl ish is een 
braaf, eerlijk, maar wel streng man. Hij is een fervente natuurliefhebber en het l iefste wat 
h ij doet, is rondrijden met de fiets in de omgeving van Brugge en Zeeuws-Vlaanderen. 
Reizen, ontdekken van andere landen, de wereld in zich opnemen is een famil ietrek 
waaraan slechts weinig fami l ieleden kunnen weerstaan. 

4. De kinderen u it het gezin:  

1 .  Mary (Molly) 
Geboren in Brugge in 1 880, b l ijft ongehuwd. 
Bij de geboorte van zijn eerste kind is Henry 28 jaar oud. 

2. Henriette (Jette) 
Een jaar na de geboorte van Molly wordt Henriette geboren. Ook Henriette bleef 
ongehuwd. 

3. Joseph Alphonse Marie (Joe) 
Joseph Alphons Marie die al le Vlamingen kennen als Joe English, wordt op 5 augustus 
1 882 in Brugge geboren. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is h i j  soldaat. De onrechtvaardige behandeling die de 
Vlamingen er ondergaan, laat hem niet onberoerd. Ontelbaar zijn de taferelen die hij 
tekent over de gruwelen van de oorlog. 
Joe, die zich tot Belg laat naturaliseren en in Antwerpen studeert aan de Koninkl ijke 
Academie, huwt op 1 4  juni 1 9 1 0  met de Antwerpse muzikante Lisa Goedemé. Het 
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Bidprentje van Joe-Alfons English en van zijn echtgenote Eliza Goedemé. 

echtpaar krijgt twee kinderen, Raf en Godel ieve. Sti laan raakt Joe bekend als tekenaar en 
kunstschi lder die vele prijzen in de wacht sleept, onder andere de prijs van Rome (telkens 
de tweede prijs in 1 904, 1 907, 1 909) en de Godecharleprijs (eerste prijs in 1 907) . H ij 
i l lustreert t ijdschriften en boeken,  ontwerpt vlaggen,  prentkaarten , s lu i tzegels en 
omslagen en schildert ook portretten en stadsgezichten. Vooral met het i l lustreren van 
Rodenbachs Gudrun breekt hij door in Vlaanderen. 
Door toedoen van zijn vriend Sam De Vriendt worden een aantal ol ieverfschi lderijen en 
aquarellen, die Veurne tijdens de oorlog voorstellen tentoongesteld in het stadhuis aldaar. 
"De Mystische Stad" bl ijft er permanent hangen. Sam is een zoon van Jul iaan De Vriendt, 
leraar van Joe English tijdens zijn jaren op de Antwerpse academie. 
Dat ook grafzerkjes van Vlaamse soldaten het "Mort pour la Patrie" krijgen, krenkt hem en 
met in  zich de koppigheid van zijn Ierse afkomst, verzet hij zich met tal van andere 
frontstrijders tegen deze kaakslag. Joe ontwerpt in 1 91 6  voor de Vlaamse gesneuvelden 
het bekende Iers-Keltische grafkruis en versiert het met een vliegende Blauwvoet, 
symbool van de Vlaamse strijd en met het AVV-VVK, spreuk bedacht door Frans Drijvers, 
later onderpastoor van de Sint-Paulusparochie in Antwerpen. Het al lereerste door Joe 
ontworpen kruisje wordt op het graf van Firmin Deprez geplaatst. Nu nog ziet men op een 
aantal West-Vlaamse kerkhoven dergelijke grafzerkjes staan,  bijvoorbeeld in Watou en 
Steenkerke. 

Twee maanden voor het einde van de oorlog, op 31 augustus 1 9 1 8 , overlijdt Joe in het 
legerhospitaal L'Océan te Beauvoorde (Vinkem) aan de gevolgen van een onbehandelde 
blindedarmontsteking. De verslagenheid is groot, want Joe is een bekend frontsoldaat. Hij 
wordt op 3 september begrav.en op de Belgische mi l itaire begraafplaats van Steenkerke, 
deelgemeente van Veurne. Op deze begraafplaats l iggen 534 Belg ische soldaten en 30 
gesneuvelde Britten.  Er zijn in Steenkerke nog negen graven met een Heldenhuldekruis, 
zoals het oorspronkelijk door Joe English was ontworpen. l 1 7 1  



De gekende tekening van Joe English voorstellend 

de gebroeders Van Raemdonck, gesneuveld 
op 26 maart 1 9 1 7. 

Het gedenkteken op het graf van Joe English, 
in Steenkerke, ingehuldigd tijdens de eerste 

IJzerbedevaart op 4 september 1 920. 

Aan het graf van Joe Engl ish wordt de kiem gelegd voor de IJzerbedevaarten. In 1 920 
verzamelen enkele vrienden en talrijke oud-strijders zich rond het graf waar een 
monument wordt onthuld en waar onder andere professor Daels een toespraak houdt. Er 
wordt besloten elk jaar terug te komen: de IJzerbedevaart is geboren . . .  In 1 932 wordt het 
l ichaam van Joe bijgezet in de crypte onder de IJzertoren. Tegen een drummer van de 
IJzertoren wordt een negen meter hoog monument geplaatst voor Joe; na de het 
dynamiteren van de toren in 1 946 komt het verminkte beeld tegen de Paxpoort te staan. 
Het grafmonument van Joe staat nu vóór de Paxpoort, en de benedenverdieping van de 
IJzertoren wordt de Joe Engl ishzaal genoemd. 

Nog tijdens de oorlog wordt op initiatief van enkele Vlaamse intellectuelen (De Pi llecyn, 
Daels, Verschaeve) het Heldenhuldewerk opgericht. Als symbool kiezen zij voor het door 
Joe ontworpen kruis, wat hen niet in dank wordt afgenomen door de Belgische overheid, 
tot tweemaal toe worden de zerkjes door 'onbekenden' geschonden. De spreuk AVV-VVK 
wordt met cement bestreken en in 1 925 worden in Adinkerke niet minder dan 1 25 zerkjes 
stukgeslagen en worden de brokstukken gebruikt voor de aanleg van een nieuwe weg. 
Joe English zal bekend bl ijven voor zijn inzet in de Eerste Wereldoorlog aan de IJzer, voor 
het 'Nooit meer oorlog' en voor de culturele invull ing van de Vlaamse frontbeweging. I n  
zijn korte leven is h ij erin geslaagd een omvangrijk oeuvre samen te  stellen, gaande van 
schilderijen over grafisch werk tot ontwerpen voor textiel. I n  2008 werd in Diksmuide een 
retrospectieve tentoonstel l ing ingericht over Joe English als kunstschilder. 



4. Michiel (1885- 1962) 
Historicus M ichiel English wordt priester in het bisdom Brugge. Naast zijn pastorale taken 
wijdt hij het grootste deel van zijn leven aan opzoekingen en gesch iedenis. In tal rijke 
h istorische tijdschriften, maar ook in dag- en weekbladen, worden zijn bijdragen 
gepubl iceerd. Ook in Appeltjes van het Meetjesland verschijnen enkele van zijn bijdragen. 

1 957 Watervl iet: de altaar-sch ilderijen, de habijten 
1 958 De kerk te Adegem in 1 600 
1 959 Pastoorsl ijsten Adegem 
1 960 Het gild van 0.-L.-Vrouw van Aardenburg naar Sint-Laureins? 
1 960 Sint-Jan-in-Eremo 
1 961  Het gezelschap vanden choore te  Eeklo in 1 571  
1 96 1  Een eremiet schoolmeester te Eeklo in 1 727 
1 961 Het voormalige dekanaat Aardenburg 

Michiel is archivaris-bibl iothecaris van het 
Bisdom Brugge en raakt vooral bekend met 
zij n Oagklappers, kron ieken over de 
geschiedenis van de Brugse parochies,  die 
verschijnen van 1 945 tot 1 962, eerst in 
Kerkelijk Leven en later in Paroch ieblad
Brugge. Ze werden gebundeld en 
u itgegeven in zes delen.  Zijn rijke 
bibl iotheek bevindt zich in de Biekorf, de 
Brugse stadsbibl iotheek, in het fonds 
English, en in de Provinciale bibl iotheek 
van West-Vlaanderen. Het is mede door 
zijn toedoen dat de zusters van de Orde 
van het Hei l ig  Graf in 1 952 kunnen 
verhuizen naar het slot van Male. Michiel is 
een man met een bijzonder gevoel voor 
humor, talloze anekdotes doen daarover 
de ronde. 

5. Madeleine (Lonne) 
Geboren in 1 887, ongehuwd. 

6. Wil/y 
Geboren in 1 889, gehuwd. 

Wil ly trekt naar Canada en brengt het er tot bankdi recteur. Hij huwt er met Stella Burns 
en het paar krijgt acht kinderen. 

7. Gabriel/e (Gaby) 
Geboren in 1 890, ongehuwd. 



8. Marguerite (Petite) (8 juni 1893 - 22 juli 1972) 
Marguerite ( in het gezin wordt ze Petite genoemd) treedt binnen bij de Zusters van Liefde 
aan de Molenaarsstraat in Gent en wordt er op 9 december 1 91 4  geprofest onder de 
naam zuster Gonsalve. In 1 91 5  belandt zij in Eeklo, waar zij lessen volgt in de 
normaalschool en in 1 9 1 8  wordt ze gediplomeerd. Zuster Gonsalve krijgt de kans verder 
te studeren in Brussel waar ze in 1 93 1  afstudeert als regentes tekenen. Voortaan mag ze 
nu ook les geven in het middelbaar en normaalonderwijs. Ze kweekt bij ontelbare 
onderwijzeressen zin aan om te tekenen. Haar lessen verlopen steevast in het haar zo 
typische 'beschaafd' Brugs. Ook geeft ze lessen in handvaardigheid. In haar lessen legt 
ze steeds de nadruk niet HOE het kon, maar wel hoe het KON .  Bij een bezoek van een 
inspecteur zegt hij tot de leerl ingen dat ze wel nooit zul len kunnen vermoeden van welke 
talentvolle lerares ze les krijgen. Slechts enkele intimi in het klooster weten immers dat 
soeur Gonsalve een Engl ish is. 

Voor de kloostergemeenschap is ze een echte 'zalvende' zuster in het dan nog uiterst 
strenge kloosterleven: met veel l iefde en een vleugje humor, weet ze al le moei l ijkheden 
te overwinnen. Lachen en l iefhebben is haar devies. Ze is nooit ziek, mist geen enkele 
godsdienstige plechtigheid, verrast haar medezusters en leerlingen op verjaardagen, met 
kerstmis en nieuwjaar en andere bijzondere dagen steeds met een kleine geschilderde 
attentie. Voor haar zijn het bijzondere dagen als Joe, Michiel, Wil ly, Lonne, Pat en andere 
neefjes en nichtjes en fami l ieleden in Ten Doorn op bezoek komen, want zelf de famil ie 
bezoeken is dan totaal u itgesloten. Veel nichtjes studeren in het instituut en de famil ie 
Engl ish is er door al le zusters gekend en bemind. 

Van haar vader erft ze de l iefde voor de natuur: haar dieren en bloemen worden door haar 
bijzonder goed verzorgd en talloze malen getekend en geschilderd. Elke gelegenheid 
neemt de zuster te baat om haar 'beschermel ingen' te vereeuwigen. Die artistieke aanleg 
is bl ijkbaar een fami l iale trek. Tot op het einde van haar leven bl ijft ze bekommerd om haar 
sch i ldpad, haar gekwetste mus, haar bloemen . . .  

Marguerite English, zuster Gonsalve, tijdens haar jubileum In 
0.-L.-Vrouw Ten Doom In Eeklo. 



Zr. Gonsalve verraste familie en kennissen met fijn geïllustreerde brieven. 

'Pietje Zalf' of 'Tante Petite' \(()Or de fami l ie heeft het de laatste jaren van haar leven niet 
makkelijk. Als 'dame de chambre' verbl ijft ze verplicht in de infi rmerie van het klooster, 's 
zondags wordt ze de tuin rondgereden door haar trouwe verzorgster. Ze gaat zeer zacht 
heen op 22 jul i  1 972. / 1 75 



• Zie de voi<I• in de luchr ... tn de lclits op het vtld .. . • 

(M•rh. 6 ;  26, 26) 
"t 

Gedenk in uw vroom gebed 

ZUSTER G O N SA L V E  
Marguerite English 

i<borcn re Bron•. op s juni J 89 3 ; 
gtprofest als zwtu vJ.n Liefde ,·:an Jezus en MJriJ 

re Gent, op 9 dee<mber J 9 H .  
e n  stichrend onrslapon in d e  Heer. 

re Eeklo. op 22 juli 1 972. 

Twee Je.men Vln christelijk< wosdom g•ven het 
ontstaan aan dit schoon eeslacht waaruit ze groeide : 

het groene, moeJig< Ierland en 
het vruchtb»r Vlaonderen n•bij de ze<. 
V•nuit het christtlijk ge:in EnRlish dr•gen de k in·  

deren in hun eigen leven mee : trouw 33n Kerk  <n Geloof 
••n Christus en Zijn huis. 

Zwter �onsalve wos. tussen hen ollen, een eigen 
pmo�nhjkhe1d m doen en l•rcn, in denken en spreken. 

�ag<lijks zong ze, mtt de natuur en voom•mclijk met de veuiclkens " mte, lofhymncn rot de Sch<ppcr. 

H•_•r ltven bn� toverde ze schoonheid in een h>nd. 
omdr.131, 

_
en 

_
ze leidJe de jeugd bij het ontdekken van 

schoonheid in kleur. lijn of vorm. 

Kwisri� �»ide ze de vrcu�de om zich hoen, door 
•�n hu�onmsche zot of een froai venelsel. Doch zij die 
dieper ::ien dan de uiterlijke f>eetrcn v.n de mens<lijkc 
exisu:nne, weten hoe innit Zuster Gons:alve met de Heer 
verbondro ledde, in wel en wee, 

In iO<de en kwade dogtn, 
voor lijd en eeuwigheid en hoc ze juist 

dUrdoor hur lijdensnacht kon lngo;n, • 

9. Antoinette (Tony) 

Vader Henry English. 

Geboren in 1 897 bl ijft Antoinette, zoals al haar andere zusters, ongehuwd. Vader Engl ish 

zou daarover eens gezegd hebben: "Er mag komen wie wil ,  als ze mijn dochters maar met 

rust laten". Blijkbaar zijn de meisjes toch niet echt trouwlustig, want ook na het overlijden 

van hun vader bl ijven ze al lemaal vrijgezel .  Met het overlijden van Antoinette in 1 948 komt 

een einde aan het borduuratel ier English. 

10. Patrick (Pat) 
Patrick wordt in 1 899 geboren en huwt met Paula Ryckborst. Het echtpaar krijgt drie 

dochtertjes. Het gezin woont in een mooie, oude Brugse woning, d ichtbij het atelier waar 

Pau la's schoonvader zijn zaak gevestigd was. Het is mevrouw Ryckborst die ons indertijd 

heel wat bijzonderheden over de famil ie meedeelde. 



5. Het overlijden van Henry English 

Op 1 6  juni  1 91 8, in vol le oorlogstijd nog, vertrekt Henry te voet vanuit Brugge naar Eeklo, 
waar hij zuster Gonsalve, zijn pas gediplomeerde dochter wil bezoeken in 0.-L.-V-. ten 
Doorn. Meer dan waarsch ijn l ijk is Henry niet in het bezit van een door de bezetter 
voorgeschreven 'Reiseschein' .  Daarenboven was hij ook nog Engels staatsburger en in 
het bezit van een Engels paspoort. Vandaar dat h ij z ich via al lerlei omwegen eerst naar 
Adegem begeeft, waar een goede vriend woont: Edmond De Baets. 

Edmond, onderwijzer en drukker, wordt in 1 902 als onderwijzer benoemd in Adegem, 
verhuist van Brugge naar Adegem, maar bl ijft in nauw contact met de fami l ie Engl ish. H ij 
woont op het dorp in een woning die later wordt afgebroken voor de meisjesschool .  Toen 
Edmond nog in Brugge woonde, maakten hij en Henry lange fietstochten die hen dikwij ls 
naar Zeeland brachten. De vriendschap tussen beide heren was zo groot dat een van de 
kinderen van Edmond genoemd wordt naar Joe Engl ish : Jozef, de latere koster van 
Adegem, wordt door de English-fami l ie steeds Joe of Jo genoemd.  Bij het terugtrekken 
van het Belgische leger in oktober 1 9 1 4  overnacht Joe English met twee van zijn vrienden 
bij meester De Baets, die wordt bedankt met een versje in het Frans, inderhaast 
neergeschreven op de keerzijde van een briefkaart van drukkerij De Baets: 

C'étaient des combattants de /'armée en déroute 
Qui heureusement chez vous s'en vinrent casser Ja croûte. 
Pour tout ce que vs. fites, soyez remerciés 
/Is se souviendront de toutes vos bontés. 
Adeghem, 12 octobre 1914. 

Het kaartje is ondertekend door: Edmond Van lseghem, Bogaardestraat, Brussel ;  Van 
Hauteghem? (de naam is niet zo du idelijk leesbaar) , Sint-Amandsstraat, Brugge en door 
Joe English, Vrijdagmarkt 1 ,  Brugge. 



Henry brengt de nacht door bij de fami l ie De Baets en 's anderendaags, 1 7  juni ,  wordt 
hem de raad gegeven niet via de Staatssteenweg, maar wel via de Moerwege en de 
Kleine Moerwege naar Eeklo te gaan, daar zijn immers geen Duitse patrouil les te vrezen .  
Meester de  Baets en echtgenote dankend voor het gastvrije onthaal, vertrekt Henry naar 
Eeklo, binnen een uur  wil hij bij zijn dochter zijn ,  de enige dochter die het ouderlijke huis 
heeft verlaten.  

Vlakbij de sasbrug van Balgerhoeke gekomen, wordt Henry plots onwel.  Er wordt verteld 
dat h ij bijzonder aangedaan is door het zien van enkele Duitse soldaten die bij de brug de 
wacht hielden. H ij gaat aankloppen bij Leonard Van Vooren en Emma Meire, die in het 
laatste huisje voor de brug wonen. Een van de jongens wordt onmiddel l ijk naar dokter 
Ju les Herrebaut gezonden, maar die woont meer dan een kilometer verder, bij het dorp 
van Adegem. Dokter Jules kan bij aankomst nog enkel het overlijden vaststel len, Henry is 
gestorven aan een hartaderbreuk. Ondertussen is ook meester Edmond De Baets 
aangekomen en ziet zijn vriend, van wie hij een halfuur  daarvoor afscheid heeft genomen, 
daar dood ziet l iggen . Pastoor Vereecke dient nog in extremis de laatste sacramenten toe 
en nog op dezelfde dag wordt Henry begraven op het Adegemse kerkhof. 

Pastoor Vereecke schreef in het overlijdensregister: 
"Anno Domini 19 18, die 1 7e mensis Junii hic casu ex subito quidem obiit ex sepultus est 
Henricus English viduus Marie Seraphina Dinnewet erat habitatione Brugensis, sed natus 
in Waterford in lrlandia, aetatus 65 annorurrl'. 

" In het jaar Onzes Heren 1 9 1 8, op de zeventiende dag der maand Juni ,  is plots overleden 
en begraven Henricus Engl ish, weduwnaar van Marie Seraphina Dinnewet, wonend in 
Brugge, maar geboren in Waterford, Ierland,  65 jaar oud". 
Door dit register weten we dat de vrouw van Henry reeds in 1 905 overleden was, hij was 
dus weduwnaar. 

De officiële overlijdensakte luidt als volgt: 
"Het jaar duizend negen honderd en achttien den zeventienden Juni om tien ure 
voormiddag voor ons Charles Louis Verstrynghe, Schepen, Ambtenaar van den 
Burger/ijken stand der gemeente Adegem zijn verschenen : Jules Herrebaut, dokter oud 
een en zestig jaren en Edmond De Baets, onderwijzer oud negen en dertig jaren, beide 
wonende te Adegem; de eerste de dood vastgesteld hebbende, de tweede goede kennis, 
geen maagschap van de overledene; dewelke alhier verklaard hebben dat heden om 
negen ure voormiddag in het huis nr 68, Kleine Moerwege, Adegem, schielijk is overleden: 
HENRY ENGLISH, goudborduurder, wonende te Brugge, Vrijdagmarkt nr 1; geboren te 
Waterford-lerland den zeventienden Maart achttienhonderd drij en vijftig, weduwnaar van 
Marie Serafina Dinnewet, zonder verdere inlichtingen. Na ons voormeld overlijden 
verzekerd te hebben, hebben wij er dadelijk ten gemeentehuize akte van opgemaakt. En 
na voorlezing aan de verklaarders hebben wij geteekend met de verschijners : 
get., Edm. De Baets, J. Herrebaut, Chs. Verstrynghe". 

Dat Henry Engl ish op het Adegemse kerkhof is begraven, wisten Jozef de Keyser en 
koster Jozef De Baets zich nog zeer goed te herinneren. Tot op een meter precies konden 
ze aanduiden waar het graf lag: rechtover het poortje van de tuin van de pastoor dat 
u itgeeft op het kerkhof. Sinds enkele decennia is de kerkhofsite echter grondig veranderd 1 78 1  en is niet alleen het poortje, maar ook het kerkhof zelf verdwenen, zodat het quasi 



Hbt=l±:=>!C·!�-l='l'fJe=:=B Il 'D4'L sterft <lc.�e.\:hl\·c�rdi�_c cên onverwachte dood, Il w J;::J... loch zol hij .'n ruste Zijn. 
- · 

WIJ•H · "" ;. � 
M + ��1�t t1oor �c &iel tian Il Henry-Patrick English w 

Weduwnaar van MARIE DINNEWET u 
Lid der derde Orde van Sr Franciscus, � grburen Ie 1 1'11/crfonl (/crlaná), tle11 wen Maar/ 1SSJ, 

til OL'tr/ede11 Ie nt/eghe111, den li"" J11ni 191S. . 

"'R1J was bemind door God en nc menscben en zijne ,J..t na.i;cdnchtcnis is in zegening. J;ccL. 45. Geerne n·: 
zocht hij God 1n de natuur; w1tnt h ij wist dat, vol
gens het woord van den Apostel • het 002ichtbarc 
':an den lleer in de werken der schepping te lezen 11:f 
ligt • ROM. 1, 20. Il @oo had bem vervuld met wijsheid en Yerstand en ·: 

kennis in allerhande werk, om u i t  te denken al · 
wat kunstig kan gemaakt worden. Exon. xxx1, 3. 

·• "'R1J is dien dag blijde en welgezind heeng{gaan. · · ,J..t EsrH. v, g. Daar hij langer wegbleef \�crden zij 
bekommerd, omdat hij den gestelden dag niet terug
�eerde. Waarom hebben • wij u laten heengaan, gij 
' t  hcht onzer oogen en den troost Yan ons leven l Alles 
Ie gelijk in u hebbende, zoo mochteu wij u van ons 
n iet wegzenden J ' ' . Toa. x, t • 5. {D1JNB KINDER&N1 weest niet bedroefd als zij me 

geen hoop heblicn, vertr0ost elkander; J THBSS. 1v, 12 · 17. bemint elkander g�lijk ik u bemind heb· 
blijft getrouw in het ,i:eloof; doet wat gij van mij ge: 
leerd en gezien hebt en de God \'an vrede >al met ·u 
zijn. PHIL 1v.9. · Bidt voor mij, gij vooral mijne kin
deren, die ik den Heer gegeven heb, en gij, mijn 
zoon,wecs mij gedachtig a�n het altaar des Heeren. 

Genatlige Ju11s, geef llet11 de mrtoigt r11st. ' ' '  17 J, en 7,uad.) 

'rl. ooals g-oud en zilver door het vier, zo!=! worden de 

� lievehngen Gods beproefd door bet hjden. (ECCL. 11, 5.) ?.< 
+ 

Boete @ebacl]tenis ber gobtn-ee3enbe 
Vrouw !Uaru "�ernp�iltt @ittnemet 

ecqtgenoote van ben 
1beet 1bem12 Jenglisb, 

b i e  geboren " :arugge b e n  l maart !858, er in ben 

>ll fieer ontsliep ben 22 ffi<Î !�05, g<Ster(ll boo'r be :!< 
1 gereC�lell bet fi. l{erlt on3e moeber. r >ll 'r7. ij was de wijze vrouw ui t het f{: Schrift, die waakte �' 

,ll.op den omgang van haar huis. :Maar op den avond 
van haar kortstondig- leven kwam de. beproeving. Dan 

* smeekte ie binsl de eenzaamheid van den dag, en de � 
�lafeloosheid van den nacht.: «Maria, Goede A'loeder, � 
bic voor ons nu en in de uur onzer dood. " Zoo ver
diende ze hare zoe te dood. Wij' _za.gen àe �poren van ;lî h,et lijden verdwijnen en ze g 1mlacl1te bij de nade· * 
rende verlossing.  

B��i��i··�a�h�g·:�fe��f�i�:�-;3!�g�:����-t���!��� 
hcugd zijn, en die vreugde zal u nooit ontnomen wor
den. (Ev. jOAN. XVI, 22.) * Jli������:����-}���T-���r��f��:��-��:�--��rtë�r; * 
lijden was e.nkel eene g-elegenheid om �we HeXde t.e 

� vertienvoudigen. God heeft ons gescheiden . ZlJ n wil  �· 
geschiedde. Maar de liefde is sterker dan cle dood, 

en ik leef nog in uw midden. Eert uw vader uit l.{an
scher herte, en helpt mij door u�·e gebeden tot God. :� 
" .. ��-���-�� .. ����--��.��.�:�.1.� .. !�.���.�.:.��.:��-�.: ..................... ....... . 

."_L�.�.��:"�:.�-��-�-�.L3!..°.."..�!..�'�.<l!1.a..':_.'."'.�'.�".�'..�:.1 .. " .. . ill Û:=tilfill:::��'='::ffii*I::�,:::� 
K. van de Vyvere-Petyt, Brugge. 

onmogelijk is de plaats van het graf van Henry English aan te du iden. M isschien zou er 
toch een kleine herdenkingsplaats kunnen worden aangebracht tegen de kerkmuur, ter 
herinnering aan het overlijden in van de vader van een van Vlaanderens roemrijke zonen. 
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Plattegrond van cinema Splendid met onderaan de Edestraat, links de 'hof der Posterijen ' (later huis 

1 80 1 Cuelenaere, nu J. en F. Rommel) en het erf Van Kerschaever, die allebei aan de Noordstraat palen. 



Hugo Notteboom 

I n  vorig jaarboek nr. 1 3  (2007) publ iceerden we een uitgebreid artikel over de 
Maldegemse cinema's, waarbij we de mening waren toegedaan dat al les er nu wel over 
geschreven was. Nu bl ijkt dat we ons deerlijk hebben vergist, want in het Provinciaal 
Archief te Gent vonden we een viertal cinemadossiers bij de Gevaarlijke, Ongezonde en 
Ongemakgevende bedrijven die verrassend veel n ieuwe gegevens,  plans en 
plattegronden bevatten en die willen we onze lezers niet onthouden. 

1. Cinema Splendid 

Zoals we in ons artikel over de Maldegemse cinema's schreven, opende cinema Splendid 
op 1 1  januari 1 920 zijn deuren en bl ijft het voorlopig bij die ene voorstel l ing. Blijkbaar is 
er van alles mis met de uitrusting van de zaal ,  zodat de vei l igheid van de toeschouwers 
niet kan worden gewaarborgd. Emiel De Spiegelaere, Pieter Blomme en Bertrand Tytgadt 
laten de nodige aanpassingswerken uitvoeren en bouwkundig tekenaar Arthur Wil lems
Gi l l is uit Maldegem inspecteert het gebouw op 29 december 1 920. De muren binnenin zijn 
nu bezet en beplakt, de vloeren met cement bedekt en de houten vloer in de 
projectiecabine is eveneens met een laag beton overgoten. Verder hebben alle deuren de 
vereiste afmetingen en draaien ze allemaal naar buiten.  Ventilatoren in het plafond zorgen 
voor voldoende frisse lucht. In geval van een of andere calamiteit kunnen de 
toeschouwers de zaal in een minimum van tijd verlaten en vei l ig de Edestraat bereiken 
via een ruime 'koer' of binnenplaats. 

Links van het podium is er een grimeer- en kleedkamer en nog eens l inks daarvan bevindt 
zich de machinekamer met de gasmotor, de dynamo, een waterbak om in geval van brand 
onmiddel l ijk te kunnen blussen en er is ook nog een 'compteur' .  Vanuit de kleedkamer of 
van de zaal zelf kan men niet rechtsreeks in de machinekamer. De cinemazaalf is met 
pannen bedekt, binnenin bedraagt de hoogte onder de balken 6 m. 
De afmetingen zijn :  

lengte 24,75 m 
breedte vooraan aan de Edestraat 8,60 m en achteraan 8,35 m 
het 'theater' of podium meet 6, 1 O m bij 5,90 m ,  en is 1 ,  1 O m hoger dan de vloer. l 1 a1 



I n  maart 1 921  vernieuwt Bertrand Tytgadt de aanvraag voor de opening van de cinemazaal Splendid in 'het 
Peurken'. 

Op 1 maart 1 921  dient Bertrand Tytgadt uit de Boudewijn Lippensstraat bij de Oost
Vlaamse gouverneur een nieuwe aanvraag in om de cinema te mogen heropenen. Bij zijn 
aanvraag steekt een grondplan en de eerdere toelating van het Maldegemse College van 
Burgemeester en Schepenen van 1 2  januari 1 920. Verder worden ook de plaatsing en de 
technische kenmerken van de gasmotor en dynamo medegedeeld. Tytgadt hoopt 'op een 
goede uitslag'. 



Bij elke aanvraag voor de opening van een cinema moet een uittreksel van het kadastrale plan gevoegd te worden 

met in een straal van 1 00 meter de aanduiding van alle eigenaars/gebruikers die eventueel protest kunnen 
aantekenen. De zaal Splendid bevindt zich Sectie G perceel 347a. Bemerk hoe de kronkelende arm van de Ede 
nog s1eeds tot aan de Edestraat komt, hoewel de Ede in het park al rechtgetrokken is. 

Pas op 6 juni 1 921  wordt een onderzoek 'commodo et incommodo' geopend, wie binnen 
een straal van 1 00 meter woont, kan protest aantekenen tegen de cinema. Dat dit 
onderzoek zo lang op zich laat wachten komt door het feit dat bij de aanvraag van al les 
en nog wat ontbreekt: dubbele plans, zegels,  enz. Op 1 6  jun i  wordt een 
Onderrichtingsformuul opgesteld waaruit bl ijkt dat niemand protesteerde en dat al les 
technisch in orde was. De gouverneur geeft op 20 jun i  een gunstig advies en speelt het 
dossier door naar de inspecteur van het Ministerie van Arbeid en Ravitai l lering. Die komt 
persoonlijk naar de Splendid en controleert vooral de genomen vei l igheidsmaatregelen . 
Zijn verslag is op 3 jul i  1 921  klaar. Ten slotte gaat het hele dossier naar de Bestendige 
Deputatie die alle documenten grondig nakijkt en op 1 9  augustus 1 921 haar fiat geeft. Pas 
op 8 september wordt het formul ier 'Gevaarlijke, ongezonde en ongemakgevende 
gestichten' opgesteld en aan de aanvragers bezorgd. En de Maldegemse burgemeester 
laat de gouverneur op 1 5  september weten dat de machtiging verleend aan de heeren 
Spiegelaere, Blomme en Tytgadt, nijveraars alhier, tot het inrichten van eene kinema met 
plaatsing van eenen gasmotor om electriciteit voort te brengen, aangeteekend is in het 
daartoe opzettelijk voorgeschreven boek en dat het besluit in kwestie vanaf heden 15 
september is aangeplakt geworden. 
Op zondag 1 8  september 1 921  heropent de Splendid voorgoed zijn deuren. l 1 83 



2. Cinema Burgersgi lde 

De Burgersgilde, later gewoon in  Maldegem 'de Gi lde' genoemd, wordt in 1 896 gebouwd 
in de Stationsstraat. Het gebouw werd grotendeels gefinancierd door pastoor Henricus 
Bouckaert, pastoor van de parochie van 1 888 tot 1 900. Zij biedt vooral onderdak voor de 
activiteiten van de 'Kathol ieke Vrije Burgersgi lde', die opgericht werd in 1 889. Nadien 
maakten tal loze parochiale verenigingen, zangverenigingen en toneelbonden van 'de 
G i lde' gebruik. De St.-Barbaraparochie doet afstand van de Gi lde in het jaar 2004. 

De aanvraag voor het in richten van een cinema in de Burgersgi lde wordt op 1 6  januari 
1 920 bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen ingediend door Jozef Tinel, voorzitter van 
de Kunstkring 't Daghet in den Oosten. De zaal is dan echter al in gebruik voor f i lm, want 
op 1 7  en 20 februari worden al enkele documentaire fi lms vertoond. Het betreft echter 
private voorstel l ingen, vandaar dat er niet op gereageerd wordt. 

Aan d en W e l ed e l cn H e e r  G ouT er n e u r , 

d er P r ov i n t i e O o e t - V l a a n d e r e o . 

H e t  b e e tuur v an " ' t  DAGHET I N  DEN OOSTE� " 

kun s tk r i ng t e  Mald eg em,-v� t d e  t o e l a t i ng t o �  

h e t  p l aa t e en v an e en e n  g aem o to r  en dynamo , d i en e t i 1  

v o o r  b e t o pr i ch t e n  van e en e n  c i n ema i n  d e  z a al d e r  

G i ld en , e t a t i e e traat Mal d egem . 

Aanv a ar d , w el ed e l e  H e e r , d e  v e r z ek e r i ng o n z e r  

w a r e  b o og a cb t i ng .  

N am e n •  b e t  b e e tuur , 

D e  V o o rz i t t er , 

Kald ec em d en I 6  J anu a r i  1920 . 

1 84 j Aanvraag van koster-organist Jozef Tinel in 1 920 voor de opening van een cinema In 'de zaal der Gilden'. 
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Plattegrond van de Burgersgilde, getekend door Jozef Tlnel. 1 1 85 



Inplanting van de zaal Burgersgilde. De Eelveldsche Straat (nu Stationsstraat) kan bereikt worden via perceel 
227v3 (in een latere periode bewoond door dokter Van Reybroeck). 

De aanvraag van Tinel doorloopt de klassieke administratieve molen, doorslaggevend 
hierbij is het verslag van de arbeidsinspecteur. Uit dit verslag weten we : de Gildezaal is 
opgetrokken in baksteen, de muren hebben een voldoende dikte, de zaal is zeer ruim, 
bevindt zich op het gel ijkvloers en heeft een brede, rechte toegangsweg naar de 
Eelveldse straat, drie deuren geven uit naar een binnenplaats en tuin. Veel aandacht 
wordt besteed aan de projectiecabine en de toestellen, maar alles is conform de 
voorschriften ingericht. Ook met de gasmotor die op stadsgas draait, is al les in orde. Wel 
moet ervoor gezorgd worden dat hij geen tri l l ingen, gedruis, knallen, gassen of geuren 
veroorzaakt, kwestie van de buren n iet te h inderen. Desnoods moet een doofpot of 
doofke/der voorzien worden. 

U iteindelijk wordt de toelating om films te vertonen verleend. Ze wordt op 1 3  juni 1 920 aan 
de deur van de zaal aangeplakt en de zaal wordt ingeschreven in het register van 
hinderlijke ondernemingen. Veel fi lms worden er echter in de Burgersgilde niet gedraaid . "  



3. Cinema Cecil ia 

De aanvraag voor het openen van een cinema in de Nieuwstraat gebeurt en is 
gedagtekend op 4 juli 1 928 door Pascal De Candt uit de Marktstraat, bestuurder der 
samenwerkende vennootschap St. Cecilia 's Vrienden. 
Bij de aanvraag worden de nodige plans gevoegd en een kadastraal uittreksel van al le 
huizen en gebouwen binnen een straal van 1 00 meter. Via het onderzoek van bate en 
kommer is geen enkele tegenkanting, het schepencol lege verleent een gunstig advies, 
kortom niets staat de opening van de cinema, die zo goed als is afgewerkt, in de weg. 
Maar de maanden zonder enig nieuws gaan voorbij en De Candt wordt toch een beetje 
ongerust, want op 1 7  oktober 1 928 informeert h ij bij de gouverneur met eerbiedige vrijheid 
of mijn toelating nog niet in orde is, in het begin der vorige maand heb ik bezoek 
ontvangen van de heer ingenieur met het toezicht belast die mij verzekerde de toelating 
in de loop der volgende week te ontvangen, doch zulks is heden mij niet geschied. In de 
hoop, mijnheer, een klein antwoord te ontvangen. 

De gouverneur antwoordt enkele dagen later dat het dossier zich nog steeds bij de 
bewuste inspecteur bevindt en van zodra het in ons bezit is wij de machtiging zullen 
verlenen. De hoofdinspecteur van het Arbeidsopzicht schrijft de gouverneur op 1 6  

Hoe de gevel van cinema Cecilia er oorspronkelijk zou uitzien. 
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november 1 928 dat het dossier al lesbehalve volledig is. Op de ingediende plans 
ontbreken de schi kking en het aantal zitplaatsen, het balkon, een doorsnede van de zaal, 
de 'kooien' voor de projectoren en voor het heropklossen der filmen. Van dit al les bericht 
de gouverneur aan De Candt op 23 november 1 928. 

Er is bl ijkbaar iets aan de hand in de schoot van St. Cecil ia's Vrienden want op 1 4  mei 
1 929 verontschuldigt De Candt zich bij de gouverneur omwille van zijn laattijdig antwoord 
op de brief van 23 november: Daar de werking onze maatschappij zekeren tijd gestopt is 
geweest, is het mij heden slechts toegestaan een antwoord op Uw geëerd schrijven te 
laten geworden, wees zoo goed mij te verontschuldigen. Bij deze brief zijn de gevraagd 
plans in dubbel gevoegd. 

Uit het rapport van de ingenieur van 2 juni  1 929 bl ijkt dat de films worden gedraaid met 
een projector Ernemann, dat er batterijen aanwezig zijn voor de noodverlichting, dat de 
ingangen wettelijk in orde zij n ,  dat de zaal verwarmd wordt met warm water en dat er 324 
toeschouwers in de benedenzaal en 1 66 op het balkon plaats vinden en dat alles volgens 
de laatste voorschriften is ingericht. 

De toelating bl ijft maar uit. Op 8 augustus vraagt De Candt nog eens waar de toelating 
bl ijft: Daar onze maatschappij hare zaal met September zou willen openen, wil dan de 
goedheid hebben, Mijnheeren, eens na te zien of er geen mogelijkheid is voor dezen 
datum de gevraagde toelating te bekomen. Er komt geen antwoord en op 4 september 
1 929 schrijft De Candt nog maar eens een brief: Bij deze kom ik Ued. vragen of mijne 
aanvraag tot toelating van uit�ating onzer feestzaal nog niet in orde is. Daar wij graag op 
15 september openen en onze aanvraag reeds zoo lang loopende is, verhoop ik 
Mijnheeren, deze in 't kort te mogen ontvangen. 

Een week te laat, op 1 4  september 1 929, komt dan toch het verlossende antwoord uit 
Gent en mag de zaal worden geopend. Pas op 21 september wordt de toelating 
aangeplakt en op 5 oktober worden de stuks de belanghebbende ter hand gesteld. 

N iemand die aan deze stuks bl ijkbaar veel aandacht besteedt: de opening van de Cecil ia 
op zondag 8 september 1 929 verloopt in  opperbeste blauwliberale stemming.  
Vei l igheidshalve wordt de eerste fi lmvertoning .echter pas op 14 september gegeven . . .  

Een onbekende Schouwburg. 

Op 1 O december 1 934 dient Jozef De Lil le bij de gouverneur een aanvraag in om een 
toneel- en kinemaschouwspelzaal te mogen bouwen op perceel sec. G/242f, het perceel 
achter de herberg Sint-Barbara aan het 'tramstraatje' of Boudewijn Lippensstraat. Als de 
Li l le zijn aanvraag indient worden in de cinemazaal aan de Katsweg, die in januari 1 932 
opende, volop fi lms gedraaid. 

De gouverneur vraagt op 1 3  december advies en verdere in l ichtingen aan het 
gemeentebestuur, dat op 1 2  januari 1 935 antwoordt: Wij hebben de eer U gunstig 
geadviseerd door ons College en vergezeld van al de stuks van het onderzoek terug te 
laten toekomen de vraag van den Heer Jozef De Lille alhier, strekkende om machtiging te 
bekomen tot het inrichten eener cinema- en tooneelzaal'. 



I 
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Inplanting van de nieuwe Schouwburg aan de Boudewijn Lippensstraat (nu Schouwburgplein), op het perceel ten 
zuiden van de afspanning St.-Barbara. 

Het is op zijn minst toch merkwaardig te noemen dat De Li l le een aanvraag indient om op 
dat perceel en nieuwe cinema te bouwen. Immers: Sint-Barbara is dan nog altijd 
gemeentelijke eigendom. Wel is in apri l  1 934 door het gemeentebestuur  de 
principebeslissing genomen Sint-Barbara opnieuw te verkopen ,  wat op 1 9  augustus 1 935, 
zeven maanden na de aanvraag van De Lille, ook gebeurt. Het bl ijft dan ook een raadsel 
hoe het mogelijk is dat de zaal zou ingeplant worden op een perceel dat (nog) n iet van 
De Lil le is. Een mogelijke verklaring is dat Jozef De Li l le het perceel zou huren en dat in 
de maanden daarna geopteerd is om het hele erf van Sint-Barbara in kavels te verkopen . 

Wat er ook van zij : Jozef De Lil le tekende op 1 januari 1 936 zelf een geheel n ieuwe 
schouwburg, een soort uit de klu iten gewassen Duitse bierhal met helemaal l inks de 
toegang tot een boterhal/e, een stokpaardje van De Li l le ,  en rechts de nieuwe herberg 
Sint-Barbara. Links van de vrij pompeuze ingang, waar het wapen van Maldegem niet 
ontbreekt, wordt alvast reclame gemaakt voor de fi lm Het Heerken van Maldegem. En 
uiteraard zijn grote aanplakborden voorzien voor prenten of foto's van de te vertonen 
fi lms. 

. 

I n  de kelderverdieping is plaats gemaakt voor de boterhalle, een secretariaat en toiletten. 
Verder is er een ruim lokaal voor de Broederbond, de 'ziekenbond' van De Lil les. En er is 
ook nog plaats voorzien voor een volkskeuken, een bierkelder en een washuis. 
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Op het gelijkvloers is er plaats voor ruim 300 personen en ruimte voor het orkest. 

In het rechtse gedeelte bevindt zich een herberg. 

• ",JJ /l • f"..) T · /\l\I N !-
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De verdieping in het plan J. De Lille heeft een theater, een balkon links en rechts van de projectiecabine, en biedt ruimte 
voor 470 personen. Daarnaast bevindt zich nog een tentoonstellingsruimte. 



Het was ten slotte Robert 

Hebb ( 1 9 1 0- 1 940) die de 
definitieve plannen voor 
de schouwburg van De 

Li l les tekende. Hij 

studeerde in Sint-Niklaas 

en aan de Academie voor 

Schone Kunsten in Gent, 

waar hij in 1 932 zijn 

diploma behaalde. 

H ij had een grote 

fascinatie voor de 

architectuur van Dudok 

en Le Corbusier, voor 

hun uitgepuurde stijl en 
sobere lijnvoering. Zijn 

ganse oeuvre - vrij 

beperkt door zijn 

vroegtijdig overlijden - is 

sterk door deze principes 

beînvtoed. Hij tekende ook het woonhuis en de zogenaamde kliniek van dr. Eugeen De Lille. 
Op 8 augustus 1 934 huwde hij met lvonna Roggen, zus van Bianca Roggen, en werd aldus de schoonbroer van 

Gabriël De Lille. 

Op het gelijkvloers bevindt zich de cinema- en toneelzaal met al les erop en eraan: een 
ruime voorha!le met kaarthuisje, een podium met plaats voor het orkest, kleedkamers, 
een keuken en een toegang naar de herberg . De zaal is in tweeën verdeeld: op het 
gelijkvloers is er plaats voor 1 48 toeschouwers, op de voute daarachter kunnen 1 70 
mensen plaats nemen . 

Op de verdieping is er nog een balkon dat in  twee delen is gespl itst, De Li l le noemt dit 
bakboord en stuurboord. Hier bevindt zich ook de goed afgezonderde projectiecabine. In 
totaal kunnen er 470 mensen in de zaal, een voor die tijd bijzonder groot aantal . Ook is 
er een vergaderruimte - desnoods tentoonstel l ingsruimte - voorzien voor een op te 
richten Kunstkring. 

De aanvraag doorloopt de gewone procedure en op 29 oktober 1 936 is de 
arbeidsinspecteur klaar met zijn dossier. Al les wordt goedgekeurd, de plans bl ijven een 
jaar geldig. 

Van het hele project komt er (gelukkig) niets in huis. In mei 1 937 zijn de plans afgewerkt 
van de schouwburg, getekend door de jonge architect Robert Hebb. Zij worden op 1 3  
november goedgekeurd door de Bestendige Deputatie en op 28 november 1 937 wordt de 
eerste steen gelegd van het complex. Op 31 jul i  1 938, in het jubeljaar van 't Getrouwe, 
wordt de nieuwe schouwburg ingehuld igd.  De ruimte ervoor krijgt de naam 
Schouwburgplaats. 

BRONNEN 

Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen: 
1 06/1 1 (Tinel) 
1 1 3/7 (Tytgadt e.a.) 
240/21 (De Candt) 
372/1 3 (De Lille), 





Marc Martens 

Aan het 550-jarig bestaan van de Sint-Petrus en Sint-Paulusparochie van M iddelburg is 
niet veel ruchtbaarheid gegeven. Wel werd voor de gelegenheid het jaargetijde voor 
Pieter Bladelin en Margareta vande Vagheviere, de stichters van kerk en paroch ie, 
opgeluisterd met gregoriaanse zang, u itgevoerd door het Sint-Gregoriuskoor uit Eeklo. 
Van het bestuurscol lege van Maldegem, in zekere zin toch erfgenaam van Bladel in ,  geen 
mens. Er was dan ook geen receptie achteraf, er waren geen fotografen omtrent. 

In zijn Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen, uitgebracht in 1 867, besteedde Karel 
Verschelde ruim aandacht aan de parochie, daarin nagevolgd door Frans De Potter en 
Jan Broeckaert in  1 870-72. Dik honderd jaar later, in  1 976, aan de vooravond van de 
gemeentefusies, brachten Florent De Zutter en Chrétien Vanden Abeele een bewerking 
van vorige 1 • In betrekkel ijk recente tijd is zowel over de gesch iedenis van het kerkgebouw 
als over de opeenvolgende pastoors van Middelburg gepubl iceerd 2•  In onderhavig artikel 
keren we terug naar de vroegste jaren van de parochie. De bekende gegevens trachten 
we daarbij op te frissen en waar mogelijk of wenselijk aan te vul len, uit te diepen of in een 
bredere context te plaatsen. 

Het Hof van M iddel burg 

Het ontstaan van de parochie hangt u iteraard helemaal samen met de stichting van 
heerlijkheid en stad M iddelburg-in-Vlaanderen. Het is immers ondenkbaar dat Bladel in 
binnen het concept van een eigen stad geen kerk zou hebben voorzien en dat h ij voor die 
kerk niet ook parochiale rechten zou hebben bedongen. Zonder kon zijn stad nooit voor 
vol ,  compleet en af worden aanzien. 
Behalve Pieter Bladel in zelf, .waren nog drie partijen in het spel :  de bisschop van Doorn ik, 
de abt van de Sint-Baafsabdij in Gent en de pastoor van de kerk te Hei l le. 
Alvorens echter in  te gaan op de stichting en vroegste jaren van de parochie, hebben we 
het nog even over het ontstaan van Middelburg zelf. 1 1 95 
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Middelburg-in-Vlaanderen ontleent zijn naam aan M iddelburg in Zeeland. De daar 
gevestigde premonstratenzerabdij kreeg in 1 279 van graaf Gwijde van Dampierre 
ongeveer 1 00 bunders, d . i .  iets meer dan 1 03 ha, grond geschonken binnen de parochie 
Heille. De abdij begon er een uithof, een hoeve-uitbating. Op een boogscheut zuidwaarts 
daarvandaan was sinds 1 21 5  de augustijnenabdij van Zoetendale actief. 

In geldnood na oorlogsperikelen, zocht de abdij van M iddelburg haar uithof in Hei l le te 
verkopen. Het werd abt N icolaas van Coulster en zijn convent door paus Martinus V 
toegestaan in 1 427. Deken Arnold van Cortenberghe van de Sint-Donaaskerk te Brugge 
en abt Olond van de Sint-Mich ielsabdij in Antwerpen werden aangesteld om de zaak op 
te volgen 3. 
In een l ichtjes anders kl inkende versie heet het dat het goed dat graaf Gwijde aan de abdij 
had geschonken, haar mettertijd ontvreemd was, reden waarom paus Martinus in ju l i  
1 427 de deken van S int-Donaas in Brugge de opdracht gaf het verduisterde goed terug 
te bezorgen, waarna de verkoop ervan kon doorgaan 4•  

Het was Colaert de Fever 5,  schoonbroer van Pieter Bladel in ,  die in augustus 1 433 tgoed 
ende hof te Middelbuerch met allen den husen, boomen, poorten, steenen ende al datter 
toe behoord, kocht. De daarbij vermelde oppervlakte bedraagt dan 6 1  gemeten, waarvan 
31 gemeten en 20 roeden of zowat 1 4  hectaren het eigenl ijke hof uitmaken 6• Blijkens de 
akte van overdracht had de Fever in de omgeving al meerdere partijen land en bos l iggen . 
Hij overleed in of kort voor 1 439, misschien zelfs al in 1 435 1• Mogelijk verkocht h ij zelf 
vóór zijn dood het Hof van Middelburg aan zijn schoonbroer, mogel ijk was het zijn 
weduwe Margareta Bladel in die het goed rond 1 440 aan haar broer verkocht. U itgebreid 
met andere, n ieuw verworven gronden , waaronder het hof van Paddepoele in het noorden 
van Maldegem, zag Bladelin zijn eigendommen bij octrooibrief van hertog Fi l ips de Goede 
van 23 augustus 1 444 erkend als ung seul tiet aiant nom Midde/bourg: een enkel leen met 
de naam Middelburg, afhangende van het vorstelijk leenhof van de Burg van Brugge 8 • 

Dat uithof mogen we ons al l icht voorstellen als een herenhoeve uit die tijd,  een vrij 
omvangrijk complex met een grote woning, mogelijk in baksteen, en met schuren en 
stall ingen. Daaromheen had zich well icht een klein gehucht gevormd,  bevolkt door 
knechten en dagloners en hun gezinnen . 
Hoe dan ook, de stel l ing van sommige auteurs dat Bladel in de hoevegebouwen l iet 
afbreken om op dezelfde plaats een kasteel op te trekken 9, kon niet bevestigd worden 
door de bevindingen uit het archeologisch onderzoek van de kasteelsite tijdens de 
opgravingscampagnes van 2002 tot 2004 10 • 

Het kerkgebouw 

In 1 448, zo geven alle bronnen vanaf Gramaye aan, begon de bouw van Bladelins 
kasteel , i n  1 450 was het bewoonbaar - wat nog niet wil zeggen áf. I n  1 452 dan werd de 
bouw van zijn kerk aangevat, en die was voltooid in  1 458 11 ,  hetzelfde jaar waarin 
Middelburg van hertog Fil ips octrooi verkreeg voor de aanstel l ing van een burgemeester 
en zeven schepenen en dus feitelijk de erkenning als stadsheerlijkheid . 

Over het kerkgebouw wil l�n we om hoger vermelde redenen kort zijn .  Naar al le 
waarschijn l ijkheid komt het grondplan dat Karel Verschelde in  zijn Geschiedenis van 
Middelburg weergeeft, in grote trekken overeen met de oorspronkel ijke situatie 12•  Het 1 1 97 



De Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk van Middelburg vanaf het Zuidloosken. 

gaat om een kruiskerk met diep, vijfhoekig afgesloten koor, diepe kruisarmen en een 
driebeukig sch ip van vier traveeën '3; aan weerszijden van het koor zijn twee kapel len 
aangebouwd. In de hoek tussen koor en noordelijke transeptarm zit de traptoren die 
toegang geeft tot de vieringtoren.  

De vieringpij lers dragen een bescheiden toren met vierkantige basis, v ia trompen 
overgaand in een achthoekig volume. Well icht was de spits nooit echt hoog. Omtrent de 
originele opbouw is het voor de rest enigszins speculeren. Op het stadsplan van Jacob 
van Deventer van omstreeks 1 550, en vooral op de minuutkaart '4, herkennen we een 
kruiskerk met vieringtoren,  maar voor de rest zijn nauwelijks details aangegeven. De 
voorstel l ing op de kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus, afgeleverd in 1 571 , en 
op de kopie door Pieter Claeissins uit 1 597- 1 601 , biedt iets meer aanknopingspunten 
maar geeft ook n iet echt uitslu itsel .  
Wel l icht was de kerk basi l icaal in opstand, d.w.z. met een middenbeuk d ie boven de 
zijbeuken uitkomt en waarbij de muren boven de bogenstell ing van de zuilen doorbroken 
zijn met l ichtvensters. De Pourbuskaart, waarop de kerk gezien wordt vanaf het zuiden, 
toont op die zijde twee puntgevels waarvan één staat voor het transept, de andere de 
gevel van een sacristie of kapel met twee bouwlagen kan aangeven. Latere afbeeldingen, 
met name een primitief ol ieverfschi lderijtje, bewaard in de sacristie van de kerk te 
M iddelburg en tussen 1 768 en 1 889 te dateren, een tekening van Armand Heins van kort 
voor 1 889 en een schets van de Maldegemse drukker-uitgever Victor De Lil le van een 
paar jaar later, tonen een situatie waarbij de drie beuken van het schip onder een 
doorlopend zadeldak gevat zijn .  Dat kan overeenkomen met de oorspronkelijke situatie, 
hoewel die vorm o . i .  eerder het gevolg is van een omvangrijke restauratie- en 
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Middelburg, detail uit de kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus, 1 571 . 

• ' 

Oorkonde d.d. 1 8  augustus 1 458 waarbij Jean Chevrot, bisschop van Doornik, aan de kerk van Middelburg de 
parochiale rechten toekent. 

Koor, transept en torenblok zijn ondanks tal rijke restauraties, grotendeels bewaard 
gebleven zoals oorspronkelijk geconcipieerd. Ze zijn in een landel ijke gotische stijl 
opgetrokken uit okerkleurige poldersteen. Het schip en de sacristieën en dienstruimten 
terzijde van het koor, in hun huidige voorkomen, zijn gebouwd tussen 1 889 en 1 895 in 
rode baksteen. Bij die verbouwing, op plans van de Eeklose architect François Van 
Wassenhove, werd het schip verlengd tot vijf traveeën. Het kreeg daarbij een neogotisch 
aanzien. 

Parochiale rechten 

In het jaar van haar voltooi ing, 1 458, werden aan de kerk van Middelbu rg door Jean 
Chevrot, bisschop van Doornik, de parochiale rechten toegekend. Uit de oorkonde 
daarvan, gedateerd 1 8  augustus 1 458, bl ijkt overigens dat ook de bouw zelf de nostra 
licentia et consensu, met toelating en instemming van de bisschop was gebeurd 1 5 • 

De parochiale rechten hielden in dat voortaan binnen Middelburgs, anders gezegd binnen 
Bladel ins kerk, per notos et idoneos sacerdotes, door gevormde en waard ige priesters, 
gezongen en gelezen missen mochten gedaan worden en de getijden gezongen, er een 
ciborie mocht aanwezig zijn voor het bewaren van het eucharistiebrood, dat er een 
doopvont mocht geplaatst worden en een begraafplaats aangelegd. Voor de bediening 
van de sacramenten zou de rector van de parochie Heil le instaan of zijn plaatsvervanger, 
dat alles met inachtneming van parochiale en andere rechten. 1 1 99 



Het bekomen van een 'bouwvergunn ing' en het verkrijgen van de status van parochiekerk 
kunnen voor Pieter Bladelin nauwelijks een probleem geweest zijn :  Jean Chevrot, 
bisschop van Doornik  van 1 436 tot 1 460, was een goede bekende van hem, zodat het om 
zoiets als een vriendendienst moet gegaan hebben. In 1 441  werden beiden opgenomen 
in de regentschapsraad, voor Vlaanderen ingesteld tijdens het verbl ijf van de hertog in 
Bourgondië, vanaf 1 445 was Bladel in lid van de Grand Consei l ,  de Grote Raad van de 
hertog ,  het hoogste rechtsorgaan van de Bourgondische staat, en daarvan was Chevrot 
voorzitter 16• Kerk en Bourgondische staat konden het trouwens doorgaans behoorlijk 
goed met elkaar vinden : door bemiddeling tussen Fil ips de Goede en de paus was voor 
die eerste verregaande politieke inmenging in kerkelijke aangelegenheden mogelijk. Zo 
waren de bisschopszetels van o.m.  Doornik, Terwaan ,  Kamerijk en vanaf 1 455 ook Luik, 
door een akkoord met de paus voorbestemd voor famil ie leden of gunstel ingen van de 
hertog 1 1 • Tekenend in dat verband is ook dat Chevrot in 1 448 vanwege paus Nicolaas V 
de bevoegdheid bekwam te voorzien in  de vacatures van niet minder dan 1 08 kerkelijke 
beneficies, en d it volgens de wensen en intenties van de hertog 18• 

Kerkwijding 

Luidens Chevrots oorkonde zou de rector, de bestuurder of pastoor van de parochie 
Hei l le ,  voortaan instaan voor de parochiedienst in M iddelburg. Dat was toentertijd 
Judocus of Joos van Ghyseghem. Nog tijdens hetzelfde jaar 1 458 gaf die te kennen zich 
geheel naar de verordeningen van zijn bisschop te schikken en akkoord te zijn met de 
overdracht van de parochiale rechten van de kerk van Heil le naar die van Middelburg ,  op 
voorwaarde dat de opbrengsten van offeranden, giften en andere voordelen hem en zijn 
opvolgers-pastoors van Hei l lè zouden blijven ten goede komen 1 9• 

Met die overeenkomst was Joos van Ghyseghem in principe in 1 458 de laatste pastoor 
van Hei l le, en logischerwijze zou h ij dan ook de eerste pastoor van M iddelburg geweest 
zijn .  Strikt genomen mocht daar echter geen eredienst verricht worden vooraleer de kerk 
gewijd was. Het was Gui l laume Vasoris, titulair bisschop van Sarepta en suffragaan van 
het bisdom Doorn ik  20, die op 31 oktober 1 459 van Jean Chevrot de machtiging kreeg kerk 
en kerkhof van M iddelburg te consacreren; in een brief op datum 29 december 1 459 
verleende Chevrot een aflaat van 40 dagen aan ieder die na biecht en communie de 
kerkwijding zou bijwonen. Die gunst werd uitgebreid naar de jaarl ijkse herinnering van het 
kerkwijd ingfeest, de kermis met andere woorden 21 • 

Aldus werd de kerk van Middelburg gewijd op Sacramentsdag 1 2  juni  1 460 22• 
Het lijdt geen twijfel dat de inzegening een groots opgezette plechtigheid was waarop een 
delegatie u i t  de hertogel ij ke entourage, een reeks figuren uit de Vlaamse en 
Bourgondische adel ,  een aantal dichte medewerkers van Bladel in,  verwanten van hem en 
Margareta vande Vagheviere, heel wat leden van de toenmalige Brugse beau-monde, de 
monniken van Zoetendale . . . aanwezig waren. 

Voor de wijding zal de kerk dan ook op haar allermooist gestaan hebben. 
Van de opsmuk weten we eigenlijk n iets, behalve dat Bladel in te dier gelegenheid van het 
bestuurscollege van het Brugse Vrije een paar zilveren kandelaars met daarop het wapen 
van de kassei rij had gekregen, bestemd voor het hoogaltaar. Ze waren gemaakt door Jan 
vander Toolne en hadden 1 20 pond parisis gekost. Het was een cadeau ter bede van 

200 1 Bladel in ,  hij had er m.a.w. zelf om verzocht 23• Dat is enigszins bizar, want in die periode 



Rijksarchief Gent - Middelburg-in-Vlaanderen, Kerkarchief, nr. 1 4. 
Inwijding van een kerk. Miniatuur uit het Pontificaal van Ferry van Clugny, Loyset Liédet (?), ca. 1 470-1 475. 
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werd het bestuur van het Vrije onophoudelijk op stang gejaagd wegens het ongenoegen 
van de laten van Aardenburg en Moerkerke-ambacht ingevolge een fiscaal privilege dat 
Bladel in voor Middelburg in de wacht had gesleept 2•. 

Mogelijk pronkte het hoogaltaar met een schilderij dat in een inventaris van 1 653-58 
vermeld wordt onder de kunstwerken die naar Middelburg terugkeerden na bewaargeving 
in Brugge tijdens de Godsdienstoorlogen :  "Eene . . .  schilderije zijnde den Noodt Godts 
met daerinne de waepenen van Bladelincx ende Vagheviere" 25 • De inventaris maakt 
opgave van nog andere schi lderijen, waaronder drie waarop Sint-Petrus voorkomt, maar 
enkel van de Nood Gods in kwestie kunnen we, precies wegens de wapentekens, 
redelijkerwijze aannemen dat het al bij de inzegening van M iddelburgs kerk aanwezig 
was. Zeker is op zijn minst dat het in opdracht van Bladel in gemaakt werd. Ongetwijfeld 
ook gaat het om hetzelfde schi lderij waaraan Bruggeling Pieter Ledoulx op het eind van 
de 1 8de eeuw enkele regels wijdt in zijn Levens der geleerde en vermaerde mannen der 
stad van Brugge . . " waar �ij het over Pieter Bladel in heeft. H ij schrijft: Voor de Fransche 
revolutie ten jare 1 794 was boven de tombe [van Bladelin] een schoon dog antijcke 
schilderie, daer dat op verbeeld was het H. graf, daer m'her Pieter vooren knielde met sijn 
wapen, maer is in desen droeve tijden weg gedaen off vernietight 26• 1 201 



Well icht mogen ook een reeks paramenten die in de inventaris voorkomen wegens de 
wapens Bladelin en vande Vagheviere die erop geborduurd stonden, tot de beginjaren 
van de kerk gerekend worden, zoals koorkappen,  kazuifels en dalmatieken met 
goudborduursel 27 • Sommige daarvan zouden, alweer volgens Ledoulx, door Margareta 
vande Vagheviere zelf gemaakt zijn :  Sijne vrauwe Margarite vande Vagheviere als sijnde 
de mede fondateresse deser kercke heeft de voornaeme kerck-kleederen als casufels 
etc. selfs gemaeckt en geborduert, aen de kercke vereerd die nog in wesen sijn, daer dat 
nog op sta en de ges ij de gotijchsche ofte St. Pieters-letters aen eengebonden als hier 
vooren staet 28• Met dat laatste verwijst Ledoulx naar Bladelins met bladranken 
doorstrengelde initialen op zijn graftombe. 

Er waren i n  1 460 zes altaren: het hoogaltaar, toegewijd aan Sint-Petrus en Sint-Paulus, 
een Heil ig Kruis- en een Lieve-Vrouwaltaar, en verder altaren ter ere van Sint-Margareta, 
van S int-Sebastiaan en van Bernardinus van Siëna 29• 

Die laatste altaardedicatie is nogal verrassend. Bernardinus van Siena was een 
franciscaan die nog maar t ien jaar eerder, zes jaar na zijn dood, heil ig was verklaard. I n  
vinnige preken had Bernardinus, zelf in armoe levend, opgeroepen tot boete, vrijgevigheid 
en mededogen. Daarbij was hij er niet voor teruggeschrokken de rijken de mantel uit te 
vegen. Hoe stond de smoorrijke Bladelin tegenover dergelijke uitspraken die perfect op 
hem van toepassing konden zijn? Waar en wanneer had hij ze leren kennen en vooral, 
hoe kwam hij ertoe een altaar aan Bernardinus op te dragen? Had hij missch ien Joannes 
van Capestrano aan het woord gehoord of ontmoet, een vriend van Bernardinus en 
ijveraar voor diens hei l igverklaring? Het is best mogelijk, gezien Capestrano contacten 
onderhield met het Bourgondische hof. In 1 454 riep hij op tot een kruistocht tegen de 
Turken; in dat jaar, meer bepaald in mei ,  deed Bladel in  met Lodewijk van Gruuthuse en 
Wouter vander Mandere Gent, Oudenaarde, Dendermonde, het Waasland en de Vier 
Ambachten aan om er te vernemen of de nobles hommes et bonnes vil/es bereid waren 
hun steun te verlenen aan de kruistocht die de hertog dacht te ondernemen . . . 30 
Merkwaardige coïncidentie! 

De eerste persoon die in  de nieuwe kerk begraven werd, was Robrecht de la Mota, een 
mi l itair, "archier" of boogschutter in dienst onder Fi l ips de Goede en gestorven op 7 mei 
1 460 31 • De begrafenis moet dus plaatsgehad h�bben vooraleer de kerk was ingewijd. 

De eerste pastoor 

Het is op zijn minst aannemelijk dat ook Joos van Ghyseghem bij de consecratie van de 
kerk aanwezig was, maar of hij effectief de eerste pastoor was van M iddelburg is niet zo 
zeker. Enkele auteurs noemen Buridaen Robosch als eerste pastoor 32• Dat steunt op een 
voor zover ons bekend eenmalige vermelding van Buridaen Robosch, prochipape van 
Sinte Pieters in Middelburch, en dit op datum van 7 mei 1 461 . Het gaat daarbij om een 
bekentenis voor de schepenen van de Keure van Gent door zekere Wil lem Roelants, 
aangaande van Robosch geleend geld 33• Daarmee is zijn positie nogal vaag. Met voor 
ogen de vrij bewogen carrière van Joos van Ghyseghem houden we het voor mogelijk dat 
Robosch voor hem pastoor ad interim of deservitor was, en dat binnen de periode 1 459-
1 461 . 



Als meester in de artes en baccalaureus in  de godgeleerdheid moet Judocus van 
Ghyseghem een erudiet man geweest zijn .  In 1 462 promoveerde hij tot kanunnik aan de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge, waar hij vanaf 1 471  eerste kanunnik was. Vanaf 1 462 
was hij ook in dienst van Isabella van Bourbon, echtgenote van Karel van Charolais, de 
toekomstige hertog van Bourgondië. H ij stierf voor of in 1 479 34• Zijn kanunnikaat te 
Brugge tussen 1 462 en 1 471  en zijn functie aan het hof zijn n iet noodzakelijk diensten met 
vaste of voltijdse residentieplicht, wat de mogelijk interimaire ambtstermijn van Robosch 
kan helpen verklaren. Hoe dan ook, wel l icht zijn pastoor van Ghyseghems contacten met 
Bladel in ,  wiens gezag en invloed omstreeks die tijd op hun hoogtepunt zijn ,  z'n carrière 
en status ten goede gekomen en heeft h ij daaraan zijn promoties en vooral zijn introductie 
aan het hof te danken. 
Het zou overigens interessant zijn na te gaan of de componist Hayne van Ghizeghem, die 
eind 1 456 als ongeveer twaalfjarige knaap zijn intrede deed aan het hof van Karel van 
Charolais en in de jaren zestig vernoemd wordt als chantre et var/et de chambre, een 
verwant van Judocus was. 

Dat brengt ons terug naar de kerkwijding te Middelburg. Daarbij kan men zich niet anders 
voorstellen dan dat er voor die gelegenheid een uitgelezen ensemble van zangers en 
musici overkwam. Die te engageren voor 1 2  juni  1 460 kan voor hofmeester Pieter 
Bladel in alweer nauwelijks een probleem geweest zijn :  componisten als Gui l laume Dufay 
en Gi l les Binchois waren voor hem goede bekenden. 

De abt van Sint-Baafs 

Wie in heel de affai re uit zelfzekerheid of onachtzaamheid bl ijkbaar over het hoofd werd 
gezien, dat was de patronus van Hei l le en bij uitbreiding van Middelburg ,  de abt van de 
Sint-Baafsabdij in Gent. 

Sinds de vroege middeleeuwen bezat de Sint-Baafsabdij aanzienl ijke domeinen met 
hoeven en gronden in huidig West-Zeeuws-Vlaanderen, op andere was ze tiendenhefster. 
In het ambacht Aardenburg was ze vanaf de 1 2d• eeuw zelfs, naast de graaf, de 
belangrijkste grondeigenaar. Binnen de stad bezat ze behalve gronden ook de beide 
kerken ,  de Onze-Lieve-Vrouwkerk en de Sint-Baafs. Daarmee samen ging het 
patronaatsrecht, wat o.m. inhoudt dat de abt er de pastoors mocht voordragen ter 
benoeming. 
Het bezit van de Sint-Baafsabdij in de streek breidde in de eerste helft van de 1 3d• eeuw 
nog aanzienlijk uit, o.m. in het ambacht Maldegem door de aankoop van gronden waarop 
de proosdij van Papinglo werd gesticht. I n  dezelfde eeuw werden vanu it de · 

moederparochie Aardenburg verscheidene parochies afgesplitst, o.a. Hei l Ie en Sint-Kruis. 
Heille wordt voor het eerst vermeld in 1 268 35• 

Het spreekt vanzelf dat de rechten van de abdij ook golden voor de afgespl itste paroch ies. 
Vandaar dat toen de kerk van Middelburg, op initiatief van een leek gesticht op de 
bestaande parochie Heil le, vanwege de bisschop van Doorn ik parochierechten kreeg 
toegekend, de abt van Sint-Baafs zijn prerogatieven deed gelden. Dat was toentertijd 
Jacques van Brucele of Jaèób van Brussel ,  abt van 1 457 tot 1 470. Voord ien was hij prior 
in de Sint-Pietersabdij , waar hij , wel l icht op aansturen van de hertog, werd weggehaald 
om in de moederabdij van Sint-Baafs als coadjutor abt Wil lem van Bossuyt bij te staan, 1 203 



Dorpelingen op weg naar de kerk. 

Miniatuur van Simon Bening, ca. 1 550. Los Angeles, Getty-museum, M.s. 50. 

een voormalige proost van Papinglo in Maldegem overigens, van wie gedacht werd dat 
hij te oud en geestelij k niet meer alert genoeg was om de abdij te besturen 36• 

Met een tussen 1 2  jun i  en midden oktober 1 460 te dateren schrijven, gericht aan de 
hertog , doen abt en convent van S int-Baafs hun beklag over Pieter Bladel in 37• Zonder 
acht te slaan op de aloude rechten en privileges die de abdij in Heil le mag laten gelden, 
heeft die in Middelburg ,  dat binnen de parochie Heille l igt, een n ieuwe kerk laten bouwen 
en laquel/e il a assemble certain nombre de prestres, portans les aulmuches grises en la 
maniere que Ion fait es eglises collegia/es . . .  : en hij heeft er een aantal priesters vergaard, 
die grijze almucia dragen 38 zoals dat gebruikelijk is in collegiale kerken, en die er 
plechtige missen zingen en lezen en nog andere goddelijke diensten uitvoeren d ie ook 
bijgewoond worden door mensen die eigenlijk in Heil le ter kerke horen te gaan. De 
monniken vragen daarom aan de hertog Pieter Bladelin wegens het schenden van het 
patronaatsrecht en het toe-eigenen van parochiale rechten aan zijn kerk voor de Raad 
van Vlaanderen te dagvaarden .  

Eind oktober 1 460 gebeurde dat ook effectief 39• Het ziet er echter naar uit een andere 
goede kennis van Bladel in, Gui l laume Fil lastre, sinds 1 460 opvolger van Jean Chevrot als 
bisschop van Doornik, in die affai re ter hulp is gesprongen. Bij oorkonde van 8 maart 1 461 
(nieuwe stijl) herhaalde en bevestigde d ie de verordeningen voor de parochie Middelburg, 
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parochianen van Hei l le vlijtig in M iddelburg ter kerke gaan, brengt het parochiale recht 
van de kerk van Hei l le over naar de nieuwe kerk van M iddelburg,  althans, indien dat de 
instemming meedraagt van de patronus, de pastoor en de meerderheid der parochianen . 
Bovendien moeten verordeningen en brieven vanuit het b isdom Doorn ik ,  het 
aartsdiaconaat Brugge en het dekenaat Aardenburg die tot dan toe in Hei l le afgekondigd 
werden, voortaan in Middelburg bekend en publ iek gemaakt worden 40• 

Gui l laume Fil lastre was een prominent f iguur aan het Bourgondische Hof. Reeds op de 
leeftijd van ongeveer 35 jaar werd hij in 1 437 bisschop van Verdun,  nadien van Toul en in 
1 460 dus van Doornik. Op politiek en diplomatiek vlak verdiende hij zijn sporen 
ondermeer als gezant en zaakgelastigde van hertog Fi l ips de Goede bij paus en keizer. 
In 1 461 werd hij kansel ier van het Gulden Vlies, en in die functie zou hij aan de zijde van 
thesaurier Pieter Bladel in verscheidene kapittels van de Orde meemaken 4 1 •  

Verantwoording 

Aangaande die ogensch ijn l ijk dringende en dreigende zaak had Bladel in ook een brief 
ontvangen van Andries Col in ,  president van de Raad van Vlaanderen,  gedagtekend 1 8  
maart 1 461 . I n  opvolging daarvan stelde hij dan een instructie op waarmee zijn klerk 
Fluerkin Cruesinc verder kon gaan overleggen en onderhandelen 42• De instructie omvat 
zoveel als een begroting met opgave van de diensten die in de kerk van M iddelburg 
gedaan worden, de vergoedingen die de officianten die er aan de slag zijn daarvoor zul len 
ontvangen en van de bronnen, i .c .  renten en tienden, waaruit daarvoor zal geput worden43• 
In het document gaat het om zes priesters waaronder de pastoor van de parochie en een 
kapelaan, en om twee kosters. Vier van de priesters zijn b l ijkens de hoger genoemde 
klacht van abt van Brussel waarin sprake van almucia, de voorlopers van de kanunniken 
die vanaf 1 470 onder een meer officieel statuut zul len fungeren.  De clerus staat in voor 
het zingen van de zeven getijden en het opdragen van een dagel ijkse hoogmis, en van 
twaalf gelezen missen verspreid over de week. Voor hun vergoeding schenkt Bladel in 
renten op huizen in  Brugge staande bij het Sint-Jansplein, waarvan het voornaamste het 
huis de Leke is 44 ,  en op hofsteden te Loppem, in Houtave en in Sint-Andries bij Brugge; 
tienden uit Moekerke en Lapscheure vullen het fonds aan . Een part van de inkomsten l igt 
nog niet vast, maar dat meent Bladel in te kunnen in orde brengen met renten op een 
hofstede in Moerkerke. 

Overigens hebben de priesters en kosters nog aanzien l ijke voordelen in natura: ze 
kunnen gratis beschikken over mooie nieuwe woningen die Bladel in heeft laten optrekken 
en aan de kerk geschonken; daar zijn ook geen taksen of andere onkosten aan 
verbonden. Pastoor en kapelaan verdienen ook wat aan de twee missen die de Lieve
vrouw- en de Sint-Matthijsgilde op hun kosten laten opdragen ,  en ze zul len beslist 
meedelen van de inkomsten die te verwachten zijn nu Bladel in vanwege de paus scoene 
perdoenen, mooie aflaten heeft bekomen. 

In 1 461 waren in  de kersverse parochie dus al zeker twee gi lden actief. Een Sint
Matthijsgilde is eerder zonderl ing, en we hebben er het raden naar om welke reden de bij 
lot gekozen apostel in Middelburg b ijzondere verering genoot. Naast die beide 
devotiegilden was er ook een gi lde met mi l itair karakter, de schuttersgi lde van Sint
Sebastiaan. Ze had haar altaar in de kerk en werd door Bladel in in zijn testament bedacht 
met zijn" zelveren lechpenninghen" om daarvan een halsketting met schild te maken voor 1 205 



de koning van de gi lde. I n  het testament is behalve van een gi lde van Sint-Matthijs en van 
Sint-Joris, overigens ook nog sprake van een Sacraments- en een Sint-Antoniusgilde 45• 

Fiat 

De brief van Fil lastre of een afschift daarvan werd aan de patronus, de abt van Sint-Baafs 
bezorgd, en vermoedelij k  leverde ook Floris Cruesinck degelij k  werk. In elk geval, binnen 
de kortste keren waren de plooien g ladgestreken: abt Jacob van Brussel gaf op 30 maart 
1 46 1  te kennen dat hij i nstemde met de overdracht van parochiale rechten. Zijn toon klinkt 
daarbij enthousiast, om niet te zeggen vleiend. De abt prijst Bladelins bekommernis om 
spi rituele en eeuwige waarden en verwijst naar de brief van bisschop Fi l lastre, waarvan 
hij de inhoud ten vol le kan onderschrijven. Wel staat h ij erop dat Bladelin de schriftelijk 
gedane beloften binnen de d rie jaar zal nakomen. Als teken van erkenning van zijn 
patronaatsrecht vraagt hij dat de zusters die Bladel in geschikt is bij de moederkerk te 
Hei l le te installeren, telken jare op de feestdag van Sint-Bavo een waskaars van een pond 
zouden offeren in de abdij en dat de pastoor en andere officianten van de nieuwe kerk te 
Middelburg ook ieder jaar op Sint-Baafsdag voor abt, prior en convent een plechtige mis 
met diaken en subdiaken zouden zingen, nu en in de toekomst 46• 

I n  1 464 zouden abt Van Brussel en Pieter Bladel in samen met Josse van Halewijn en 
Jacob Donche fungeren als commissarissen bij de wetsvernieuwing in  Gent 47• Beiden 
staan in die tijd overigens ook op de lijst van personen die bij convocatie van de Staten 
van de Bourgondische landsheerlijkheden moeten uitgenodigd worden 48• 

Eredienst 

Uit de instructie aan Floris Cruesinck komen we te weten welke diensten er in 1 46 1  in de 
kerk van M iddelburg gecelebreerd werden .  Nog omstandiger is dat uitgewerkt in een niet 
nader gedagtekende oorkonde waarin evenwel meerdere keren het jaar 1 460 vermeld 
wordt. Daarin legt eersamen wiisen ende voirsienighen Pieter Bladel in de ordonnancen 
vanden canonecken, cape/lanen, cantere costers ende choraelkiins vander kerke van 
Sinte Pieters ende Sinte Pauwels te Middelburch in Vlaendre als in een dienstrooster de 
l iturgische taken vast die daar te verrichten zijn ,  de daarbij te volgen kledingcode, de 
vergoedingen eraan verbonden en de sancties bij verwaarlozing van de dienst 49• 
In 1 460 is er dus al sprake van kanunniken, hoewel een eerste welomschreven fundatie 
van beneficiën pas van 1 470 dateert. De vier kanunniken anno 1 460 zijn Jan de Waele, 
Jan Stevens, M ichiel Annoot 50 en Dieric of D iederic Candt. Van de prochipape of pastoor 
is eigenlijk geen sprake meer, wel van cantor en kapelaan. Die worden steeds apart 
vernoemd en zijn ,  als bl ijkt uit hun gewaad, van iets minder aanzien dan de kanunniken. 
Wel ontvangt de cantor een extra vergoeding van tlood te deelne - het bewijs van 
aanwezigheid in de koordienst, den ordinaris over te ziene, waarmee het nazien van aard 
en orde van gezangen en gebeden zal bedoeld zijn, te pointe te legghen dat men zinghen 
zal, de zangboeken klaar te leggen, en de kinderkens den choor frequenterende te 
morigereren binden chore: ervoor te zorgen dat de koorknapen zich welvoeglijk gedragen. 
Daaruit mag men afleiden dat de cantor, letterlijk te verstaan als de 'zanger', instond voor 
het goede verloop van het gezongen officie en enkele koorknapen onder zijn hoede had. 
Het komt er ook op neer dat in Middelburg enkele kinderen onderricht kregen, in zang 
al l icht van de cantor, in andere vakken mogelijk ook van andere geestel ijken, i.c. een der 
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Mis met drie celebranten, opgeluisterd met orgelspel en zang. 
Laat 1 5de_eeuwse miniatuur uit een getijdenboek. Waddesdon Manor, The James A. de 
Rotschild Collection, Ms. 26 1° 1 54 v. 

Het laagst in de hiërarchie staan de kosters. Dat bl ijkt ook weer u it hun ornaat. In 
tegenstell ing tot de andere geestelijken zijn hun koorkappen altijd zwart en naargelang 
het seizoen wel of niet gevoerd met zwarte vellen, mollenpels wellicht. Behalve aanwezig 
te zijn in de goddelijke dienst wordt de kosters ook voorgeschreven de kerke te vaghene 
ende zuver te houdene, te ludene, te messen te dienen, de bouken vanden chore te 
slutene na dat ghezonghen es, ende vort te doenen al dat costers ziin sculdich te doene. 

De ordonnantie hanteert twee jaarhelften, met name van Allerheil igen tot Pasen en vice 
versa. Vanaf Pasen tot Allerheiligen beginnen met de metten de l iturgische diensten om 
5 uur, van Allerhei l igen tot Pasen is dat een uur later. 1 207 



Fundatie 

Een vol lediger ordonnantie met nauwkeurige omschrijving van de kerkdiensten, de taken 
van de officianten, de bronnen waaruit voor hun inkomsten zal geput worden et cetera, 
legden Pieter Bladel in en Margareta vande Vagheviere op 24 april 1 470 vast in 75 
a rtikelen 51 • Ze is verder opgenomen als bijlage 1 1 1 .  Merkwaardig is dat in die fundatie de 
zes priesters die met het gros van de missen en het zingen van de getijden belast zijn ,  
n iet als kanunniken benoemd worden maar steevast als ghebeneficieerden, wat zoveel 
betekent als begunstigden, i .c .  met kerkelijke dienst en de daaraan verbonden inkomsten 
en voordelen . In Bladel ins testament heten ze dan weer wél "canoniken" en komen ook 
de "viere coraelkins van Middelburch", die we in 1 470 moeten missen, weer terug. Daar 
zijn trouwens ook apart nog de "roedraghere" en een "clocludere" vermeld 52 • Naast de zes 
ghebeneficieerden fungeren in de ordonnantie van 1 470 de prochiepape of pastoor, twee 
kapelaans en twee kosters. 

De eerste beneficiaris krijgt de titel van cantor en is overste van de kerk; de vijf anderen 
zijn gelij k  in rang. Cantor was Charles Multoris of Mi l itoris, en verder zijn in functie Jan 
Stevens, Pieter vande Walle, Boudin en N icolaes du Pont en Jan de Laet. Volgens een 
beurtrol had één van de zes telkens weekdienst, de hebdomadarius. Hij stond in voor een 
dagel ij kse gezongen hoogmis, terwijl de anderen twintig gelezen missen te voldoen 
hadden. 
Als stichter van de stad en bouwheer en dus eigenaar van de kerk, was Bladelin ook 
collator voor de beneficiarissen, die we gemakshalve toch maar kanunniken noemen: hij 
had het recht de kandidaten voor te stellen en aan te bevelen bij de bisschop of 
aartsdiaken. 

Als pastoor wordt Adriaen De Waele genoemd, voor Verschelde en anderen trouwens de 
eerste pastoor van M iddelburg ;  kapelaans zijn Olivier van Seleghem en meester Adriaen 
de Smet, als kosters fungeren Pieter Reymbout of Rombout en Andries fi l ius Jacob 
Daneels. 
Het ambt van parochiepaap of pastoor heeft Bladelin naar M iddelburg gehaald samen 
met de parochiale rechten. De pastoor staat in principe in voor de 'cura animarum', de 
l iturgie en de zielzorg voor de parochianen. De kanunniken verrichtten eredienst in 
opdracht van de stichter en dienden zich in principe niet met zielzorg in te laten. Artikel 1 7  
van de ordonnantie vermeldt evenwel dat de kanunniken, kapelaans en kosters de 
pastoor moeten helpen, maar concreet worden geen andere omstandigheden genoemd 
dan het doopwater en de paaskaars wijden en in de processie stappen a/st behouve/ijck 
es. Van de kosters werd in elk geval verwacht dat ze de getijden hielpen zingen. Daarvoor 
was ook een vergoeding voorzien. 

De gehele fundatie van zevenentwintig missen, twee jaargetijden en andere diensten 
komt, vergoeding van kapelaans en kosters inbegrepen, op 66 pond 6 schell ingen 1 0  
groten en 2 engelsen Vlaamse munt per jaar, op te brengen uit grondrenten en pachten. 
Voor de goederen die dit inkomen moeten genereren heeft Bladel in vanwege hertog Karel 
op 1 8  augustus 1 468 brieven van amortisatie bekomen 53• 

Hij staat erop dat de priesters en kosters wekelijks betaald krijgen voor hun diensten. 
Bovendien mogen kanunn iken en pastoor elk beschikken over een huis met erf dat 
Bladelin voor hen heeft laten bouwen. De woningen stonden nabij het schepenhuis en 
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Kerkstraat en Pieter Bladel inplein - en deels aan het kerkhof. Elke beneficiaris had recht 
op dertig dagen vakantie per jaar, op te nemen in overleg met de cantor. 

Het beheer van goederen en geld van de kerk komt twee of drie kerkmeesters en een 
ontvanger toe. Jaarlijks dienen ze op de d insdag in de pinksterweek rekenschap te geven 
van hun beheer. Het kerkbestuur moet een koffer met drie sloten laten maken voor het 
bewaren van het geld; één sleutel wordt aan de cantor toevertrouwd, één aan de 
kerkmeesters en de derde aan de ontvanger. 

Ook de twee kapelaans en één kostersambt waren een erfenis van de kerk van Hei l le ,  
waar Fil ips van Reygaersvliete in  1 373 twee eeuwige kapelan ieën had gesticht met 
respectievelij k drie en twee missen wekelijks 54• Drie van die vijf missen werden inmiddels 
in M iddelburg gedaan aan het altaar van Sint-Sebastiaan, de twee andere werden op 
vrijdag en zaterdag in Heil le opgedragen. Er is overigens die merkwaardige coïncidentie 
dat in de kerk van Heille verscheidene heren van Hei l le en van Reygaersvliet begraven 
werden en dat Bladel in in 1 462 la court de Reingheersvliete kocht, het hof van 
Reigaarsvliet in de gelijknamige watering, te situeren in het huidige Westkapel le bij 
Knokke 55• In een oorkonde van 1 468 noemt h ij zich dominus tempora/is de Middelburch 
et de Reyghervliete in Flandria, wereld lijk heer van M iddelburg en van Reygaersvliet in 
Vlaanderen 56• 

De kapelaans werden betaald uit de inkomsten van ondermeer het hof Te Poldere. Dat 
lag op Heil le en is te vereenzelvigen met wat we in latere bronnen en op 1 7d•-eeuwse 
kaarten aantreffen als de Blauwe Poort, d ikwijls trouwens als "kasteel". 

De ordonnantie vermeldt ook nog de maatregelen en sancties die voorzien zijn bij 
verwaarlozing van de dienst of een laakbare levenswandel : inhouding van vergoedingen 
en in het kwalijkste geval ontheffing uit de functie. 

De term 'kanunniken' wordt pas weer in de mond genomen in  1 480, wanneer bisschop 
Ferry de Clugny een nieuwe ordonnantie u itvaardigt voor de beneficiati van M iddelburg. 
Daarbij is ook sprake van een kapittel en krijgt de kerk van Middelburg om die reden de 
titel van collegiale toegekend 57• 

Van een organist horen we in de hier aangehaalde documenten niet, wat en igszins 
verwonderlijk is. Die functie wordt voor Middelburg voor het eerst vermeld in  1 545, en wel 
bij een geding over het aanstel l ingsrecht van de organist 58 • 

Bladel in schonk ook nog het Hof van Paddepoele in het noorden van Maldegem, ruim 200 
gemeten groot, aan de kerk van Middelburg. De akte daarvan werd op 29 december 1 470 
betekend voor de wet van Maldegem 59• 

Kruisrel ikwie 

De scoene perdoenen, mooie aflaten waarover Bladel in het heeft in zijn instructie aan 
Floris Cruesinck, hebben ,ongetwijfeld betrekking op de Kruisre l ikwie. Ze waren 
toegekend middels zekere bullen van Rome, anders gezegd vanwege de paus. Dat was 
toen Pius 1 1 .  



Twee paters franciscanen 

beproeven de Middelburgse 
kruisrelikwie in vuur en water in 

het bijzijn van Pieter Bladelin (in 

wapenrok!) en Margareta vande 
Vagheviere. Schilderij uit een 

cyclus van tien, in 1 632 à '34 
uitgevoerd door Pieter de 

Brune. 
Brugge, Sacramentskapel van 
de Onze-Lievevrouwkerk. Foto 
© KIK Brussel. 

Bladelin verwierf de rel ikwie, een fragment van het passiekruis van Christus, in hetzelfde 
jaar waarin zijn kerk voltooid was en paroch iale rechten kreeg, 1 458 60• In dat jaar ook had 
hij met Lodewijk van Gruuthuse en Wouter vander Mandere in Dordrecht verbleven voor 
onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Hanzesteden 61 • All icht was hem daar 
verteld over de brand die het jaar voordien de Lieve-Vrouwkerk in as had gelegd en 
waaruit een rel ikwie van het kruis ongedeerd was teruggevonden. Ze was jaren eerder 
door N icolaas Schouteeten aan zijn geboortestad geschonken en slechts een part van 
een veel groter stuk kruishout dat h ij in Syrië had bemachtigd; de rest bewaarde hij thuis 
in zijn nieuwe woonplaats Brugge. Daar overleed Schouteeten rond 1 430. Zijn weduwe 
Margarete Tristram hertrouwde met Wouter Utenhove, en van hen bekwam Pieter 
Bladel in dus in 1 458 een deel van de relikwie. Vier jaar later werd ze door een paar paters 
franciscanen, die aan het hertogelijk hof te Brugge een aalmoes waren gaan ontvangen, 
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Het relaas daarvan werd opgetekend door een onderzoekscommissie die de expertise 
moest doen van de kruisrel ikwie die de Lieve-Vrouwkerk te Brugge pas had verworven en 
die eveneens uit dezelfde context kwam. Op 22 april 1 474 was de commissie in 
Middelburg en noteerde er wat verscheidene getuigen twaalf jaar eerder hadden gezien 
en gehoord. 

Hoofdgetuige was M ichiel vander Meere, gehuwd klerk, roedrager in de kerk en barbier 
van beroep. Hij verklaarde dat h ij de minderbroeders op de bewuste dag in de kerk had 
rondgeleid. Op hun vraag of de kerk bijzondere rel ikwieën bezat, vertelde hij hen over een 
rel ikwie, vermoedelijk afkomstig van het ware kruis. De authenticiteit daarvan viel best 
wel vast te stel len, beweerden de paters. Daarna l ieten ze de kruisrel iek voor het 
hoogaltaar brengen en beproefden ze in het bijzijn van Pieter Bladel in  en wel veertig 
andere getuigen met gunstig resultaat: de spl inter verbrandde niet in g loeiende kolen, en 
aanstonds in water gedompeld begon dit te borrelen als kookte het, terwijl het hout naar 
beneden zonk. Het mirakel dat daarop volgde gaf de doorslag: Pieter Cloosterman, die al 
jaren aan koortsaanvallen leed, genas daarvan prompt bij het drinken van het water 
waarin het hout gelegen had. Uit pure devotie dronk ook Bladel in er een slok van .  Met 
eender resultaat werd de proef dan overgedaan op het kasteel, waar echtgenote 
Margareta wegens ziekte het bed moest houden. Of ook zij genas, wordt er niet bij 
verteld. Er gebeurden nog andere mirakels, zoals een onverhoopt voorspoedige beval l ing 
en een strafwonder wegens een beloofde maar vergeten offerkaars. Dat laatste was 
koster Pieter Rombout overkomen . De hevige koorts die hem drie dagen tergde, 
verdween spoedig nadat hij zich zijn belofte had herinnerd en vervu ld. 

Nu  de echtheid van de relikwie aangetoond was, l iet Bladelin ze in  een kristallen houder 
plaatsen, die gedragen werd door een Sint-Helena van zi lver en goud. 

De pas gebouwde kerk van Middelburg kon daar al leen maar wel bij varen door de te 
verwachten begankenis van bedevaarders met hun offeranden. Ook de lokale handelaars 
zouden hun graantje kunnen meepikken: volkstoeloop brengt immers verteer mee. 

Het hospitaal in Heille 

Zoals elders fungeerde als parochiale instel l ing en binnen de kerk, ook in  Middelburg de 
dis of armentafel , ook nog tafel van de Hei l ige Geest genoemd. Zijn middelen dienden om 
de plaatsel ijke armoede te lenigen . Ongetwijfeld is de dis mee overgekomen vanuit Hei l le, 
waar hij van oudsher een patrimonium van opbrengstgoederen, renten en andere moet 
gehad hebben. Zijn bestaan wordt voor het eerst betuigd waar Bladel in in zijn testament . 
"de dischmeesters vanden heleghen geest" met 30 pond groten bedenkt, die ze moeten 
besteden aan de koop van landerijen of renten . 
Armen wáren er in Middelburg ,  en bl ijkbaar niet eens weinig: Bladel in wil dat, mocht h ij 
buiten zijn stad sterven, "veertich aerme l ieden van Middelburch" hem in rouwdracht en 
met toortsen tot aan de kerk van Middelburg zouden begeleiden , nog "tsestich aerme 
persoonen van der prochie van Middelburch , andere dan die de toortsen houden", zul len 
op de dag van de uitvaart genieten van een bijzondere bedeling door de dis 62• 

En dan was er nog het hospitaal. Strikt genomen was dat geen paroch iale instel l ing, 
anderzijds waren zijn caritatief doel en zijn bindingen met kerkelijke en parochiale 
instanties van dien aard dat we het toch in die context kunnen situeren. i 2 1 1  



Hospitaalzusters bij de verzorging van een zieke. 

Miniatuur uit de Riegle et ordenance des soers del 

hostellerie Nostre dame de Tournay, eind 1 4de eeuw. 
Doornik, archief van de kathedraal, ms. nr. 24. 

De precieze omstandigheden van zijn ontstaan bl ijven nogal wazig. De gangbare versie 
is dat in 1 452, jaar waarin begonnen werd met de bouw van de kerk, ook een begin zou 
gemaakt zijn  met de bouw van een hospitaal in M iddelburg. Het is alweer Gramaye die 
als eerste daarover in die zin bericht. Bij Sanderus heet het dat een gasthuis er tot stand 
kwam na de stichting van het kapittel ,  na 1 470 dus. 
Verschelde volgt Gramaye met 1 452, of beter: weet te melden dat volgens een charter in 
de Staatsarchieven te Gent,  Bladel in in dat jaar een hospitaal stichtte, toegewijd aan Sint
Jan 63• De Potter en Broeckaert stel len enige jaren later dat het hospitaal van M iddelburg 
"geene gansch nieuwe stichting" van Bladel in was, maar de overname en voortzetting van 
een hospitaal of gasthuis dat van aloude tijden in Heil le had bestaan en in 1 452 door "de 
groote weldoener'' Bladelin met een jaarinkomen van 4 pond groten begiftigd werd 64• Bij 
de publicatie van Bladel ins testament in 1 879 becommentarieert Verschelde een passage 
over de schenking van geld aan het hospitaal te Heil le in dezelfde zin: dat gasthuis 
bestond ongetwijfeld al heel lang vóór de stichting van M iddelburg. 

De oorkonde waar Verschelde naar verwijst heeft het inderdaad over de schenking van 
een jaarlijkse, eeuwige rente van 4 pond 4 schel l ingen groten hospitali nupper 
honorabilem virum Petrum B/ade/in alias de Leestemakere iuxta domum suam de 
Midde/burgh . . .  fundato, aan het hospitaal onlangs door de eerzame Pieter Bladel in nabij 
zijn woonst (of nabij zijn woonplaats) in Middelburg gesticht 65• "Onlangs gesticht" houdt 
n iet noodzakelijk in dat het hospitaal er ook stond. Het ziet er immers naar uit dat de 
tendens van de oorkonde nogal voortvarend is. Drie bronnen die o. i .  zwaarder doorwegen 
dan de oorkonde van 1 452, lijken er namelijk op te wijzen dat Bladel in niet in Middelburg 
maar in Heil le een hospitaal stichtte. 

Vooreerst blijkt dat uit de instructie aan Floris Cruesinck, waarin te lezen staat dat Bladelin 
van plan is van de oude kerk in Heil le daer of te makene een hospitae/kin, omme daer bij 
ghelaeft te zijne den armen vander prochie: een gasthuis voor de opvang van behoeftigen 
van de parochie. Het zou bediend worden door vier zusters, te onderhouden door de dis 
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Voorts is er de hoger vermelde brief of oorkonde van 30 maart 1 46 1 , waarin de abt van 
S int-Baafs zich akkoord verklaart met de overdracht van de parochiale rechten van Hei l le 
naar Middelburg en daarbij verwijst naar Bladelins plan aan de kerk van Hei l le zusters te 
verbinden die dan, eens geïnstal leerd, jaarlijks op Sint-Bavodag een kaars moeten komen 
offeren in de abdij te Gent. Bladel ins voornemen of belofte, zo noteert abt Jacobus in zijn 
oorkonde, was "in quadam papyri cedula contenta, manu sua propria subscripta et 
signata": op papier gesteld en door hem eigenhandig ondertekend. Well icht slaat dat 
precies op de instructie van Bladelin aan zijn klerk Floris, document dat zich immers in het 
archief van de Sint-Baafsabdij bevindt. 
Dat het hospitaal in Hei l le ook effectief gerealiseerd werd , bl ijkt u it Bladel ins testament: hij 
schenkt 20 pond groten aan het godshuis en sticht er een kamer voor de S int
Sebastiaansgilde "omme d'aerme ghuldebroeders daerin te logierne ende hueren 
nootdurft te moghen hebbene" 66• 

Zou er tussen 1 452 en 1 472 een hospitaal binnen het stadje Middelburg geweest zijn ,  dan 
had Bladel in ook dát in zijn testament zeker en vast nog eens gedoteerd en al l icht had hij 
dan eerder dáár een kamer gesticht voor een g i ldebroeder van Sint-Sebastiaan. Het zou 
ook betekenen dat in heerlijkheid en parochie M iddelburg op zeker moment twee 
hospitalen gelijktijdig functioneerden. Het l ijkt wat van het goede teveel . 

Nog andere, zij het onrechtstreekse argumenten voor een hospitaal te Hei l le treffen we 
aan in een behoorlijk wat latere bron , namelijk een proces dat in 1 5 1 0-1 5 1 3  voor de Raad 
van Vlaanderen werd gevoerd op klacht van Gui l laume I l  Hugonet (de Sail lant) , 
toenmal ige heer van Middelburg ,  tegen Kathel ine van Male ,  overste van de 
hospitaalzusters te Middelburg 67

• Gui l laume Hugonet haalt er zijn slag thuis in die zin dat 
h ij bevestigd ziet dat hém het recht toekomt aspi rant-zusters voor het hospitaal te 
aanvaarden en de rekeningen van het gesticht te aanhoren,  zoals dat recht zijn 
voorgangers heren van Middelburg toekwam. Volgens de verweerster kwamen die 
rechten de bisschop van Doornik  toe 68 •  We vernemen ook dat thospitael ghefondeert es 
up de erve vanden heere van Middelburg en dat dmeeste al tgoet dat tzelve hospitael 
heeft voortkomt vute dotacie 69• Dit betekent zoveel als dat er vóór de stichting van 
Bladel in géén hospitaal was in Hei l le en evenmin in M iddelburg. 

Het interessantste getuigenis in het proces komt van de voormal ige hospitaalzuster Burge 
of Walburga Damast 70• Ten tijde van het proces verbleef ze als ongeveer 73-jarige 
armlastige rel igieuze te Oostburg. Zij zegt lang in het hospitaal van M iddelburg gewoond 
te hebben, ook als meesterighe, en Bladelin nog gekend te hebben als patroon van het 
hospitaal. Het was het gebruik dat een kandidaat-hospitaalzuster zich eerst wendde tot · 

de heer van Middelburg, patroon van het hospitaal, en hem verzocht om de ghifte vanden 
broode ende habitatie, om kost en inwoon; daarna leefde ze een zekere tijd mee in het 
gesticht omme te prouvene en gheprouft te zijne. Verl iep dat naar wens, dan werd haar 
toetreding weer voorgesteld aan de heer van Middelburg, en met zijn akkoord kon ze als 
religieuze gekleed worden. Van Bladel in heeft ze destijds nog horen zeggen dat het 
godshuis er deels gekomen is dankzij een dotatie van hertog Fil ips van Bourgondië en 
anderzijds dankzij Bladelin zelf op wiens eigendom het staat. 
In het proces is er sprake ivan den hospitale gheheeten de kercke van Heile binnen 
Middelburg, en twee keer van den godshuyse vanden hospitale gheheeten Sente Lievens 
cappelle ghetranslateert wter kercke van Heyle binnen Middelburgh 11 • Daaruit valt 
zondermeer te verstaan dat het hospitaal ooit van Heil le naar Middelburg is overgebracht. i 2 1 3  



Wanneer dat gebeurd is, is moeil ijk te achterhalen.  Al leszins na maart 1 472, toen Bladel in 
zijn testament opstelde, en vóór 1 508, als mag blijken uit documenten die bij de 
procesgang horen. Well icht gebeurde de translatie na 1 488. 

Dat brengt ons bij de naam van het sticht. I n  boven geciteerde passages heet het 
hospitaal de kercke van Heile binnen Midddelburg en godshuyse vanden hospitale 
gheheeten Sente Lievens cappe//e. Deze laatste titel verwijst naar de patroonheil ige van 
de kerk van Hei l le,  S int-Lieven, een hei l ige die overigens heel nauw verbonden was met 
de Gentse Sint-Baafsabdij. Op oude kaarten treffen we een Sint-Lievensweg aan die over 
Middelburg l iep; ju ist over de grens met Moerkerke, op het gehucht De Stropijp, stond de 
S int-Lievenskapel .  Ongetwijfeld maakten weg en kapel ooit deel uit van een 
processieroute. 
De benaming S int-Janshospitaal schijnt voor het eerst gebru ikt te zijn in 1 481 , wanneer 
Maria van Bourgondië en Maximi l iaan van Oostenrijk een schenking van 2277 groten en 
1 5  miten doen aan het hospitaal 72 • Naast de hiervoor aangehaalde benamingen komt in 
de processtukken van 1 51 0- 1 3  ook de naam hospita/is sancti Johannis en Sint-Janshuus 
voor. 
U it die documenten bl ijkt ook dat de zusters die het gasthuis bedienden de regel van S int
Augustinus volgden zoals in voege in het Lievevrouwhospitaal te Doornik, en dat twee 
wereldl ij ke voogden deel uitmaakten van het bestuur 73• 

I n  de kerk van Hei l le zouden wekel ijks nog twee missen opgedragen worden door de 
kapelaans van M iddelburg .  Eén van de hoger geciteerde bronnen suggereert dat het 
kerkgebouw zou omgevormd . worden tot hospitaal. Of en in welke mate het gasthuis 
effectief van de kerkruimte gebru ik heeft gemaakt is niet meer uit te maken. Eens het 
hospies dan naar M iddelburg was overgebracht, moet de kerk stilaan verkommerd zijn .  I n  
1 533, twintig jaar na het proces tegen zuster Katheline, vroeg Gui l laume Hugonet 
financiële steun aan de abt van Sint-Baafs om het al jaren vernielde koor van de kerk van 
Hei l le te restaureren. De vicaris-generaal van Doornik  gaf echter een machtiging om de 
kerk af te breken en met het recuperatiei:nateriaal het koor vanher op te trekken, dat dan 
als kapel dienst zou kunnen doen 74• 

Oprecht devoot? 

Dat Bladel in ,  zoals de meeste van zijn tijdgenoten, een godvrezend en vroom man was, 
daar valt n iet aan te twijfelen. Het verschil met de overgrote massa der stervel ingen is, 
dat hij over de middelen beschikte om dat te veruiterlijken en er materiële vorm aan te 
geven. Dat deed hij door zich te laten afbeelden op een kersttafereel, waar h ij een plaats 
inneemt waar men traditioneel slechts herders en wijzen verwacht. Hij is er overigens al 
aanwezig terwijl in de verte de herders op de velden nog maar de verkondiging aanhoren. 
Onbescheidenheid en zelfverheerlijking? Hij deed het, nog indrukwekkender, door het 
financieren van een kerkgebouw en het stichten van l iturgische diensten tot meerdere eer 
en glorie van God. En van hemzelf? Hij investeerde forse kapitalen met het oog op zijn 
zielenzaligheid in het hiernamaals. Zelfingenomenheid? 

Godsdienst doordrong en ritmeerde het leven van de middeleeuwer en was tevens het 
b indmiddel tussen rangen en standen. Zoals kerktorens voor de reiziger de 
referentiepunten in het landschap waren, zo verschafte godsdienst de wegwijzers voor de 
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Pieter Bladelin. Utho gemaakt naar zijn portret op de triptiek van Vander Weyden. 
Uit Testament de Pierre Bladelin . . .  , gepubliceerd door Charles Verschelde, 1 879. 

tussen uitersten van extase en orgie, zodat het l ijkt alsof van hetzelfde geloot 
verschil lende versies, vormen en praktijken vigeerden .  Blockmans en Hoppenbrauwers 
hebben het over een introspectieve zijde, met een vroomheid die gericht is op het 
verinnerlijken van geloofswaarden en op een persoonlijk  contact met God, en een 
extraverte zijde die zich manifesteert in een met veel u iterlijk vertoon gepaard gaand 
volksgeloof 75• Hetzelfde door de hogere geestelijkheid voorgeschreven en gepropageerd 
geloot werd anders beleden en beleefd in el itaire, intel lectueel gevormde kringen dan 
door de brede lagen, de massa van de bevolking. Dit laatste geldt overigens niet 
uitsluitend voor de middeleeuwen. 
Elitair en intel lectueel gevormd ging haast zonder uitzondering samen met welstel lend. 
Dat gaat in  meer dan geruime mate op voor Bladel in :  h ij bewoog zich in de hoogste 
krtngen van adel en intel l igentsia en wist een fenomenaal fortuin op te bouwen. Een deel 1 2 15 



daarvan investeerde h ij voor zijn eigen zielenheil en dat van zijn echtgenote en 
verwanten. Daarvoor waren, i n  zijn eigen kerk, de altaardiensten en gebeden bedoeld van 
zes koorheren, zoals bepaald bij ordonnantie, en de missen, ceremonieën en aalmoezen 
die hij bij testament vastlegde. Hoe hij zich verder in zijn godsdienst verdiepte door 
geestelijke leiding en lectuur, ontgaat ons, maar Bladelins geloofsbeleving ging duidelijk 
verder en d ieper dan het louter formele en uiterl ijke. 

Zo is er onmiskenbaar een mystieke inslag aanwezig in het Bladelin-retabel ,  waarin naast 
tal van symbolen ook een aantal e lementen voorkomen die ontleend zijn aan de visioenen 
van Birgitta van Zweden. Mogelijk ontwierp Bladelin zelf het iconografische programma 
van de triptiek, maar ook indien iemand anders dat zou gedaan hebben ,  moet h ij de 
inhoud en betekenis daarvan goedgekeurd hebben en vooral ook gekend en doorgrond. 
Voor ons bl ijven er, vijfhonderd vijftig jaar later, vragen open en zijn er interpretaties. Is 
Bladel ins aanwezigheid b ij het kerstgebeuren uitdrukking van zijn mystiek 
deelgenootschap aan de hei lsgeschieden is? Symboliseert zi jn bl ik, afgewend van het 
Christuskind en gericht naar een holte in de bodem helemaal op het voorplan, 
verinnerlijking? Gaat het om eenzelfde beschouwen als dat wat h ij in zijn testament stelt 
"boven al dat men in dese weerelt met vleesschelicken oghen zien mach" 16? Symboliseert 
de holte die afgedekt is met een rooster, dezelfde kerker als die in zijn laatste 
wilsbeschikking, waar h ij schrijft "wanneer . . . mijne bezondeghe ziele zal moeten 
scheeden uter cluse van mijns stervel ic oncuusch l ichaems" n7 

Bladel in l iet zich fysiek portretteren, geknield in gebed. Een spiritueel zelfportret schemert 
door in zijn testament, opgesteld enkele weken voor zijn dood. Daar is zijn houding of 
ingesteldheid "oetmoedelic met weenender herte biddende"; het motief: "dat de verdiente 
van zijner ghebenedider passie ende doet, mijner . . .  ziele in stade ende secourse zij 
t'harer zalicheit" 18• Die passie en dood zijn het thema van een ander schilderij dat Bladelin 
l iet maken. We kennen het onderwerp, een Nood Gods, normaal een piëtavoorstel l ing, en 
hebben er een vage beschrijving van: Bladel in,  neerknielend bij Christus' graftombe. Ook 
hier kunnen we ons de vraag stel len of de opdrachtgever de intentie had op die manier 
zijn com-passie en zijn deelachtigheid aan het hei lsmysterie van lijden en verlossing uit 
te drukken. Het zou in elk geval rijmen met de mystieke deelname aan Christus' passie, 
zoals gepropageerd door Birgitta. 

Pieter Bladel in had onmiskenbaar een rel ig ieuze ingesteldheid. De parochiekerk van 
M iddelburg levert daarvan een bestendig, monumentaal getuigenis. Er is verder nog de 
Bladel intriptiek, er is de kruisrel ikwie, maar evengoed bestaat nog een groot deel van het 
patrimonium dat de stichter van stad en parochie destijds voorzag voor het onderhoud 
van het kerkgebouw en de vergoeding van zijn bedienaars. Het is dan ook bijzonder 
passend dat de beheerders van die erfenis het jaargetijde voor Pieter Bladel in en 
Margareta vande Vagheviere in ere houden .  
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Bij lage 1. Toekenning van de parochiale rechten aan de nieuwgebouwde kerk van 
M iddelburg door Johannes Chevrot, bisschop van Doorn ik, 1 8  augustus 1 458. 
Vertaald uit het Latijn .  

Bron: Originele oorkonde: RAG, Middelburg Kerkarchief nr. 1 4. Afschriften in o .m .  RAG, Middelburg 
Kerkarchief nr. 1 6  f0 36r.-v. en Idem, Archief van Sint-Baafs en van het bisdom Gent nr. B5531 ; 
tekstuele weergave bij Aubertus MIRAEUS: Opera diplomatica et historica, in quibus . . .  , Tomus I l ,  
Brussel 1 723, p .  1 339 en bij Frans DE POTTER en Jan BROECKAERT: Geschiedenis van de 

Gemeenten der Provincie Oost- Vlaanderen - Arrondissement Eekloo - Deel 111 Middelburg. Gent 
1 870-1 872 en anastatische herdruk, Handzame 1 973, p. 1 06-1 07. 

Johannes, door goddelijke barmhartigheid bisschop van Doornik, aan de eerzame en in Christus 
beminde Pieter Bladelin, wereldlijke heer van de stad en vesting in de volksmond Middelburg 
geheten, opgericht in de parochie van Heil le binnen onze diocees - voor altijd heil in de Heer. 
Daar blijkt dat door de vruchten van goede werken en hun bestendige toename, de liefde voor het 
hemelse thuisland onze gedachten zozeer beneemt dat haast enkel dát ons vreugde schenkt wat 
aan Gods wil mag behagen en bijdraagt tot het heil der zielen, menen we, zoals de bekommernis 
van ons herderlijk ambt dat vraagt en gezien we altijd bedacht zijn op de vermeerdering van de 
godsvrucht van de ons toevertrouwde gelovigen en we daar waakzaam willen toe bijdragen, aan uw 
vrome beden welwillend te moeten tegemoet komen. 
Met vaderlijke genegenheid buigen we ons daarom over uw vrome verzuchtingen om in de kerk die 
gij met onze toelating en instemming in het genoemde Middelburg nieuw hebt laten bouwen, missen, 
ook gezongen, door gevormde en waardige priesters te laten opdragen en alle getijden zowel van de 
dag als van de nacht te laten zingen, voorts een kerkhof te mogen aanleggen voor begravingen, een 
bekken te plaatsen voor het toedienen van het heil ig doopsel en een ciborie te bezitten om de 
allerheiligste eucharistie te waardig te bewaren; 
omwille van de nood daaraan en ingevolge de devote beden mogen er zowel het doopsel als de 
eucharistie, het heil ig oliesel en de andere kerkelijke sacramenten geldig worden toegediend evenals 
begrafenissen worden uitgevoerd door de tegenwoordige rector van de parochie Heille of zijn 
gemachtigde vervanger of een andere geschikte priester (in dat geval mits toelating van de 
genoemde rector of zijn vervanger) ; daartoe verlenen wij de macht en geven wij daarvoor onze 
toestemming, indien althans aan het parochiaal recht en alle mogelijke andere rechten voldaan 
wordt. 
Ten getuige daarvan hebben we aan de voorliggende brieven ons zegel laten hechten. 
Gegeven te Rijsel in ons voorzegde bisdom, in het jaar 1 458 op de 1 8"" van augustus van het jaar 
des Heren 1 458. 

Bij lage l l .  I nstructie van Pieter Bladelin aan zijn klerk Floris Creusinck betreffende 
kerkdiensten te Middelburg ,  1 46 1  (n .s . )  

Bron: RAG, Archief van Sint-Baafs en van het bisdom Gent, nr. B5531 . 

I nstructie om Fluerkin Cruesinc mijnen clerc omme te besongeren* over mij Pieter Bladelin here van 
Middelburch met meester G i l l is vanden Hamme als procureur ende inden name vanden 
eerwairdighen vader in Gode mijnen heere den Abdt van Sint Baefs bij Gend, up !inhouden vander 
besloten brieven onlanxleden an mij ghesonden bij meester Andries Colin president vander camera 
vanden rade mijns gheduchts heeren van Bourgoignen, tYppre, ghescreven te Ghend den xviij .en 
dach van maerte int jaer xii ijC lx 
Pieter Bladelin heere van Middelburch voorseit doet daghel icx houden ende zinghen inde kerck van 
Sinte Pieter ende Sinte Pauwels te Middelburch in Vlaendren de zeven ghetijden vanden daghe, 
ende dat bij zes priesters dan of dat de ene es de prochipape* ende dander een cappellaen, de welke 
winnen zullen te weten te mattene* elc xx miiten*, te prime tercie sexte hoghemesse ende noene elc 
xvj mi iten,  te vesper ende complete elc xij mi iten. Ende als zij tot allen getijden compareren* ende 
daer in persevereren* ten hende xij mi iten, comt voor eiken dach eiken Ij � groten, draecht dat hem 



vj priesters voorseit eiken dach xv grote, comt tsiaers 22. lb. 1 5  s. gr. 
Item noch twee costers die winnen omme te wesene tallen ghetijden als voorscreven tsamen alle 
weke xxj grote comt voor tjaer 4 lb. 1 1  s. gr. 
Item noch winnen de iiij priesters mids dat zij ghelast zijn te doene de hoghemesse ende een van 
hemlieden te bewaerne den choor bij ghebuerten* voor eiken dach i i ij% gr. comt voor jaer 

6 lb. 1 6  s. 6 d. gr. 
Item winnen de voorseide i i ij priesters mids dat zij ghelast zijn in xij lesende messen de weke voor 
elke messe i i ij gr. comt voor jaer 1 0  lb. 7 s. gr. 
Somme van al dat de voors. priesters winnen ter 
causen voors. 44 lb. 1 0  s. 6 d. gr. 
Vander welker somme de voorseide Pieter Bladelin der kercke voorsien zal inder manieren hier na 
volghende 
Eerst is der voors. kercke overghedreghen een ervelicke rente die de voorseide Pieter Bladelin 
eenen zekren tijt beseten heeft, l igghende binnen den scependomme van Brugghe achter Sint 
Donaes kercke, up zeker huusen staende voeren up Sint Jans plaetse ende achter huute commende 
bij Sint Ouburghen kercke te Brugghe, gheheeten tprincipale huus de Lecke • ,  met zekere menichte 
van andere huusen daer toe behorende die wel jaerlicx ghelden te huere tusschen de xxxvj of xl f 
gr. tsiaers 1 7  lb. gr. 
Item noch een andere ervelicke rente, die hij hadde up een stede staende in Loppem gheldende de 
voors. stede jaerlicx in pachte xij f gr., toebehorend Amand van Aertrycke 3 lb. gr. 
Item een andre ervelicke rente bijden voors. Pieter Bladelin ghecocht van desen jaere ende daer inne 
gheerft den kerckmeesters ter voorseide kercken behouf ligghend in Houtawe dan of de stede 
toebehoort Daniel den Hert, gheldend jaerlicx xij lb. gr. of daer omtrent 4 lb. gr. 
Item zijn den voorseiden kerckmeesters ter kercken behouf overghegheven bij Janne de Baenst* nu 
ter tijt burchmeester te Brugghe, zekre thienden ligghende inde prochien van Moerkercke ende van 
Lapschuere die hij ghewarandeert* heeft met brieven onder zijnen zeghele waerdich wesende 
jaerlicx viij f xx d. gr., ende dan zij beter zijn dat der kercken te latene ende dan zij argher zijn dat te 
vuldoene, dat hier 8 lb. 20 d. gr. 
Item heeft de voorseide hofmeester ghecocht jeghens Janne Breydel ter kercken behouf voorseit v 
f gr. tsjaers ervelicke rente beset up eene stede ligghende buten Brugghe inde prochie van Sint-
Andries gheldende jaerlicx x f gr. of meer, dus hier 5 lb. gr. 
Somme van alden besetten 37 lb. 20 d. gr. 
Dus reste dat de voorseide kercken noch ghebreect 7 lb. 8 s. 1 O d. gr. 
De welke reste de voors. Pieter Bladelin zal poghen te ghecrijghen als hij alder eerst zal connen ende 
mueghen, Ende es ghepayt die te besetten up eene stede hem toehorende ligghende in Moerkercke 
mids condicie dat hij die oflossen mach mits bewijsende andre ervelicke rente, de welke stede 
jaerlicx ghelt tusschen den xij ende xi i ij f gr. 
Ende boven alle tghuene dat voorseit es hebben de voorseide i i ij priesters prochiepape cappellaen 
ende corsters goede niewe woensten, die biden voorseiden Pieter Bladelin zijn ghedaen maken ende 
ghegheven der voorseide kercken, daer zij inne wonen omme niet mids die onderhoudende van wind 
ende van watere ende zaten [?] vrij van allen assisen oft ander onghelt* 
Item zoe bedienen de prochiepape ende cappellaen zekere messen van ghilden, als onse Vrouwen 
ghilde ende Sint Matthijs ghilde alle weke twee messen ten laste vande ghi ldebroeders 
Item zijn noch bij voorseiden Pieter Bladelin [ghe]commen zekere bullen van Rome inhoudende 
scoene perdoenen* biden welken te hopene es profyt voor de priesters kerck ende fabricke. 
Ende als vande oude kerck is de voorseide Pieter Bladelin te vreden daer of te makene een 
hospitaelkin met iiij zusters omme daer bij ghelaeft te zijne den armen vander prochie den welken 
zusteren besorgt zullen worden, biden dissche vanden heil ighen gheest* of andersins als men dat 
adviseren zal voor tbeste, xxviij groten de weke. Ende alle zondaghe zal heml ieden daer een messe 
ghedaen worden, daer mede de voors. priesters ghelast zul len zijn. Ende boven desen zal de zelve 
Pieter Bladel in gheven om me def reparacie van haerlieder voonste iijC ponden parisis te betaelne de 
driehondert pondt tusschen nu en Sinte Maertinsmisse, ende dander driehondert pond parisis binnen 
den anderen jaere hendende Maertins daer naer volghende, Ende van al stappans* den goede 
vastichede l 221 



Item ende al dat voorseit es zonder preiudicie* ende achterdele van mijnen voorseiden here den Abdt 
met hem altijts behoudende de collacie* vanden pochipape ende van een vande twee costers 
mitsgaders zijne offerhande te Lichtmisse, ghelijc ende inder maniere als hij die ghehadt heeft ende 
ghecostumeert* es te useerne* inde oude kercke van Heyle. 
Ende bidt de voors. Pieter Bladelin dat bij also dat hij verlijken couste metter prochiepape der zelver 
kercke dat hij te vreden ware dat elc vande andere priesters der zelver kercken mochten te 
hemwaert* houden de offerhande die zij ontfaen zullen moghen, mits de voorseide prochiepape 
bijden voorseiden Pieter Bladel in zulken hoofscheyt* daer voren te doene als zijlieden onderlinghe 
overdraghen zullen, dat mijn voorseiden here den Abdt hem daer inne consenteren* wille, want het 
zoude groote eendrachticheyt onder hemlieden maken. 

(signatuur) P. Bladel in 

* besongeren: overleggen, bespreken 
* prochipape : pastoor 
* mattene : metten, één van de zeven gebedstijden, zeer vroeg in de ochtend; nadien volgen prime, 
terts, sext, none, vespers en completen 
* persevereren : volhouden 
* bij ghebuerten : om beurten 
*de Lecke: het huis De Leke 
*Janne de Baenst : Jan Il 1 de Baenst, ridder, heer van Sint-Joris ten Distel e.a.,  lid van de grote clan 
de Baenst waarvan verscheidene leden zich hebben opgewerkt in het bestuur van de stad Brugge 
en van het Vrije en vertrouwelingen werden aan het hof van de hertog. Jan l i l  was in 1 454 gehuwd 
met Margaretha de Fever, nicht van Bladelin.*waranderen: waarborgen, garanderen 
* onghelt : onkosten 
* perdoenen: aflaten, vgl. Frans pardon 
* dissche vanden heil ighen gheest: armendis, armentafel,  parochiale instelling voor hulp aan armen 
en noodlijdenden 
* stappans: meteen, dadelijk 
* preiudicie : vooringenomenheid, voorafgaande partijdige berekening 
* collacie : recht van voordracht, aanbeveling 
* ghecostumeert : gewoon, gebruikelijk 
* useerne: uitvoeren,  gebruik maken van, toepassen 
* te hemwaert : voor zichzelf 
* hoofscheyt: geschenk, beloning 
* consenteren : involgen, toestemmen 

Bij lage 1 1 1 .  Fundatie door Pieter Bladel in en Margareta vande Vagheviere van beneficiën 
en kerkdiensten bij de kerk van M iddelburg ,  1 470. 

Bron: RAG, Middelburg Kerkarchief nr. 1 6  f0 1 r.-1 4v. 

N.B. :  Wegens de omvang van de bijlage zijn geen woordverklaringen toegevoegd. 

Wij Pieter Bladelin, heere van Middelburgh in Vlaenderen, rudder, raet ende hoofmeester mijn 
gheduchten heeren schertooghen van Bourgoignen, grave van Vlaanderen, ende Margriete vande 
Vagheviere vrauwe van den selven heerlicheede, wettelijcke gheselnede ende gheautoriseert van mij 
Pieter thaeren begheerte, omme te doen tgone dat hier naer voght. 

Art. 1 .  Doen condt allen lieden dat wij voor hooghen hebbende de broosheijt ende onghestaedigheijt 
van desen verganckelijcke levene, overdenckende de menighvuldighe gratie die onse heere Godt in 
dese weerelt verleent heeft in vele ende diversche manieren ende begherende voor dese ersche 
dinghen eeuwelijcken Joon te verdienene ende ontfaene, hebbende bij groote raede ende advyse 
langhe hier op ghehadt, ter heeren vande heijlighe Drievuldigheijt, vande weerder maghet Maria 



moeder ons behouders Jesus, van Sinte Pieters ende van Sinte Pauwels, van Sinte Margriete ende 
van alle andre hemelsche gheselschepe, ende lavenisse der sielen van ons, onser vaders ende 
moeders, ende dandre ons voorders ende naercommers ende van den ghenen dan of te bet 
commen, es gheordonneert ende ordonneren bij desen onsen brieve, voor onse hoirs ende 
naercommers in eeuwichede te doene ende celebreren inde kercke van Sinte Pieters ende Sinte 
Pauwels bij ons ghesticht op ons voorseijde heerschap van Middelburgh, ende inde kercke van 
Heijle, den goddelijcken dienst hier naer verclaerst te wetene inde voorseijde kercke van 
Middelburgh dertigh missen te weke, danof de sevene weerden synghende ende de drijentwintigh 
lesende. 
2. Item alle daeghe de seven ghetijden synghende naer t'ord .. n van onse Vrauwe kercke te 
Doornycke, te weten matten ,  prieme, terce, sexte, noene, vespers, complie. 
3. Item alle saeterdaeghe, ende telcken onsen Vrauwen autaer te synghene inde voor kercke Saive 
Regina met de drije versekens ende collecten daertoe dienende. 
4. Item twee jaerghetijden tsiaers, metten vigilien ende neghen lessen, ende commendatien daer 
toe dienende doende emmers den dienst van een jaerghetijde alsoo langhe als ick Pieter leven sal, 
vanden heijlighen Gheest op den avent van Sinte Barnabas dagh, ende vanden anderen jaerghetijde 
tleven van mij Margriete gheduerende, oock van den heijl ighen Gheest op Sinte Margriete dagh,  
ende naer ons overlijden deser weerelt, te doene in eeuwigheede elck vande voorseijde 
jaerghetijden op sulcken dagh als elck onser sterven sal ende dan dienst doen van Requiem. 
5. Item inde voorseijde kercke van Middelburgh alle daeghe terstont noene ghesonghen sijnde, te 
gaene tonsen grave, ende aldaer te lesen de psalmen van Miserere mei Deus, ende De profundis 
metten collecten daertoe dienende, ten waere datmen noenen songhe voor de hooghmisse ende als 
dat ghebueren sal, soo salmen ten voorseijden grave gaen terstont de voorschreven hoofmesse 
ghedaen sijnde. 
6. Ende inde voorschreven kercke van Heyle te doene twee lesende messen te weke. 
7. Item omme den voorseijden goddelijcken dienst devotelijck ende eerbaerelijck te doene ende 
celebrerene alsoot behoort inde voorseijde kercke van Middelburgh, wij hebben ghefundeert ende 
funderen met dese onse brieve ses beneficien daerof deerste weert cantere ende overste vande 
kercke, de distributie van eenen prochie pape, twee cappellaenen ende twee costers. 
8. Item in de welcke beneficien, distributien vande prochiepape, capelrien ende costers, wij hebben 
alsnu vergift, ende daerof besitters sijn de persooenen hiernaer ghenoomt te weten dheer Charles 
Militoris, eerst ghebeneficieert cantere ende overste, dheer Jan Stevens, dheerPieter vande Walle, 
dheer Boudin du Pont, dheer N icolaes du Pont, dheer Jan de Laet, alle ghebeneficieerde, meester 
Adriaen de Waele als prochiepape of sijn substituijt in sijn absentie, dheer Ollivier van Seleghem 
ende meester Adriaen de Smet cappellaenen, Pieter Reymbout ende Andries fil ius Dannels costers. 
9. Item willen ende ordineren dat de voorsijde ghebeneficieerde ende andre supposten vande 
voorseijde kercke van Middelburgh ende huerlieder naercommers inde beneficien ende officien 
voorschreven ghehouden worden te doene ende celebrerene den goddelijcken diensten, te weten 
van Passchen tot Baefmisse te beginnen singhen mattenen tusschen vijf ende ses hueren 
smorghens ende priemen ontrent den acht hueren en half, ende van Baemisse voort tot Paschen, te 
beginnen mattene tusschen de ses en seven hueren, ende priemen te neghen hueren, ende alsoo 
te continueren tertien, sexten,  hooghmisse ende noene tot den dienst van dien al voldaen wert 
sonder interruptie, en al tjaer duere, naer den noene terstont complie, vuijtghedaen t'saeterdaghs 
ende alle onse Vrauwe avent, dat men synghen moet naer vesperen, ende voor complie Saive 
Regina soo voorseijt es. 
1 0. Item sullen de voorseijde ghebeneficieerde ende cappellaenen doen de voorseijde hooghmissen 
ende lesende messen te weke, te weten dien van hemlieden ghebeneficieert hebdomadarius sijnde 
alle daeghe de hooghmisse, ende de seven ghetijden beginnen, ende anders den dienst doen die de 
hebdomadarius behoort, ende ghecoustumeert es te doene, sijne weke gheduerende, ende andre 
vijfve ghebeneficieerde sullen doen alle weke twintigh lesende messen ende dat ten daeghe, tijden 
ende autaeren hiernaer verclaerst .  
1 1 .  Te wetene al le daeghe een lesende messe ten hooghen autaere, diemen beginnen sal ten 
beginne van de mattene; 
1 2. Item een ander lesende messe tsondachs ten autaere van de heijlighen Cruce, ende donderdagh l 223 



inde cappelle ten autaere van onse Vrauwe, ende de voorseijde messen ten voorschreven daeghe 
beginnen terstont matten ghedaen sijnde; 
1 3. Item een andre misse lesende te celebreren inde cappelle ende ten autare van Sinte Bernardin, 
tsondaghs, smaendags, dissendags ende swondags ende die te beginnen ter offertorie vande 
hoofmesse. 
1 4. Item oock een lesende messe alle daeghen ende ten autaren van Sinte Margriete, ende die 
beginnen terstont naer tsacreren van de hoofmisse, behoudens emmers dat ick Margriete de huere 
veranderen magh, ende oock de platse vande kercke boven int casteel te Middelburgh mijn leven 
lanck gheduerende. 
1 5. Item de twee cappellaenen sullen doen vijf lesende missen te weke, te weten deen cappellaen 
van de cappelrije daertoe drije messen behooren daerof nu den voorseijden heer Ollivier besitter es, 
sal doen deene messe smaendaegs voor Sinte Sebastiaen, de tweede messe sdissendaghs voor de 
heij l ighe Drijvuldigheijt i nde voornoomde kercke van Middelburgh ende de derde messe svrijdaghs 
inde voorseijde kercke van Heijle, ende den cappellaen vande twee messen daer de voorseijde 
meester Adriaen Smet nu possesseur es, weert ghehouden te celebreren d'eerste messe swondaegs 
voor Sinte Matthijs inde voorseijde kercke van Middelburgh,  ende dander messe saeterdaegs inde 
voorseijde kercke van Heij le, te beginnen celebreren de selve messe te Middelburgh terstont matten 
ghedaen sijnde, ende omme te doene de voorseijde messe te Heijle salmen daerwaert beginnen te 
gaene van Middelburgh terstont vande matten ghesonghen sijnde. 
1 6. Item de voorseijde ses ghebeneficieerde vande voorschreven kercke van Middelburgh worden 
ghehouden te doene, elck int sijne de voorseijde hoofmesse, ende 20 lesende messen ter weke, naer 
de ordonnantie die danof bij ons ende hemlieden ghemaeckt es. 
1 7. Item de voorseijde ghebeneficieerde, cappellaenen ende costers worden ghehouden te helpen 
de prochiepape, de vonte ende paeskeerse wijden ende in processien gaen t'allen tijde alst 
behouvelijck es. 
1 8. Item omme den voorseijden goddelijcken dienst ghedaen te wesen bij den ghebeneficieerde 
ende andre supposten van de vöornoomde kercke van Middelburgh, in der manieren hier boven 
verclaerst, wij hebben gheordonneert ende ordonneren dat den voorseijde hebdomadarius 
ghebeneficieert hebben sal voor elcke hooghmesse vier pennynghen hallinc grooten Vlaems, ende 
dandere ghebeneficieerde sullen hebben van elcke lesende messe vier pennynghen grooten. 
1 9. Item de voorseijde twee cappellaenen sullen hebben voor huerlieder vijf lesende messen de 
weke de vruchten vande goede ende renten h ier voortijdts daer toe ghegeven bij den heere vanden 
huijse van R .. ijgaers vliete, fundateurs ende collateurs vande selve cappelrien voor hemlieden ende 
heure naercommers erfachtigh vanden goede Te Poldere, welcke collatien vande selve cappelrijen 
mij Pieter nu als erfachtigh vande voorseijden goede Te Poldere van welcken goede ende renten het 
verclaers hier naer volght 
20. Te wetene in veele parcheelen van erfvelijcke renten, beset up diversche gronden van erfven, 
toebehoorende cloosters, kercken ende H. Geest ende diversche privee persooenen 
negenenveertigh ponden acht schellynghen paresissen Vlaemscher munten 
2 1 .  Item twee ghemeten achtentwintigh roeden landts inde prochie van Heijle noordt vander kercke 
in den Stierhouck, geldende in pachte drije ponden twalf schellynghen paresisse tsiaers, ende acht 
lijnen lants inde selve prochie, suut vander kercke, gheheeten Den Biest, gheldende jaerelijcx in 
pachte drije ponden twalf schellynghen paresisse, beloopende tsamen incommende goet vande 
voorseijde twee cappelrien sesse ende vichtigh ponden drije pennynghen paresisse munte voorseijt, 
daer of men trecken moet de eerfvelijcke renten, bedraeghende dertigh pennynghen paresisse 
tsiaers, ende de waeterynghe naer ghemeene extimatie tsiars drije groote vanden ghemete. 
22. Item elck vande voorseijde ses ghebeneficieerde de prochiepape ende cappellaenen commende 
ter kercke van Middelburgh, helpende synghen de voorseijde seven ghetijde ende hoofmesse, is bij 
inden choor te beginnen vanden tweesten psalm vanden selven ghetijde ende daer blijfvende totten 
eijnde, sal hebben te mattene twintigh mijten, ten prieme, terce, sexte, hoofmesse ende noene 
sesthien mijten, tsaterdaghs ende telcken onse Vrauwen avent te Saive acht mijten, ende die ter 
hooghmisse ende tallen voorschreven ghetijden vanden daeghe wesen sal sonder in eenighe te 
fallieren sal noch bovendien hebben twalf mijten. 
23. Item elck vande voorseijde twee costers die woonachtlgh wort binnen de vesten van onse 



voorseijde heerlickheijt van Middelburgh, helpende luijden ende helpende synghen de voorseijde 
seven ghetijden, sal hebben te mattene xvj, te priemen, terce, sexte, hoofmesse ende noene twalf 
mijten, te vesperen ende complie acht mijten ende te Saive oock acht mijten, behouden emmers dat 
de voorseijde Pieter Rombout, ende sijne naercommers costers ghehouden worden te laeten hebben 
ende ontfane de voorseijde Andries fi l ius Jacob Daneel ende sijne naercommers costers, de 
helfscheede van alle de rechten ende prouffijten van ouden tijde, toebehoorende de costerie wijlent 
van Heijle, ende nu te Middelburgh,  ende soo dat de twee costers van Middelburgh sullen 
ghetrauwelijck deelen ende hebben alf ende alf, alle de rechten, prouffijten ende emolumenten 
behoorende te selven costerien ende elck bijsonder. 
24. Item elck van de voorschreven ses ghebeneficieerde ende andre supposten vande voorseijde 
kercke sal hebben vande voorseijde twee jaerghetijden ende van alle daeghe te gaene tonsen 
sepulture ende daerop dienst doende alsoot voorschreven es, te wetene elck vande voorschreven 
ses ghebeneficieerde vier schellynghen grooten tsiaers in gelde, ende een huijs voor sijn woonstede, 
metter erfve daer toe behoorende, ende elck van de voorseijde twee cappellaenen sal hebben twee 
schellynghen groeten,  ende elck vande voorseijde costers twalf groeten tsiaers. 
25. Item boven desen sal hebben den voornoomden Charles Multoris ende sijne naercommers als 
cantors ende hooft vande voorseijde kercke van Middelburgh tsiaers in pensioene xx schellynghen 
groeten,  beloopende tsaemen de voorseijde fundatie vande sevenentwintigh missen van de ses 
ghebeneficieerde van alle distributien ende pretentien vande voornoemde ghebeneficieerde 
cappellaenen ende costers, ende de lasten van onsen jaerghetijde, ende van tonsen sepulture te 
gaene, ter somme van lxvj pont vj schellynghen x groeten ende twee inghelschen al Vlaemsche 
munte tsiaers, sonder de woonsten.  
26. Op welcke somme van ghelde wij bewesen ende bij desen teghenwoordighe letteren bewijsen 
de voomoomde kercke van Sinte Pieters ende Sinte Pauwels te Middelburgh de somme van tsestigh 
ponden grooten ervelijck tsiaers in de parcheelen van goedynghen, renten ende landen hiernaer 
verclaerst. 
27. Eerst twintigh schellynghen groeten ervelijcke rente tsiaers, ghecocht jeghens Adriaen de Witte, 
vallende de helft t'elcken midtwintere ende dander helft telcken eersten daeghe van meije, beset 
ende gheassigneert op ses ghemeten twee lijnen en xxiij roeden lants metten huijssen ende boomen 
daerop staende, ligghende inde prochie van Moerkercke suut vande kercke in diversche steden 
danof dats ligghet eerst vijfventseventigh roeden lants tusschen Jan vanden Berghe land aende 
oostsijde, ende ani noorthende ende metten westhende aenden wegh ,  streckende metten suuthende 
aende Ghentsche Lieve. 
28. Item bet noortoost van daer een ghemet xx roeden lants tusschen Loij Prevoudts 
ende meester Jan Quintens haer breeder landt aende westsijde, ende die van Spermalie landt aende 
oostsijde, streckende metten noorteijnde aenden Peelhouxschen Wegh ende metten suutheijnde 
aenden waterganck. 
29. Item bet oost van daer " .  lijnen xxx (dico 30) roeden lants tusschen tvoorseijde clooster van 
Spermalie lande aende westsijde ende Pieter Reijffins lande aende oostsijde, streckende metten 
noorthende aenden voorschreven wegh ende metten suuthende aenden waterganck. 
30. Item bet oost van daer vijf lijnen xxiiij roeden lants tusschen Laureyns Cloets lande aen beeder 
sijden, streckende metten suuthende aende waterganck, ende metten noorthende aenden 
Peelhouxschen Wegh, 
Item bet suutoost van daer twee lijnen lxiiij roeden lants tusschen Pieter Bladelyck landt aende 
oostsijde ende de kercke van Sinte Donaes in Brugghe landt, aende westsijde ende aen t'noorteijnde 
streckende metten suuteijnde aenden waterganck. 
31 . Item in lande ende erfve, commende vanden hertoghe van Cleven, hondert achtentseventigh 
ghemeten twee lijnen eenentwintigh roeden ligghende in Aerdenburgh ambocht, inde prochie van 
Middelburgh wijlent Heijle, in diversche parcheelen, ende danof dats eerst l igghet, eerst 
sevenentwintigh ghemeten twee lijnen ende ses roeden lants, al t'een aen t'ander tusschen den 
wegh gheeten den Mannepat àende suutsijde, ende den Ramspoldere dijck aende noortsijde, 
streckende metten oosteijnde aen eenen wegh die van Heijle ter Sluijs waert loopt ende metten 
we�ijde aen eene dreve. 



32. Item noortwest vandaer, veertigh ghemeten ses ende tachtentigh roeden lants, ligghende met 
den oostsijde aende cure van Middelburgh lant ende metten westsijde aende kijnders Claeijs vander 
Burse ende de haeldynghers van wijlent Jacob Wijchaers lande, streckende met den oosthende 
aenden waterganck ende met den suuthende aenden wegh.  
33.  Item noortwest vandaer, driendertigh ghemeten twee lijnen vierentwintigh roeden lands ligghende 
met den oosthende westsijde aen Pieter van Oost, ende kynderen Boudewijn Boudts lande, ende 
metten noorteijnde aenden mersch ons fundatuers toebehoorende. 
34. Item vier ende twintigh ghemeten ende half neghen ende twintigh roeden lants ligghende met den 
suutsijde aenden waeterganck ende metten noortsijde aen meester Loedewijck Domicent ende 
Cornelis Cleij lant, streckende metten westsijde aenden Westwegh ende metten oosthende aenden 
waeterganck. 
35. Item achtentwintigh ghemeten negenvichtigh roeden lants ligghende metten westsijde aen 
Willem de Vos lant ende metten oostsijde aenden Nonnenpolderdijck, streckende metten suuthende 
aen Willem de Vos landt ende metten noorthende aenden voorseijden dijck. 
36. Item neghen thien ghemeten ende een half ende vierentwintigh roeden lants, ligghende met den 
noortsijde aen ons fundatuers lant, ende metten eijnde aende cure van Middelburgh landt, 
streckende metten oosthende aenden wegh in Shoorenshouck ende metten westeijnde aenden 
Westwegh. 
37. Item vichtigh roeden lants, l igghende metten oostsijde aen Jan fi l ia Pieter Boudts lande ende 
metten westhende [vacat] 
38. Bedraeghende de voorschreven parcheelen van goedynghen ende erfrenten ende landt pacht ter 
somme van tseventigh ponden vichthien schellynghen, drije pennynghen ende hallynck grooten,  
daerof men trecken .moet eerst van renten jaerlijcx gaende vuijtten voornoomde goedynghen drije 
ponden elleve schellynghen vijf pennynghen grooten ende twintigh mijten, item van waeterynghe 
ontrent vier ponden vijf schellynghen ende ses pennynghen grooten, ende van refectien twee ponden 
achthien schellynghen drije pennynghen grooten ende twee inghelschen, compt tsamen de 
voorseijde afslagh thien pondèn achthien schellynghen drije pennynghen ende eene hallinck 
grooten,  dus bl ijft t'incomen van de voorseijde kercke, te somme van tsestigh ponden grooten, ende 
boven desen soo es dezelve kercke goet commende vande oude rekenynghe, daerof soo hier 
voortijdts ghebruckt heeft de somme van seven ponden sesthiene schellynghen ses pennynghen 
grooten, ende tweentwintigh mijten, compt tsamen dat de kercke goet heeft sevenentsestich ponden 
sesthien schellynghen ses pennynghen grooten ende tweentwintigh mijten, ende de fundatie vande 
messen ende vande anderen godts dienst bij mij gheordonneert als boven verclaerst es, beloopt de 
somme van sesentsestigh ponden ses schellynghen thien pennynghen grooten ende twee 
ingelschen. 
39. Aldus boven der selve fundatie soo blijft der kercke goet, omme dat bekeert te zijn in waslight, 
refectien ende andersints ten meesten oirboire ende proffyte van de selve kercke, negehenentwintigh 
schellynghen acht pennynghen grooten ende ses mijten, midtsgaeders datter jaerlijcx incommen sal 
van apporten, ghiften, gratien ende verval len. 
40. Welcke voornoomde parcheelen van goedynghen hierboven int langhe verclaerst ende bij ons 
bewesen der voorseijder kercke van Middelburgh, belopende tsamen boven alle lasten als voorseijt 
es, ter somme van tsestigh ponden grooten, wij ende elck onser bijsondere ick Margriete, hiertoe 
gheauthoriseert te minder begeerte als boven,  ghegeven, opghedreghen ende ghetransporteert 
hebben, geven, draghen op ende transportteeren in eeuwigheden over onse hoirs ende 
naercommers nu ofte in toecommende tijden, der voorseijde kercke van Sinte Pieters ende Sinte 
Pauwels te Middelburgh, met allen de rechte dat wij eenigh onser, onse hoirs ofte naercommers, nu 
ofte in toecommende tijden, daeraen ofte partijen van dien souden moeghen willen ofte weten te 
heeschen, ende in meerder versekerthede van de voornoomde fundatie, ghifte, opdracht ende 
transpoort, wij hebben beset ende bewijs voornoomt ghedaen authoriseren bij onsen voorschreven 
gheduchten heere ende prince, als! blijckt bij sijne brieven van amortissement der voorseijder kercke 
daerop verleent in daete van den achtthiensten daeghe van ougst in het jaer dusent vier hondert acht 
ende tsestigh, de selve brieven ter daete van deser den voorschreven kerckmeesters overgegeven 
ter bewaerenesse van de selva kercke. 



41 . Item als vande woonsten ende erfven daer toe behoorende vande voorschreven ses 
ghebeneficieerde, ende prochiepape ende huer naercommers inde selve beneficien ende cure, wij 
hebben die ghegheven ende gheven in eeuwighede der voorseijde kercke ter causene 
voorschreven, elck metten laste van twee groot en tsiaers daer vuijtte gaende . . . . .  [vacat] van 
Middelburgh, t'elcken Sinte Maertensmesse inden wintere daerof den registere hiernaar staen te 
wetene: 

Huijssen ende erfven 

42. Teerste huijs ende erfve dat behooren sal ter canterie, es thuijs dat dheer Cornelis Mil l itoris, 
canter nu besight, staende metter westhende achter aen schepenhuijs, metten oosthende aen Jan 
van Stavele huijsse ende erfve; 
43. Tweeste huijs ende erfve dat dheer Boudewijn du Pont nu besit, commende metten westhende 
aen d'erfve vanden huijsse dat Pieter de Man besight, metten oosthende aen Jan van Stavels huijs, 
hoofdende metter suutsijde opde cleene platse; 
44. Tderde huijs ende erfve gheheten de ceure twelck dheer Adriaen Boye nu besit, streckende noort 
aent kerckhof, oost ende suut aende erfve vande canterie, ende west aende huijssen ende erfven 
die nu besitten dheer Pieter vande Walle ende dheer Jan Stevins; 
45. Tvierde huijs ende erfve dat Pieter vande Walle nu besit streckende noort ende oost aen 
kerckhof, suut aen dheer Jan Stevens huijs ende metten westsijde hoofdende aende straete; 
46. Tvijfde huijs ende erfve es dat dheer Jan Stevens besit, metten noordhende aent voorschreven 
dheer Pieter vande Wallens huijs, metten suuthende aen thuijs dat meester Adriaen De Smid! besit 
ende metter westsijde hoofdende aende voorschreven Schoorestraete; 
47. Tsesde huijs ende erfve es dat Pieter Bausers [?] plach te besittene metten noorteijnde aen 
voorschreven Jan Stevens huijs, metten suuthende aent schepenhuijs, metten westsijde aende 
voorseijde Schorrestraete. 
48. Tsevende huijs ende erfve es dat Marq Breijs plagh te besitten, commende metten noorthende 
aen t'schepenhuijs ende mette westsijde hoofdende aende voorseijde Schorrestraete. 
49. Behouden emmers dat elck van de voorschreven ghebeneficieerde ende prochiepape, 
ghehouden werden sijn ghehaesdigh ende heele den lijdt dat hij tbesitten sal , ende dat alsoo te 
laeten tsijnen scheedene, of dat te dien scheedene bij sijn ghebreke de kerckmeesters ende 
ontfangher vande voornoomde kercke van Middelburch sullen dat doen repareren ten coste van hem 
ende van sijnen gheresten goede vande redelijcke ende tamelijcke reparatien. 
50. Item overmidts dat den lantspacht niet tallen jaeren gheschepen en is ghereet in te commene 
ende dat wij de voorschreven ghebeneficieerde, cappellaenen ende costers betaelt willen hebben 
van weke te weke van dat sij in de voorschreven kercke verdient sullen hebben naer de fundatie 
voorseijt, wij hebben noch boven de voorschreven renten, landen ende goedynghen boven 
verclaerst, gegheven om eens de voornoomde kercke van Middelburgh in ghereede pennynghen de 
somme van ses ende tsestich ponden ses schellynghen thien pennynghen grooten ende zesthiene 
mijtten munte voorseit, ten hende dat de selve kercke altijts de renten van eender jaerschaere te 
vooren sijn mochte, ende dat gheen ghebreck en comme in betaellynghe vande voorschreven 
ghebeneficieerde ende andre supposten vande voorschreven kercke. 
51 . Item wij willen ende ordonneren met desen onsen voorschreven briefven dat de kerckmeesters 
ende ontfangher vande voornoomde kercke van Middelburgh hebben ende behouden ten eeuwighen 
daeghe de gheheele handelynghe ende administratie van alle de goeden, renten, landen ende 
pennynghen boven verclaerst, midtsgaders oock vande andre goeden ende renten den selven 
kercke toebehoorende van oudts ende naemaels vercrijghen mochte. 
52. Item willen ende ordonneren dat van nu voortaen allen jaeren thooren de rekenynghe vander 
handelynghe vande voorschreven kercke goeden ende voort t'allen tijde alst van noode wort wij, 
onze hoirs ende naercommers erfachtigh vande voorseijde eerlijckheijt van Middelburgh gehouden 
worden t'elcken dissendaghs inde schijnsche daeghen bij electie van onsen bal l iu,  schepenen ende 
notabele prochiaenen sijnde vande voorseijde kercke, te doen kiezen, stellen ende ordonneren twee 
$ drije goede notabele lieden omme kerckmeesters te wesen van de voorschreven kercke van 
Middelburgh ende eenen notabelen man ontfangher vande kercke, omme der kercke goet wel ende l 227 
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ghetrauwelijck te regieren ende de selve kerckmeesters ende ontfanghere tot verlaetenesse t'elcken 
hooren vande rekenynghe te continueren, daerof alle jaeren heuren eedt te vestende, den welcken 
ontfanghere tsijnen aencommen ghehouden wordt goede ende suffisante sekere te doene, den 
voorschreven kerckmeesters ter presentie van de sippoosten vande kercke, baliiu ende wet van 
Middelburgh van goede ende ghetrauwe rekenynghe te doene vande handelynghe van den kercke 
goede, ende dat aleer hij eenighe administratie daerof sal moeghen hebben ende den sekere alle 
jaeren ververschen als dat noodt sij. 
53. Item bij alsoo dat wij ofte onse hoirs ende aeldynghers in ghebreke waeren de electie te doene 
vande voorschreven kerckmeesters ende ontfanghere inder manieren ende daeghen boven 
verclaerst, soo [vacat] wij ende begheeren dat de selve electie in dat cas ghedaen sij bij de 
supposten, bal l iu ende wet van Middelburgh voorseijt, ende daer den balliu ende wet in ghebreke 
waeren soo is onse begheerte ende wille dat de selve electie omme die jaerschaere ende ten daeghe 
als vooren ghedaen sij vande supposten alleenlijck van de voornoomde kercke. 
54. Item ordonneren dat de voorseijde kerckmeesters ende ontfanghere voortaen allen jaeren de 
voornoomde rekenynghe ende bewijs doen telcken dissendaeghe in de schinschedaegen, 
maeckende gheheel ontfanck vanden loopenden jaerschaere daerof sij rekenen sullen, ende dat ter 
presentie als boven, bevelende den selven bal liu ende schepenen ende parochiaenen laeten vander 
selver heerlickheijt, bij den anderen wient aengaen magh, daertoe nestelijck te verstaene ende die 
te passerene ofte te wederleghene, in al of in partije, alsoo sij bevinden sullen in goede, ende in 
heure consentie ter materie dienende. 
55. Item dat een coffer ghemaeckt sij met drije slooten daerof de cantere vande kercke sal hebben 
eenen slotel, de kerckmeesters den anderen ende den ontfangher den derden, in welcke coffer men 
legghen ende sluijten sal de pennynghen die wij de voorseijde kercke ghegeven hebben, ende oock 
mede alle maenden of meer op dats noodt sij de pennynghen die den ontfangher binnen de maent 
ontfaen sal hebben van den kerckegoede ofte andersints te haeren prouffijte meer dan 
vuijtghegeven, ende bij alsoo dat sij met soo veele in ontfanghe binnen elcken maent als hij sal 
moeten vuijtgheven, soo salmen gaen te coffere ende daer vuijtte nemen alsoo veel pennynghen als 
den voornoomde ontfanghere meer sal hebben te betaellen vander kercke wege dan hij sal hebben 
ontfaen, ende datte al ten bijsijne ende weete van de voorseijde kerckmeesters ofte vanden gheenen 
van hemlieden die de sloters vanden voornoomden coffer hebben sullen ende anders niet. 
56. Item willen ende ordonneren dat bij de voorseijde kerckmeesters ofte ontfanghere de voorseijde 
ghebeneficieerde, prochiepape, twee cappellanen ende twee costers van weke te weke betaellynghe 
ghedaen sij van heuren distributien ende loone van messen, van alsoo veele als sij verdient sullen 
hebben naer dese onse fundatie ende den sallaris die wij hier boven gheordonneert hebben van 
t'onzen grave te gaen alle daeghe, ende voort den dienst van onsen jaerghetijden, die salmen hem 
betaelen telcken jaerghetijde deen helft, ende den voornoomden cantere sal men betaelen sijn 
pensioen van twintigh schellynghen grooten tsiaers \/an half jaere te halven jaere ingaende met deze 
fundatie. 
57. Item waert soo dat bij de voorseijde ghebeneficieerde supposten, kerckmeesters, ontfanghere 
ofte eenighe hiervan eenighe saecken inde veranderinghe vande voorseijde beneficien, cappellrien, 
costerien inden dienst te doene, int ontfanghen ende vuijtgheven ofte anders contrarie dede ende 
segghen t'inhouden van dese onse fundatie, wij willen, begheeren ende ordonneren voor ons ende 
onse naercommers dat sulcke ghebreken ter begheerte ende vervolghe vande n ieuwe 
kerckmeesters ende ontfanghere, die ghehouden worden hemlieden partijen te maecken inde naeme 
vande voornoomde kercke, segghen de delincquanten omme te doen onderhouden desa onse 
fundatie voorseijt ghecorrigiert ende verbetert worden bij den balliu ende wethouders van onse 
voorseijde heerlickheijt van Middelburgh ende die ghestelt ende onderhouden naar vuijtwijsen ende 
verclaersen vande onse voorseijde fundatie, sonder dissimulatie binnen eene maant naar dat sij 
versocht worden. 
58. Item wij willen ende ordonneren dat soo wije van de voorseijde ses ghebeneficieerde, 
prochiepape, cappellaenen ende oosters in ghebreke waeren te commen ter voorseijden dienst 
Godts, te wetene ten beginne vanden tweeden psalm vanden zelve ghetijden, ende te Saive, ende 
daer te bl ijfven totten eijnde soo voorseijt es, twelcke de voorseijde cantere ghehouden wort wel, 
nestelijck ende ghetrauwelijck te teeckenen sonder faveur ofte imandt te spaerne, elck vande 



voorseijde ghebeneficieerde, prochiepape, cappellaenen ende costers die alsoo in ghebreke wort, 
sal verbeuren ende verliesen de distributien die hij telcken reijse hebben soude op dat hij represent 
waere naer d'ordonnantie hier boven verclaerst, alle excusatie ende ontschult cesserende 
vuijtghedaen alleenelijck siekthede ende dat het kennelijck waere den voorseijde cantere, dat hij niet 
goelijck ter kercke commen en mochte, ofte inde absentie vanden cantere den ontfanghere vande 
kercke in welcke cas sulcke siecke hebben sal sijn distributie ghelijck ofte hij present waere, ende 
sal oock hebben de vruchten gheordonneert ten voorseijden dienste van messen of dat hij daerof last 
heeft, emmers dat hij de voorseijde messen doet doen alsoot behoort bij eenighe vande andre 
ghebeneficieerde of cappellaenen gheen last hebbende. 
59. Item als de voorseijde ghebeneficieerden ofte cappellaenen doen sullen de messen ten tijden 
hier vooren verclaerst ofte dan de prochiepape onledigh ware met bichte te hooren, theijligh 
sacrament te administreren ofte kijnders beste te doene, sij sullen in dat cas oock behouden ende 
hebben heure distributien ghelijck of sij in den choor present waeren.  
60. Item waert soo, dat hiernaer gheviele dat niet en sal of  god twi l le dat de selve kercke van 
Middelburgh waere interdict ofte in cesse a divinis, in dat cas soo salmen den voorseijden dienst 
Godts aldaer doen lesen, ende daermede soo sullen sij verdienen te hebben heure voorseijde 
distributien, ghelijck of den voorseijden dienst godts ghesonghen waere. 
61 . Item waert soo dat de voorseijde kercke van Middelburch in ces voorde bij den toedoene vande 
voorseijde ses ghebeneficieerde, prochiepape, cappellaenen ende costers, ofte eenighe heurders 
soo datmen den dienst godts daer niet doen en mochte lesende noch synghende, in dat cas sullen 
de misdadighe verbeuren ende verliesen de vruchten van huerlieder beneficien ende costerien 
gheduerende den tijdt vande voorseijde cesse, ende dander ghebeneficieerde ende supposten 
vande voorseijde kercke ontschuldigh vande voorseijde cesse werden ghehouden huer devoir ende 
vermooghen te doene omme dat cesse te doen werene ende relaxerene ten eijnde datmen den godts 
dioenst daer doen mochte, ten langste binnen veerthien daeghen naer t'ces ghelight, op te verliesen 
de voorschreven veerthien daeghen leden sijnde, ende heur devoir ende vermooghen niet ghedaen 
hebbende heure daghelijxsche distributien vande selve ghetijden vande selve expirerende 1 4  
daeghen tot sij heur devoir ende vermooghen sullen hebben ghedaen van relaxatie te vercrijghen 
huerlieder ontschuldinghe, onverlet laetende huerlieden intereest te mooghen verhaelen opde 
misdadighe, alsoo redene bewijsen sal. 
62. Item ende ten eijnde dat de voorschreven dienst Godts sonderlynghe vande messen niet achter 
en blijfve bij de doorseijde cesse, daerbij onse meeninghe, ende de voorschreven fundatie soude 
vercranckt wesen, wij willen ende ordonneren dat sulcken dienst van messen als verachtert wesen 
souden bij den voorschreven cesse, men naderhandt doen ende celebreren inde voorseijde kercke 
van Middelburgh, boven de daeghelijcxschen dienst bij ons daer ghordonneert ghedaen te wesene 
alsoo voorseijt es, tot alderstont dat de voorseijde verachterde messen al verhaelt ende voldaen sijn,  
daerof dat in cas ghebruijckende de vruchten van de messen naer de fundatie boven verclaerst ende 
anders niet. 
63. Item de voorseijde cantere wort ghehouden telcken saeterdaeghe te verclaersene in 
gheschryften wel ende ghetrauwelijck, alle de absentien van diere weke voorleden ende dat 
gheschryfte onder sijn handteeckenen te gevene de kerckmeesters ofte ontfanghere van de 
voornoomde kercke vanMiddelburgh, de welcke ghehouden worden de absenties over te bringhene 
alle jaere op heure rekenynghe, omme te justifieren de betaelynghebij hemlieden ghedaen inden jaer 
vande voorschreven distributien, de voorseijde cantere hebben sal t'een derde over sijnen sallaris 
van te distribueeren de looden, ende de voorschreven rekenynghe te houden van absentien, dies 
wort hij oock ghehouden ghereet te legghen de responsen antiphonen ende ander datmen sal 
hebben te synghene telcken dienste, ende de twee andre derden van de voorseijde absentien sullen 
sijn bekeert ten fabrycke vande voorschreven kercke van Middelburgh, vuijt ghedaen emmers vande 
abstentîen en distributien die verschijnen sullen bij der vacatie, bij doode ofte andersints van 
eenîghen vande voorschreven �eneficien, cappellerien ofte costerijen, welcke absentien ghel ijcke 
toebehooren sullen de voorseijde kercke. 
64. Item waert soo dat de voorseijde cantere in ghebreke waere bij dissimulatien, faveure ofte 
a11derssints onder ghelijck te teeckenen ende over te geven ghetrauwelijck de voorseijde absentien 
alsoo voorseijt es, in dat cas soo sal hij verbeuren sijne distributien van eenen gheheelen daeghe, in l 229 
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elcke weke dat daerof in hem ghebreck bevonden wort, ende bovendien sal hij de voorseijde kercke 
in staen ende oplegghen alsoo veele als draeghen souden sulcke absentien, bij hem 
achterghelaeten over te geven. 
65. Item wij consenteeren dat de voorseijde ghebeneficieerde gheen hebdomadarius sijnde ende 
capellaenen, alle jaeren sullen mooghen trecken in heure noodtsaeckelijckhede dertigh daghen ende 
niet meer, ter drije reijsen ofte meer, emmers buijttten tfeest van Passchen, Sinxschen, Kerstmisse 
ende Sacramentsdagh metten octaven, in sulcker wijs datter maer en sij, behouden emmers dat sij 
ghehouden worden t'elcken reijse oorlof te nemene, aenden voorseijden cantere d'overste vande 
voorseijde kercke, ende dat sij alsoo vuijte sijnde, gheduerende den tijdt van heure absentie gheen 
distributien vande selve ghetijden noch loon van messen hebben sullen, van welcke distributien van 
de voorschreven absentien de voorschreven cantere sal hebben tderde ende de voorseijde kercke 
tweederden als boven, ende als vanden loone van messen die sij absentie sullen hebben te doene 
als van de voorseijde ses ghebeneficieerde daermede sullen de voorseijde kerckmeesters ende 
ontfanghere doen doen bij eenighe vande andre ghebeneficieerde ofte cappellaenen van de 
voorseijde kercke dan gheen last hebbende, al sulcke messen te sulcke daeghen, heuren ende 
autaeren als die absent hebben last te doen sijne absentie gheduerende. 
66. Item en waert soa dat eenigh vande selve ghebeneficieerde ofte cappellaenen langher vuijt 
waere, ende absent vande voorschreven kercke van Middelburgh dan dertigh daeghen binnen eenen 
gheheelen jaere, in dat cas soa sal hij verbeuren boven den verliese van sijne voorseijde distributien 
ende vruchten van messen, elcx daghs twee groote een maent lanck gheduerende. 
67. Item soa langhe als hij blijfven sal vuijt de voorseijde kercke van Middelburgh boven de 
voorschreven dertigh daeghen ende een maendt, soa sal hij verbueren voor elcken dagh vier grooten 
oock een maendt lanck gheduerende, den helft van de voornoomde verbeurten te bekeerne ter 
voornoomde fabricque vande selve kercke ende dander helft vande voorschreven verbuerten te 
distribuerene ten profijte vande andre ghebeneficieerde ende cappellaenen die den dienst vande 
selve ghetijden ghedaen sul len h�bben, hanghende den tijdt van sijne voornoomde absentie. 
68. Item waert soa dat eenighe vande voorschreven ghebeneficieerde ende cappellaenen hem 
langher absent hielden vande voorseijde kercke van Middelbugh dan dertigh daeghen ende twee 
maenden ende hem niet en quame presenteren in persoone ende resideren inde selve kercke binnen 
den eerste sondaeghen naer de voorschreven dertigh daeghen ende twee maenden overleden 
sijnde, ende dat hij overleijde, ende betaelde in gherede pennynghen alle de voorschreven 
verbuerten inder manieren hier boven verclaerst, soa sal daermede verbueren ende ghelijck 
ghepriveert sijn van alle sijne beneficien ende distributien bij ons nu ghefondeert ende met allen 
rechten dat hij daeraen hadde. 
69. Item waert oock soa dat imandt vande voorseijde supposten vande voorschreven kercke van 
Middelburgh van onnutten ende oneerbaeren levene ende regimene anders dan in redelijckhede 
toebehoorde, of dat hij te Middelburgh wesende ni.et en ageerde, de kercke helpende den dienst 
Godts doen, soa hier boven verclaerst es ende hat hij daerof gheachterhaelt ende verwonnen waere 
alsoot behoort, in dat cas ende anders niet sullen wij ende onse voornoomde naercommers 
erfachtigh van Middelburgh, bij den advyse vanden balliu ende eenighe vande schepenen 
prochianen kerckmeesters ende ontfanghere vande voorseijde kercke dander supposten vande 
voorseijde kercke, daerover gheropen mooghen afsetten ende priveren sulcken delinquent ende 
misdadigher van allen vruchten, rechten ende prouffijten hem ghegeven in dese onse fundatie. 
70. Item wij willen ende ordonneren over ons ende onsen naercommers als boven, dat soa wanneer 
eenigh vande voorschreven ghebeneficieerde ofte cappellaenen overleden waere deser weerelt of 
ghepriveert als voorseijt es, de ouste naest hem sal commen in sijnre stee, ende alsoo dandere daer 
naer volghende, ende den cappellaen vande drije messen sal ghebeneficieert worden inde stede 
vanden overleden ofte ghepriveerden, ende den cappellaen vande twee messen sal hebben de 
voorschreven cappelrie van drije messen, indien dat de twee cappellaenen dat beede alsoo 
begheeren ende vuijtterlijck dat de stede die alsoo vachieren sal voorsien sij van eenigh vande 
voorseijde ghebeneficieerde of cappellaenen op dat hij t'begheert voor imandt anders, d'ouste altijdt 
voorgaende inden staet vande canterije, behouden emmers dat elck vande voorschreven twee 
cappellaenen die alsoo ghepriveert wort, inde stede vandern overleden ofte ghedestitueerden 
resignere, in de handen van ons ofte naercommers erfachtigh van Middelburgh sljne cappelrlje, 



omme bij ons onse voorschreven naercommers bij advisse vande kerckmeesters ende ontfanghere 
vande voorschreven kercke daerof te disponerene, ende die te geven eenen anderen notabelen 
persoon priester wesende, niet ghebeneficieert ofte voorsien bij deze fundatie, binnen twee maenden 
naer t'voorschreven overlijden, destitutie ofte veranderynghe, ende indien dat wij ofte onse 
voorseijde naercommers, erfachtigh van Middelburgh, binnen de voorseijde twee maenden te stellen 
eenen anderen inde stede vanden overleden ghedestitueerde persoon ofte veranderde cappelrie 
inder manieren voorschreven,  in dat cas soo sal de collatie ofte de ghifte van dien algheheel vallen 
inde handen vande kerckmeesters ende ontfanghere vande voorschreven kercke, bij den advise 
vanden baliu ende wet van Middelburgh, binnen twee andre maenden daer naer selfve eenen 
notabelen persoon priester sijnde te stellen inde stede van den overleden, ghedestitueerden ofte 
veranderden. 
71 . Item als de voorschreven canterije sal bij doode ofte privatie vaceren,  soo sal men stellen in sijne 
stede den ghonen vanden anderen ghebeneficieerde ende cappellaenen dieder idoine toe wort op 
datter eenigh sij, ende en ister gheen van hemlieden daertoe idoine men sal in dat cas daer toe 
commiteren eenen anderen notabelen priester, daer met de kercke wel bewaert ende versekert sij 
metten conditiën ende sollemniteijten hier boven verclaerst op dander beneficien ende cappelrien. 
72. Item als vanden voorschreven Andries f i l ius Jacobs Daneels ende sijne naercommers costers 
vande voorschreven kercke van Middelburgh ende vande voorschreven distributie bij ons 
gheordonneert, den voorschreven Peeters Rombouts ende sijne naercommers vande selve kercke 
van Middelburgh, wij ende onse hoirs ende naercommers erfachtigh van Middelburgh sullen daer in 
voorsien moeghen t'allen tijden alst ons van noode wort, daer over gheroepen de voorschreven 
kerckmeesters ende ontfanghere vande selve kercke. 
73. Item als vande absentien die verschijnen sullen int vacheren vande voorschreven beneficien 
cappelrijen ende costerijen, die salmen ghelijckelijck ende al bekeeren, te wetene den loon van 
messen, omme bij eenighe vande andre supposten priesters vande voorseijde kercke gheen last 
hebbende, ghedaen te wesen de selve messen bij ordonnantie vande voorschreven kerckmeesters 
ontfanghere den loon daer toe ghestelt, ande als vande distributien vande selve vacantien, die sullen 
bekeert wesen ten oirboire ende prouffijte vande voorschreven kercke. 
74. Item de collatie vande vachierende beneficien ghedaen wesende inde maniere voorschreven, de 
bovenschreven kerckmeesters ende ontfanghere vande voorschreven kercke midtsgaders de 
supposten van diere, worden ghehouden dien ghebeneficieerden ofte cappellaen t'ontfaene, ende 
hem te laten ghebrucken vande vruchten van sijn beneficie ghelijck inder maniere dat sijne voorsaete 
datte beseten heeft, hem emmers ten ontfanghe doende sekeren ende swerende opt heij l igh 
evangelie, de fundatie ende privilegien vande voorschreven kercke te helpen houden ende 
onderhouden. 
75. Item vande saecke voorschreven soo hebben ende behouden wij de interpretatie, kennisse ende 
verclaers om ons, onsen bal l iu ende wethouders van onse voorseijde heerlickheijt van Middelburgh 
in  alsoo verre als wij doen moeghen met den rechten, 
In oirconschepe van desen soo hebben wij Pieter Bladel in, rudder heere, ende Margriete vande 
Vagheviere vrauwe van Middelburgh, desen jeghenwoordighe letteren van fundatie beseghelt met 
onsen seghel vuijthanghende, opden vierentwintighsten dach van april in het jaer ons heeren dusent 
vier hondert en tseventigh naer passchen, ende omme meer versekerthede soo hebben wij 
ghebeden mijnheer Jan de Baenst, rudder heere van St.-Jooris, jonckvrauwe Lysebette de weduwe 
van Joos van Vassenare, meester Rycquart Vuijttenhove, Jan Breydel, Phi lips van Aertrijcke ende 
Donaes de Moor vrienden ende maeghen van ons Pieter ende Margriete voorseyt, dese letteren met 
ons te beseghelen elck met sijnen seghele uijthanghende, twelcke wij alsoo ghedaen hebben op den 
dach ende int jaer voorschreven 1 470. 

' ·  



� /$0� 
1858-2008 

Walter Notteboom - Jeroom Van Maldeghem 

Hoewel er geen jubelviering in zit, is het goed even sti l te staan bij het memorabel feit dat 
de parochie S int-Vincentius 1 50 jaar bestaat. 
Een halve eeuw parochie in 1 908, honderd jaar parochiaal leven in 1 958, het was telkens 
aanleiding tot een omvangrijk en enthousiast gevierd jubelfeest. Dit jaar kan Kleit 
terugbl ikken op anderhalve eeuw parochie. Toch een aanleiding om even te bezinnen 
over hoe al les is geëvolueerd. Het parochiale leven werd anders. De kern gelovigen -
zeker de praktiserende - is geslonken. De samenleving werd complexer: de mensen 
hebben veel andere vormen van sociaal en cultureel leven om aan deel te nemen. Toch 
heeft Kleit parochiaal gezien nog een werkzame kern van mensen die heel wat zaken 
animeren, die meehelpen voor verzorgde misvieringen, die de catechese organiseren, 
zorg d ragen voor de Mariagrot, en aan jongeren en ouderen actief in het 
verenigingsleven ontbreekt het ook n iet. G rootse jubelvieringen zijn misschien wat uit de 
tijd,  toch kan men even sti l staan bij al wat op de St.-Vincentiusparochie met veel 
vrijwi l l ige inzet nog steeds gebeurt. 

23 augustus 1 908: 50-jarig jubi leum van de parochie 

Op zondag 23 augustus 1 908 werden de gelovigen opgeroepen "tot deelname aan de 
algemeene Communie tijdens de 5 en 6 uur missen, en ook om 9 uur de plechtige 
Hoogmis met sermoen" bij te wonen. 
Om 1 4.30 u.  stipt was iedereen verwacht om aan de stoet deel te nemen die van de 
Urselweg over de Kleitkalseide en zo naar de kerk trok. Daar viel om 1 5  u. het 
gelegenheidssermoen te beluisteren van E.H.  I .O .  Schei ris, regul iere kanunnik van de 
abdij van Grimbergen. De zangers Xaverianen van Knesselare zorgden voor de zang 
tijdens het plechtig Lof en Te Deum dat daarop volgde. 
Stoeten werden in die tijd meestal gevormd door grote groepen Xaverianen, de 
zogenaamde 'Ciezen-vereniging', met als patroon Franciscus Xaverius. Naar Kleit zijn ze 
die zondag 'in g roten getale' gekomen: de Xaverianen van Adegem, Kaprijke, Middelburg, 



Sint-Laureins, U rsel, Lembeke, Knesselare, Sint-Joris ten Distel, en uiteraard die van Kleit 
zelf, allen met hun vlag voorop 
Vijf muziek- of zangmaatschappijen uit het oml iggende waren van de partij: 
Sint-Cecil ia, zangmaatschappij u it Ursel ,  Vreugd in Deugd, zangkoor uit Oostwinkel ,  en 
de muziekverenigingen De Ware Vrienden uit Adegem, Wil len is Kunnen uit Knesselare 
en Nut en Vermaak uit Maldegem. Aldus de informatie uit de bladen van augustus 1 908. 
Zonder twijfel kon men die augustuszondag in in Kleit op de koppen lopen. 

Enkele mij lpalen in 1 50 jaar parochiegeschiedenis 

De parochiale geschiedenis van Kleit is vrij gedetailleerd beschreven in  Het paroch iale 
Leven, een uitgave van Het Ambacht Maldegem uit het jaar 1 989. 

1 1 70 Er is geestelijk leven op de heide van Kleit, de proosdij van Papinglo wordt 
gesticht door de monniken van de St.-Baafsabdij van Gent. 

1 1 87-1 537 De omwonenden kunnen mis horen in de proosdij. 
1 784 Vraag naar een succursale in Kleit, bediend door Maldegemse onderpastoor 
1 794 Franse tijd: al les wordt opgeschort, de gemeente zou moeten instaan 

voor de oprichting van een kerk of kapel en dat is niet mogelijk. 
1 856 Onderpastoor Hendrik Van de Velde uit Eeklo zorgt voor grond voor de kerk 
24.04.1 857 Oprichting van de parochie Kleit; samenstel l ing van de kerkfabriek. 

Maldegem centrum verliest zijn derde onderpastoor aan Kleit. 
4.05. 1 857 Eerstesteenlegging van de te bouwen kerk in aanwezigheid van bisschop 

Delebecque; de bisschop ontmoet belangrijke personen om goodwi l l  te 
kweken en om geld los te krijgen. 

24.05 . 1 857 Eerste vergadering van de kerkraad, Pastoor Vinckier van Maldegem doet 
een schenking voor een 'provisoi re' kerk. 

25.07 . 1 858 Een voorlopige houten kerk 'in sperren' wordt ingewijd door deken Van 
Oeckel .  Diezelfde dag wordt het besluit van de oprichting van de parochie 
in Kleit en in alle missen voorgelezen. 

5. 1 0. 1 863 Bisschop Delebecque wijdt de defin itieve kerk. 

Sint-Vincentius a Paulo is de patroon 

Het zou bisschop Delebecque zelf geweest zijn die de keuze van de patroon deed. Hij had 
bij zijn bezoek aan Kleit gezien hoe de meerderheid van de mensen in armoedige 
omstandigheden leefde: er stonden meer hutten dan huizen en er werd nog steeds aan 
zogenaamde "bosschenderij" gedaan, snijden van het berkenrijs. Sint-Vincentius a Paulo . 
(01 851 in Dax in de Landes), de in 1 737 heil ig verklaarde Franse priester, stichter van de 
Lazaristen en de Dochters van Liefde, genoot de voorkeur van de bisschop. Er komt nog 
een tegenvoorstel van E .H .  Van de Velde. Die had graag St.-Maarten gezien als patroon 
van de parochie, al l icht omdat eeuwen geleden eerder de St.-Maartensdag gevierd werd 
op Papinglo, maar zijn voorstel haalde het n iet. 

De opeenvolgende parochieherders 

1 858-1 871 : Hendrik Van de Velde 
heeft grote inzet voor de jonge parochie, h ij richt tal van genootschappen 
op en zorgt voor de inrichting van het lager onderwijs 1 233 



1 871 -1 879: 

1 879-1 892 

1 892-1 897 

1 897-1 906 

1 906-1 91 0 

1 91 0-1 948 

1 948-1 964 

1 964-1 972 

1 972-1 985 

1 985-2000 

Dominicus Machtel inckx 

Oprichting school van de zusters franciscanessen in 1 873, in 1 87 4 werd de 
kantschool afgeschaft. 
Petrus Sanspeur 

Schoolstrijd: de zustersschool is beroofd van subsidies. 
Leo Verloo 

1 895: n ieuwe kapel van den Doorn wordt met groot feest ingewijd 
Medard Colman 

1 897: kapel len van de H. Antonius en de H .  Cornel ius worden ingewijd; 
1 900: beeld van de H. Appollonia geplaatst. 
Henri Van de Walle 

Henri Waegeman 

1 922 : stichting H. Hartbond .  1 924: herstel l ingen aan de kerk. 
Jozef Lodewijk Brewée 

4 mei 1 952: inwijding van de Mariagrot door Mgr. Cuvel ier. 
1 953: onderpastoor G .  De Smet verlaat de parochie, Leo Vercruysse volgt 
hem op 
1 6  mei 1 954: de erekapel met Kalvarie wordt ingewijd. 
Valère De Paepe 
Zorgt voor een parochiezaal en richt een bibl iotheek in .  
Oprichting van een parochieraad. 
Leo Boterdaele 
Belangrijke materiële verbeteringen aan de kerk. 
Frans Vermeerl?ch :  elfde en laatste pastoor van Kleit. 
Na zijn  overlijden wordt de dienst waargenomen door E .H .  
deken De Paepe. 

De jubelviering 1 00 jaar parochie Sint-Vincentius 

op zondag 1 3  juli 1 958 

We kunnen stel len dat - naast de zeer actieve deelname van tal van verenigingen en 
parochianen - toch twee personen aan de basis l iggen van de jubi leumviering in 1 958. In 
1 936 was E .H .  Gaston De Smet onderpastoor geworden in Kleit. H ij was een actief en 
zeer gel iefd onderpastoor en daarbij zeer . h istorisch geïnteresseerd. Vooral de 
geschiedenis van de proosdij van Papinglo intrigeerde hem. Samen met wijlen Daniël 
Verstraete u it Assebroek schreef h ij er een kleine geschiedenis over, die in 1 951  
verscheen.  E .H .  De Smet had nog meer ambitie: i n  1 946 zag een uitvoeriger 
'Geschiedenis van Kleit' het l icht, een voor die tijd goed gedocumenteerd overzicht van 
de Kleitse geschiedenis. Toen E .H .  Leo Vercruyssen, geboortig van Haasdonk in het 
Waasland, hem in 1 953 opvolgde was het pad 'op historisch vlak' zeker al geëffend. Leo 
Vercruysse (01 922) was priester-schrijver-dichter, die bijzonder goed met de Kleitenaren 
kon omgaan. Hij zat weldra op één l ijn met zijn parochianen, kende al vlug hun bijnamen, 
noteerde hun vertel l ingen op de zomeravonden, regisseerde toneel, stelde ontroerend
mooie teksten op voor hun uitvaart. Kortom, hij werd Kleitenaar met de Kleitenaren. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat h ij de grote promotor en bezieler werd van het jubelfeest 
in 1 958. Hij had de hand in de samenstel l ing van de stoet en was vooral de inspirator en 
ook auteur van het enthousiast meegeleefde 'Spel van Kleit', dat 's avonds op de 
speelplaats van de jongensschool werd opgevoerd. 

234 1 De volgende bladzijden brengen beelden van de prachtige stoet. 



18S8- 1C)S8 
���b� �MM� �� � 'l f rnWf ff�f H �Uil 

13 julî 1958 
10 u. PLECHTIGE JUBELMIS met pontificale assistentie van 

Zijne Hoogw. Excell. Mgr. Calewaert, bisschop . van 

Gent die tevens het gelegenheidssennoen zal houden. 

1 5  u. HISTORISCHE EN FOLKLORISTISCHE STOET. 

19 u. HET SPEL VAN KLEIT 

op de speelplaats der jongensschool. 

AAN STOET EN SPEL VERLEE.NT ZIJN MEDE
WERKl NG DE KUNSTVLAGGEGROEP cFROit 
VAN DENDERMONDE " ONDER DE LEIDING 

VAN DE HEER LUC. VAN HULLE. 

ALGEMENE LEIDING - VAN STOET EN SPEL : 
Dr. JEF VAN DE VELDE. 

D E  S T O E T  

I N  D R I E  D E I . E N  
HISTORISCH * FOLKLORISTISCH * GODSDIENSTIG 

WORDT HET LEVEN VAN KLEIT VERHEERLIJKT. 



De stichting van Papinglo ( 1 2de 
eeuw) op de hoogte van Kleit, 
door de St.-Baafsabdij van 
Gent. Lucien Van Hulle vormt 
de groep. We herkennen 
Raphaël Dobbelaere, Rudy 
Buzeyn, en onder de monniken 
Cyriel De Coninck en Adelhart 
Dobbelaere. 

De stoet opent met drie 
geloofsverkondigers in  
Vlaanderen: .de heiligen 
Amandus, Elooi en 
Willibrordus. Zij worden 
uitgebeeld door Wilfried Van 
Hulle, André Bottelier en 
Jeroom Vyncke. 

Vader abt zendt de prior ult. Tot 
In het begin van de 1 6de eeuw 
zullen de Kleltenaren In de 
kapel van de paters op Peplnglo 
de mis kunnen bijwonen. 



De Vlaamse graaf Lodewijk 
van Male speelt een rol in het 
ontstaan van de legende "Het 
Geschenk van den Jager". 
Meester Edmond Strybol 
verzamelde voor deze groep 
o.a. Godelieve en Rachel 
Ballegeer, die het bord dragen. 
En verder Walter Trenson, 
Etienne Dauwels, Kamiel 
Martens, Raphaël Martens . . .  

Mooie groep valkeniersters i n  
het gevolg van graaf Lodewijk: 
Marie Dauwels, Laurette Baute 
en Paula Dauwels. 

Het gevolg van graaf Lodewijk 
van Male. Als dank voor het 
gastvrije onthaal tijdens een 
onweer in de hut van de 
bezembinder, verleende hij aan 
de Kleitenaren de gunst het 
berkenrijs te mogen snijden tot 
'den derden knoop'. De 
amazone is Godelieve Martens, 
begeleid door Edgard Van 
Waeyenberghe. De linkse ruiter 
is Gerard De Clerck. 
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Nog meer fraai uitgedoste ruiters in het gevolg van de graaf. Roger Baute begeleidt Liliane Verstuyf, links René 
De Loof uit Burkel. Achteraan AngèlP..Scherrens en Rachel Martens. 

Ridders en jonkvrouwen: . . .  Van Ootegem leidt het paard met Jeannine Staelens. Verder zien we Robert Roels, 
René De Loof en Maurits Roels. 

- - .. 

. ,,/' -.... 



De 36 ketelaars houden er stevig de pas in. Kleit kan niet voorbij aan de legende van de rovers die zich diep in 
de bossen schuil hielden, maar Filips 111 , het heerken van Maldegem, was ze te slim af en sloot ze op in de 
kerker van Reesinghe. 

Al even onvervaard, maar nu toch zingend door de straten .  De voetballers van André Staelens laten het niet aan 
het hart komen. 
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Ten slotte ging het om de kerk, 
die in 1 958 honderd jaar oud 
was. René Timmerman zorgde 
voor de groep werklieden, de 
bouwden aan de kerk, met hun 
attributen. 

Pietje de dood kijkt grinnikend 
neer op het geboefte, dat 
eindigt in de 'donkere put van 
het kasteel Reesinghe'. De 
voerman is Florent De Caluwé, 
Marnix Dobbelaere en een 
kompaan moeten hun lot 
ondergaan. 

Talrijk waren de ambachtslui die 
in 1 958 de handen uit de 
mouwen staken. Ze stappen op 
met hun gereedschap. We 
herkennen Robert Van den 
Eeckhout, Denis Van Haecke, 
Gabriël Willems en René 
Timmerman. 



Bij de maquette van de kerk: de 
houtsnijder, de steenhouwer en 
de smid (Willy De Baets). 
Onmisbare vakmannen bij het 
grootse werk. 

Rust na arbeid: een vrolijk 
pijprokend gezelschap met o.a. 
Willy Dhoore, Omer Leloup en 
Omer Longueville. 

Het boerenleven: de uitbeelding 
van de dagelijkse bezigheden 
van heel wat Kleitenaren. De 
paneeldragers zijn Adelin 
Buzeyn en Ivan Baute. 



Jeugdige 'paardenkracht'. 

Groep aardappelrooiers met het 
onmisbare vervoermiddel: de 
kruiwagen. De voerman is André 
Baute. 

Oogsten: het hoogtepunt van de 
zomer. Met pik en zeis op weg 
naar het korenveld. We 
herkennen Denise De Meyere, 
Armand Coene en Richard 
Landuyt. 



Kleit: het dorp van de 
bezembinders. In 1 958 waren 
er nog heel wat Kleitenaren 
wiens voorouders leefden van 
het 'bessems' maken. De 
herinnering was nog zeer 
levendig. André Van Hullebusch 
en Richard Vincke vormden een 
mooie groep. 

Een wagentje, volgetast met 
de kostbare grondstof: het 
berkenrijs, gesneden 'tot den 
derden knoop', dankzij het 
eeuwenoude privilege. We zien 
leden van de familie Meire en 
Trenson. 

Tezamen de boer op. Een 
bezembinderspaar: Adolf Coene 1 243 en Bertha Dhooghe. 



De hondenkar, handig en goedkoop vervoermiddel om langs de zandweg de markt te bereiken of van huis tot 
huis met de bezems te leuren. Wie moe is vindt wel een zitje. 

Kleurrijke groep bezembinders met blauwe kiel, rode zakdoek en de breedgerande strohoed. Te herkennen zijn: 
Dorsan Declerck en Louis Vincke. 



Dansende koppels met de berkenbezem in top. "tChallei", de schaatser Miel Snoeck, maakte tientallen bezems 
voor deze feestelijke stoet. We herkennen Monique Van den Hauwe, Georgette Leers en Walter Van den Hauwe. 

Ode aan de berkenbezem. 



Volks vermaak. De bolders bijten de spits af. 
"Dit is een dorp om graag te wonen, met duivenspel en bol en kaart", dichtte Leo Vercruyssen. 

De accordeoniste laat zich voeren, haar volkse deuntjes houden dansers en danseressen in het juiste ritme. 
Richard Meire is de voerman, terwijl Christiane speelt. 



Het schieten op de gaaipers 
een eeuwenoud volksvermaak, 
dat kracht, een vaste hand en 
een scherp oog vergt. De 
schutterskoning laat zich de 
hulde welgevallen. 

Wie een hoog lot trok, dronk en 
danste van vreugde. 
Wié er zich Inlootte, dronk ook, 
maar van verdriet. 

Tot 1 909 werd geloot voor de 
legerdienst. De loting zorgde 
telkens voor een aantal woelige 
dagen. Spanning hing in de 
lucht: wat staat mij te wachten? 
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In het godsdienstig leven 
stonden de sacramenten 
centraal: 
geestelijk voedsel voor een 
gelovig volk. 

Gekerstend door het doopsel. In 
de groep Lisette Bottelier, 
Godelieve De Meyere, Octaaf 
Van den Bussche, Celina 
Pieters, Albert De Coninck en 
Suzanne Van den Bussche. 

Eens was Kleit trots op zijn 
molens: die van Caeckaerts en 
van Cuelenaeres, ze staken 
hoog hun wieken boven de 
huizen van de Kleitkalseide. 
Naar een molenaar keek men 
letterlijk en figuurlijk op. 



-
·-- -

Meester Willy De Neve, als een 
plechtstatige bisschop, die 
afzakt naar 
Kleit om het vormsel toe te 
dienen. De voerman is Gerard 
De Loof. 

Enkele jaren later belooft men 
plechtig 'eeuwige' trouw. De 
bruidssleep wordt gedragen 
door Huguette Leloup en Anita 
Sierens. 

Zes-zeven jaar worden en de 
eerste communie ontvangen, 
een mooi moment in het 
kinderleven.  



- -� � ;:---
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André Staelens spoedt zich naar 
een zwaar zieke. Berechten, het 
gebeurde te voet, zelfs naar de 
verst gelegen stulpen bij de 
bossen. De misdienaar ging 
vooraf met de lantaarn en 
rinkelende bel. 

Jezus als kindervriend, zo mooi 
uitgebeeld als in de 
H. Bloedprocessie van Brugge. 

Stille groep die boete doet. Met 
Robert De Beets, Gerard Baute, 
Walter Van Houcke en Wiifried 
De Beets. 



Huldegroep aan Maria. Jonge meisjes passeren reidansend voor het podium met de genodigden. We 
herkennen Maria De Cloedt, Laurette Dobbelaere, Rita Lamote, Dina Cattoor en Godelieve Vyncke. 

Fraai uitgedoste dansende maagden met de speelman in hun midden. Vooraan: lmelda Lamijns, Rita Caeckaert, 
Agnes Lamote, Rita Potvliege, Annie Vyncke, Jeannine Dobbelaere, Anna Van Hoecke, Rachel Van Landschoot 
en Dorine Van Hulle. Achteraan: Maria De Cloedt, Laurette Dobbelaere, Rita Lamote, Dina Catoor en Godelieve 
Vyncke. 



Nele 

0 jeugd, wil de dag met uw joligheid sieren 
want kermis en ker� horen samen in Kleit ! 
Laat leven het spel van uw schone banieren, 
laat kleuren en wind als een feestdans nu vieren, 
wij staan tot de volkse, de vreugde bereid ! 

Tij/ 
Dat was het simpel spel van 't leven 
zoals het groeit en bloeit in Kleit. 

Dat God dit goede dorp beware 
in ouwe trou aan kerk en kruis, 
dan vinden wij nog vele jaren 
ons heimat hier en onze thuis 1 

Wij hebben saam iets schoons geweven 
vereend en graag dit feest bereid. 



�oor E. H. Leo \?�rci;uyssen 
Tij[ en Nele, reien van meisjes, de kunstvlaggegroep <Fro> van 
Dendermonde en de d_ansende bezembinders omkransen de honderd
jarige parochie met hun woorden, hun kleur en beweging. 

SPREKENDE PERSONEN · : 

TIJL .............................................. Valère De S met 
N ELE ........................................... Marina l m m esoete 
BEZE M B I N D E R ......................... Herman De Wandel 
VROUW ................... "................ Elvire Leloup 
KI N DEREN ................................ R u dy B u zeyn, Godel ieve De Wandel 

U rbaan d e  Wandel,  R i ta Lameire 
G RAAF LODEW I J K ................. Daniel S ierens 
BOER ............................... ".......... Honoré Caeckaert 
M ETSER ".................................... Rem i Van Kerschaever 
T I M M E R MAN ..................... . "...... René Matthijs 
FAB R I E KWER KER ................... Frans Verstringe 
S M I D  ...... " .... " ............................ " Wi l ly  De Baets 

FIGURANTEN : 

O. L Vrouw ........................ : .. ". Maria· Van Hoecke 
Reien ........... ".............................. De Cloedt Maria, Van de Weghe Marie-T hérèse, 

Cocquyt Jean nine, Cattoor' Dina, 
Lamotte Agnes, Van der M e u l en G h islai ne, 
Van d er Meulen C h ristine, Loncke Amandine, 
De Flou j.enny,  Van H u l l e  Dorine, 
Potvliege R i ta, Potvl iege Monique, 
Dobbelaere Jeann ine, Dobbe!aere Lau rette, 
Van Hoecke Anna, Lamotte Rita, 
Van H u l l e  Maria, Vyncke Godel ieve, 
Caeckaert Rita, De Zutter Marie-Reine, 
De l a  Mei l leu re Si mone, B l eyaert Erna, 
De C loedt Ceci le, Matth ijs Si móne, 
Van H u l l e  L i l iane, Coene l melda. 

Feestvierende bezembinders " Christiane Meire, Maenhout Daniel ,  
L eers G eorgette, B ral Carlos, 
Van den H auwti Moniq ue, Matthijs Ka m iel ,  
Van H u l l ebusch Lisette, Van Horeweghe Roger, 

· Coene Zoëlla,  De B ruycker Jozef, 
Versl uys Si mone, Coene Edgard, 
Meire I rène, Wittouck Jaak, 
B lomme Christine, De Vos Roger, 
De Flou· Christiane, Hoofd Gerard, 
Leers Godel ieve, Roeygens Wil ly ,  
Van den Hauwe Chri'stine, De Schepper Marcel ,  
Versluys Ch ristiane, Dauwels Romain, 

• .  Coene Majella, De Cl ercq Robert, 
Bauwens Marina. 

KOSTUMEN VAN HET HUIS MAES TE TIELT. 





(1568-1648) 
IV. Neutraal , 1 62 1 - 1 648 

Marc Martens 

Middelburg, sinds 1 604 aan de Spaanse kant van het strijdperk en als heerlij kheid 
volgens de bepalingen van het Twaalfjarig Bestand vanaf 1 609 verdeeld over Staats en 
Spaans, of beter aartshertogelijk gebied, bekwam in maart 1 62 1  het statuut van mi l itair 
neutraal. Dat schiep de verwachting dat het graafschap bij niet-verlenging van het 
bestand gespaard zou bl ijven van krijgsgewoel en dat de stad, volgens de 
geschiedschrijver Gramaye uit haar puinhopen herrezen 1 , ongestoord verder zou kunnen 
bloeien. 

Aan bronnen over Middelburg tijdens de laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog, 1 62 1 -
1 648, ontbreekt het niet: e r  zijn rekeningen van stad e n  graafschap e n  van kerk e n  dis, er 
zijn parochieregisters, belastingsrollen, staten van goed, kaarten, processtukken . . .  
Alvorens dat archief te openen, trachten we een schets op te hangen van het leven te 
Middelburg tijdens de tweede helft van het Bestand. In het vorige deel konden immers de 
gegevens uit de stadsrekening over de jaren 1 6 1 9- 1 622 niet verwerkt worden, en 
bovendien troffen we in het Rijksarchief te Gent tussen een bundel belastingsdocumenten 
een verdoolde en dus niet geïnventariseerde stadsrekening over de jaren 1 6 1 5-1 6 1 7  
aan2• 

Middelburgs welvaren 

Als we Gramaye mogen geloven, zou Middelburg zich binnen zijn vesten al tijdens de 
beginjaren van het Twaalfjarig Bestand in belangrijke mate van het doorstane oorlogsleed 
hersteld hebben: "Door toepassing van de aloude wetten is er het openbare leven weer 
geregeld". 

Dé streek Middelburg - Aardenburg - Sluis op een anonieme Spaanse kaart, midden 1 7"' eeuw 
(Rijksarchief Gent, Kaarten en Plans, nr. 2601 ) . 



Om dát te bestendigen werd door het stadsbestuur alleszins de noodzakelijke ruimte 
voorzien. Aan de heropbouw van het stadhuis dat sinds 1 583 in puin lag - de kosten 
daarvan waren normaal voor rekening van de heer van M iddelburg -, was men bl ijkbaar 
nog niet toe, dus maakte men in 1 61 6  op het kasteel een nieuwe camer, een vergaderzaal 
voor het wetscol lege. Jacques Marchant voerde daarvoor metsel- en reparatiewerk uit 
aan de muren, kostprijs 2 lb. (pond) gr. (groten) ,  Jan Palme legde voor 5 lb. gr. een nieuwe 
vloer in de ha/Ie en stond verder in voor de zoldering, deuren en ramen inde nieuwe 
sa/lette. Ook Pieter Ghernaert werd betaald voor deuren, ramen en kalsijnen in de 
schepenkamer 3• Daarna l iet men de cappelle camer van het kasteel inrichten voor een 
vertrec camer ende contoir vanden greffier. Het werk, uitgevoerd door Palme en Piat de 
Ie Tombe, kostte de stadskas 34 lb .  gr. I n  de col legekamer werd een quaerte met de 
wapenen vande edelen van Vlaenderen gehangen 4 • 

Doorgaans was er om de twee weken dinghendach, zitting van de vierschaar om te 
oordelen in geschi l len en misdrijven .  I n  de rekeningen vinden we die uiteraard alleen 
maar nader omschreven wanneer daar voor de stad nog andere kosten uit voortvloeiden 
dan die van de zitt i ng zelf. Zo wordt in 1 6 1 5- 1 7 gewag gemaakt van een 
gevangengenomen vagabondt 5, in 1 620 werd Olivier Alegoet gearresteerd en in de 
gevangenis op het kasteel ondergebracht omdat hij, getrouwd zijnde, er nog een tweede 
vrouw op nahield. H ij kreeg een verbanningsstraf, maar ging daartegen in beroep bij de 
Raad van Vlaanderen in Gent. De wet van Middelburg zag af van verder procederen 
gezien Alegoet onbem iddeld was en de proceskosten op het bestuur zouden 
terechtkomen 6• I n  de gevangenis op het kasteel zat ook een tijdje een Engelsman, een 
vermeende kerkdief. Een an�er die in opspraak kwam was Antoinette, de dochter van 
aannemer Piat de Ie Tombe, omdat zij haer zo verre vergeten hadde dat zij haar 
toeschreef gheconverseert thebben metten viant in september 1 620 1• 
Bij de gevallen van een dode, in 1 61 5  aangetroffen bij de Noordpoort, en een andere, 
gevonden in een droge gracht op het goed van Mattheeus vander Varent en geschouwd 
door de Brugse chirurgijn Pieter Gi l let 8, wordt niet vermeld dat er misdaad mee gemoeid 
was en kan het dus evengoed om een ongeluk of natuurlijke dood gaan. 
De schepenbank werd in de jaren 1 61 9-1 621  bijgestaan door procureur Glaude Ruwe, die 
in zijn functie een beetje een tussenpersoon was tussen de vierschaar en de Raad van 
Vlaanderen 9• 

"Handel en nijverheid bloeien er weerom", weet Gramaye te vertellen. 
Het feit dat een gezworen ijker van het Brugse Vrije in 1 61 9  tot drie keer toe naar 
M iddelburg kwam om er de maten en gewichten van de winkel iers te controleren 10, wijst 
erop dat de handel er inderdaad floreerde, misschien ook dat er wel wat fraude was. 
Handelaars worden in de rekeningen echter nauwelijks bij name genoemd, tenzij de 
herberg iers,  die aan het bezoek van stads- en kerkbestuur een mooie stuiver verdienden. 
Vooral Gheeraert du Filo van Den Hert kreeg veel volk over de vloer. Hij woonde dan ook 
in hartje M iddelburg, op een paar huizen van de pastorij aan de Kleine Markt, nu het 
Pieter Bladel inplein 11 • De andere herbergiers bij wie men geregeld langsging, en voor de 
dingdagen afwisselend, waren Berthelomeus Vigil ie, Phi l ips du Mond, Catheline de 
weduwe van Pieter Verbrugghe en Daneel Danckaert 12• 

Van Marijn de Schot, pachter van de maalderij rechten voor het seizoen mei-oktober 1 6 1 9, 
nemen we aan dat h ij bakker was: h ij leverde brood aan de jagers in december 1 620 13• 

256 \ Jacques en Jan of Hans de Beert, enkele keren pachters van de slachtrechten, waren 



veekoopmannen en/of slachters-beenhouwers bij wie vlees werd gekocht ter gelegenheid 
van het bezoek van de graaf aan Middelburg of een schaap en lam om te presenteren 
aan de gravin 14• Daarbij dient men voor ogen te houden dat veel 'middenstanders' in meer 
dan één beroepstak bedrijvig waren. Jan de Beert bv. was in de jaren 1 634-40 bl ijkbaar 
ook herbergier 15• 

Controle op maten en gewichten. Gravure uit 
Joos De Damhouder: Practycke ende 
handbouck in criminele zaeken . . " Leuven, 

1 555. 

"Het religieuze leven is er hersteld, de gi lden floreren er weer als tevoren". 
In 1 61 5  werden op Sacramentsdag, van oudsher kerkwijdingfeest of kermisdag te 
Middelburg 16, baljuw van Blommendale, pastoor Peetermans, broeder Jan Verstraete , 
burgemeester Pieter van Roestraete en de schepenen, de zangers en de maagdekens 
getrakteerd na de processie, die ook door speel/uuden was opgelu isterd. Het jaar daarop 
kwamen tot convoyeren vande processie verscheidene soldaten uit Brugge naar 
M iddelburg over. Traditioneel stapten ook de schuttersgilden mee op, de Sint
Sebastiaansgilde int uppewaert schieten en de Sint-Barbaragilde. De zweertdansers 
waren in 1 61 6  ongetwijfeld de bijzonderste attractie in het dorp 1 1 • 

Na de processie van Sacramentsdag 1 61 9  stapten de wet, de pastoor, koster, zangers en 
maagdekens bij Berthelmeus Vigi l ie binnen; de Sebastiaansgi lde werd op een ton bier 
getrakteerd bij Jacques de Coster, tghilde van St Barble kreeg een overeenkomstig 
bedrag gepresenteerd. De leden van de jong-Sebastiaansgilde deden zich te goed aan 
een halve ton bier bij de weduwe van Passchier Verbrugghe, een dertigtal soldaten van 
kapitein Berchem mocht omwi l le van het vereren van de processie binnenstappen bij 
Gheeraert du Fi lo. In 1 620 was du Filo weerom aan de beurt om geestelijken en 
notabelen, koster en zangers te ontvangen 1 6 • 



Zwaarddansers. Tekening, anoniem (Zentralbibliothek Zürich). 

De schutters van de Sint-Sebastiaans: en S int-Barbaragilde werden ook getrakteerd op 
hun gaijdagh of gaifeeste van 1 61 9  en 1 620, die van laatstgenoemde gilde bovendien ook 
op de feestdag van hun patr9onheil ige, 4 december 1 620 19• 

Op kosten van de wet op cafébezoek mogen gaan, het was ook de weienaers gegund op 
Sint-Hubertusdag 1 61 8, 1 61 9  en 1 620 20• Of die weienaars plaatselijke jagers waren of 
drijvers bij de jachtpartijen die de graaf van M iddelburg organiseerde, is n iet duidelij k. Feit 
is wel dat Fi l ips van Merode af en toe met zijn gevolg, waaronder valkeniers, te 
M iddelburg kwam jagen, ondermeer drie dagen in de laatste week van oktober 1 61 9  en 
op 5 oktober en midden december 1 620, toen de luden vanden jacht van mijn heere de 
grave drie herten schoten die naderhand naar Brugge werden overgebracht 21• Die 
jachtpartijen laten meteen veronderstel len dat er in M iddelburg toch nog wat bos 
overgebleven of nieuw aangeplant was. 

Gramaye laat n iet na een pluimpje te steken op de hoed van de heer van Middelburg: 
onder zijn bestuur is het immers dat Middelburg die wederopstanding beleeft. 
Ook met zijn fami l ie kwam Fil ips van Merode geregeld naar Middelburg over. In de zomer 
van 1 61 6  was hij er met zijn  vrouw en met zijne edel luden ende suitte om er te viziteren 
ende besoucken den casteele ende stede 22• In september 1 6 1 9  was hij in het gezelschap 
van zijn dochters en schoonzoon Phil ippe Lamoral de Gand Vilain om de platz te 
bezoucken 23• Voor de gelegenheid werd bij Marcus la Houst een sucrebancketken 
besteld om . . .  den zelven heere met zijn dochters te festieren; het vlees dat toen op tafel 
kwam werd, als reeds gezegd, gekocht bij Jacques en Jan de Beert. Ook van 1 tot 3 
oktober 1 620 was de graaf met zijn dochters te Middelburg 2•. 
Aan mevrauwe van Middelburch offreerde men jaarlijks enkele kapoenen, gelubde hanen, 
echt luxevlees. In 1 621  werd dat geschenk vervangen door een vet schaap en een vet 
lam 25• 



Jagers. Tekening van David Il Teniers (Stockholm, Nationalmuseum, inv. nr. 2 121 /1 863) 

De schim van de oorlog 

Maar. Sociaal ,  economisch en rel igieus leven mochten dan wel opnieuw tot bloei zijn 
gekomen, met vernielde en vervallen gebouwen zoals het stadhuis, het klooster en het 
hospitaal binnen de stad en met uitgestrekte schorrengebieden in de wijde omgeving, kon 
de gedachte aan de oorlog nooit veraf zijn .  En ook op andere manieren werd men 
daaraan herinnerd. 

Zo is er in de rekening over 1 61 5-1 6 1 7  nog sprake van werkl ieden die over eenighe 
jaeren uitgestuurd waren om te werken aan het fort S int-Phi l ippe 26• Noch uit de context, 
noch uit de formulering valt af te leiden om welk fort met die naam het precies ging: er 
was er een nabij Oostburg, maar dat was bij de veroveringen van Maurits in 1 604 
overrompeld; een ander en belangrijker fort Sint-Ph i l ippe, opgericht omtrent datzelfde 
jaar, lag bij Oostende, er was er een in Bellem , een nabij Doel . . .  Oostende l ijkt ons het 
meest voor de hand l iggend. 

Hoewel sterk in aantal gereduceerd, vertoefden in Vlaanderen nog duizenden Spaanse . 
mi l itairen . Per brief op datum van 9 ju l i  1 61 6  werd M iddelburg door het Vrije gesommeerd 
1 1 9  lb. 6 s. (schel l ingen) parisis op te brengen voor oncosten van de Spaignaerts 21• Kon 
aan bepaalde financiële verplichtingen of opgelegde leveringen niet tijdig voldaan 
worden,  dan werd gewi l l ig het systeem van de 'executie' toegepast: een officier van de 
kasselrij of een legeroverste l iet een wethouder of notabele in arrest nemen tot het 
verschuldigde bedrag was betaald. Het overkwam schepenen Joos vande Walle en Pieter 
Dieserynck omtrent die tijd: deurwaarder Blomme van het Vrije l iet hen oppakken en 
gedurende enkele dagen in .hechten is houden. 
Op het kasteel te Middelburg lagen nog steeds soldaten. Toen die op 1 april 1 6 1 7  waeren 
gaen monstren, aan een schouwing moesten deelnemen, nam Heyndrick du Filo de 
schi ldwacht waar 28
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De opdeling van de heerlijkheid of het graafschap Middelburg in een deel upde zijde van 
Hunne Hoocheden of aartshertogelijk gebied en een deel upde limiten van dheeren 
Staten of Staatse bodem leidde tot discussies over de af te dragen belastingen, die in 
eerste instantie op grondgebruik  werden vastgesteld en moesten dienen om de kosten 
van daarop gevestigde renten, van administratie en rechtspleging te dekken. In de loop 
van 1 61 9  en 1 620 waren afgevaardigden van het Brugse Vrije en magistraten van 
M iddelburg daartoe verscheidene keren in vergadering bijeen met de gouverneur te Sluis 

2 9 •  Om het precieze grondgebruik te kennen besloot het wetscollege van M iddelburg dan 
ook een beterdinghe, een vol ledige opmeting ter plaatse te laten uitvoeren. Daarvoor 
werd op 3 november 1 6 1 9  een overeenkomst gemaakt met landmeter Francois van 
Tortelboom, en nog voor het jaareinde werd het gebied afgestapt. Daarbij was steeds een 
l id van de magistraat van M iddelburg of een afgevaardigde aanwezig, en ook Jacques 
M ichiels volgde, ten néerstighen verzoucke van die vanden wet, de metingen op met zijn 
boucken vande wateringhen 30• Op zijn uiteindelijke vergoeding moest Tortelboom wel 
enige tijd wachten, want er was een proces voor de Raad van Vlaanderen mee gemoeid31 • 

Was men al enige tijd gespaard van di recte oorlogsellende, de natuur was M iddelburg 
minder gunstig gezind. I n  de winter van 1 61 9  brak de M iddelburgse Vaart door zodat hij 
moest gestopt worden, in december 1 620 zorgde de Lieve voor wateroverlast. De 
vaartdijk begaf het ook in 1 621 , causerende groote schade duer tovervloedich water. In 
juni van dat jaar moest de brug over de Woeker hersteld worden, werk dat werd 
toevertrouwd aan Piat de Ie Tombe en ·Noë Delraes. Nóg in 1 621  of het jaar daarop was 
er alweer watersnood, bij zoverre dat men bij de Zuidpoort een dam moest opwerpen, 
mits men duer den vloet niet en couste passeren. Ook daar werd een brug gemaakt 32• 

Van maart tot juni  1 62 1  was er dan veel te doen aangaande de mi l itair neutrale positie 
van Middelburg. De totstandkoming en de opvolging daarvan waren bijzonder omslachtig: 
vergaderingen met het college van het Vrije, overleg met Jan van Blommendaele en met 
Pieter Sproncholf die naar Brussel en Den Haag trok, tal van reizen naar Brugge en naar 
Slu is ,  waar zowel met, de gouverneur als met de ontvanger en controleur van de 
contributie onderhandeld werd, uiteindelijk in juni  voor de schepenen Pieter van 
Roestraete en Jaques Doens een reis naar Den Haag 33• Daar hoorden ook de nodige 
presenten bij aan de lokale oversten om bij hen in de gunst te komen. Ten aanzien van 
de eigen overheid, de Leden van Vlaanderen en het bestuur van het Vrije, werd 
onderhandeld om, wegens de heel aparte positie, vrijstel l ing van alle lasten te bekomen34• 
De akten van neutraliteit waren van weerszijden al in maart betekend 35• In april 1 621 
werd , ter  bevestiging van d ie positie, damonitie van oorloghe in vaten en tonnen -
sommige waren zeer vort ende bedorven - uit het kasteel gehaald, naar Leestjes gebracht 
en vandaar over het water naar Brugge vervoerd 36• 

Het Bestand beëindigd 

Tijdens het Twaalfjarig Bestand steunden Albrecht en Isabella al les wat tot een 
heropleving van het katholicisme kon bijdragen, ondermeer door het stimuleren van de 
restauratie van kerken. Rust en vrede resulteerden in een economische en culturele 
opleving die haar hoogtepunt kende in Antwerpen. 

De Republiek was zeer actief in scheepvaart en overzeese handel, ondermeer dankzij de 
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verscheurd door meningsverschil len inzake beleid, over de keuze voor oorlog of vrede en 
niet in het minst op het vlak van godsdienst. De tegenstel l ing tussen een radicale en een 
soepeler vorm van het calvinisme, de eerste voorgestaan door prins Maurits, de andere 
door Johan van Oldenbarnevelt, bracht de Veren igde Provinciën op de rand van de 
burgeroorlog en zou de raadspensionaris in 1 61 9  zijn hoofd kosten .  

Ondanks uitgebreide onderhandel ingen was verlenging van het bestand voor de 
Republiek onmogel ijk wegens de te  hoge eisen d ie  Spanje stelde: het staken van de 
handel op  Zuid-Amerika, het opgeven van de plannen tot oprichting van een West
Indische Compagnie en godsdienstvrijheid voor de toch nog vrij talrijke katholieken in de 
Republiek. Overigens waren om economische redenen Amsterdam en Zeeland 
uitgesproken voorstanders van het hervatten van de oorlog; Maurits zag er de 
mogelijkheid in zijn machtspositie te verstevigen. 

Ondertussen was ook in Centraal-Europa een strijd ontstaan waarin zowel de Republiek 
als Spanje betrokken raakten: in 1 61 8  was in  het Du itse Rijk de Dertigjarige Oorlog 
begonnen, een strijd tussen de keizer en de lokale vorsten, tussen katholiek en 
protestants. Ook Spinola verplaatste zich naar dat slagveld, meer bepaald naar de Palts. 

Toen op 1 3  juli 1 621  aartshertog Albrecht overleed, kwamen de Zuidelijke Nederlanden 
feitelijk weer onder rechtstreeks Spaans gezag en aan de pas gekroonde, 1 6-jarige Fil ips 
IV. Isabella zou de Zuidelijke Nederlanden echter als landvoogdes bl ijven besturen. Voor 
de Republiek was de dood van Albrecht een aanleiding te meer om in het offensief te 
gaan. 

Schermutsel ingen rond Sluis 

De afloop van het Bestand was van beide zijden al langer voorbereid, zoals ondermeer 
blijkt uit de fortificatie van Damme door maestro de campo de Fontaine in 1 61 7  en het in 
paraatheid brengen van de forten in Vlaanderen. Ook aan de andere zijde werden de 
strategische plaatsen in het frontiergebied, o.a. rond Sluis en Aardenburg ,  in orde 
gebracht. 

Reeds op 9 apri l 1 62 1 , dag waarop het bestand ten einde l iep, werd in het 
bestuurscollege van het Brugse Vrije overleg gepleegd wat men zou ondernemen tegen 
de excursien en invasien vanden vijand; amper twee dagen later was er sprake van een 
blokkade van Sluis 37 • 

Roof- en plundertochten van Staatse mi l itairen bleven inderdaad niet lang uit, en vooral 
de dorpen ten zuiden van de in 1 61 3-1 6 1 7  gedolven Brugse Vaart, dorpen die geen 
contributie betaalden aan de vijand (en meestendeels ressorteerden onder de Oudburg 
van Gent) , waren het doelwit. Dat ondervonden ondermeer Aalter en Hansbeke al in mei 
en juni 1 62 1  38

• 

I n  september van dat jaar ondernamen de Spanjaarden een poging om Sluis en het ei land 
van Cadzand te heroveren. Daartoe werden troepen zowel vanuit Antwerpen en Gent als 
vanuit het Vlaamse kustgebied aangevoerd 39• Ten tijde tlegher t'Eec/o was, september tot 
midden oktober 1 621 40, stuu�de bevelhebber don ln igo de Borgia, mi l itair gouverneur van 
Antwerpen, een koerier naar Middelburg met het verbod vandaar uit goederen naar 
Aardenburg te transporteren 41 • [ 261 



De aanval op Slu is kon door gouverneur Fi l ips de Zoete, bijgenaamd Haultain, ter hoogte 
van Oostburg verijdeld worden 42• Als tegenzet en vergelding werden onlangs herstelde of 
nieuw opgeworpen dijken en dammen weer doorgestoken, zoals de in 1 61 3  aangelegde 
Sint-Pietersdijk, die in dezelfde septembermaand 1 62 1  op verscheidene plaatsen werd 
doorbroken. Ook in het voorjaar van 1 622 werden nog dijken beschadigd. Pas herwonnen 
landbouwgrond kwam opnieuw onder water te staan, in een schorrenlandschap dat zich 
uitstrekte van Lapscheure tot Watervl iet dreigden huizingen, stal l ingen en schuren weer 
verloren te gaan. 

Om controle te krijgen over Sluis bouwden de Spanjaarden in  1 622 nog fort Sint-Isabella 
even ten noorden van Sint-Anna ter Muiden. Van daaruit l iet de Fontaine tien jaar later 
een verdedigingsl in ie aanleggen naar het zuidelijker gelegen fort Sint-Donaas, dat al in 
1 604 opgetrokken was om de Zwinsluizen en de scheepvaart vanuit het Zwin naar Brugge 
te beschermen. De l in ie bestond uit genoemde forten en het fort S int-Anna of Sterrefort, 
een gracht en wal en een reeks redoutes. In 1 640 zou ze opgeknapt worden door de 
Spaanse bevelhebber Andrea de Cantelmo, en van dan af naar hem genoemd. Aan de 
overkant bleef men evenmin sti lzitten :  de vestingwerken rond Sluis werden aangepast en 
op de oostelijke Zwinoever, tegenover fqrt I sabella, werd een uitgebreide verschansing 
gebouwd d ie  de forten Oranje en Nassau omvatte. Ze werd bekend als het 
Retranchement 43• In 1 622 werd ook de Krabbeschans tussen Sluis en Aardenburg 
versterkt of heropgemaakt 44• 

In kaart 

Van de aanval op Slu is en de ontwikkel ingen het jaar daarop werden verscheidene 
nieuwskaarten gemaakt waarop ook Middelburg is aangegeven 45• Een drietal daarvan 
bekijken we hier van dichterbij . 

Een in Keulen door Hogenberg gedrukte kaart 46 biedt een weergave van Sluis en de 
forten , schansen, polders en doorgestoken dijken in zijn ruime omgeving "wie sie 
ietzlauffend . 1 621 . anzusehen sein". Ten westen van Boekhoute en Assenede en tot 
voorbij Eeklo, rechts onderaan op de kaart, is een Spaans legerkamp getekend waarvan 
de hutten bij het vertrek van de soldaten naar Sluis in brand worden gestoken: "den 1 3. 
Octob. ist diss Leger aussgebrochen und haoe die Hutten in brandt gesteckt, sindt den 
1 4. mit andere Regimenten nach Sluys getrocken". Andere Spaanse troepen, onder vlag 
met Sint-Andrieskruis en geleid door lnigo de Borgia, naderen Sint-Anna ter Muiden 
vanuit de kuststreek onder Knokke. 

Voor M iddelburg is een versterking getekend die al les wegheeft van een vierkantig 
gebastioneerd fort. Daarboven wappert een vlag met schuinbalk, zoals ze ook is 
weergegeven bij Aardenburg, Sluis en de door de Staatse troepen bezette forten 
daaromheen, echter met dát verschi l  dat enkel bij M iddelburg de schuinbalk van 
l inksboven naar rechtsonder loopt. Hogenberg moet dus gemeend hebben dat 
M iddelburg in Staatse handen was. De kerk van Middelburg en verspreid staande 
troepjes huizen bevinden zich buiten de vesting. 

Na een kaart die de toestand in noordelijk Vlaanderen tegen het eind van het Twaalfjarig 
Bestand weergeeft 47, bracht de Gentenaar Horenbault in 1 622 daarvan een tweede 
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Detail uit de kaart Eigentliche Abbildung der starcke Stalt S/uys . . .  van Hogenberg, Keulen 1 621 . 

polders op die in november 1 621 en maart 1 622 door de Staatsen werden blank gezet. 
Haast alle land tussen Sluis en Lapscheure in het westen, Watervliet en IJzendijke in het 
oosten werd daardoor tot een schorrengebied herleid. Op verscheidene plaatsen, 
ondermeer ten noorden van Hei l le en ter hoogte van Sint-Kru is, zijn de dijkdoorbraken 
aangegeven. Bij Middelburg reikt het water tot aan de Lieve. Zoals op de kaart van 1 605 
is het stadje weergegeven binnen zijn gebastioneerde vestingen met daarbinnen de 
bebouwing. De kerktoren heeft er een al lure gekregen een belfort waardig;  heel wat 
realistischer is het kasteel voorgesteld. 

Al even i rreëel als bij Hogenberg is Middelburg afgebeeld op de anonieme kopie van een 
kaart die gezworen landmeter Pieter Gi l issen in 1 622 maakte (de bewaarplaats van het 
origineel, indien nog bestaande, is ons niet bekend) van de in 1 621  en 1 622 
ondergelopen polders in  de streek Aardenburg - Oostburg - IJzendijke - Watervliet. De 
kopie dateert uit 1 643 48

• Het stadje is er voorgesteld zonder verdedigingsstelsel of 
kasteel, de kerk heeft er twee torens! Op een kopie van de Gi l issen-kaart door W.T. 
Hattinga gemaakt in 1 750 49, is Middelburg nog slechts aangeduid met een kerk, als 
symbool van de lokaliteit. 

' ·  

Noorderburen o p  bezoek 

Vanaf 1 621 gaat het in de vergaderingen van het bestuurscol lege van het Vrije zonder 1 263 



Detail uit de kaart van J. Horenbault, 1 622 (Rijksarchief Gent, Kaarten en Plans nr. 595). 

ophouden over schade vanwege soldaten ,  zowel vijandige als van het eigen kamp, bij hun 
passage ende repassage, over excessen, opeisingen van wagens en paarden, verplichte 
lever ingen van fourage, logement van troepen ,  over beden of bijzondere 
oorlogsbelastingen. 
Regelmatig kwamen soldaten van Sluis en Aardenburg naar M iddelburg afgezakt om er 
wat vertier te zoeken.  Dat was reeds zo vóór het einde van het Bestand 50, en zeker n iet 
minder daarna. Corts na het vutgaen vande treves stopte schepen Anthuenis Clais 
verscheiden vutganghers van Ardenburg ende S/uus wat geld in de handen, hemlieden 
recomanderende gheen des orde te doen binnen dese stede ende graefsepe 51 • 

Op andere keren werd aan de soldaten van Aardenburg en Sluis, maar ook aan die van 
het eigen kamp, bier bezorgd om hen te paaien . Op Sacramentsdag 1 621  waren een 35-
tal soldaten van Aardenburg ende de scrans, de Elderschans, naar Middelburg afgezakt, 
wie weet, als toeschouwers van de processie, maar well icht toch vooral voor de kermis. 
Samen met de wethouders verzetten ze voor bijna vijf ponden drank in drie verschil lende 
herbergen 52• Omstreeks dezelfde tijd ,  jun i  1 621 , deden verscheidene soldaten van 
Aardenburg en Sluis zich tegoed bij Phi l ips du Mond waar ze voor 26 s. 8 gr. kosten 
maakten; 1 4  s. 2 gr. kostte het gelag op 8 oktober bij Gheeraert du Filo, die de maand 
voordien ook al huurl ingen bediend had voor zowat hetzelfde bedrag. Ook bij de weduwe 
Verburch waren ze toen langsgegaan. Eveneens bij haar waren n iet minder dan 



Detail uit een kopie van de Gilissenkaart van 
1 622, anoniem 1 643 (Rijksarchief Gent, kaarten 
en Plans nr. 2600). 

driehonderd soldaten uit Aardenburg en negen uit Damme zich komen laven ten tijde de 
polders duerghesteken waren. Kosten: 1 lb. 1 1  s. 4 gr. Een troepje soldaten van 
Aardenburg dat bij haar langskwam op 3 april 1 622, maakte voor1 8 s. 1 0  gr. verteer; op 
1 O april daarna mocht Daneel Danckaert zich op bezoek uit Aardenburg verheugen , 
kosten :  32 s. 5 gr. Andere adressen die ze aandeden waren de weduwe Jacques de 
Coster in  de winter van 1 621  en Heindric Rombout begin augustus 1 622 53• Al dat verteer 
werd verhaald op de stadskas. 
In de stadsreken ingen van de volgende jaren vinden we merkwaardig genoeg maar 
weinig vermeldingen meer van verteer door soldaten van beide kampen. 

De Staatsen zagen er ook geen graten in gijzelaars te nemen, zoals bv. soldaten uit 
Aardenburg dat in ju li 1 622 deden met de griffier en schout van Kaprijke en de pastoor en 
de baljuw van Eeklo, die dan enkel tegen een fors losgeld of leveringen in  natura de 
vrijheid terugkregen 54• Iets gelijkaardigs overkwam baljuw Michiels en burgemeester Clais 
van Middelburg: op 1 O oktober 1 623 ontboden bij de gouverneur van Sluis en zijn 
luitenant om te overleggen nopende de ruste vande /andtslieden, werden ze er 
vastgehouden tot 5 november daarop als represai l le voor de detentie in Brugge van . 
zekere Andries Parent uit Sluis. Ze kwamen vrij in rui l voor Parent 55• De aanleiding tot 
dergelijke wrijvingen hoefde niet steeds zwaar te wegen: omdat de broeders van de Sint
Barabaragi lde op kermisdag 1 646 's nachts geschoten hadden, werd schepen Gi l l is de 
Beer door de bevelhebber van Aardenburg in hechtenis genomen. Het schepencollege 
van Middelburg trachtte hem te paaien door hem een vet lam te schenken 56• De afloop 
van de zaak kennen we niet, maar vermoedelijk l iet de gouverneur zich vermurwen. 

Het strijdperk ' ·  

I n  1 623 voerden de troepen van prins Maurits een aanval uit op Antwerpen, zonder 
succes; in hetzelfde jaar ondernamen de Spaanse legers een vergeefse poging om l 255 



IJzendijke te heroveren .  Ook dan werden weer dijken doorgestoken, reden waarom het 
Vrije i n  mei 1 624 meester Vig l ius van Marcke naar Brussel zond om aan de aartshertogin 
en haar raad te kennen te geven het attentaet vanden vijant inde polders tusschen 
Ardenburch ende Bochautte bij het doen vertrecken vande opsetene vande zelve polders 
ende doen duer steken van dien, ende omme te versoucken de remedien daertoe 
bequame 57

• 

I n  augustus 1 624 begon Spinola het beleg van Breda; de stad zou het tien maanden later 
begeven. Tijdens dat beleg stierf op 23 april 1 625 prins Maurits van Nassau. H ij werd als 
stadhouder en in zijn mi l itaire functies opgevolgd door zijn halfbroer Frederik Hendrik, 
jongste zoon van Wil lem van Oranje. 

In oktober 1 626 ondernam een Spaanse legerafdel ing een aanval op een fort bij Sluis, 
maar moest zich met verlies van wapens en ander oorlogstuig terugtrekken. Dat de 
Staatse legerleiding de verdediging van de streek niet uit het oog verloor, bl ijkt u it het feit 
dat, na een inspectie op verzoek van de Raad van State van het huis Terweel bij 
Aardenburg in apri l 1 627, overwogen werd daar een fort aan te leggen. Eind mei van het 
jaar daarop meldde gouverneur Zoete van Slu is dat de vijand daaromtrent plannen had58• 

De verovering van Breda was het laatste opzienbarende exploot van de schitterende 
veldheer Ambrogio Spinola in de Nederlanden . Enkele jaren later was het Spaanse leger 
over al te veel fronten verdeeld,  terwij r de oorlogsfinanciering zeer te wensen overliet. 
Spinola ging de zaak persoonl ij k  in Madrid bepleiten en zou niet meer naar de 
Nederlanden terugkeren: h ij werd gouverneur en opperbevelhebber in het hertogdom 
Mi laan, waar h ij in 1 630 stierf. Tijdens zijn afwezigheid werden graaf Hendrik van den 
Bergh en Carlos Coloma, bevelhebber van de citadel van Kamerijk, als zijn vervangers 
aangesteld.  Als raadsman kreeg aartshertogin  Isabella de markies van Aytona 
toegewezen, die zelf werd bijgestaan door de markiezen de Leganés en de Mirabel .  

Spanje onderging tegenslag op vernedering, onder meer door de kaping van de fameuze 
zilvervloot door Piet Hein bij Cuba, 8 september 1 628. Het Staatse leger echter, ook door 
Frankrijk financieel gesteund, werd daardoor versterkt. Frederik Hendrik nam in 1 629 
Wesel op de R ijn  in en kort daarop 's Hertogenbosch. Dat verlies betekende een ware 
opdoffer, zoniet een afgang voor het Spaanse leger. 

Door dergelijke successen voelde de Republiek zich zelfzekerder dan ooit, zodat de 
onderhande l ingen waarop aartshertog in  Isabel la aanstuurde mis lukten .  Een 
krakkemikkige Spaanse legerleiding in de Zuidelijke Nederlanden maakte het er allemaal 
n iet beter op: in 1 630 werd Leganés dienstdoend bevelhebber met naast hem Coloma en 
Van den Bergh. Eind dat jaar werd de markies van Santa Cruz opperbevelhebber. Een 
broer van koning Fi l ips IV, de kardinaal-infant don Ferdinando, werd ondertussen op de 
functie van kapitein-generaal voorbereid. 

De toestand leek en igszins te verbeteren toen in 1 631  Spanje voor het eerst in acht jaar 
serieuze troepenversterkingen stuu rde. Dat jaar stond voor het Staatse leger een aanval 
op het kapersnest Duinkerken op het programma. Op 30 mei 1 631  ontscheepte het bij 
IJzendijke, van waaruit het in de eerste dagen van juni over Watervliet, Kaprijke, Eeklo en 
Maldegem richting Brugge marcheerde om daar het beleg voor de stad te slaan. Het 

266 1 opzet werd echter verijdeld: Spaanse troepen, aangevoerd door de markies van Santa 



Cruz en Jan van Nassau, trokken erop af; de confrontatie te Maldegem met een 
reservedivisie onder de leiding van graaf de Fontaine deed Frederik Hendri k  beslu iten de 
aftocht te blazen 59 en op 9 jun i  werd weer ingescheept. 
In Middelburg is men opgelucht: men houdt er een dankprocessie als den prince van 
Oraignen vuijt Vlaenderen weder naer Ho/landt track 60• 

Als in 1 632 het koninkl ijke leger over verschi l lende plaatsen verdeeld zit, slaagt Frederik 
Hendrik er in mei in naar het Maasland op te rukken. H ij herovert Venlo, Roermond, 
Straelen en Sittard, in augustus volgt nog Maastricht. In juni van dat jaar was graaf 
Hendrik van den Bergh naar het Staatse kamp overgelopen , wat een ware gezagscrisis 
veroorzaakte in de rangen die h ij verliet. Als in dat jaar ook nog het Zweedse leger 
doordringt in de Palts, lijken de Zuidelijke Nederlanden van drie zijden bedreigd: door de 
Republiek, Frankrijk en Zweden. 
Na dat ongeluksjaar 1 632 wordt Aytona benoemd tot algemeen bevelhebber van de 
troepen in Vlaanderen. 

In de Zwinstreek worden in de loop van 1 632 en '33 een aantal Spaanse versterkingen 
opgekalefaterd. Ze worden vanuit de omgeving van Sluis onder vuur genomen, maar tot 
grote confrontaties komt het in deze streek niet, evenmin als in de volgende jaren. Wél 
valt Phi l ippine in 1 633 in Staatse handen, waardoor de Republiek over een belangrijke 
nieuwe uitvalsbasis komt te beschikken. 

Op 1 december 1 633 overlijdt aartshertogin Isabel la. Eerder in het jaar had ze 
onderhandelingen aangeknoopt met Den Haag, maar die leidden tot niets. Aytona wordt 
gouverneur ad interim,  tot in november 1 634 kardinaal-infant don Ferdinando, broer van 
Fi l ips IV, zijn intrede doet en het opperbevel van het leger overneemt. 

In 1 635 sluit de Republiek een verbond met Frankrijk voor gezamenl ijke oorlog tegen 
Spanje. Bedoeling is u iteindelijk de Zuidelijke Nederlanden onder elkaar te verdelen. De 
Fransen brengen het Spaanse leger een nederlaag toe bij Les Avins, ten zuiden van Hoei, 
en verenigen zich nadien in Maastricht met de troepen van Frederik Hendrik. Dat leidt 
ondermeer tot een gemeenschappelijk offensief in Brabant, met de verwoesting van 
Tienen op 9 juni 1 635 en de inname van Aarschot en Diest; Leuven weet het beleg te 
weerstaan. 

In het voorjaar van 1 637 onderneemt Frederik Hendrik een nieuwe poging om Hulst in te 
nemen, echter tevergeefs. Het Staatse leger wordt dan geconcentreerd rond Vl issingen 
om dan via Phil ippine langs de Vlaamse kuststrook door te stoten naar Duinkerken, maar 
ook dat wordt geen succes. In juli laat de prins zijn troepen vanuit Bergen op Zoom 
oprukken naar Breda en slaagt hij erin de stad te heroveren: andermaal een zware blaam 
voor Spanje. Voor de Republiek is nu de zuidgrens nagenoeg geheel bevei l igd tegen de 
vijand. 

Het jaar nadien, 1 638, wordt Antwerpen geviseerd, maar de aanval mislukt, evenals een 
verrassingsaanval op Hulst in 1 639. In dat jaar bezoekt prins Frederik Hendrik met de 
gouverneur van Sluis de Kruisdijkschans tussen Heil le en Sluis en stelt voor er een 
redoute te bouwen. Het werk' werd uitgevoerd, maar verder niet onderhouden 61 • 
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Ontmoeting tussen Spaanse en Hollandse soldaten tijdens het beleg van Breda. Ets van Jan Luycken, 1 698. 

Een laatste groots opzet van Spanje om de Republiek op de knieën te dwingen, is het 
uitzenden van een vloot van een honderdtal oorlogsbodems met een sterke 
troepenmacht. Ze vertrekt uit La Coruf\a op 5 september 1 639. Als ze vijf dagen later het 
Kanaal opvaart, komt ze onder vuur te liggen van het Staatse eskader van Maarten 
Tromp. Vlootoverste Antonio de Oquendo zoekt zijn heil bij de Zuidkust van Engeland, 
maar de vloot wordt in de dagen na 21 oktober door Staatse schepen aangevallen bij 
Duins (the Downs) . Hoewel nogal wat manschappen en materieel gered worden, gaat 
deze tweede armada roemloos ten onder. 

M idden mei 1 640 ontscheept Frederik Hendrik bij Phi l ippine met de bedoeling Brugge en 
Damme te gaan belegeren. De sterke weerstand van de Spaanse troepen verijdelt dat, 
zodat het Staatse leger zich terugtrekt en wekenlang doelloos in Maldegem en omgeving 
bl ijft rondhangen, tot eind juni een aanval op Hulst wordt ondernomen, zonder succes 
evenwel. Het jaar daarna zakt het Staatse leger, na de inname van Gennep in het 
Maasland, naar de streek van Assenede af, waar het heel wat overlast bezorgt, om dan 
begin oktober terug te trekken. 

Ondertussen heeft in augustus 1 641 de Portugees Francisco de Melo het opperbevel van 
het koninkl ijke leger overgenomen van de zieke kardinaal-infant, die op 9 november 
daarna sterft. De Melo wordt nu landvoogd ad interim.  In de loop van 1 64 1 -42 moet 
Spanje echter al le middelen inzetten om de opstanden in eigen land en in Portugal te 
onderdrukken. 



I n  mei 1 643 voert de Melo het beleg voor het stadje Rocroi, tussen Chimay en Charlevi l le
Mézières. Franse troepen slagen er echter in het te doorbreken en leveren een voor 
Spanje vernietigende slag waarin o.m. maestro de campo general graaf de Fontaine 
sneuvelt 62• Het betekent een ongemeen zware afgang voor Spanje. Naar ondertussen 
bijna vaste gewoonte zakt het Staatse leger ook in dat jaar af naar Hulst voor een poging 
tot inname, alweer tevergeefs. 

De Melo wordt in 1 644 als landvoogd en opperbevelhebber vervangen door de markies 
van Gastel Rodrigo in afwachting dat een prins van den bloede, de nog minderjarige 
natuurlijke zoon van Fi l ips IV, don Juan Jose, tot gouverneur van de Nederlanden zal 
aangesteld worden. 
Na een landing in Phi l ippine op 8 jun i ,  trekken de Staatse troepen in kamp te Assenede, 
vanwaar ze op 28 juni op mars gaan om via Eeklo 's anderendaags Maldegem te 
bereiken, waar eveneens kamp wordt gemaakt. Cavaleriepatroui l les gaan opereren in de 
buurt van Brugge, maar het u iteindelijke doelwit is Sas van Gent, dat zich na vijf weken 
beleg op 5 september overgeeft. Het wordt een nieuwe uitvalsbasis voor rooftochten in 
het Gentse, het huidige Meetjesland en het Waasland. 

Tijdens de campagne van 1 645 trekken zowel Staatse als Franse legers Vlaanderen 
binnen. In september rukt een Franse divisie op tot bij Aalter. Het Staatse leger, dat dan 
al maandenlang in de buurt van Gent en Brugge vertoeft, dringt door tot op het 
grondgebied van Sijsele, Moerkerke en Lapscheure 63 ,  tot het zich in oktober op Hu lst richt 
dat het, na vier eerdere pogingen tot inname doorstaan te hebben, in de volgende maand 
begeeft. Een zoveelste pijnlijke nederlaag en vernedering voor Spanje. 

Bij de campagne van 1 646, zijn laatste overigens, l i jkt het aanvankel ijk dat Frederik 
Hendrik zijn troepen op Gent en Brugge zal richten, maar uiteindelijk wordt het Antwerpen. 
Daarbij krijgt het Franse leger vrij spel in het zuiden van Vlaanderen, waar het Kortrijk, 
Sint-Winoksbergen, Mardijk, Veurne en het kapersnest Duinkerke onder de voet loopt. 

In maart 1 647 overlijdt Frederik Hendrik; hij zal opgevolgd worden door zijn zoon Wil lem 
11.  De maand nadien komt een nieuwe landvoogd, aartshertog Leopold Wil lem van 
Oostenrijk, tweede zoon van keizer Ferdinand en neef van Fi l ips IV van Spanje, in de 
Nederlanden aan . 
Ondertussen zijn in Ossnabrück en Münster de onderhandel ingen voor het beëindigen 
van de oorlogen in een behoorlijk gevorderd stadium . . .  

Het Verdrag van Middelburg 

I n  het najaar van 1 626 bood Middelburg dankzij zijn neutrale positie het decor voor een 
wel heel aparte gebeurtenis: besprekingen omtrent krijgsgevangenen van zowel Spanje 
als de Republiek 64• 

Door bemiddeling van diplomatenzoon David Pallache was men in het voorjaar van 1 626 
in Brussel en Den Haag overeengekomen te onderhandelen over de uitwisseling en 
vrijlating van personen die te .water, i .c. op zee en rivieren, door beide partijen gevangen 
waren genomen. Van Spaanse zijde werd daartoe Jan de Kesseler, heer van Marquette, 
raadsman van de koning en hoofdintendant van zijn gevangenen afgevaardigd, de 
Staten·Generaal wezen Daniël Slachmulder, advocaat-fiscaal van de Zeeuwse 1 269 



admi ral iteit aan. Op verzoek van Kesseler zouden die onderhandel ingen doorgaan op een 
neutrale locatie: M iddelburg-in-Vlaanderen. 

Een eerste afspraak, dat S lachmulder en Kesseler elkaar in M iddelburg zouden 
ontmoeten op 25 mei ,  werd verdaagd: de Spaanse mi litaire overheid wilde eerst het 
aantal en de hoedanigheid van de gevangenen in Staatse handen kennen en vond fiscaal 
Slachmulder geen evenwichtige partij voor Kesseler. Vooraleer de nodige l ijsten van de 
gevangenen over te maken, wensten van de andere kant de Staten-Generaal garanties 
van infante Isabel la dat het om een algehele vrijlating van weerszijden zou gaan en dat 
een datum daarvoor werd vastgelegd. 

Ondertussen waren de inwoners van M iddelburg op de hoogte van wat in hun stad te 
gebeuren stond. Op 28 mei verzochten ze daarom de Staten-Generaal in Aardenburg 
levensmiddelen te mogen gaan halen in overeenstemming met het aantal gevangenen 
waarover zou worden onderhandeld. Welk advies de Raad van State van de Republiek 
daaromtrent gegeven heeft, is ons niet bekend. 

De Staten voegden aan délégué Slachmulder Gerart van Berckel toe, vroedschap of l id 
van de magistraat van Rotterdam. Eens de nodige paspoorten geregeld voor de 
onderhandelaars van weerszijden, zou de vergadering te M iddelburg doorgaan op 1 0  
september. D e  Staatse delegatie kwam daar een dag eerder aan, maar moest vier dagen 
nadien aan de Staten berichten dat Kesseler weer naar Brussel was vertrokken:  Pallache 
was de gde niet in Middelburg opgedaagd met Kesselers paspoort en de lijsten van de 
betrokken gevangenen. Met vertraging gingen de besprekingen op het kasteel te 
M iddelburg dan toch door. 
Op 23 september brachten Slachmulder en van Berckel verslag u it in Den Haag. Er waren 
misverstanden: Kesseler had beweerd slechts te moeten onderhandelen over de 
rantsoenen der gevangenen en een reeks individuele gevallen, voor de Staten ging het 
om algehele vrijlating van al le gevangenen-te-water wederzijds. 
Er  volgde een tweede besprekingsronde, waarin ondermeer werd overlegd aangaande 
rantsoenen,  losgelden en andere onkosten.  Daarover zonden de Staatse 
onderhandelaars vanu it M iddelburg op 3 en 4 oktober een schriftelijk rapport aan Den 
Haag, de 1 5de legden ze daar persoonl ijk het met Kesseler op 1 O oktober bereikte 
akkoord, het Verdrag van M iddelburg, voor aan de Staten. 

Op 6 november meldde Pallache de Staten dat h ij weerom met Slachmulder en van 
Berckel naar Vlaanderen zou afreizen. Hunne Hoogmogenden schikten dat de 
admi ral iteiten hun gevangenen op 1 O november naar Sluis zouden overbrengen, waar 
gouverneur Fi l ips Zoete zou instaan voor hun bewaking 65• Van daaruit zouden ze dan ook 
mogen vertrekken .  

Vanuit M iddelburg berichtten Slachmulder en  van Berckel op  17  november aan de Staten 
over het verloop van de u itwissel ing, de gde december daarna brachten ze in Den Haag 
persoonl ijk verslag u it over de hele gang van zaken. 

Op 1 februari 1 627 werd in de Raad van State een voorstel besproken om in Middelburg
in-Vlaanderen opnieuw een bijeenkomst te organiseren over dezelfde aangelegenheid. 
Sinds het traktaat van Middelburg waren door beide partijen immers nog nieuwe 
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werd besloten de gesprekken over vrij lating en andere nog openstaande kwesties uit het 
verdrag van Middelburg in Rozendaal verder te zetten. 

De Staten-Generaal kwamen op 6 februari 1 627 overeen aan de vrouw van de baljuw van 
Middelburg een belon ing toe te kennen voor het onthaal dat Slachmulder en van Berckel 
daar genoten hadden. D ie werd op 1 50 gulden bepaald. 

I n  de rekening van M idde lburg over 1 627-28 wordt heel terloops aan d ie 
onderhandelingen herinnerd: Jasper Focqu ,  die pachter was van de accijnzen op wijn en 
b ier voor het zomerseizoen 1 626, kreeg 3 lb. 1 0  s. terugbetaald omdat hij in dat seizoen 
niet had kunnen gen ieten van zijn rechten op wijn en bier die op het kasteel waren 
geschonken toen mijn heere van markette ende de ghecomitteerde van dheeren Staten, 
. . .  aldaer vergadert waren upt faict vande verlossynghe vande ghevanghene 66• 

Graaf en gravin 

Als grootbaljuw van het Brugse Vrije was Fi l ips van Merode nauw betrokken bij al le 
mi l itaire aangelegenheden binnen de kassel rij. Toch was het in eerste instantie maestro 
de campo Paul-Bernard de Fontaine die daarvoor in naam van de Spaanse overheid de 
verantwoordelijkheid droeg. D ie bevoegdheid leidde tot een conflict met de graaf van 
Middelburg,  dat in 1 623 naar een hoogtepunt l iep: de Fontaine weigerde in Brugge te 
komen zolang Merode er de dienst uitmaakte 67 • Wel l icht is dát de reden waarom Fi l ips 
van Merode kort daarop door de aartshertogin tot gouverneur van de stad en het kasteel 
van Doornik  werd aangesteld. Vanuit het Vrije noemde men het een promotie 68• Achi l les 
Sproncholf, burgemeester van schepenen van het Vrije,· en Jan van Haveskerke, 
burgemeester van 't commune, gingen hem in mei 1 624 op zijn n ieuwe standplaats 
opzoeken om hem te congratulieren 69• 

Lang heeft Fi l ips van Merode die post niet bekleed: vier jaar na zijn echtgenote Jeanne 
de Montmorency, overleden te Chatel ineau op 7 november 1 62 1 , wisselde op 8 oktober 
1 625 in Duinkerken ook hij het tijdelijke voor de eeuwigheid, ongeveer 55 jaar oud. I n  
Middelburg werd voor hem een kerkdienst gehouden 10• 

Een tiental dagen voor zijn dood had hij bij testament beschikt dat uit zijn nalatenschap in 
eenich godtshuus ende hospitae/ een bed zou worden gesticht voor een behoeftige zieke. 
Het was zijn testamentuitvoerder Jacques vander Haghen die in overleg met de voogden 
van Fi l ips' enige zoon, het Sint-Janshospitaal van Middelburg aanwees voor de fundatie. 
Wegens zijn ruïneuze toestand werd de stichting echter midden mei 1 628 voorlopig aan 
de Gentse Bij loke toegewezen , met de intentie evenwel dat in beter tijden , als het 
hospitaal te M iddelburg zou heringericht zijn ,  daar ghecocht ende ghemaect zal worden 
een coetze metten bedde metten toebehoorten 11 • 

Het ambt van hoogbaljuw van Brugge en .van het Vrije bleef jaren lang onbezet, tot het in 
1 637 werd opgenomen door" . graaf de Fontaine 12• 

Middelburg kwam nu toe aan Fil ips van Merode's enige nog levende zoon Fi l ips I l ,  
waarschijnl ijk het jongste van de tien kinderen, geboren op 4 oktober 1 609. Wegens zijn 
minderjarigheid waren het zijn voogden,  tevens schoonbroers, die het bestuur  
waarnamen, met name Fil ips Lamoral de Gand Vilain, in 1 6 1 1  gehuwd met Margareta van 1 271 



Ziekenzaal. Paneel van een kast in het Sint-Janshospitaal te Brugge, 1 678 (Collectie OCMW Brugge). 

Merode, Phi l ippe de Jausse graaf v�n Mastaing, echtgenoot van Maria, en Eustache 
Pantaleon de Viefvi l le ,  heer van Steenvoorde, gehuwd met Claudia 73• 
Fi l ips I l  van Merode huwde op 6 november 1 628 per contract met Jaqueline de Lalaing, 
dochter van Charles, graaf van Hoogstraten en Renneberg , baron van Archicourt, 
gouverneur van Doorn ik  en Atrecht, en van Alexandrine de Langlee, genaamd Wavrin. Hij 
l iet echter het leven in een duel op 20 maart 1 629, geen twintig jaar oud en zonder 
nakomelingschap. Jaqueline de Lalaing hertrouwde op 2 januari 1 631  met Gi l l ion-Otto, 
tweede markies van Trazegnies. 

Erfgename van het graafschap M iddelburg werd nu Fi l ips' oudste zus Margareta van 
Merode, sinds 1 61 1  echtgenote van Fi l ips Lamoral de Gand Vilain ,  graaf van Izegem, 
baron van Resseghem, heer van Massemen, hoogbaljuw van het land van Aalst. U it het 
huwelijk sproten vier kinderen,  Isabella Clara,  geboren in 1 61 2, Balthasar Phi lippe, 
geboren in 1 6 1 6  en toekomstig graaf van Middelburg, Marie-Albertine en Marie
Madeleine. 

Fi l ips Lamoral de Gand Vilain liet al op 7 januari 1 630 te Rijsel het leven. Voor zijn 
zielen lafenis l iet het stadsbestuur van Middelburg een solemnele kerkdienst opdragen, 
waarin pastoor Voesterman door verscheidene andere geestel ijken werd geassisteerd 74• 

Margareta van Merode zou het graafschap vijftig jaar lang, tot op het eind van haar leven, 
1 679, blijven besturen. 

Op 3 augustus 1 630 kwam de gravin met haren trein, haar gevolg, naar Middelburg. 
Vermits er ook sprake is van de heere grave, mogen we aannemen dat haar toen 
veertienjarige zoon Balthasar-Phi l ippe de Gand Vilain van de partij was. Koning, deken, 
eed en leden van de plaatselijke gi lden gingen haar tegemoet om haar te verwelkomen, 
en er werd haar een niet nader omschreven present van 50 pond groten overgemaakt 75• 
Het kasteel werd te dier gelegenheid door officier en portier Jan Mortier geveegd en 
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Handtekening van Margareta Isabella van Merode, gravin van Middelburg, onder de aanstellingsakte van kanunnik 
Adriaen Verhaghe (Rijksarchief Gent, Middelburg-in-Vlaanderen, Kerkarchief nr. 23). 

Ook op 5 ju l i  1 642 en 4 mei 1 643 bezocht de gravin van Middelburg haar stad 77; een 
bezoek in augustus 1 648 kostte aan de stad de niet onaardige som van iets meer dan 1 1 3  
ponden 16• 

I n  de praktijk was het Loys vander Haghen die vanaf omstreeks 1 630 in naam van 
Margareta van Merode al haar belangen in M iddelburg behartigde en er betrokken was bij 
alle grote besl issingen en projecten. In 1 643 kocht h ij het huis van de gravin in de 
Langestraat te Brugge, voortgekomen uit de erfenis d'Ongnies, maar hij woonde er zeker 
al in 1 640 79

• 

Water als vijand 

Tijdens het tweede kwart van de 1 ?d• eeuw werd water de grootste bedreiging voor 
Middelburg. De hinder en het ongemak van strategische inundaties werd daarbij 
ruimschoots geëvenaard door de effecten van springvloeden, storm en ander ontij . 

I n  de loop van 1 627-28 werden reparaties uitgevoerd aan de dam in de M iddelburgse 
Vaart; de stadsrekening vermeldt evenwel geen reden .  Herste l l ingen aan de 
vestingwerken, die meer dan noodich waren tot conservacie vande stede, kostten meer 
dan 50 ponden. In de stadsvesting werden door de t immerlieden Jacques Boorman en 
Pieter Verkindere twee buizen gestoken, de ene op het eind van de Rentestraat, een 
andere op het eind van het Schuttershof 80• 

I n  dat jaar werden ook reparaties uitgevoerd aan de gevangenis binnen het kasteel ,een 
werk waaraan zowel metselaar als t immerman te pas kwamen 81 • 

I n  juni 1 630 bleken de wallen rond Middelburg zodanig door tempeesten en zeevloed 
aangetast, ter neder ende afghespoelt, dat de stede in peryckel stont van t'inunderen 
ende te niete te gaene. Ze moesten bij hoogdringendheid hersteld en verstekt worden ,  
wat in zijn geheel iets meer dan 50 ponden kostte 82 • 

Omstreeks die tijd werd Anthuenis Boorman vergoed voor het maken van de voetweg en 
diversche bruchstocken om thebben bequamen passaige van Eede naer Middelburch; 
het onderhoud van die weg bl ijkt voor hem een vaste taak 83• 

Als eerder aangehaald, rukte het leger van Frederik Hendrik in 1 631 op richting Brugge. 
Middelburg deelde toen in de klappen van de campagne: in juli waren een dam in de 
Middelburgse Vaart en een . aan de Zuidpoort, benevens de weg tussen de stad en 
Leestjes doorgestoken .  Reparatiekosten: ruim 1 3  pond groten. In die zomer, ten tijde den 
voorseiden prince van Oraignien in V/aendre was, had Jan Timmerman ook geen genot 
van de bieraccijnzen die hij gepacht had, zodat de stad hem 2 ponden terugbetaalde 84
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De rekening over 1 634- 1 636 vermeldt reparaties aan de brug bij de Woeker en aan de 
Sint-Margrietebrug 85• I n  de loop van 1 636 werden de stadswallen hersteld en versterkt· ' 

de dijk van het polderke tussen M iddelburg en Leestjes werd gerepareerd voor 60 
ponden86• 

In de zomer en winter van 1 638 werden door de wet presenten in haver en hooi bezorgd 
aan enige heren van het Vrije. Een reden is niet di rect aangegeven, maar well icht had het 
weer te maken met het bedingen van gunstige fiscale maatregelen, en daar was reden 
toe: in de zomer visiteerden burgemeester de Muelenare, griffier van Wambeke en 
landmeter Francois van Tortelboom de landerijen en schorren van het graafschap om 
veue du lieu te houden ter wil le van de grondbelastingen. Meer specifiek in augustus 
trokken burgemeester en schepenen met de landmeter naar de wijk Den Hoorn tussen 
M iddelburg en Moerkerke omme te viziteren de ghestathede van de landen int zelve 
quartier. I n  september was griffier van Wambeke met landmeter Tortelboom op last van 
Loys vander Haghen in Middelburg op inspectie om te remedieren tvergaen vanden 
muelewal; op het eind van de maand vergaderde het college ome te viziteren de crecken 
ende te remedieren jeghens de ruijne vande stede. Met de molenwal was het door de 
watervloed zo beroerd, dat hij int perykel stont van te vergaene waerduere de stede 
zoude hebben comen tinnunderen. De molen werd verplaatst en de molenwal versterkt 87• 

Nog hoger, tot 77 pond groten, l iepen de kosten op in 1 640, toen door de groote vloeden 
ende verwijden vande creken de stad alweer dreigde te overstromen, zowel langs de kant 
van de molen als langs de warande. Op last van Loys vander Haeghen werden toen 
verstevigingen in rijshout geplaatst ende andere nootzaeckelicheden uitgevoerd 88• De 
gravin van M iddelburg had dat geld voorgeschoten, maar in 1 642-44 was men niet in 
staat daar de tweede helft van terug te betalen omme de sober ghestaetheit vande zelve 
stad 89• 

Ook al om de waterhuishouding te verbeteren werd in 1 641 een sluisje gebouwd in de 
vestinggracht achter het klooster, kostprijs 1 0  lb. 1 0  s. gr. 00• 

En het hield maar niet op. I n  maart en april 1 642 werden verscheidene werken 
ondernomen tot conservatie vande stad, in ju l i  werd in de dijk achter de molen een gat 
geslagen, zodat ook daar herstel l ing nodig was 91 • Naar het eind van oktober toe was de 
nood nog zo hoog dat Cornelis Peeters van. de bisschop van Brugge voor een maand 
dispensatie bekwam van kerkbezoek op zon- en heil igdagen, met uitzondering van 
Al lerhei l igen, tot het afstoppen van de kreken en dijken in het kwartier van Middelburg 92• 

Het jaar daarop dienden alweer werken uitgevoerd om de stad van ontij te vrijwaren: door 
de groote tempeesten waren de stadsvestingen danig toegetakeld en ei zo na 
doorbroken, dat ze moesten verhoogd en verstevigd worden. De kosten daarvan, 
oplopend tot 75 pond g roten, werden voor een derde u it de algemene middelen van het 
graafschap, een derde door het kerkbestuur  en een derde door de inwoners van de stad 
gedragen. Apart verrekend werd het bedrag van 1 5  ponden voor het herstellen en 
verstevigen van de molenwal, de welcke door de vloeden vanden winter 1643, nabij 
wechgespoelt was, waer duere de stad in peryckel stond van t'innunderen. Anthuenis 
Claeis, aannemer van dat werk, dichtte de bres en wierp ook een dijkje op nabij de molen, 
legde een buis in de vestingen, dolf een gracht ten oosten van de molen en maakte twee 
dammen op de oevers van het Middelburgs Vaardeke, alweer een kost van ruim 22 
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Flederijcx stond in de loop van 1 646-47 in voor het onderhoud daarvan, omme daermede 
te beletten de schueringhe vande selve veste 94 • I n  mei 1 647 werden verscheidene 
werklieden ingezet aan de Meulekreek om te diverteren den cours van twatere 95• 

Het Middelburgs Vaardeke 

Men bleef evenwel n iet bij de pakken zitten.  In 1 643, jaar waarin het overstromingswater 
Middelburg eens te meer bedreigde, werd na convocatie van de bevolking tot dienste 
vande ghemeene inne ghezetene " . , de conservatie vande stad en twelvaren van diere 
de Middelburgse Vaart geru imd; zijn bermen werden verhoogd en versterkt. Bedoeling 
was de waterhuishouding beter onder controle te krijgen en tegelijkertijd de economie te 
stimuleren. Om de werken te kunnen u itvoeren, werd een lening van 300 pond groten 
aangegaan bij het kerkbestuur. 

Het werk werd opgedeeld in fasen .  De eerste 1 00 strekkende roeden ( in thans 
gebruikelijke lengtemaat 384 meter) vanaf de stadswallen al kerende ende draiende 
werden aangenomen door Gu i l lame Tuytschavere voor 1 0  s. per roe of 50 lb .  gr. voor het 
geheel; het eind van 64 Y2 roeden verder zuidwaarts werd aangenomen voor 1 3  s. 1 0  gr. 
de roe door Andries vande Vivre, het derde eind van bijna 64 roeden door Adriaan van 
Meghem voor 1 6  s. 4 gr. de roe, de 1 40 roeden tot aan de Lieve tenslotte door Andries 
vande Vivre voor 1 1  s. 7 gr. de roe. Een vijfde besteding, het verhogen van de westelijke 
berm en het dempen van twee putten, werd eveneens door Vande Vivre aanvaard voor 
de globale som van 30 lb. 1 O s.  96 • 

Bij de Lieve was een brug voorzien. Daarvan vernemen we in de rekening 1 648-1 650 dat 
het een draaiende brug was. Er was ook een bestek gemaakt voor een stenen brug 97• 

Een en ander moet algauw het bestuurscollege van het Vrije van Sluis en de mi l itaire 
overheden aldaar ter ore gekomen zijn :  het werk werd uitgevoerd zonder voorafgaandelijk 
verwittigen en toestemming van zijne ghenade den Rijngraef commanderende tot Sluijs 
98• Well icht was er argwaan dat de vaart ook een mi l itair-strategisch doel kon hebben. De 
wet van Middelburg kreeg order de rijngraaf voor nadere u itleg op te gaan zoeken in het 
legerkamp van de prins van Oranje, dat toen met het oog op een aanval op Hu lst in 
Assenede verblijf hield. Een missie voor tresorier Timmerman die, om de rijngraaf te 
plezieren, patrijzen, fazanten, snippen, hazen en ander wild meenam 99• 

I n  de rekening 1 648-1 650 is sprake van t'openen van de Middelburgse vaart omme te 
benificeren dese stede van Middelburch ende te vervoorderen t'incomen van diere. 
Daartoe waren de bermen verhoogd en was de dam nabij de Lieve uitgedolven. Om de 
kosten te dekken werd bij de overheid een octrooi aangevraagd voor een tolgeld op de in
en uitvarende schepen 1 00 •  Dat die er waren wordt aangetoond door een modelcontract uit 
1 659 met de pachtvoorwaarden voor de marctschuitte varende van Middelburch in 
Vlaenderen naer Brugghe ende van Brugghe wederom naer Middelburch 1 01 • 

Inpolderingen 

Toen de werken aan de Midd�lburgse Vaart op stapel stonden, had het stadsbestuur van 
die waterloop en het aanpalende land, i nzonderheid de ooste l i jk gelegen 
schorrengronden, een caerte figurative laten tekenen met het oog op de bedijking ervan. 
Ten noordwesten van Middelburg was tussen 1 638 en 1 643 al heel wat landbouwgrond 1 275 



teruggewonnen, veelal dankzij particul ier i nitiatief. Hoe intens men zich daarop toelegde, 
komt naar voor uit een kaart van de omgeving van M iddelburg,  in 1 652 getekend door Jan 
Sapaert, gezworen landmeter van het Vrije 102• Ze maakt deel u it van een bundel 
documenten bij een procedure inzake grondlasten en watergeschotten .  

De  kaart i s  georiënteerd met het oosten bovenaan. I n  de  l inkerbovenhoek zijn de  forten 
Sint-Donaas en S int-Job gesitueerd, daartegenover, aan de andere kant van het water, 
l igt Sluis.  Van daaruit vertrekt de brede stroomgeul van het Lapscheurse Gat met een 
bocht richting M iddelburg .  Het Lapscheurse Gat is ondertussen, in 1 650-51 , binnen dijken 
gevat. Boven de stroomgeu l ,  op Staatse bodem ,  l igt de Bewestereedepolder, ingedijkt in 
1 650. 
Middelburg l igt rechts van de opwaartse bocht van het Lapscheurse Gat. In de rechtlijnig 
afgetekende dorpskom zijn  de gebouwen schematisch weergegeven rondom de kerk. 
Ook kasteel en molen zijn aangegeven,  ten noorden van de kerk staat zelfs de gaaipers 
ingetekend. 
I n  de rechterbovenhoek van de kaart treffen we de geuse kercke ghemaecht upde Ede a0 
1 648. Ten westen van Middelburg l iggen de M iddelburgse Polder en de Waterpolder; die 
worden doorsneden door een ingedijkte zijgeul van het Lapscheurse Gat, naar een 
bewoner aldaar het Cornelis Pietersgat genoemd. De landmeter geeft aan waar precies 
de kraagdijkjes het op 4 en 5 oktober 1 650 begaven. Links of ten noorden daarvan l igt de 
Maldegemse Polder, van de Waterpolder gescheiden door de Zuider-Bruggeweg en zelf 
doorsneden door de Noorder-Bruggewèg en het afgedamde Klein en Groot Harinkgat 

De legende verklaart wie de l") ieuwe, met een cijfer aangeduide dijken opwierp of polders 
won en wanneer dat gebeurde: 
1 is een poldertje, in 1 640 zonder octrooi bedijkt door Huybrecht Cats, Jan Maes en 
anderen, deels binnen de watering van Lapscheure, deels in de Maldegemse Polder 103• 
De grenslijn  tussen die beide kreeg het nummer 2 
3 is een dijkje aangelegd door Frans Rugeley 104

, 4 geeft het Groot Harinkgat aan, 
waarvan de dijkjes het eveneens op 4 en 5 oktober 1 650 begaven door de druk van het 
zeewater; 
5 staat voor een poldertje, in 1 642 bedijkt door Pauwels van Bourgoigne die daar toen 
woonde, 6 is een poldertje, gewonnen door Gi l l is de Wulf en anderen ten jare 1 640. 
Tussen het Klein ,  aangewezen met 7, en het .Groot Harinkgat staat 8 voor verscheidene 
kleine poldertjes, stukje bij beetje ingedijkt door verschi l lende personen sinds 1 638; 9 is 
een poldertje, anno 1 641  gewonnen door Jan Veerman, 1 0  werd in 1 640 bedijkt door 
Pieter Clement die daar zijn hofstede had. 

1 1  tot en met 1 3  zijn poldertjes, bedijkt door verscheidene personen in de loop van 1 642; 
in hetzelfde jaar won Joos van Haelst bij zijn woonplaats de polder aangeduid met 1 4. 
Nummer 1 5  werd in 1 640 bedijkt door Jan van Bambussche, eveneens bij zijn 
woonplaats, 1 6  is door Sebastiaan Janssens en anderen in 1 641 ingedijkt land. 
1 7  staat voor een poldertje, door verscheidene personen bedijkt in 1 643 en genoemd 
Amant van Asschenspoldertje ,  1 8  is de Waterpolder, in 1 643 gewonnen door 
verscheidene aangelanden. Met 1 9  is het eerder vernoemde Cornelis Pietersgat 
aangegeven; waar 22 staat, situeerden zich de dijkbreuken. 20 en 21 zijn respectievelijk 
de nieuwe zeedijk, in 1 651 door het Vrije aangelegd langsheen het Lapscheurse Gat en 
in het verlengde daarvan, meer naar Middelburg toe, de oude kraagdijkjes van de 
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Kaart van nieuwe bedijkingen en inpolderingen in de Maldegemse en de Waterpolder. Jan Sapaert, 1 652 
(Rijksarchief Gent, Raad van Vlaanderen nr. 1 2672). 

Op te merken valt nog dat landmeter Sapaert bij de Noorder Bruggeweg een molen 
tekent. Dat ook ten noorden van M iddelburg, inzonderheid op de parochie Heille ijverig 
werd bedijkt, bl ijkt vooral uit de kerkrekeningen van 1 646 tot 1 650 1 05 • 

Bevolking - Parochieregisters 

Enig zicht op de bevolking'stoestand in Middelburg binnen de periode 1 62 1 -48, in 
onderstaande tabel verruimd tot 1 650, krijgen we via de parochieregisters 1 06 • De 
onvolledigheid of het ontbreken van gegevens tussen 1 633 en 1 639 valt te verklaren door 
dé gevangenschap van pastoor Voesterman in Sluis, waarover straks. j 277 



Jaar Doopsels Befil'afenissen Huweliiken 
1 62 1  Il 24 I l 5 
1622 1 5  I l 9 
1623 1 8  Il 3 
1 624 i r 12 3 
1625 13  " 8 
1626 1 7  ontbr. 
1627 14 6 
1628 25 6 ?  
1629 15 6 
1 630 26 2 
1631 . 21 8 
1632 26 10 
1633 19 4 (onv.) 
1634 1 1  ontbr. 
1635 1 (onv.) on tbr. 
1636 1 (onv.) ontbr. ., 
1637 ontbr. ontbr. 
1638 ontbr. ontbr. 
1639 17 7 (onv.) 5 
1640 25 8 5 
1641 13  8 8 
1642 1 8  1 1  10  
1643 26 9 5 
1644 . 26 13 9 
1645 14 28 ! 4 
1646 33 1 7  . 12 
1647 29 44 9 
1648 20 3 1  8 
1649 29 23 12 
1650 

, 
26 27 14 

Met 245 doopsels van 1 621  tot 1 633 of een gemiddelde van 1 8,85 per jaar, en 221 van 
1 639 tot 1 648 of 22, 1 per jaar, blijkt er over de hele periode beschouwd een tendens tot 
toename van de bevolking te zijn .  Toch zijn die geboortegemiddeldes merkelijk lager dan 

in de periode 1 61 4-1 62 1 , waarvoor we aan een statistisch cijfer van 27,75 kwamen 101• De 

enige zinnige verklaring daarvoor is dat ondanks de neutraliteit, een deel van de bevolking 

M iddelburg verliet wegens het hervatten van de oorlog, meer specifiek wegens de 

inundaties, en slechts geleidelijk terugkeerde of vervangen werd door inwijkel ingen. 

Mogelijk speelden ook de beperkingen van het neutraliteitsakkoord, waarop we nog 

terugkomen, daarbij een rol .  

Gegevens betreffende sterfgevallen, strikt genomen begrafenissen, zijn er vanaf 1 639, 
maar voor dat jaar nog onvolledig. We vergelijken geboorte- en sterftecijfers daarom pas 
vanaf het jaar daarop. Dan staan voor 1 640-48 tegenover 204 geboorten 1 69 overlijdens, 
wat over die negen jaar tijd een overschot van 35 personen geeft, hetzij een aanwas van 
gemiddeld 4 per jaar. Opmerkelijk daarbij is dat in de jaren 1 645 tot en met '49 het 
sterftecijfer beduidend hoger l igt dan het geboortecijfer van het telkens voorafgaande jaar. 
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jaar en evenmin is er een du idelijke aanwijzing dat tijdens die jaren een of andere 
epidemie zou geheerst hebben. 

Huwelijken zijn minder relevant in dit betoog. Over een grote tijdspanne genomen staat 
hun aantal wel iswaar in relatie tot de algemene conjunctuur, maar omdat het gebruikelijk 
was dat een huwelijk werd ingezegend in de woonplaats van de bruid bieden numerieke 
gegevens voor een bepaalde lokaliteit binnen een relatief kort tijdsbestek te weinig 
referenties voor de berekening van een bevolkingsaantal . 

Precies die berekening bl ijft een heikele onderneming. Een contributiel ijst d ie verderop 
u itvoerig ter sprake komt, leverde ons het inzicht dat we voor de periode 1 604-1 621  met 
een te hoge reproductiecoëfficiënt hebben gerekend. Het toen gehanteerde u itgangspunt 
dat zich binnen een jaar in één op vier à vijf van het totaal aantal gezinnen (waaronder 
dus ook begrepen niet-reproductieve gezinnen en al leenstaanden) een geboorte zou 
hebben voorgedaan, dient bijgesteld. Met voor ogen dat migratiebewegingen tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog de bevolkingsomvang van afzonderlijke lokaliteiten binnen korte 
tijdsbestekken, soms zelfs van jaar tot jaar, zeer sterk hebben bepaald, corrigeren we 
onze berekening voor Middelburg naar jaarlijks een geboorte binnen één op de zeven 
gezinnen. Daarmee hanteren we een hogere geboortecoëfficiënt dan de 37,2 %0 die in de 
literatuur voor het Vlaamse platteland tijdens de periode 1 630-1 649 wordt vooropgesteld 
106• Toegepast op 1 61 4- 1 621  geeft ons dat voor Middelburg een gemiddelde van 874 
inwoners. Met dezelfde criteria komen we voor 1 62 1 - 1 632 tot een 1 32-tal gezinnen, om 
te rekenen tot 528 à 659 of gemiddeld 593 inwoners. Voor de periode 1 640-48 met 22, 1 
geboortes per jaar geeft dat 1 55 huishoudens en 620 à 77 4, gemiddeld 697 inwoners. 

Bevolking - Contributie 

Een momentopname van een deel van de bevolking van stad en parochie Middelburg 
geeft ons een ro/le vande contributie voor het halfjaar 9 april - 9 oktober 1 644 109• De 
contributie was in feite een brandschatt ing, een overeengekomen bedrag aan de 
Staatsen te betalen, waardoor men in principe gevrijwaard zou bl ijven van invallen van die 
kant. Ze werd om de zes maanden bij de vermogende inwoners opgehaald. I n  de bewuste 
periode was de ontvanger van de contributie te Middelburg Gautier Trijstram, zelf goed 
voor een bijdrage van 1 s. 8 gr. 

De l ijst vermeldt 88 gezinshoofden waarvan we aannemen dat ze binnen de vesting 
woonden en 46 buijten ghebruuckers, blijkbaar personen die buiten de stad maar toch in 
de parochie woonden en er onroerend bezit hadden. Verscheidene van hen, zoals 
Hubrecht de Bezighe, Jan Maes, Pieter Clement, Pauwels Bougoigne, Charles Bl ieck, 
Bastiaan Janssens en anderen ontmoetten we reeds als bedijkers. 

Vrijgesteld van contributie zijn mevrauwe de gravinne - die overigens ook niet in 
Middelburg woonde -, de pastoor, baljuw Jasper de Salome en lu itenant-baljuw Pieter 
Brouxsaulx. De meeste parochianen vallen onder de 2 schel l ingen. Notabelen zoals 
griffier van Wambeke, sieur Francois van Tortelboom en ex-baljuw Jacques Michiels 
krijgen een aanslag van 1 schel l ing. De hoogste aanslag , 3 s. 4 gr. valt op bu itengebru iker 
Jan Veerman mette ghebruuckers van tGhiselhof. Die hoeve lag halfweg tussen 
Middelburg en Lapscheure, noordelijk van de geul van het Lapscheurse Gat. 
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I n  de lijst komen verrassende namen voor, zoals Burgardus van Wittenberch doctor met 
familie. Deze dokter van Wittenberch was gediplomeerd in Leuven in 1 633 en arts in het 
S int-Janshospitaal te Brugge, waar h ij in 1 665 om zijn eerbiedwaardige leeftijd tot 
voorzitter werd gekozen van het pas gestichte Sint-Lucasgenootschap 110• Marcus en Jan 
lnbona (ook Cornelis lnbona staat in de l ijst, maar de naam is doorgehaald) waren 
ongetwijfeld leden van de machtige Brugse makelaarsfamil ie lnbona. Sieur Jacques 
Robbenson moet de uit York in  Engeland afkomstige Robinson zijn ,  die zich in  1 635 als 
zakenman in Brugge vestigde 1 11 • Ook pensionaris Pieter Marckier was een Bruggeling. 
Zij n  zoon Jan werd de schoonzoon van baljuw Michiels. Jan Laurijn ,  buitengebruiker, was 
een nazaat van H ieronymus Lauweryn van Watervliet; hij was schepen van het Vrije en 
eigenaar van het kasteel van Leestjes. 

Het zijn namen die we voor de rest in de parochieregisters niet aantreffen. Helaas belet 
het feit dat we over slechts één dergelij ke contributielijst beschikken een verdere 
interpretatie van de gegevens. Iemand als Jan Brugadeau bv. treffen we in de 
kerkrekening van 1 630-32 aan als schaliedekker en loodgieter uit Brugge. In de 
contributielijst wordt h ij vermeld met familie, in de kerkrekening 1 648-50 luidt het dan weer 
Jan Brigadeau, lootghijeter binnen Brugghe 11 2• Of is deze laatste dan al een Jan 
Brugadeau junior? Het is ook best mogelijk dat een aantal contributieplichtigen slechts 
enkele maanden per jaar in M iddelburg verbleven of er een bu itenverblijf hadden, want 
ook dat bestond toen al .  

Merkwaardig is ook de vermelding Jonkheer Wi l lem van Broncost met fami l ie .  De 
overlijdensregisters vermelden een heer van Bronckhorst, op 22 september 1 674 
gestorven in het fort van Aardenburg, begraven in de kerk van M iddelburg 1 13• 

Waarschijn l ij k  gaat het om een afstammeling van Wil lem van Bronckhorst, tweede 
echtgenoot van Johanna van Sint-Omaars, dochter van Joos en Anna van Praet, s inds 
1 546 dame van Moerkerke. Haar broer Karel had zich in tweede huwelijk verbonden met 
Anna d'Oignies, een telg-.uit de tak d'Ongnies-Estrée 1 1 4• I n  de staat van goed, opgemaakt 
na zijn overlijden te Moerkerke in  1 569 - Matthias Lauryn, heer van Leestjes, was 
testamentuitvoerder - ,  komt hij voor als leenheer van het Gistelhof in het ambacht 
Aardenburg, met 1 47 gemeten grond op de parochies Heil le en M iddelburg. Gezien de 
twee huwelijken van Karel kinderloos bleven, zullen veel van zijn goederen, w.o. het 
Gistel hof, overgegaan zijn naar zijn zus Johanna, en zo naar van Bronckhorst. 

Met den heere van Sint Jooris met zijn familie is well icht de heer van Sint-Joris-ten-Distel 
bedoeld. Dat was toentertijd Jean Antoine van der Eycken, een nazaat van Jan de Baenst 
aan wie Bladel in bij testament Middelburg had toegewezen 115• 

En dan is er nog een vermelding van de ghebruuckers vande Woukerstede, met een 
aanslag van 2 s. Wel l icht is daarmee een bebouwd erf bedoeld, wij/ent de Wouckere, 
gelegen ten zuidoosten van de kerk en aan de zuidkant van de Dinantstraat. De kerk van 
Middelburg bezat daarop een rente 1 1 6• Een handschriftelijke bron van omstreeks 1 820 
heeft het over een toren twelck heden dient voor de meuren van een gemeen huysken 
nog genaamt den Woecker. 

Bij tal van namen staat vermeld "met familie", wat wijst op gezinshoofden, maar bij nog 
meer namen ontbreekt dat. De toevoeging werd duidelijk n iet consequent opgetekend: bij 
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manspersonen alleenstaanden zijn ,  en dat strookt n iet met wat een steekproef in de 
parochieregisters oplevert. 
Confronteren we de contributierol met de geboortegegevens van 1 644, dan stellen we 
vast dat de fami l ienaam van 8 van de 26 dopel ingen niet terug te vinden is in de l ijst van 
contribuanten. Dat gegeven laat verscheidene interpretaties toe, waarvan de meest 
acceptabele inhoudt dat de ouders niet voor contributie in aanmerking kwamen , met 
andere woorden: onvermogend waren. Aangenomen dat de cijfers representatief zijn voor 
de hele bevolking zou dat betekenen dat bijna één op drie inwoners van M iddelburg 
onvermogend was. 
Ook van zeven van de dertien overledenen van 1 644 vinden we de namen niet terug in 
de contributielijst, maar dat gegeven is nauwelijks bruikbaar omdat voor de contributie 
altijd het gezinshoofd, doorgaans een manspersoon , vernoemd wordt, en bij de registratie 
van het overlijden van een vrouw haar echte of 'meisjesnaam' vermeld is, vee lal zonder 
toevoeging met wie ze eventueel gehuwd was. 

We mogen ervan u it gaan dat de contributiel ijst met haar 88 gezinshoofden en enkele 
vrijgestelden, wonend binnen de vesten , plus de 46 buitengebru ikers, overeenstemt met 
de werkelijkheid. Samen een 1 37 huishoudens dus. I ndien we daarbij de bevinding 
betreffende de geboorten mogen veralgemenen en dus aannemen dat bijna één op drie 
gezinnen behoeftig was, dan moeten we bij de 1 37 vermogende een 60-tal 
onvermogende gezinnen tel len, wat ons voor 1 644 een totaal geeft van een kleine 200 
huishoudens. Met een veronderstelde doorsnee gezinsgrootte van 4 à 5 personen geeft 
ons dat een bevolking van 800 à 1 000 inwoners, wat verenigbaar is met de 26 geboortes 
van 1 644 volgens de hoger gehanteerde criteria. Toch vragen de globale bevolkingscijfers 
die we hier opgeven het nodige voorbehoud, gezien de onzekere factoren die in het spel 
zijn .  

Bevolking - Immigratie 

Bij het gegeven evolutie van de bevolking rijst ook de vraag met betrekking tot migratie. 
Vestiging in  Middelburg was niet zondermeer vanzelfsprekend:  aan hun  
neutraliteitsverklaring van 23  maart 1 621  hadden de  Staten-Generaal om misbruiken te 
voorkomen op 29 mei nadien een beperkende voorwaarde verbonden, in die zin dat de 
'sauvegarde' enkel zou gelden voor de inwoners die vóór 1 januari 1 62 1  hun vast verblijf 
in Middelburg hadden 117• De vraag is dan of en hoelang zoiets houdbaar is en hoe het 
gecontroleerd werd. Dat daarop wel degel ijk controle bestond, zij het misschien heel 
occasioneel ,  blijkt uit een aantal beraadslagingen van de Staten-Generaal van de 
Republiek 118• Mogelijk was men daar alert geworden door een verzoek vanu it Middelburg 
van 1 6  december 1 626 om absolute neutraliteit voor degenen die er zouden komen 
wonen. Daarop adviseerde de Raad van State dat de beperking van 29 mei 1 621  nog 
steeds van toepassing was. Het verzoek was immers ingediend met de bedoeling gedekt 
door een valse opgave van domici l ie, goederen te behouden die anders in Staats
Vlaanderen confiscabel zouden zijn .  

Zo richtten op 2 1  maart 1 628 de vrouw-douairière van Nieuwenhove en haar drie zonen, 
de heer van G istel, de weduw9 van Pieter de Muelenaere, meester Anthonis van Hove en 
de weduwe van Cornelis Janssen een verzoek aan Hunne Hoogmogenden om zich in 
Middelburg te mogen vestigen en er de sauvegarde te genieten . Na advies van de Raad 
ván State beslisten de Staten-Generaal in december dat alleen de weduwe van Pieter de 



Muelenaere, die een deugdelijk attest van woonst anno 1 621  kon voorleggen, daarvoor 
in aanmerking kwam. 
Op 31 januari 1 629 kenden de Staten aan Floris van Grijpskercke u it M iddelburg in 
Zeeland op basis van de argumenten in zijn rekest de neutraliteit in het Vlaamse 
Middelburg toe, zodat zijn goederen in de omgeving van Kortrijk van confiscatie 
gevrijwaard konden bl ijven. De weduwe Janssen, die ondertussen in Calais was gaan 
wonen, d iende nog een tweede verzoek in ,  maar na advies van de Raad van State 
oordeelden de Staten op 1 7  november 1 629 dat daarop niet kon worden ingegaan, gezien 
ze tijdens het Twaalfjarig Bestand, tot 6 april 1 62 1 , in Brugge had gewoond en pas daarna 
haar huis in Middelburg in Vlaanderen betrok. 

Bevolking - Accijnzen 

Niet de cijfers, wel de tendensen inzake bevolking zoals hoger geschetst, zouden we 
moeten bevestigd zien door een andere indicator voor de bevolkingsevolutie, n l .  de 
accijnzen op drank. Het innen daarvan werd in principe toegewezen via verpachting voor 
telkens een halfjaar: het zomerseizoen ingaand op 1 mei, het winterseizoen op 1 
november. De grootte van het bod werd sterk bepaald door wat de pachter voor het 
volgende seizoen verwachtte, en dat hing af van de omvang van de bevolking, meer 
bepaald de potentiële herbergklandizie. 
De accijnzen over de periode 1 62 1 -1 648, zoals genoteerd in de rekeningen van stad en 
heerlijkheid ,  zijn  g lobaal vervat in de tabel van bijlage 1. Om enige vergelijking toe te laten , 
zijn daarin ook de bedragen opgenomen van een paar jaar vóór het einde van het 
Twaalfjarig Bestand en die van 1 649. Zoals de gegevens u it de geboorteregisters gelden 
ze voor de parochie M iddelburg ,  n iet voor het hele graafschap. 

Binnen de beschouwde periode werden de accijnzen in M iddelburg twee keer geïnd door 
collecte, een taak die door het stadsbestuur  aan een ambtenaar werd toevertrouwd. Het 
betreft de halfjaren ingaande op 1 mei en 1 november 1 621 , dus vlak na afloop van het 
Twaalfjarig Bestand. Merkwaardig:  voor het zomerseizoen werd ruim 33 pond groten 
gecol lecteerd , voor het winterseizoen viel de opbrengst terug op iets minder dan 1 8  pond, 
bijna de helft. Daarin tekent zich de weerslag af van de hervatte oorlog en van de 
inundaties in de streek. 

Na een spijtige lacune van vier jaren, zijn er opnieuw gegevens beschikbaar voor 1 626-
28. De bedragen zijn slechts een 40 procent van wat gemiddeld tijdens de laatste jaren 
van het Bestand werd geïnd. Daaruit afleiden dat de bevolking onder de helft van die 
tijdens het Bestand teruggevallen was, zou stel l ig overdreven zijn :  er zijn immers ook nog 
andere factoren in het spel, zoals de algemene levensduurte en het gewicht van al lerlei 
oorlogsheffingen die het verteer in herbergen en op feesten konden drukken, maar het 
cijfer bevestigt overtuigend de inzinking in het bewonersaantal als afgeleid u it de 
parochieregisters. 
Vanaf het zomerseizoen 1 630 is een duidelijk herstel zichtbaar. Tijdens het decennium 
daaropvolgend fluctueren de bedragen rond een gemiddelde van om en bij de 19 ponden. 
Twee inzinkingen zijn merkbaar. Voor het zomerseizoen 1 634 is er een verschi l  van zowat 
4 pond tussen de pachtsom en het door het stadsbestuur geïncasseerde bedrag. De 
ontvanger legt het zelf u it in zijn rekening: de pachter, Jan de Busschere, kreeg 3 pond 
kwijtgescholden ten regarde datter met het uphae/en vanden pastor binder stede gheen 
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Herbergscène. Adriaan van Ostade, 1 680 (Brussel, KMSK, verz. de 
Grez). 

Voestermans gevangenschap 
in Slu is waren er in  M iddelburg 
nauwel ijks vergaderingen die 
tijdens of achteraf aan leiding 
konden gaven tot verteer. Maar 
in het drankverbruik l iet zich dat 
bl ijkbaar niet langer dan een 
half jaar voelen. 

Een tweede dieptepunt doet 
zich voor met het winterseizoen 
1 638-39. De oorzaak is n iet ver 
te zoeken :  de watersnood. Ook 
die ellende l ijkt men vrij vlug te 

boven gekomen te zijn :  waar de rendant bij de ommestel l ing van augustus 1 639 noteert 
dat die onvolledig zal zijn ,  aangezien omme de jeghenwoordighe troublen diveersche 
laeten vertrocken zijn 1 20

, is dat aan de accijnzen evenwel n iet te merken .  

Binnen de tijdspanne mei 1 642 - april 1 650 komt een geleidelijke stijging van de 
drankaccijnzen tot uiting: van een min imum van iets boven de 2 1  pond voor het 
zomerseizoen 1 642 naar een maximum van iets meer dan 30 pond voor het 
winterseizoen 1 648-49 en zomer 1 649-50. Daarmee wordt opnieuw het niveau van de 
paar jaren vóór de afloop van het Bestand bereikt. Op de eindelijk bereikte vrede mocht 
voorwaar al eens geklonken worden! 

Vanaf mei 1 631 worden ook de accijnzen op drank ghesleten binden casteele in de 
rekening genoteerd, met daarbij voor die eerste keer de opmerking dat er niets van is 
ontvangen, alzo dinwoonders vanden zelven casteele daervan niet en hebben willen 
betalen. Ze waren verpacht voor 1 7  schel l ingen, bijna een twintigste van wat de 
verpachting binnen de stad of parochie zelf opbracht. De vermelding laat u itschijnen dat 
de bewoners van het kasteel een beetje een commune op zich vormden. Ook voor het 
volgende pachtseizoen werd van hen niets ontvangen 1 21 • Enige tijd nadien bl ijkt daar 
beterschap in gekomen, maar tegen het winterseizoen 1 643-44 was de pacht al 
teruggevallen op nog maar goed 3 schell ingen en vond men het wel l icht n iet langer de 
moeite om verder apart voor het kasteel te verpachten. 

Normaal zijn ook de ommestel l ingen, l ijsten waarin de bewerkte en begraasde 
grondoppervlakte per gebruiker werd genoteerd om op basis daarvan de belastingschuld 
te bepalen, een indicator voor de bevolkingssituatie. De zwakheid ervan is echter dat de 
gebruikers niet noodzakel i jk de eigenaars waren van de gronden en evenmin 
noodzakel ijk inwoners van de parochie waarop de ommestel l ing betrekking had. Gezien 
we voor de tijdspanne 1 621 -1 648 maar één l ijst terugvonden, daterend uit dat laatste jaar 
en dan nog enkel voor de Maldegemse Polder - Moerkerke zuid en noord over de Lieve, 
bieden de gegevens die eruit af te leiden zijn wein ig houvast met betrekking tot de 
evolutie van de bevolking, temeer daar vanaf 1 623 nagenoeg altijd volgens een 
overeengekomen vast tarief werd betaald. i 283 



Baljuws 

In opvolging van Jan van Blommendale 122 treffen we vanaf 1 622 Jacques Michiels aan 
als baljuw 123• Samen waren ze het jaar voordien al in het getouw voor het verwerven van 
de neutraliteit; rond die tijd is ook sprake van zekere N iclais Picavet als luitenant van de 
baljuw 124 • 

I n  de 'wettel ij ke passeringen' vinden we Michiels vanaf 1 61 9  herhaaldelijk vermeld als 
notable vrijlaet van Moerkercke 125 • Naderhand kwam hij in M iddelburg wonen waar hij een 
erf met woonhuis pachtte, gelegen aan de Kleine Markt 1 26• Hij was voorzeker een heer 
van stand: bij het opmaken van de inventaris van het sterfhuis van schepen Christiaan 
Doens in augustus 1 629 - hij woonde beneden de brug van Moerkerke en hield er herberg . 
-, wordt notitie gemaakt van o.a. een zi lveren biercroes mette wapenen van Jacques 
Michiels 1 27

• Na het overlijden van ontvanger Anthuenis Claeys eind oktober 1 627, nam 
baljuw Michiels tijdelijk diens functie op zich 1 28• 

Als lu itenant van Jacques M ichiels treffen we vanaf 1 625 Pieter Pratijcque aan. Met zijn 
officieren arresteerde die in de loop van 1 630-32 (ten laatste in dat jaar overleed hij) 
Fransois Abseloen, een pater van de orde der predikheren, die in M iddelburg als 
vaghebonde werd opgepakt, naar het Steen te Brugge overgebracht en naderhand in zijn 
klooster afgeleverd 1 29 • In 1 634-36 en volgende wordt als luitenant van de baljuw Pieter 
Brouxsaulx vermeld 130• 

I n  de rekening over 1 642-1 644 vinden we voor het eerst Jasper de Salome vermeld als 
baljuw; luitenant-baljuw is dan nog steeds Brouxsaulx 131 • Na zijn dood in 1 646 werd de 
Salome opgevolgd door Jean de la Barre, l icentiaat in de rechten 132

, overleden in 1 653 
1 33 • In de zomer van 1 647 begeleidde hij don Pedro de Vilemont 134

, vermoedlijk een mi l itair 
overste, waarover ons echter voor de rest geen gegevens bekend zijn .  
I n  april 1 646 werd in M iddelburg stad een vaghabonde ende moetwillighen soldaet 
gearresteerd . H ij werd ,overgebracht naar het Steen in Brugge. Een geval van manslag 
deed zich in het graafschap voor in januari 1 648, toen Joos van Viane door Felix Tavernier 
werd vermoord 135• 

Slechts één keer vinden we een amman met naam vermeld; dat was in 1 627-28 Gooris 
Lammens 136

, tevens koster van M iddelburg . .  

Burgemeesters en schepenen 

Wie in de onzalige tijd van de Tachtigjarige Oorlog als schepen of burgemeester werd 
aangewezen, maakte kans bij leven en welzijn jarenlang aan zijn ambt geklu isterd te zijn .  
Wein igen zul len het Joos vande Walle hebben nagedaan: na twaalf jaar dienst als 
schepen, werd hij in 1 598 voor drie jaar burgemeester van M iddelburg, voegde daar elf 
jaar schepenambt aan toe en dan weer van 1 61 2  tot 1 61 4  drie jaar burgemeesterschap, 
om ten slotte in 1 61 7  zijn openbare carrière af te ronden na nog eens drie jaar als 
schepen, al les samen dus 32 jaar dienst 1 37• Zijn zoon Jan was schepen van 1 606 tot 1 61 1  
e n  nam daarna de taak van ontvanger op. 
Als burgemeester werd Joos vande Walle opgevolgd door Pieter van Roestraete, die 
voordien ook al twaalf jaar ervaring had opgedaan als schepen. Na hem kwam in 1 61 9  
Anthuenis Clais aan het hoofd van het college; bij zijn dood in oktober 1 627 was hij 
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1 632 tot 1 638 opgevolgd door Adriaan Rycquaert, die al in 1 622 schepen was. Met een 
even lange ervaring als schepen was van 1 638 tot 1 650 Jan de M uelenaere 
burgemeester; hij werd dan gedurende enkele jaren afgelost door Franchois Kerckaert 
om in 1 654 het ambt weer op te nemen . . .  

I n  de rekening over 1 627-1 628 vinden we voor het eerst vermelding van een advocaat, 
gheadmitteert ten pensioene van M iddelburg. Het was meester Noel Michiels, advocaat 
van het Vrije en well icht een dichte verwant van baljuw Jacques Michiels, d ie deze functie 
tegen een jaarvergoeding van 1 O schel l ingen groten per jaar waarnam 1 38• Zijn taak 
bestond erin het Middelburgse bestuur te verdedigen in processen. Vanaf 1 638 zijn er in  
plaats van Noel M ichiels twee advokaten ten pensioene: Jan Markier, schoonzoon van 
baljuw Michiels, en Phi l ips Lefebure 1 39

• 

I n  1 630-32 blijkt ook een doctoor, Mathias Rodins, ten pensioene van de stad te zijn 
aangenomen, alhoewel er voor die jaren geen vergoeding werd betaald 1 40• 

Het bestuurscollege vergaderde in de scepene camere, i n  1 61 6  op het kasteel ingericht. 
Er was ook een officier in dienst van de magistraat; h ij was een soort dienstbode, tevens 
portier van het kasteel en toezichthouder op de schepenkamer. In 1 627-28 was dat Jan 
Mortier, na hem vanaf 1 639 Gui l l iame Tuytschaver, die we al  ontmoetten bij de aanneming 
van de werken aan het Middelburgs Vaardeke, en later Christiaen Coppijn 1 41 • 

Retorsie 

Het was voorzeker geen pretje burgemeester of schepen te zijn van een heerlijkheid 
waarvan het grondgebied verdeeld lag op koninkl ijke en Staatse bodem en zich daarbij te 
moeten schikken naar de instructies van zowel het Brugse Vrije als die van het Vrije van 
S luis. Voor het innen van de belastinggelden bv. was daar regelmatig gemorrel over. 
Welke risico's er ondanks de neutraliteit aan het ambt verbonden waren, zagen we al met 
de executie van schepenen vande Wal le en Dieserynck omstreeks 1 6 1 6 . 

Ambtsdragers riskeerden ook het slachtoffer te worden van de retorsie, een dwang- of 
represail lemaatregel die overwegend vanaf 1 634 door de Staatsen werd toegepast in de 
streken onder contributie. Daarbij werden burgerlijke maar vooral toch geestelijke 
gezagsdragers als gijzelaars opgepakt en slechts tegen een forse loskoopprijs weer 
vrijgelaten. 

Als de stadsrekening over 1 634-36 in plaats van te Middelburg in  Brugge werd geviseerd 
ten huize van Loys vander Haghen, dan was dat precies om de swaericheit dieder es voor 
de . . .  heeren commissarissen van hemlieden te vynden ter plaetse ter cause van de 
retorsie 142• Hoewel het systeem van de retorsie in 1 639 over zijn hoogtepunt was, werden 
in 1 640 en 1 644 de rekeningen nog steeds in Brugge gecontroleerd; als uitleg werd voor 
dat laatste jaar in de marge genoteerd ter cause de stadt van Midde/burgh voor dheeren 
comissarissen is inaccessibel door de jeghenwoordighe coniuncture des tijdts 143 • 

Belastingen aan het Brugse Vrije 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog leed de bevolk ing onder een verpletterende 
belastingsdruk. Bovenop de gebru ike l ijke bijdragen aan het lokale en aan het 
kasselrijbestuur, waren er ook nog de bijzondere beden van de vorst, steevast bestemd 1 285 



voor oorlogsdoeleinden, de contributie aan de Republiek en de opeisingen onder al hun 
vormen. 

De financiële bijdrage of belasting door een overheid gevraagd noemde men 'uitzend' of 
'uitzending' :  ze werd uitgezonden aan de onderhorigen; de 'ommestel l ing' is de verdeling 
van die aanslag over de particul iere belastingpl ichtigen, in dit geval grondgebruikers, 
volgens een taksering uitgevoerd door 'pointers' en 'zetters'. 

Met een aanslag van 1 1  gr. Vlaams per gemet kwam men in het graafschap M iddelburg 
voor de belastingsuitzending van het Vrije van augustus 1 621 , rekenjaar 1 621 -22, tot een 
instel van 467 lb. par. Voor die van augustus het jaar nadien viel dat bij een aanslag van 
1 2  gr. per gemet, met 1 60 lb .  par. terug op een derde. De redenen zijn ons onderhand 
bekend: oorlogstijd, ondergelopen en overspoeld land. Daar kwam bij dat voor de 
gebru ikers van grond op Staatse bodem een lager tarief werd toegepast en dat het innen 
van de belasting daar op weerstand botste. 

Voor de uitzend van augustus 1 623 en de twee volgende jaren kwam men met het 
bestuur van het Brugse Vrije tot een akkoord voor een bijdrage van 1 80 lb. par. 144 

Omdat de meerderen deel vande landen mids het duersteken van St. Pieters dijc 
ghemeene ligghen met de zee, werd een gelij kaardig compromis bekomen voor de jaren 
1 626-1 628: Middelburg bleef 1 5  lb. gr. _of 1 80 lb. par. afdragen aan het Vrije. Het werd voor 
nog eens zes jaar verlengd vanaf 1 629, en dit nog altijd in consideratie dat den meerderen 
deel van tzelve graefscap licht gheinundeert metten zoutten watere 145• 

Een volgende verlenging van die overeenkomst wilde het Vrije, ondanks uitvoerig 
onderhandelen van de magistraat van Middelburg en de presenten van ondermeer haver 
en oostersche hammen om de weerbarstigheid te breken, niet meer toestaan. Heer Jan 
Laureyn, burgemeester van het Vrije, en jonkheer Phi l ips de Groote, schepen, hadden 
toen zelfs een inspectie vanden staet ende gheleghentheijt van het graafschap 
ondernomen. Bij hun tocht naar M iddelburg in juni 1 635 waren ze enige Staatse soldaten 
tegengekomen, aan wie ze wat geld presenteerden , all icht om gerust gelaten te worden 
146 • De uitzending van augustus 1 635 werd dus verpacht en bracht het Vrije 208 lb. 5 s.  
par. op. Met het kasselrijbestuur kwam men dan overeen hetzelfde bedrag op te brengen 
voor de drie volgende jaren, tot 1 638. 

Als commentaar bij de ommestel l ing van 1 639 staat genoteerd dat die onvolledig zal zijn, 
gezien omme de jeghenwoordighe troublen diveersche laeten vertrocken zijn 147• Dat jaar 
werd weer het systeem van verpachting gevolgd. Over de 1 95 lb. 04 s. 06 d. par. die dit 
opbracht voor het Vrije, werd voor de volgende jaren een overeenkomst bereikt. Dat 
bedrag zou Middelburg tot op het eind van de Tachtigjarige Oorlog en zelfs nog enkele 
jaren daarna bl ijven betalen. 
Ter vergelijking: over de hele periode 1 622-1 648 betaalde Maldegem in de gewone 
uitzendingen van het Brugse Vrije, volgens gemaakt akkoord, onveranderlijk 1 600 lb. par. 

Extra-ordinaire beden 

Bovenop de gewone afdracht aan het Vrije kwam het aandeel in de bijzondere of 
bu itengewone vorstel ijke beden, steevast oorlogsbelastingen, waaronder de Zuidelijke 
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bijna een mi ljoen gu lden per jaar, l iepen die beden voor het graafschap Vlaanderen in de 
jaren 1 620-1 648 op tot gemiddeld bijna 600.000 fl . (gulden) per jaar, gaande van 400.000 
fl. in 1 620 tot 1 .000.000 in1 622, bedrag dat in 1 642 en '44 werd geëvenaard en in 1 645 
zelfs verdubbeld. Het vijftal jaren zonder extra-ordinaire beden situeert zich vóór 1 628 1 48• 

Zoals reeds aangehaald in vorig deel 1 49
, werd het aandeel van M iddelburg in  de bede van 

400.000 fl . ,  gevraagd om de onkosten te dekken int passeren ende repasseren van 
diversche compaignien, soldaten ende recruijten, commende ende treckende bij ordre 
ende tot dienste van haerlieder hoocheden . . .  , en door het Vrije opgelegd bij u itzending 
van 5 juni 1 621 , bepaald op 325 lb. par. Die werden echter naderhand, net zoals voor 
Lapscheure, Moerkerke-ambacht, Adegem, Maldegem, S int-Laureins e .a .  deels 
gerestitueerd omdat de zelve zom gheruijneert ende afgheloopen zijn bijde soldaten ende 
som onder t'water ligghen ende vloijen midts duerstecken van diversche dijcken 1 50• 

I n  de uitzend van 31 maart 1 622 van een mi ljoen gulden , gheaccordeert tottet exploict van 
Sluus, moest Middelburg niet bijdragen, well icht wegens zijn neutrale positie. Maldegem 
en Adegem, apart omgeslagen, dienden respectievel ijk  1 276 fl. of 2552 lb. par. en 1 22 1  
fl. of 2442 lb. par. o p  te brengen 1 51 • 

Op 2 jul i  1 622 vergaderde men met enkele vertegenwoordigers van het Vrije om ten 
regarde vande neutraliteit een algemene afkoop van het aandeel in de beden van de 
majesteit in Spanje te bekomen. Om met de heren favorablic te moghen handelen ende 
accorderen werden hen vier vette lammeren geoffreerd 152• I n  de buitengewone uitzend 
van 4 januari 1 623 werd Middelburg voor 1 60 lb. par. getaxeerd 153

, in de volgende jaren, 
tot 1 634, bleef men wegens het appoinctement buiten schot. Mogelijk heeft ook Fil ips van 
Merodes invloed aan het hof er toe bijgedragen dat dit werd bereikt. 

Vanaf 1 635 keert dan het tij: in de volgende buitengewone uitzendingen krijgt Middelburg 
zijn aandeel verrekend. Afhankelijk van de gevestigde aanslag per gemet, is dat meestal 
een bedrag dat overeenstemt met de gewone taxatie van het Vrije voor het lopende jaar 
of de helft daarvan. Vanaf 1 640 stijgen die bedragen aanmerkelijk. Zo wordt bij u itzend 
van 1 september 1 640 en verder vanaf 1 642 tot 1 643 voor de oncosten van veltocht ende 
campaigne, tot beletten vanden inval ende afloop vanden vijandt, metsgaders vande 
passaige ende logement vande soldaten ende tot het opbringhen vande quuote van 
Middelburg 1 1 71 lb. 8 s. par. gevraagd. I n  1 647 wordt het graafschap getaxeerd voor 1 366 
lb. 1 1  s. 6 d. par. , in 1 648 voor 1 561 lb. 1 6  s. par. 154 

De vrede die in 1 648 gesloten werd tussen Spanje en de Verenigde Provinciën zou in die 
oorlogslasten geen verandering brengen: de wapens worden dan gericht tegen Frankrijk. 
Voor het aandeel in de onkosten van paarden en wagens, pioniers in het beleg van leper, 
logement van oorlogsvolk en dergelijke meer wordt Middelburg in 1 649 belast op 1 757 lb. 
par., voor de vrijkoop van wintergarnizoen betaalt het iets meer dan 292 lb. par. 1 55 

Contributie en diensten 

De contributie aan de Republiek kwam eerder reeds ter sprake in verband met de 
bevolkingstoestand. 
Voor de periode 1 62 1 - 1 648 troffen we in de geraadpleegde archiefbronnen daarvan een 
eerste spoor aan in de rekening van stad en graafschap Middelburg over de jaren 1 634- 1 287 



36, al dan niet toeval l ig de jaren waarin men volop de retorsie toepaste. M iddelburg kocht 
toen twee turcxsche haenen of kalkoenen aan om te presenteren aan mijnheer Roussel, 
ontvanger van de contributie in Sluis. Aanleiding: onzekerheid betreffende het innen van 
accijnzen en ommestel l ingsgelden binnen het graafschap 156• 
De aangehaalde contributierol over het halfjaar 9 april - 9 oktober 1 644, met de omslag 
over 1 34 gezinnen, berekent een bedrag van 7 lb. 1 s. 1 1  gr. inkele, 1 4  lb. 3 s. 1 o gr. de 
dobbel, dit laatste zijnde het bedrag dat voor het kwestieuze halfjaar moest neergeteld 
worden. Tegen 1 648 was de contributie al opgelopen tot 52 lb. 1 4  s. 6 gr. voor een half 
jaar 157• 

Van andere diensten door de noorderburen opgelegd, zijn in de rekeningen weinig sporen 
te vinden. Wel moest M iddelburg in december 1 643 instaan voor paarden en wagens om 
in Oedelem de zuster van graaf van Salm, gouverneur te Sluis, op te halen. Een hofdame 
van de vrouw van de graaf wachtte haar in Middelburg op. De stad moest ook instaan 
voor het lossen en laden van vijf okshoofden wijn voor de Rijngraaf, verscheept tussen 
M iddelburg en Strobrugge 158. 
Voor 1 647 worden courtoisien genoteerd, geschenken aan verscheidene legerkapiteins 
die passeerden zonder teere; in dat jaar waren er ook kosten wegens de hechtenis van 
Zegher Maertens en Pieter de Wulf die door deurwaarder Lanczwaert gheexecuteert 
waren over trecht van tbestiael 159• 

Grondgebru ik  en landbouw 

Onderstaande tabel geeft çje benutte grondoppervlakte weer binnen het graafschap 
M iddelburg tussen 1 626 en 1 647. 
Enkel de Maldegemse Polder met Moerkerke Zuid en Noord over de Lieve weerspiegelt, 
ondanks verschuivingen van soms 1 00 gemeten van de ene deelperiode naar de andere, 
een relatief stabiele situatie. 
Binnen de wateringen van Beoostereede, parochies van Aardenburg 0.-L.-Vrouw en van 
Sint-Kruis, en die van Bewestereede, parochie Aardenburg Sint-Baafs, is de globale trend 
die van een verminderend grondgebruik. 
Bewestereede M iddelburg vertoont een sterk fluctuerend patroon. Als eerder gezien, was 
men daar vanaf 1 640 naarstig gaan inpolderen. Het meest in het oog springt de landwinst 
die gedaan is in 1 643, als sprake is van 458. gemeten, ruim de helft meer dan voor 1 642 
werd genoteerd. 1 643 bracht ook grote overstromingen. Wel l icht zijn die er de oorzaak 
van dat voor 1 646 een grondgebruik van slechts 226 gemeten geteld wordt, de helft ten 
opzichte van 1 643 en evenveel als twintig jaar voordien. Tegen 1 647 is er alweer een 
winst van ruim 60 gemeten. 

Bij de rekening van stad en heerlijkheid van 1 648-49 is een l ijst gevoegd van de 
ommestel l ing van 3 schel l ingen groten per gemet, op te brengen ingevolge een uitzend 
van het Vrije, daterend van 1 3  september 1 648. Dergelijke lijsten bevatten geen precieze 
gegevens van woonplaats van de grondgebruikers, die overigens niet noodzakelijk ter 
plaatse wonen of eigenaren zijn. U it de aanduidingen Noort over [de Lieve], Inde water 
polder en persoonen bijden hoofde ghestelt leiden we af dat het om land in de wateringen 
Zuid - en Noord over de Lieve gaat. 

De l ijst omvat precies 1 50 grondgebru ikers, te belasten voor een gezamenlijk areaal van 
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Beoostereede Bewestereede Bewestereede Maldegemse Polder 
!I O.L.Vr. + St.-Kruis Sint-Baafs Middelburg Moerkerke Z+N 

1 626 1 290 1 173 1h 224 1015  

1 627 1 283 1 1 72 233 957 1h 

1 1 '' Il ,,. . . .. 
1 630 270 Il 1 80 2/3 3 1 3 1h 1 079 1h 

I • 
1 63 1  l i 275 1 82 326 1 078 I• 
" . . . . 11 
1 634 I l 276 5/6 " 1 65 I l 284 1 054 1/6 

. . . .. 
1 63 8  261 135 1h 307 1 053 1h 

1 639 266 141  292 1 04 1  

. . . .. 
1 642 237 I ' 127 300 935 
1 643 23 1 1h 1 19 458 9 1 6  
. . . .. 
1 646 238 1h 121  226 1 05 1  
1 647 238 1h 129 290 972 

Grondgebruik in gemeten (1 gemet = 0,442368 ha.) per watering en parochie in het graafschap Middelburg. Bron: 
RAG, Middelburg Graafschap en Stad nrs. 1 7- 1 8: Rekeningen. 

Gebruikte oppervlakte Aantal gebruikers % 
t.e.m. 1 gemet 26 17,33 
van 1 t.e.m. 2 gemet Il 16  1 0,66 
van 2 t.e.m. 3 gemet Il 23 1 5,33 Il van 3 t.e.m. 5 gemet 27 1 8,00 
van 5 t.e.m. 1 0  gemet 23 1 5,33 
van 10 t.e.m. 15 gemet il 1 8  12,00 , , van 15  t.e.m. 20 gemet 7 4,66 
> 20 gemet 1 0  6,66 
Totaal 1 50 99,97 

Omvang van het grondgebruik in het graafschap Middelburg, wateringen Zuid en 

Noord over de Lieve. Bron: RAG, Middelburg Graafschap en Stad nr. 1 8. 

Gemiddeld heeft elke gebruiker iets meer dan drie hectare in u itbating. 
De grondgebruikers met meer dan 1 O gemeten,  in  tegenwoordig gebru ikel ijke maten 
4,4237 ha, zijn met 35 of ca. 23 %. De grote uitbaters met meer dan 20 gemeten zijn Gi l l is 
en Jan de Muelenaere, Mattheus de Suttere, Cornelis Buuck, Pieter Dobbelare, Maerten 
de Vos, Jan van Daele met n iet minder dan 42 gemeten, Anthuenis du Pre, Lieven en 
Pieter Dyeryckx. 

Over de teelten en over de veestapel vernemen we geregeld iets in de staten van goed, 
boedelbeschrijvingen opgemai;lkt bij een sterfhuis wanneer minderjarige kinderen of 
geesteszwakken tot de erfgenamen behoorden 100 • Ze vertel len ons iets over het bedrijf 
en de levensomstandigheden van de overledene en zijn gezin zoals we nog zullen zien ,  
maar geven geen globaal beeld van de lokale landbouw en veeteelt. [ 289 



Hoewel ze ideaal waren voor de begrazing van schorren en vers ingepolderd land, wordt 
in de staten van goed maar weinig gewag gemaakt van schapen. Toch trok in Middelburg 
of omgeving een schaapherder rond. Uit  de parochieregisters kennen we hem als 
Joannes Neits, wiens zoon Joannes, natus ex fornicatione, geboren uit ontucht met een 
minderjarige, op 1 5  december 1 630 werd gedoopt 1 61 • 

De rekening 1 630-32 maakt melding van de inventaris, op vraag van het Vrije, van alle 
veerzen pasturerende te desen graefscepe voor queecgoet en niet te vette. Waarschijn l ijk 
kaderde dat in  een onderneming van het Vrije om de veestapel weer op pei l  te brengen. 
Het was veekoopman-slachter Joos de Beert die daarmee door het stadsbestuur werd 
belast; hij kreeg assistentie van de griffier, een officier en Gi l l is Esperspaen 162• 

Handel en nijverheid 

Blijkens overleg in het college van het Vrije in ju l i  1 628 nopende het afnemen vande 
lijnwaeten van diveersche insetene ter heer/ichede van Middelburch van Vlaenderen 
ende daer ontrent 163, was toentertijd een deel van de M iddelburgse beroepsbevolking in 
de weefnijverheid bedrijvig ,  maar noch over het aantal mensen daarin betrokken, noch 
over de omvang van de productie valt iets te vernemen. 
Mogelijk is er een verband met de doorvoer van l innen en garen vanuit Vlaanderen naar 
Aardenburg ,  waarover de Zeeuwse Admiral iteit in maart 1 626 een klacht indiende bij de 
Staten-Generaal 164• Het is lang niet u itgesloten dat het neutrale Middelburg daarbij een 
rol speelde als tussendepot. De Raad van State adviseerde in die aangelegenheid dat die 
goederen, aangevoerd vanuit vijandelijk gebied, als buit te beschouwen waren, maar 
nuanceerde dat de invoer deels uit onwetendheid van de betrokken dorpen kon zijn .  
Daarom moest het garen en ·l innen in het vervolg gecertifieerd zijn als eigen productie en 
niet als aangekocht 165• 

Handel met of minstens toch doorvoer van waren naar de noorderburen wordt betuigd 
voor de jaren veertig, toen Het Blauwhuis, een eigendom van het hospitaal in de 
Dinantstraat, verhuurd 'werd aan l icentmeester Lucas Cortvrient 166• Als ambtenaar in 
kon inkl ij ke dienst kwam het hem toe op de goederen die vanuit of via Middelburg naar 
Aardenburg of Slu is vervoerd werden, tol te heffen. Ook op Strobrugge, in Sint-Laureins, 
Benti l le en elders in het grensgebied waren er dergelijke tolkantoren, voorlopers van de 
datere douaneposten. 
M iddelburg had dan wel zijn molen op de zuidoosthoek van de vesting, wie hem 
draaiende hield valt uit de geraadpleegde bronnen niet te vernemen; inkomsten van 
maalderijrechten worden na 1 620 in de rekening van stad en graafschap niet meer 
vermeld. 

Van ernstige graanschaarste vangen we geruchten op in 1 630: in december van dat jaar 
gingen de schepenen Adriaen Ryckaert en Jan de Muelenaere, vergezeld van de griffier, 
d rie dagen op pad om in opdracht van het Vrije te viziteren ende onderzoucken wat 
granen datter bij de laten van desen graefscepe zouden moghen wezen. Op 1 4  januari 
het jaar nadien vergaderden burgemeester en schepenen dan ten huize van Pieter la 
Mote om een rol op te stel len van degenen die geen graanvoorraad hadden, ten fyne de 
zelve zouden moghen halen hun provizie binder stede van Brugghe 161• 

Pas voor 1 648 à 1 650 valt nog iets te vernemen betreffende bakkers in Middelburg: het 
stadsbestuur schafte zich toen een schaal en gewicht aan om t'ijcken ende weghen van 
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Het stedelijk recht van slachtgeld vinden we in de bewaarde rekeningen tussen november 
1 621  en apri l 1 632 maar één keer verpacht. Nadien verdwijnt het uit de rekeningen, 
well icht omdat de opbrengst de moeite moeite n iet loonde. 

Behalve over herbergiers en boeren, zijn we al bij al maar karig ingelicht over 
beroepsactiviteiten van de inwoners van Middelburg .  U it de contributierol vallen er enkele 
af te leiden: Jan Tal leboom was kok, Jan Brugadeau schaliedekker die o.m. werkte voor 
de kerk, Gi l l is de Metsenare was wagenmaker, Robert van Ghinst parmentier, dat is 
kleermaker of stoffenbewerker. Onder de buijtenghebruuckers springt ene Care! Andries, 
schoolmeestere, in het oog. De lijst vermeldt ook Jacques Nolf, van wie we in de 
kerkrekening over 1 630-32 vernemen we dat hij lijnwadier was: bij hem bestelde pastoor 
Voesterman een nieuwe albe 169• Hij was de grootvader van Jacques of Jacobus Nolf, 
geboren in 1 654 en kanunnik geworden te Middelburg 110• 

Van stielmannen, af en toe vernoemd in de staten van goed wegens werkloon dat ze nog 
tegoed hadden, is meestal de precieze woonplaats niet aangegeven.  

De schuttersgi lden 

Wat we over de Middelburgse schuttersgilden vernemen uit de stadsrekeningen, beperkt 
zich meestal tot hun deelname aan de processie op Sacramentsdag en de traktatie 
nadien. 
Dat na afloop van het Bestand de knip op de beurs moest, zul len de leden geweten 
hebben: om de troublen werd hen in 1 621  en 1 622 vanwege de wet geen presentatie 
gedaan 111 • I n  dat laatste jaar mochten burgemeester en  schepenen, de pastoor, koster en  
zangers na de processie wel de benen onder tafel steken bij Gheeraert du Fi lo. Een 
eender deuntje naar aanleiding van Sacramentsdag 1 627 en 1 628: geen traktatie 
vanwege het college aan de gi lden omme de troublen des tijts, wel een diner voor de 
baljuw, burgemeester, schepenen, enkele notabelen en de maagdekens 172• Na de 
processie van Sacramentsdag 1 630 en 1 631  l iet eenzelfde gezelschap zich verwennen 
ten huize van Jan Timmerman 173• In 1 635 en 1 636 was er geen sacramentsprocessie 
omdat de pastoor gevangen zat te Sluis 1 74 • 

Betere tijden kwamen er aan in de jaren '40, maar toen kwam de geste vanwege het 
kerkbestuur: voor hun deelname aan de processie in 1 646 en 1 647 werden de leden van 
de Sint-Sebastiaansgi lde getrakteerd met een vat Hol!ansch bier, de traktatie aan de 
schutters van de Sint-Barbaragi lde wordt n iet nader omschreven 1 75• Ook op 
Sacramentsdag van de volgende twee jaren mochten de maagdekens, zangers, kruis- en 
vaandeldragers en de speell ieden het stof doorspoelen op kosten van de kerk. De 
pastoor, paters recol lecten, kerk- en dismeesters, koster, zangers en anderen schoven 
aan voor een banket verzorgd door pasteibakker en kok Laureins van Balenberghe uit 
Brugge; daarvoor werden zelfs tinnen vaatwerk, kannen, glazen, tafellakens en servetten 
aangehaald 176 

Pastoors 

In 1 61 8  was te Middelburg Hiëronymus Voesterman tot deservitor of waarnemend pastoor 
aangesteld; voordien was hij regul ier kanunnik in Zonnebeke 177 • In zijn ambt moet h ij het 
behoorlijk druk gehad hebben: in september 1 626 geeft zijn bisschop hem de toelating op 
zon· en feestdagen te bineren, d .w.z. twee missen op te dragen 178, wat erop wijst dat daar 1 291 



vanwege een groot aantal kerkgangers ook behoefte aan bestond. I n  september1 627 
werd hem Johannes de Brauwere, priester uit het diocees Doornik, als assistent 
toegewezen 179• 
Pastoor Voesterman kreeg in 1 630-31 van de kerkfabriek een jaarsalaris van 75 pond 
groten uitbetaald. Daar kwamen nog supplementen en extra's bij , o .m. voor het preken 
van de passie en het halen van het chrisma in Brugge, van doopsels, huwelijken en 
begrafenissen.  

I n  1 634 werd hij het  slachtoffer van de retorsie. I n  het  district Aardenburg overkwam dit 
ook deken Gui l l iaume van Houcke, die tevens pastoor was van Watervliet, Gi l l is 
Lantschoot, pastoor van de tweede portie van Kaprijke 180, de pastoors van Lembeke, 
Sint-Joris-ten-Distel, Oedelem, Moerkerke en Maldegem 181 • 
Pastoor Voesterman stierf in hechtenis te Sluis begin maart 1 636. De achtste van die 
maand deden leden van het wetscol lege van Middelburg en verscheidene andere 
parochianen hem mee uitgeleide naar Brugge, waar hij werd begraven in het klooster van 
Eeckhaute 182• 

Het is niet duidel ijk of en in hoeverre Jan de Brauwere de parochiale dienst toen heeft 
overgenomen. I n  elk geval heeft hij de parochieregisters niet bijgehouden, evenmin als 
magister Adriaen Verhaeghe, op voordracht van de gravin door de bisschop van Brugge 
op 9 oktober 1 637 bevestigd in een prebende en als cantor van de collegiale kerk van 
Middelburg 183• De draad van de parochieregisters wordt pas weer opgepakt als in 1 639 
de van Leuven geboortige pater Mattheus Gijsels, predikheer te Brugge, als deservitor 
met vol le parochiale bevoegqheid wordt aangesteld 184• Op 1 O november 1 643 wordt hij 
opgevolgd door Hendrik de Munter, een priester van Hollandse afkomst, die negen jaar 
later M iddelburg zal rui len voor Sl ijpe 185• 

Over het catechismusonderricht is de enige aanwijzing dat pastoor de Munter in  1 646-47 
bij een Brugse boekbinder vijfentwintig parkementen bee/dekens . . .  tot vuijt dee/en ande 
kijnderen in de cathequlsatie kocht 186• Zoals op vele parochies gebruikelijk was, kregen 
de maagdekens als dank voor hun deelname aan de processie brood aangeboden 187• 

De Brugse minderbroeders of recollecten kwamen regelmatig naar Middelburg om te 
prediken, maar ze hielden er ook een bedeltocht, althans toch in 1 647. Zo wordt een 
collecte van schapenvlees vermeld en kwamen ze tot doene van huerlieder ommeganc 
van boter ende wol/e metsgaders danck seggynghe . . . 188 • 

. . .  en kosters 

De pastorij stond ten zuidwesten van de kerk, het erf ervan paalde aan het kerkhof. In 
1 630-32 werden er verbeteringswerken aan uitgevoerd door metser Noël de Raes en 
strodekker N icolaes Verstraeten 189• 

Naast pastoor Voesterman woonde koster Gooris Lammens, die eind 1 630 omme zijne 
groote indispositie naar de Bij loke in Gent werd gevoerd, alwaer wij/ent M. her Philips van 
Merode . . .  bezet heeft een bedde met andere noodtzaeckelicheijt. Het was de pastoor die 
ervoor gezorgd had dat h ij daar terecht kon. Ter vervanging van Lammens werd Jacques 
vande Neste aanvaard 190• Eind november 1 639 werd de bediening van de kosterij 
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doet hij zijn beklag ter cause van tafnemen van de schoole, waaronder we well icht het 
verminderen van het aantal schol ieren mogen verstaan. Er werd hem dan ook door het 
kerkbestuur een extraatje toegekend 192• 

Omstreeks 1 630 stond de koster ondermeer in voor het wassen van het kerkl innen en 
voor het onderhoud van tin en ander metaal. Als wasselichtmackrighe leverde de weduwe 
van Wouter van Muenincxhove o.m. waskaarsen ,  toortsen, flambeeuwen, misbrood en 
wierook; Gheeraert du Filo, baas van herberg Den Hert op enkele huizen van de pastorie, 
leverde de miswijn .  Kerkmeester Maerten de Rycke voerde al lerlei klussen uit zoals het 
schuren van de kerk, hij leverde pannen voor het herstel van het dak, boompjes voor het 
kerkhof, palmen en meien om ter gelegenheid van de ommegang en op Sacramentsdag 
de kerk te pareren 193• Rond die tijd is Jan de Busschere klokkenluider en grafmaker 194• 
Vijftien à twintig jaar later is het Cathelijne Matthijs, de weduwe van Joos Rogiers, die 
kaarsen en dergelijke levert, Balthazar De Witte bezorgt de miswijn en Jan Timmerman 
de olie voor de godslamp. Jan de Rijcke en Joos van Haecke leveren dan het groen voor 
de versiering van kerk195• 

Het kerkgebouw 

Hoewel er niet echt aanwijzingen zijn dat het kerkkoor tijdens de godsdienstoorlogen 
verwoest was, gingen toch in de loop van 1 630-31 grondige restauratiewerken door. 
Bl ijkbaar gebeurden ze op order van de graaf van M iddelburg .  
Voor het muurwerk stond de Bruggeling Michiel de Wachter in ,  volgens akkoord gemaakt 
met zaakgelastigde Loys vander Haghen en de ontvanger van de kerk, Jacques Michiels. 
Een eerste fase betrof het afbreken van de koormuren en het heropbouwen tot op 
ongeveer de oorspronkel ijke hoogte, zodanig dat men er bequamelick het dak op zou 
kunnen zetten, verder het repareren van de ramen, het stoppen van de bogen onder de 
toren, het herstel len van de pi laren buiten het koor met de cantuarie (waarmee 
vermoedelijk de kapittelkamer is bedoeld} en het pleisteren en witten van geheel de kerk. 
Dat alles was aanbesteed voor de som van 56 pond groten. 
Een tweede contract ten belope van 22 pond groten betrof het maken van het portaal, het 
verwijderen van alle zerk- en vloerstenen, het ruimen van het puin en het herbevloeren. 

Voor de heropbouw van het koor bracht Matthijs Fledericx 34.000 stenen aan uit het 
klooster en 1 1 00 uit het Sint-Janshospitaal 196•  
De steller van de rekening haalt dat gegeven, zij het met en igszins andere cijfers, voor 
memorie nog eens apart aan: . "  hoe datmen tot opmaecken van desen choor ende 
anders aende kercke, ghehaelt heeft van St. Janshuus a/daer tot X duuyst 5 C steen, 
ende van het aerme c/ooster vande c/aretten tot de nombre van xxxij duust steen . . .  '91• 
Zelfde Fledericx voerde voor de werken ook 428 karren zand aan. Zekere Ryckaert 
Codde leverde de nodige Gentse kalk, arduin ,  witsteen,  blauwe steen en plavuizen,  
materialen die door Andries Schapel inck tot aan Leestjes werden verscheept en door Jan 
en Maerten de Rycke en Laureyns de Wulf tot op de werf gebracht 196• 
Het schrijnwerk van het dak werd uitgevoerd door Pauwels Jordaen uit Brugge. H ij 
leverde ook alle nodige eikenhout en de spijkers voor een bedrag van iets meer dan 202 
pond groten. Met een ander <Contract engageerde hij zich tot het maken in wagenschot 
van het portaal ,  de kerkpoort en de zijdeuren,  de tafel sanctuarie, het hoogaltaar met 
sokkel en met een sacramentshuis erop, zitbanken voor koster en zangers, kerk- en 
dismeesters, en ook nog de kap van het traptorentje. Inbegrepen de paspoorten van zijn 1 293 



assistenten die uit Slu is moesten overkomen, l iepen de kosten voor die tweede partij 
houtwerk op tot iets meer dan 90 pond groten. Al lerlei ijzerwerk, zoals muurankers, 
roeden voor de ramen, slotplaten en grendels en twee kruisen, werd geleverd door de 
weduwe van Wouter van Troostenberghe. De saufconduicten i ncluis werd daarvoor ruim 
77 pond groten betaald 199• 

Schal iedekker en loodgieter Jan Brugadeau rekende iets meer dan 62 pond voor werk en 
materialen, ook weer inbegrepen de vrijgeleiden voor zijn knechten. H ij stond ook in voor 
al le loodwerk zoals loketten aan toren en traptoren, een loden bol daarop, plus 
herstel l ingen aan het pannendak. Een koperen weerhaan voor het torenkruis werd 
geleverd door Jacques Labus 200• Aan glaswerkers Bernaert Fierkens en Jan Baeke werd _ 

bijna 1 7  pond groten betaald voor het plaatsen van 280 voet wit glas en 1 9  voet 
geschreven glas, waarin de wapens van de graaf en gravin van Middelburg waren 
afgebeeld 201 • 

I n  een pro memorie noteert de rendant dat ingevolge een ordonnantie van de synode van 
Mechelen ,  in feite de kanunn iken van het kapittel van Sint-Baafs te Gent als 
tiendenheffers op de parochie, voor het herstel van het koor moeten instaan. Maar, voegt 
hij eraan toe , wegens het doorsteken van de Sint-Pietersdijk in 1 621  zijn de landerijen 
waarop die tienden betrekking hebben wederomme schorre gheworden ende met de see 
ghemeene, waer doore vande zelve thienden luttel of gheene baete en compt. Toch zullen 
we moeten overwegen, zo schrijft hij verder, in de toekomst, als zijlieden in possessie 
vande zelve sullen commen, om vergoeding te vragen. Als met een zucht en opdat de 
generaties na hem het zouden achten, besluit de rendant dat hij met het opmaecken van 
alle dese wercken veel ruyse ende moeijte heeft ghehadf02-. 

In mei en jun i  1 647 werd in Sluis hout aangekocht voor alweer herstel l ingen aan de 
kerk203; van 1 3  tot 1 5  juni  werkte Brugadeau met twee knechten aan het dak 204• 
Timmerlieden werkten toen ook op de lu izolder omme te versekeren de clocke als int 
perickel wesende van du ere te vallen 205 •  
I n  mei 1 648 werd in  Brugge 20 hoet kalk aangekocht voor herstel l ingswerken 206 ,  in 
oktober van dat jaar leverde Adriaen Coene een nieuwe eikenhouten goot van 34 voet 
lang en werd er opnieuw aan het kerkdak gewerkt 201• Aan het schaliedak van het koor 
werden in januari 1 650 reparaties uitgevoerd 208• 

Voor een nog omvangrijker restauratie - de kerkrekening over 1 648-1 650 heeft het over 
het opmaecken vande nieuwe voorkercke - werd in december 1 648 contract gemaakt met 
M ichiel Lobbrecht en Jooris Moens uit Brugge. Het werk zou bestaan uit het restaureren 
van de muren ,  gewelven en bevloering van de voorkerk. Voor het schrijnwerk van de 

dakkap zou men opnieuw een beroep doen op Pauwels Jordaen; het was aanbesteed 
voor 400 pond groten. Nog ander houtwerk, o.m. aan voorportaal en sacristie, nam hij aan 

voor iets meer dan 1 40 pond. Voor het ijzerwerk zouden de Middelburgse smeden 

Passchier Baisseur en Anthoine Morravie instaan 209• 

Opsmuk en kostbaarheden 

Bij een vernieuwd koor hoort een nieuwe opsmuk, zo zal men in 1 631 gedacht hebben. 
Het belangrijkste was vanzelfsprekend een altaartafel .  Hij werd gemaakt uit oude 

294 1  grafstenen, door voerlieden opgehaald in de dreef van Zoetendale. Eens die afgewerkt. 



kreeg Wendelinus van Gul leken (zowel zijn voor- als zijn fami l ienaam laten een Duitse 
afkomst vermoeden; Gul leken staat voor Gul l ik) de opdracht de pi laren ervan te 
schilderen en enkele stenen beelden op te kalefateren 21 0• 

Phi l ips van Noordtovere kreeg betaald voor een grote vergulde teere stoel omme inde 
kercke te predicken. Well icht mogen we daaronder een meubel, bekleed met goudleer 
verstaan. Er werden ook boeken aangekocht 21 1 • 

Ongetwijfeld werd bij de heraanleg van het koor, waarbij zoals gezegd ook grafstenen 
werden geruimd en een n ieuwe bevloering werd gelegd, de tombe van Pieter Bladelin en 
zijn echtgenote Margareta vande Vagheviere - of wat daar na de vern iel ingen door de 
geuzen nog van restte - van het midden van het koor verplaatst naar de noordkant. 
Wel l icht zijn daarbij hun beenderen gedeponeerd in een daar bestaand graf. Die gang van 
zaken kan de schenderijen verklaren die bij opening van het graf in 1 865 werden 
vastgesteld 212• Te oordelen naar haar actuele, in feite toch ook al behoorlijk oude staat, 
l ij ken voor de nieuwe tombe geen originele elementen van het oorspronkel ij ke 
grafmonument hergebruikt te zijn .  

Bladelinretabel. Kopie u i t  1 630-1 631 door Jan Ricx naar het origineel van Rogier vander Weyden (Middelburg, 
Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk). 

Bij een nieuw koor hoort een nieuw altaar, bij een nieuw altaar een nieuw, passend 
schilderij. Meester Jan Ricx van Brugge maakte voor 22 ponden een outaer tafele met 
een kersnacht, gevat in een vergu lde lijst, en een Salvator ende onse Vrauwe, eveneens 
met vergulde kaders, alle tsarhen staende upden hooghen oultaer vanden choir. In beide 
overgeleverde versies van de kerkrekening staat in marge genoteerd: dit es een copie 
var:i het origineel rustende ten huuse van mevrauwe de gravinne van /zeghem binnen 
Brugghe zrn. 

1 295 



Dat origineel is de fameuze, over heel de wereld bekende Bladel intriptiek, thans bewaard 
in de Gemäldegalerie van de Staatl iche Museen te Berlijn ,  Stiftung Preussischer 
Kulturbesitz. De kopie van Ricx hangt nog steeds in de parochiekerk van Middelburg. 
Hoewel van erg middelmatige kwaliteit, is ze van groot kunsthistorisch belang met 
betrekking tot het origineel :  gesteund door de gegevens uit de kerkrekening van 1 630-32 
en de gravure van het kasteel van Middelburg in Sanderus' Flandria l l lustrata, levert ze 
het bewijs dat de schenker, geknield in aanbidding voor het Kerstekind, de stichter van 
Middelburg-in-Vlaanderen is 214 • 

De verplaatsing van de graftombe en de aanschaf van een schilderij met Bladelins 
beeltenis wijzen erop dat men de stichter van stad, kerk en kapittel in ere bleef houden, 
n iet meer dan terecht trouwens: het grootste deel van haar inkomsten dankte de kerk aan 
zijn schenkingen, bij gratie daarvan hadden ook de kanunniken hun inkomen. 

Waarschijn l ijk werden in de daaropvolgende jaren nog al lerlei versierselen en attributen 
voor de kerk aangekocht. Het duurt echter tot 1 646-47 eer we daar via de bewaarde 
kerkrekeningen weer zicht op krijgen. Ook toen werd een pryckstoe/ aangekocht; Jacques 
Minnaert voerde hem van Brugge naar M iddelburg 
215• Bij Theodoor Pynseel werden een houten crucifix 
en bloempotten aangeschaft 216• 

I n  1 647 l iet het kerkbestuur bij de Brugse edelsmid 
Laurens Pluvier een verguld zi lveren monstrans en 
een ciborie maken voor de s.om van 1 1 8  lb. 1 s. 1 gr. 
21 1• De 68,5 cm hoge ci l indermonstrans, waarop o.m.  
de beeltenissen van de kerkpatroons Sint-Petrus en 
S int-Paulus voorkomen , is nog steeds het pronkstuk 
in de kerkschat van M iddelburg 218 • Ze was ook een 
van de laatste meesterwerken van Pluvier: de 
betal ing van een verguld zilveren kelk en pateen, 
door hem gemaakt in opdracht van Loys vander 
Haghen en aan de kerk geleverd in december 1 648, 
staat immers genoteerd op naam van zijn weduwe 
Catharine Landtschot 21 9• 

De kostbaarheden van de kerk werden sinds de 
vlucht van 1 579 nog steeds te Brugge bewaard in 
De Lombard, eertijds de residentie van Fil ips van 
Ongnies in de Langestraat, inmiddels vererfd aan de 
famil ie van Merode. Dat huis werd als eerder gezegd 
in 1 643 door Margareta van Merode verkocht aan 
haar zaakwaarnemer Loys vander Haghen, die er 
wel l icht al enige tijd woonde. Toch hie ld de 
geestelijke overheid wel degelijk controle over de 
kerkschat: precies in het jaar van verkoop van de 
woning, op 4 augustus 1 643, l iet het bisdom aan 

Cilindermonstrans, werk van Laurens Pluvier, 1 647 (Middelburg, 
Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk). 

������������� 



vander Haeghen weten dat een afgevaardigde de volgende zondag omstreeks twee uur  
na de middag een visitationem ornamentarum ecclesiae oppidi Middelburgensis in 
aedibus eiusdem asservatorum zou houden, een inspectiebezoek van de 
kerkornamenten van Middelburg, te zijnen huize in bewaring 220 •  
Het zou u iteindelijk tot 1 653 duren eer die goederen, waarvan toen een inventaris werd 
opgemaakt, naar Middelburg terugkeerden 221 • 

De kruisrel ikwie 

Sommige van die kerkgoederen hebben Fil ips van 
Merode en zijn nazaten bl ijkbaar beschouwd als 
eigen, geërfd en vererfbaar bezit. Dat het 
kerkbestuur  in 1 630-31 een kopie l iet maken van de 
Bladelintripiek bv. , wijst erop dat men er toen niet op 
rekende dat het originele stuk naar Middelburg zou 
terugkeren. Voor zover ons bekend werd daar ook 
nooit op aangedrongen of over geprocedeerd .  
Wel l icht was de  originele bestemming van het 
schilderij ,  gezien zijn eerder bescheiden afmetingen , 
Bladelins privé-kapel op het kasteel van Middelburg .  

Anders was het gesteld met de kruisrel ikwie, die 
men wél als onvervreemdbaar patrimonium van de 
kerk beschouwde. Zoals in vorig deel vermeld 222

, 

kwam ze in 1 601 door schenking in handen van 
aartshertog in  Isabel la, die ze bij testament 
overmaakte aan de kapittelkerk van Sint-Michiels en 
Sint-Goedele te Brusse l .  Daar kwam ze 
vermoedelijk pas in 1 652 terecht. De kerk van 
Middelburg bewaart een splintertje ervan, gevat in 
een zilveren kruis waarop Fi l ips van Merode en 
Jeanne de Montmorency zich als schenkers l ieten 
vertegenwoord igen door de gegraveerde 
voorstel l ingen van hun naampatronen. 

Vanuit Middelburg werden pogingen ondernomen 
om de rel ikwie terug in bezit te krijgen. In 1 643 
schakelde men daarvoor zelfs de invloedrij ke 

Kruisreliekstandaard met relikwie, 
vermoedelijk uit Middelburg afkomstig, 1 61 7  
à 1 639 (?) (Brussel, kathedraal van Sint
Michiel en Sint-Goedele). 

Gentse bisschop Antoon Triest in ,  die in een brief aan de testamentu itvoerders van de 
hertogin l iet verstaan dat, volgens de gegevens waarover h ij beschikte en na lezing van 
het traktaat van pater Dufay over de kruisrel ikwieën, het hem aangewezen leek dat de 
relikwie aan de kerk van Middelburg zou teruggegeven worden , dat alles evenwel 
overlatend aan de prudence, de omzichtigheid van de achtbare heren 223• 

In 1 655-56 werden aan de kapel van het heil ig Kruis in de kerk van Middelburg grote 
herstel l ingswerken uitgevoerd. Van die tijd dateert wellicht een nieuw pleidooi, waarin met 
argumenten ontleend aan de verordeningen van het Conci l ie van Trente en de Synode 
van Mechelen het eigendomsrecht van Middelburg op de relikwie bepleit wordt. Daar 
hoort ze thuis, zo lu idt het, waar een kapel speciaal voor haar was ingericht en er een j 297 



concours incroyable du peuple de tous costez was, een ongelooflijke toeloop van volk van 
al le kanten 224• De Brusselse kapittelheren waren n iet te vermurwen. 

Bij opzoekingen in het Rijksarchief te Anderlecht, dat het oud archief van de kapittelkerk 
van Sint-Michiel en S int-Goedele bewaart, kregen we weliswaar enkele interessante 
documenten onder ogen, waaronder een uit 1 601 daterend, in het Spaans gesteld betoog 
betreffende de herkomst en echtheid van de kruisrel ikwie en een inventaris van 
sch i lderijen,  rel ieken e.a. uit de schenking van de infante 225

, maar ze leverden geen 
bruikbare resultaten om aan één van de twee in de S int-Michielskathedraal te Brussel 
bewaarde kruisrel ikwieën een herkomst uit Middelburg te kunnen toewijzen. Eén van die 
beide wordt met voorbehoud gedateerd 1 61 7  à 1 639, en bevat dus waarschijnl ijk de . 
Middelburgse kruisrel ikwie. De datering slaat uiteraard op de rel iekhouder, die op zichzelf 
n iets meer te maken heeft met M iddelburg. 

Kerkbestuur en goederen 

Het kerkbestuur  bl ijkt in de periode 1 62 1 - 1 648 fl ink wat bedrijvigheid aan de dag gelegd 
te hebben. In 1 630-32 waren Maerten de Rycke en Sander Clappaert kerkmeesters; 
ontvanger van de kerk maar ook van dis, hospitaal, pastorie en kapellen was baljuw 
Jacques M ichiels. Bij het slu iten van de rekening op het kasteel van Middelburg op 31 mei 
1 632, werd voor de volgende termijn Clappaert vervangen door Daniël Bril 226• 
I n  1 646-47 waren Jan Clais en Laurens Neyts kerkmeesters; ontvanger was toen baljuw 
Jan de la Barre 227• Het nazicht van de kerkrekening over die jaren gebeurde in Brugge 228• 

Omstreeks 1 61 9-20 had het kerkbestuur  aan landmeter Joos van Marissien opdracht 
gegeven een register op te maken van de landerijen in eigendom van de kerk of waarop 
de kerk inkomsten uit renten had. Na Marissiens dood werd het afgewerkt door Francois 
Tortelboom 229 • 

De kerkrekening van 1 630-32 maakt haast ontelbare keren melding van land, nu schorre 
ende ghemeene f[let de zee, of stukken die teenemael onder watere of alsnoch vague 
liggen, en dát nog steeds midts het duersteken van de dycaige van Ste Pieters dijck 
gheschiet ten jare 1621  230• 

Die toestand belette evenwel niet dat veel land verpacht bleef. De gronden opnieuw 
binnen d ijken vatten kon immers ondanks de onzekere tijd een rendabele investering zijn .  
Onder de pachters treffen we o.m.  Hubrecht Cats en Jan Maes 231 , die we eerder al  
ontmoetten als bedijkers in de Maldegemse Polder. Baljuw Michiels was pachter van ruim 
28 gemeten schorrenland, ghemeene mette zee, in de parochie Heil le. I n  1 640 blijken die 

ingedijkt te zijn .  Enkele jaren later pacht Michiels drie gemeten minder van dat blok; op de 

rest staat dan al een deel vande huijsynghe van Charles de Bl ieck. In 1 647 is de Bl ieck 
pachter van het hele areaal 232• 

Als pachters treffen we ook heel wat figuren die behoorden tot de plaatselijke magistraat. 
Die werd immers steevast samengesteld uit vertegenwoordigers van de betere, de 
vermogende klasse. Zo pachtte Francois Tortelboom, ondertussen schepen van 
M iddelburg, land op de parochie Heil le, waarvan in 1 640 25 gemeten bedijkt waren 233• 
Verscheidene partijen in Heil le en Lapscheure buiten de Sint-Pietersdijk waren in 1 646-
47 nog niet opnieuw in cultuur gebracht, want vague ende onghebruijcke/ijck door den 
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De kerk stond in voor het onderhoud van de kerkwegel gaende ende keerende van 
Midde/burch naer Heyle 235• 

Ook de hofsteden van de kerk werden uitgebaat. Het goed den Heylschen Polder in de 
parochie Heil le, ruim 57 gemeten groot, was sinds 1 645 voor zes jaar verpacht aan 
Geeraert de Suttere voor acht gu lden per gemet, voor de kerk dus een opbrengst van 
goed 76 pond groten per jaar. Een Cornelis de Suttere cum suis pachtte sinds 1 644 de 
hofstede van Paddepoele, ruim 1 75 gemeten land, bos en meersen voor een termijn van 
negen jaar tegen 43 pond groten per jaar; in 1 647 waren er evenwel moeil ijkheden voor 
het betalen van de pacht wegens de voorgaende ruijne 235• 

De opbrengst van de honderden gemeten landerijen en van de pachthoven en hu izen, 
plus de inkomsten van de gevestigde renten, l ieten de kerk van M iddelburg toe in de jaren 
1 630-1 650 een voortreffelijk kapitaal op te bouwen, bij zoverre dat het bestuurscol lege 
van stad en graafschap bij haar te leen kon gaan. Het stelde haar echter vooral in staat 
om in die jaren de grootscheepse restauraties aan te pakken en het patrimonium te 
verrijken. 

Kanunniken 

Na Karel de Schietere, als kanunnik vermeld in 1 61 8  maar mogelijk niet residerend, kreeg 
in 1 622 Boudewijn de Salenson een prebende te Middelburg toegewezen . In 1 626 werd 
de erfachtige pastoor van Varsenare, Pieter Reynaert, kanunnik; we ontmoeten hem nog 
een keer bij de auditie van de kerkreken ing in 1 641 , ter vervanging van de 
districtsdeken231 . Toch had in  1 628 P ieter Trauhandt, kapelaan van de Brugse 
Lievevrouwkerk, de prebende van hem overgenomen; hij was zeker nog in oktober 1 63 1  
te  Middelburg. Eveneens in 1 628 nam Pieter de  Groote uit het bisdom leper een 
kanunnikenpost in ,  terwijl voor 1 631 ook een Gui l l ielmus ofte Wil lem Rapaert vernoemd 
wordt, toen gestorven en opgevolgd door Cornelis Trincket, diaken van het bisdom 
Brugge, die cantor werd. Hem treffen we nog aan in de contributielijst van 1 644. 

In 1 632 gaf Pieter Goudal of Gondal, kanunnik-cantor bij de kerk van Saint Barthélemy in 
Bethune, zijn ambt te Middelburg door aan neef M ichaël Fontaines. In 1 637 kent gravin 
Margareta Isabelle van Merode een prebende en de cantorij , voorheen ingenomen door 
Jeronimus Voesterman, toe aan magister Adriaen Verhaeghe, volgens de collatiebrief 
diaken van het bisdom Brugge 238• In 1 653 geeft Adriaen Verhaeghe zijn post op, waarna 
de gravin meester Jacques Verhaeghe, priester van het bisdom Brugge en wel l icht 
verwant van vorige, voordraagt in opvolging 239• Daar we Adriaens achternaam ook onder 
de vorm vander Haghe aantreffen 240, veronderstel len we dat ze dichte verwanten, 
mogelijk zelfs zonen van zaakwaarnemer Loys vander Haghen waren. 

Armenzorg 

Op elke parochie stond de dis of armentafel in voor hulpverlening aan behoeftigen. Van 
eind de jaren veertig van de 1 700 eeuw bleven twee disrekeningen bewaard 241 • Binnen de 
tijdspanne 1 646-1 647 was Anthuenis Clais dismeester, baljuw Jan de la Barre was 
ontvanger. De inkomsten uit aan de dis bezette gronden en uit renten werden in de mate 
van het mogelijke geînd; betal ingen staan genoteerd voor ondermeer tarwe en rogge 
uitgedeeld aan arme l ieden, voor leveringen van brandhout in de winter van 1 647 en voor 1 299 



De Werken van Barmhartigheid. Anoniem naar Frans 1 Francken, 1 "' helft 1 7"' eeuw (Middelburg, Sint-Petrus en 
Sint-Pauluskerk). 

het maken van twee bl ikken aalmoezenbussen die in de Middelburgse herbergen werden 
opgesteld 242• 

Van een nieuwe syege vanden disch, een dismeestersbank met de case of ombouw, 
planquir ende een nieuwe deur, geleverd door de Brugse timmerman Adriaen Coene, 
maken zowel de kerkrekening van 1 646-47 als de disrekening van 1 648-49 melding 243• 
Het is heel wel aannemelijk dat het schi lderij 'De Werken van Barmhartigheid', vermeld in 
de al eerder aangehaalde kerkinventaris van 1 653 en nu nog steeds in de kerk van 
Middelburg aanwezig, ooit nabij die dismeestersbank heeft gehangen. Het is een kopie 
naar het grote gelijknamige doek van Frans 1 Francken in de Antwerpse Sint-Pauluskerk 
en te dateren eind 1 6"", 1 •1• helft 1 7c1e eeuw 244• Naar onderwerp en iconografie kan het een 
schenking zijn van een heer of een notabele van Middelburg aan de kerk of de dis, maar 
door wiens toedoen precies het paneel er terechtkwam, zal wel l icht een open vraag 
blijven. 

Op kosten van de dis werden herstel l ingswerken uitgevoerd aan het Blauwhuis, een 
eigendom van het hospitaal .  Het Sint-Janshuis zelf lag in puin, maar in de tijd dat daar 
stenen werden weggehaald voor de heropbouw van het kerkkoor, 1 630-31 , vond ook dat 
vervallen godshuus, 75 roeden of zowat 1 1 00 m2 in oppervlakte, in de persoon van 
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Hansken van Middelburch 

Ook op kosten en onder toezicht van de dis werden soms kinderen en behoeftigen bij 
particul ieren ondergebracht. 
Op 30 mei 1 631 werd tussen Franchois de Vaulx of de Veau en zijn echtgenote Margarite 
Minnaert enerzijds en kerkmeester Laureyns Neyts anderzijds, in presentie van pastoor 
Voesterman en de ontvanger van kerk en dis Jacques M ichiels, een contract gesloten 
betreffende een aerme kyndt, toen ongeveer dertien jaar oud. Dat kind was destijds in 
M iddelburg geboren sonder dat men weet de vaedere, terwijl de moeder het leven had 
gelaten binnen deser stede int gheligghen van t'zelve kyndt. De jongen werd gedoopt en 
gekerstend in de kerk van Middelburg als Hansken van Middelburch. Op kosten van de 
dis was hij grootgebracht ten huize van Jooris Hesperspaen ,  tot in 1 631  zijn bestemming 
dus elders kwam te l iggen: tegen een eenmalige vergoeding vanwege de dis van 9 lb. 1 0  
s . ,  namen de echtel ieden de Vaulx hem voor kost en inwoon aan voor vier jaar. Daarbij 
verplichtten ze er zich ook toe hem te houden ende leeren inde Roomsche Catholycque 
religie en hem de /andtneerynghe bij te brengen .  Eens Hansken dan zijn kost waard zou 
zijn ,  mocht de Vaulx hem eventueel verder in dienst houden mits een overeen te komen 
loon 246• 

Franchois en Margarite waren te Middelburg gehuwd op 7 juni  1 628, in april van het jaar 
nadien werd een dochtertje Suzanne geboren 247• Geen drie jaar later, op 1 O februari 1 632, 
stierf de Vaulx. Uit de staat van goed toen opgemaakt 248, bl ijkt dat hij een welstel lende 
boer was: hij had meer dan 60 gemeten land in gebruik ,  voor een groot deel lenen 
gehouden van het hof van Middelburg en gelegen op de parochie van Aardenburg Sint
Baafs in de watering van Bewestereede. H ij bezat een paard met veulen, zes koeien, vier 
vaarzen en wat jongvee, de nodige landbouwwerktu igen als wagen en kar, ploeg en eg , 
en de gebruikelijke huisraad. De waarde van dieren, vruchten te velde en inboedel van 
huis en erf werd, na aftrek van nog openstaande schulden, geschat op 86 lb. 5 s. 1 0  gr. 
Voogden over Suzanne werden haar dooppeter herbergier Gheeraert du Fi lo en de 
hiervoor genoemde Laureins Neyts. 

Uit de staat van goed blijkt n iet dat Hansken van M iddelburch nog iets tegoed had van zijn 
pleeggezin. Hansken is niet oud geworden: hij stierf in 1 647, ongehuwd 249• 

Onder toezicht van de dis zorgde in 1 646-47 Pieter de Wulf voor een kind van N iclaeys 
vanden Dorpe, Michiel Minion stond toen in voor mondcosten ende dranck van Lambrecht 
Legrand en zijn kind 250 • 

Geuzen . . .  

Vanaf augustus 1 608 moest ieder die binnen het gezagsgebied van de  aartshertogen 
verhuisde, in de parochie waar h ij of zij terechtkwam "brieven van ghetuyghenisse vanden 
pastoor van hunne leste woonynghe", een bewijs van rechtgelovigheid en goede zeden 
kunnen voorleggen, afgeleverd door de pastoor van de vorige woonplaats 251 • 

Eén der artikelen van het bestandstraktaat van 1 609 garandeerde vrij verkeer van 
personen in beide richtingen, ongeacht hun geloofsovertuiging. Toch verscheen op 31  
december van hetzelfde jaar reeds een plakkaat dat protestantse predikaties op 
aartshertogelijke bodem en het bijwonen daarvan over de grens verbood: a l le j 301 



onderdanen hoorden de Roomse confessie aan te hangen en te beleven. Herhaalde 
ordonnanties tot opvolging ervan tonen echter aan dat daartegen gezondigd werd. Vanaf 
1 61 7  gold dat de protestanten niet op aartshertogelijke bodem thuishoorden. Daarbij werd 
weinig onderscheid gemaakt tussen lutheranen, calvinisten en wederdopers: uiteindelijk 
waren het al lemaal ketters. Doopsgezinden dienden uitgewezen te worden, calvinisten 
werden in zekere mate gedoogd indien ze geen aanstoot gaven. Na afloop van het 
Bestand in 1 621  kwam er controle op de godsdienstige overtuiging en werden vervolging 
en uitwijzing als maatregel n iet geschuwd 252• 

Feit is dat er vanaf 1 609, bij het ingaan van het Twaalfjarig Bestand, i n  heel het 
grensgebied tussen Staatse en Spaanse bodem, van de Noordzeekust tot in Brabant en 
Limburg ,  steden en dorpen waren waar protestanten manifest aanwezig waren. In wat nu 
het Meetjesland heet, groeiden ware haarden van protestantse strekking in Lovendegem 
en Zomergem, Waarschoot en Sleidinge, Merendree, Hansbeke en Ursel . Nu en dan 
werden ze bezocht door rondtrekkende predikanten. Uit die dorpen, maar ook uit 
Landegem,  Nevele en andere trokken de aanhangers van de leer regelmatig en in groten 
getale richting De Biezen. Een handige uitvlucht daarvoor was de markt in Aardenburg 253• 
Die gang van zaken was de bisschop van Gent een doorn in het oog. Omstreeks 1 61 7  
werden i n  zijn opdracht al lijsten opgesteld van anabaptisten die vanuit Lovendegem, 
Zomergem, Waarschoot, Evergem en Sleidinge daarheen trokken. I n  de verslagen over 
de visitaties aan zijn paroch ies maakt� bisschop Anton ius Triest herhaaldelijk melding van 
afval l igen die de weg naar Den Biezen frequenteerden 254• Antonius Sanderus, auteur van 
de Flandria l l lustrata, schreef een verhandeling over de aanwezigheid van anabaptisten 
in de kasselrij van de Oudburg van Gent, met daarin de aansporing tot de overheid na te 
gaan wie de preken in de buurt van Aardenburg ging bijwonen 255 • 

. . .  in Den Biezen en in Middelburg 

De buurtschap Den Biezen l igt ten oosten van Eede, dat begin de 1 7de eeuw zelf maar 
een gehucht was van vijf of zes hutten nabij een molenwal .  In die tijd kwam de naam Eede 
nog maar pas op. H ij werd ontleend aan het riviertje dat van Maldegem naar Aardenburg 
stroomt; de qude benaming Coensdijke raakte algauw in de vergetelheid. Tijdens het 
Twaalfjarig Bestand trokken Eede en De Biezen méér volk aan, o.m. u it Hansbeke, 
Merendree, Lovendegem en Nevele. De locatie bood zo haar voordelen voor mensen van 
protestantse gezindte, gelegen als ze was op 1 ,5 à 2 m boven de zeespiegel en binnen 
de neutrale heerlijkheid M iddelburg maar op Staatse bodem, dus met godsdienstvrijheid 
én de mogelijkheid van vrij handelsverkeer. Tegen 1 648 zijn er op Eede herbergen, 
winkels en neringdoeners. In de loop van 1 649-1 650 werd er een kerk gebouwd, 
waarmee de hervormde gemeente van ongeveer 40 gezinnen onderdak kreeg. 
In de Biezen hadden zich kort na afloop van het Bestand ook wederdopers of 
doopsgezinden gevestigd, afkomstig uit o.m. Tielt, Wingene, Sleidinge en Zomergem 256• 

Ook Middelburg, Spaanse bodem, telde doopsgezinden onder zijn ingezetenen. In 
september 1 623 was het de Brugse bisschop Stoffels ter ore gekomen dat zes 
inwijkel ingen, met name Gi l l is Olislager, Mattheus de oude meester, Abraham en Marten 
van Speibrouck, Pieter Verkinderen en Laurens vanden Dorpe in Middelburg waren 
neergestreken, zonder dat hun herkomst en verleden bekend was. Hij maande de baljuw 
aan attestaties te vragen opdat men mach weten van wat re/ligie ende leven zij tot 

302 \ nochtoe gheweest hebben. Enige maanden later bleken dergelijke attesten van 



Detail uit een kaart van de heerlijkheid Middelburg met daarop o.m. de geuzenkerk te Eede. Anoniem, 1 650 à 1 660 
(Rijksarchief Brugge, kaarten en Plans nr. 40). 

rechtgeaardheid in de leer niet te bestaan en werd hen opgedragen tegen de 6d• januari 
het jaar daarop Middelburg te verlaten. Maar zowel de heer van Middelburg als pastoor 
Voesterman nam het voor hen op. Op getuigenis van deze laatste dat ze zich tot dan toe 
bescheiden hadden opgesteld en de katholieke inwoners van Middeburg niet trachtten te 
beïnvloeden met hun ideeën en gezindte, stond de bisschop toe dat ze in Middelburg 
zouden u itwinteren om dan in de week na Pasen te vertrekken en het bisdom te 
verlaten251• 

Het ziet er dus naar uit dat de pastoor een mi ld man was en het de protestanten niet 
moeilijk wilde maken: als in  juni-ju l i  1 629 op instigatie van aartshertogin Isabella en via de 
raad van Vlaanderen de lokale baljuws verzocht worden samenkomsten van ketters in de 
Biezenpolder nabij Aardenburg te beletten,  meldt baljuw Mich iels dat vijf inwoners van 
Middelburg gesommeerd werden attesten in te dienen. Drie daarvan, Gi l l is d'Olieslager, 
Pieter vander Kindert en Laurens vanden Dorpe, waren er ook al bij in 1 623! De baljuw 
vernoemt verder zekere Joos Andries en een Simoen Bibau, die echter ondergedoken 
was 258• Als ook het vicariaat van het bisdom Brugge op 1 4  augustus een aanmaning richt 
tot baljuw Michiels om ervoor te zorgen dat quidam sectarii anabaptisti qui il/ic pul/ulare 
incipiunt, een aantal anabaptistische ketters - het begint er daar van te wemelen, zo gauw 
mogelijk de stad en het grondgebied zouden verlaten, verhuizen kort daarop zeker drie 
gezinnen naar Staats gebied, waar ze l id worden van de doopsgezinde gemeente van 
Aardenburg 2611• j 303 



Klap op de vuurpij l :  i n  1 642-43 bl ijken in Middelburg twee geuzen- of ketterse scholen te 
bestaan! Vermits er sprake is van in confinibus oppidi Middelburgensis in Flandria mogen 
we aannemen dat hier 'binnen de stad Middelburg' bedoeld is. Bisschop de Haudion 
dringt er op 4 augustus 1 643 bij Loys vander Haghen , burgemeester van het Vrije en 
zaakgelastigde van de gravin van Middelburg, op aan die scha/as hereticas te doen 
sluiten 260• 

Er waren echter goede redenen om een en ander met de mantel der naastenliefde te 
dekken: al te streng optreden tegen de protestanten had zijn weerslag kunnen hebben op 
de kathol ieken over de grens, en het l ijdt geen twijfel dat hun aanwezigheid in M iddelburg 
de nering daar ten goede kwam 

Op 1 0  februari 1 651  kwam vanwege de Staten Generaal van de Republiek een 
verordening dat de publ ieke ambtenaren van het graafschap, wonend op Staats 
grondgebied, protestants moesten zijn 261 • Vanaf 1 683 wordt Middelburg de standplaats 
van een katholieke missie in Staats gebied 262• 

De Vrede van Munster 

Na lange discussies werden in 1 641  Osnabrück en Munster in Westfalen aangewezen als 
de steden waar over vrede zou onder�andeld worden . Dat overleg leidde tot het Verdrag 
van Munster, dat op 30 januari 1 648 de 80-jarige oorlog tussen Spanje en de 
Nederlanden afsloot. 

De belangrijkste bepal ingen daarvan luidden dat Spanje en het Duitse Rijk de Verenigde 
Nederlanden als vrije en soevereine staten zouden erkennen, dat zowel de Republiek als 
Spanje het gebied zouden behouden dat ze op het moment van de ondertekening van het 
verdrag bezaten en bezetten ,  ook overzee, en dat er vrij handelsverkeer zou zijn hoewel 
de Schelde, het Zwin en de Sasse Vaart zouden afgesloten bl ijven voor de scheepvaart. 
Op 1 5  mei werd de overeenkomst tot wat een eeuwighe vreede moest worden, 
geratificeerd, op 5 juni  nadien werd het verdrag in Vlaanderen afgekondigd. 

Ook in Middelburg werd dat gevierd: de stad gaf 5 ponden 1 3  sch. 4 gr. uit , ghedoocht 
int vieren vanden paijs 263• Waaraan die som precies werd besteed, wordt niet vermeld, 
maar we mogen aannemen dat daarmee o.m. pektonnen werden aangekocht voor 
vreugdevuren en kunstverlichting; wel l icht werden ook enkele muzikanten ingehuurd, 
zodat de mensen zich aan een dansje konden wagen. 

Grens 

We begonnen de vierdelige artikelenreeks over Middelburg tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog in 2004 naar aan leiding van 400 jaar grens. 

In 1 604, zowat halverwege een strijd die ging om ontvoogding, onafhankelijkheid en 
godsdienstvrijheid, was M iddelburg door strategische inundaties en door de veroveringen 
van Maurits van Nassau een stadje ten zuiden van een watergrens geworden, aan de 
rand van een gebied in opstand. Op 25 april 1 609, kort na het ingaan van een bestand, 
een rustpauze in de oorlog, werd die grens bij resolutie van de Staten Generaal van de 
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aanpassing doorgevoerd, op 24 juni  benoemde de Staten Generaal zonder overleg met 
het Brugse Vrije een commissie die moest instaan voor het afpalen van de grenslijn 264• 

I n  grote trekken gaf de Vrede van Munster, gesloten op 30 januari 1 648, een bestendig 
karakter aan wat bijna veertig jaar eerder overeengekomen was bij het slu iten van het 
Twaalfjarig Bestand.  De Staatsen legden daarbij in Vlaanderen, Brabant en Limburg de 
noordgrens van de Spaanse Nederlanden vast die, op detai ls na, de uiteindelijke grens 
tussen Nederland en België zou vormen. Het graafschap M iddelburg kwam daarbij deels 
op Spaanse of koninkl ijke bodem, deels op Staatse bodem te l iggen . Die verdel ing zou in 
de komende jaren bij herhal ing leiden tot betwist ingen,  vooral omtrent 
rechtsbevoegdheden en belastingen 265 • De grens van 1 648 werd in 1 664 door het 
Traktaat van Limietscheiding bevestigd. 

Er mocht dan al vrede zijn tussen Spanje en de Republiek, de Fransen die in 1 635 met 
de Republiek een bondgenootschap hadden gesloten, waren daarin geen partij en zetten 
hun aspiraties ten aanzien van de Spaanse Nederlanden voort. Zo bleef Vlaanderen in 
feite oorlogsgebied. I n  ju l i  1 647 betzetten de Fransen Diksmuide, en dat zal  men in 
Middelburg geweten hebben, want het mocht delen in de oorlogslasten: op 5 oktober 
1 647 sloot aannemer Joos Bouvery met schepen G il l is de Beert, in presentie van andere 
laten van Middelburg ,  een overeenkomst af tot het leveren van drij mannen werckende 
met de spade gaende tot ontlastynghe deser stede naer tlegher voor Dixmude, en dat 
tegen een vergoeding van 6 s. gr. per persoon en per dag, deels op voorhand te betalen, 
deels als twerckvo/ck ontsleghen is van heurlieder dienst 266• Als eerder gezien betaalde 
Middelburg ook zwaar mee in de onkosten voor het beleg van leper in 1 649 en voor 
vrijkoop van wintergarnizoen . . .  

Nog niet bekomen van de ene oorlog, raakten de Middelburgnaren dus al betrokken in 
een andere. Maar dat al les is ook alweer een ander verhaal .  
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Het huis Terweel lag vermoedelijk tussen Heille en de Kruisschans in (mededeling van de heer André Bauwens 
uit Aardenburg, waarvoor dank). 

59 Peter DE BAETS: Graaf de Fontaine, een Lotharinger krijgsheer in de Zwinstreek (1576- 1643). I n  Rond de 
Poldertorens, jg. 48 (2006), p. 35-36. 

60 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-1 632, f0 76 r. 
61 A.R. BAUWENS: Sluis en omliggende werken. I n  Studiecommissie van de Stichting Menno van Coehoorn 

{ed.): Atlas van historische vestingwerken in Nederland - Zeeland. Utrecht 2004, p. 1 67. 
62 De hoogste functie na de landvoogd, die capitán general is. I n  1 638 en '39 was de Fontaine general de 

artilleria, in  1 640 gobernador de las armas tegen Frankrijk, het jaar daarna tegen de Republiek. In 1 641 had hij, 
na de dood van de kardinaal-infant, met o.m. Andrea Cantelmo deel uitgemaakt van het interimbestuur. Slecht 
te been, liet hij zich vanaf 1 635, toen al meer dan 60 jaar oud, ronddragen in een stoel: René VERMEIR: In 
staat van oorlog. Filips IV en de Zuidelijke Nederlanden, 1629- 1648. Maastricht 2001 , p. 1 77, 1 85, 244, 325-
326. De titel van graaf van het Heilig Roomse Rijk had hij in 1 627 verworven: DE BAETS: Graaf de Fontaine 
. . . •  p. 35. 

63 COORNAERT: Knokke en het Zwin . . .  , p. 260-261 . 
64 Daarover zijn onze gegevens beperkt door het feit dat we slechts één bron konden raadplegen, nl. de on-line 

gepubliceerde Besluiten van de Saten-Generaal tijdens die periode: www. inghist.nl/Onderzoek/Projecten 
/BesluitenStaten-generaal1 626- 1 651 

65 De gouverneur overleed op 15 november 1 626. 
66 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628 f0 17 r. 
67 Peter DE BAETS: Graaf de Fontaine . . " p. 35 
68 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 365: Rekening 1 624-1 625, f0 23 v., 74 r. 
69 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 364: Rekening 1 623-1 624, f0 4 7 v. 
70 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628 f0 1 8  v.-1 9  r. 
71  RAG, Toegang 1 26/C nr 1 0; Idem, Middelburg Stad nr. 1 39: Wettelijke passeringen 1 61 9- 1 628 f0 77 r.-78 v. 

Frans DE POTTER en Karel BROECKAERT: Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen 
- Arrondissement Eeklo - Deel 111 - Middelburg. Gent 1 872, en Heruitgave, Handzame 1 973, geven op p. 1 32-
1 33 in voetnoot de akte van de stichting "bij maniere van provisie" in de Bijloke te Gent. 

72 DE BA ETS: Graaf de Fontaine . . .  , p. 36. De titel van graaf van het Heilig Roomse Rijk verwierf hij in 1 627 : 
Ibidem, p. 35. 

73 VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg . .  " p. 1 22; DE POTTER en BROECKAERT: Geschiedenis van 
de Gemeenten . . .  , p. 56. 

74 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1632, f0 1 8  r.-v. 
75 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 1 7  r.-v. 
76 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 21 v. 
77 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644 f0 1 4  r.-v. 
78 RAG, Middelburg Stad nr. 1 8: Rekening 1 648-1 650 f0 1 5  r. 
79 Loys of Louis vander Haghen, ca. 1 595-1 658. In 1 633 verwierf hij de titel van ridder, door huwelijk werd hij heer 

van Markegem. In 1 642 kocht hij de heerlijke rechten over Lembeke, dat in 1 626 door de Spaanse koning 
samen met Eeklo was verpand. Hij was schepen van het Vrije en verscheidene keren burgemeester voor het 
oost- en noorderkwartier. 
Zie www.users.skynet.be/sb1 76943/AndriesVandenAbeele/de_lombard.htm 

80 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628 f0 16 v., 19 r.-v. Waarschijnlijk is hier het schuttershol De 
Zwane bedoeld; dit lag tegen de noordoostelijke hoek van de stadsvesting en paalde eveneens aan de 
Rentestraat. 

81 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628 f0 1 6  v. 
82 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630- 1 632, f0 20 v.-21 r. 
83 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 1 9  v.; rekening 1 634-1 636 f0 1 4  v. 
84 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 21 v. 
85 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634-1636, 1° 1 4  v., 1 8  v. 
86 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 638-1 640 f0 1 8v.-1 9r . 
87 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 638-1 640 f0 1 5  r.- 1 6  r., 1 7  v. 
88 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 638-1 640 f0 1 9  r.-v. 
89 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644 f0 1 1  v. 
90 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: ReJ<ening 1 642-1 644 1° 1 9  r.-v. 
91 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644 1° 14 r., 1 7  r. 
92 BAB, Acta Episcopaus B23, I° 1 1 7  r. 
93 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644 f0 1 5  v.- 16  r" 1 7  r.-v. 
94 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 8: Rekening 1 648-1 650 1° 14 r. J 307 



95 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 8: Rekening 1 646-1 648 f0 1 3  v. 
96 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644 f022 r.-27 r. 
97 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 8: Rekening 1 648-1 650 f0 1 4  v. 
98 Dat was Frederik, graaf van Salm. Verscheidene van Salms uit de tak Salm-Dhaun waren door huwelijk verwant 

aan het huis van Nassau. 
99 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644 f025 v.-26 r. 
1 00 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 8: Rekening 1 648-1 650 f0 1 2  r.-v. 
1 01 RAG, Middelburg Stad nr. 479. Zie VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg . . .  , p. 1 27, en Marc 

MARTENS: Pieter Bladelin, ca. 14 10-1472, en Middelburg in Vlaanderen, 1444-1994. Een biografie van Pieter 
Bladelin . . .  Catalogus . . .  Middelburg 1 994, p. 46 nr. 57 . .  

1 02 RAG, Raad van Vlaanderen nr. 1 2672. Zie ook bij MARTENS: Pieter Bladelin, ca .  1410- 1472, . . " p. 4 6  nr. 56. 
1 03 In  1 646-47 fungeert Cats als vertegenwoordiger van de gelanden van de Maldegemse Polder: RAB, Brugse 

Vrije, Registers nr. 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, f0 44 r. Mogelijk was hij een verwant van de 
beroemde dichter en politicus Jacob Cats, van wie geweten is dat hij en zijn broer Cornelis fortuin maakten 
met het bedijken en inpolderen van overstroomd land in Zeeland. 

1 04 Zoon van de Frans Rugeley wiens grafsteen tegen de koormuur van de kerk van Middelburg is aangebracht. 
1 05 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-47; Ibidem nr. 1 2874: Kerkrekening 

1 648-1 650, = RAG, Middelburg Kerk nr. 32. Zie ook G.A.C. VAN VOOREN: Aardenburg en zijn betrekkingen 
met Vlaanderen na de Tachtigjarige Oorlog (1648- 1666). I n  Appeltjes van het Meetjesland 1 4  ( 1 963), p. 70-
71 . 

1 06 Gegevens ontleend aan Gilbert DE LILLE: Parochieregisters van Middelburg - Dopen 1613- 1 796, Deel 1, p. 
3; Overlijdens 1639- 1 796, p. 2; Huwelijken 1618- 1 796, p. 2 .  Uiig. Het Ambacht Maldegem, 2002. 

1 07 Zie jaarboek 1 2  (2006) Het Ambacht Maldegem, p. 3 1 4. 
1 08 Chris VANDENBROEKE: Historische demografie. In Jan ART (red.}: Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn 

gemeente? Deel 2: 12de- 18de eeuw. Gent 1 994, p. 1 75. 
1 09 RAG, Middelburg Stad nr. 74: Belastingen. 
1 1 0  A. VAN DEN BON: Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de stad Brugge. Brugge 1 974, p. 434; 

Robert A.C. PANNIER: Van gissen naar weten. De geneeskunde in Brugge in de 1 7e eeuw, de tijd van 
Thomas Montanus. Brugge 2008, p. 80,82,1 48. 

1 1 1  Genealogische gegevens op 
· 

http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm .cgi?op=G ET &db=mgolinvaux&id=l6231 1 . 
1 1 2  RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-3 1 ,  f0 87 r°; nr. 32, Rekening 1 648-50 f0 58 v. 
1 1 3  DE LILLE: Parochieregisters . . .  - Overlijdens 1639- 1 796, p. 44. 
1 1 4  Zie Jaarboek 1 0  (2004), p. 301 .  · 
1 1 5  Alfons RYSERHOVE: Mengelingen over Sint-Joris-ten-Distel. In Bos- en Beverveld nr. 1 1  ( 1 978), p. 20. 
1 1 6  RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-1 632, f0 29 r. 
1 1 7  Ibidem, p. 323. 
1 1 8  Gegevens ontleend aan www.inghist.ni./Onderzoek/Projecten/BesluitenStaten-generaall 625-1 651 
1 1 9  RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634-1 636, f0  4 r. 
1 20 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 638-1 640 f0 3 v. 
1 21 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 7 v., 8 v. 
1 22 Hij overleed te Brussel in februari 1 627: RAG, Middelburg Stad nr. 1 39: Wettelijke passeringen 1 61 9-1 628, f0 

66 r. 
1 23 VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg . . .  , p. 1 43; DE POTTER en BROECKAERT: Geschiedenis van 

de Gemeenten . . .  , p. 73. 
1 24 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening over 1 61 9-1 622, f0 45 r., 57 r. 
1 25 RAG, Middelburg Stad, nr. 1 39: Wettelijke passeringen 1 61 9- 1 628, passim. 
1 26 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-1 632, f0 28 r. 
1 27 RAG, Middelburg Stad nr. 1 75: Staten ven goed. 
1 28 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628, f0 1 r. 
1 29 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628, f0 17 r.; Ibidem nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 20 r.-v.; 

24 v. 
1 30 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634-1 636, f0 1 9  r. De Middelburgse luitenant baljuw was ongetwijfeld 

een telg uit het Brugse geslacht Chantraines, gezeid Broucxsault; zie daarover J. GAILLIARD: Bruges et Ie 

Franc, ou leur magistrature et leur noblesse . . .  , Tome I l ,  Brugge 1 858, p. 400-407. Verscheidene leden van 

die familie bekleedden hoge posten in bestuur en administratie van Brugge, een aantal van hen week uit naar 

Staats gebied. We treffen er o.m. jonkheer Joos de Broucqsault, die in 1 605 twaalf gemeten land won door 

herstel van een dijk tussen Groede en Breskens, cfr. Willy WINTEIN: Het Land van Groede, staalkaart van de 

landschapsevolutie in de Zwinstreek, I n  Niemandsland in Staats verband. Bijdragen tot de geschiedenis van 

West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 32 (2004), p. 2 1 7. Broucqsault was ook de bijnaam van Jacob de Chantraines, 

één van de bedijkers van de Jonkvrouwpolder waarvoor op 1 3  februari 1 61 4  octrooi werd verleend, cfr. A.M.J. 

DE KRAKER: De Zeeuwse invloed in Zeeuws-Vlaanderen in de 1 7de en 18de eeuw. In Idem, p. 263. De 

naam Chantraine, dit Broucsault of Broucqsout komt ook voor onder de lidmaten van de gereformeerde 

gemeenschap te Aardenburg 1 647-1 666, cfr. www,qrjjsbaard.nl/Aburo/!jdmatenAburgl html. 
1 31 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644, f0 1 8  v. 
1 32 Als blijkt uit de purgatieve rekening die na zijn dood in 1 653 voor hem ais ontvanger van de dis werd 

opgemaakt: RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 2881 , f0 1 r. 



1 33 VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg . . .  , p. 1 43; DE POTTER en BROECKAERT: Geschiedenis van 

de Gemeenten " "  p. 73. 
1 34 RAG, Middelburg Stad nr. 1 8: Rekening 1 646-1 648, f0 1 2  v. 
1 35 RAG, Middelburg Stad nr. 1 8: Rekening 1 646-1 648, f0 1 2  r.- 1 3  r. 
1 36 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: rekening 1 627-1 628, f0 26 v. 
1 37 In jaarboek 1 2  (2006) van Het Ambacht Maldegem, p. 3 1 7, maakten we de veronderstel ling dat tussen 1 598 

en 1 622 nog anderen dan Joos vande Walle het burgemeestersambt hadden bekleed. In de rekening over 
1 61 9-1 622, RAG, Midddelburg Stad nr. 1 6, f0 67 r.-72 r. worden alle burgemeesters en schepenen vanaf 1 582 
tot 1 61 7  opgesomd. Burgemeesters binnen de termijn 1 598- 1 6 1 7  waren ook: Cristiaen Braet van 1 601  tot 
1 605, lnghel Mergaert van 1 606 tot 1 61 1  (volgens de passage tot 1 6 1 4, maar dan overlapt 1 61 2-1 6 1 4  met 
het burgemeesterschap van Joos vande Walle. Vermoedelijk was Mergaert in zijn laatste ambtsperiode 
schepen), Pieter van Roestraete in 1 61 6  en 1 61 7. 

1 38 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628, f0 1 8  r. 
1 39 RAGent, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 638-1 640, f0 1 4  r.; RAG, Ibidem nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644, f0 

1 5  r. 
1 40 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 22 v. 
1 41 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-28, f0 1 5  v.; Ibidem nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644, f0 1 3  v.; I bidem 

nr. 1 8: Rekening 1 646-1 648, f0 1 1  v. 
1 42 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634-1 636, f0 1 r. 
1 43 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644, f0 1 r. 
144 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 30: Resoluties 1 6 1 8-1 632, f0 1 38 v. 
1 45 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6, rekening 1 627-1 628, f0 1 v" 1 5  v.; RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-

1 632, f" 1 v. 
1 46 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634-1 636, f0 1 r.-v" 1 3  r" 1 5  r.- 1 7  r. 
1 47 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 638-1 640 f0 3 v. 
1 48 Gegevens op basis van VERMEIR: In staat van oorlog" " p. 328. 
1 49 Jaarboek van de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem 12 (2006), p. 323. 
1 50 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 361 :  Rekening 1 620-1 621 , f0 1 1  r" 1 1 7  v.; Ibidem nr. 362, Rekening 1 62 1 -

1 622, f" 1 03 v.- 1 04 r. 
1 51 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 363: Rekening 1 622-1 623, f0 1 4  r" 1 8  r. 
1 52 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 6 1 9-1 622, f0 51 r.-v. 
1 53 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 363: Rekening 1 622-1 623, f0 1 3  r. 
1 54 RAB, Brugse Vrije, Registers nrs. 376 t.e.m. 389: Rekeningen 1 635-1 636 t.e.m. 1 648-1 649 
1 55 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 390, Rekening 1 649-1 650, f0 29 r" 35 r. 
1 56 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634-1 636, f0 1 7  r. 

· 

1 57 RAG, Middelburg Stad nr. 74: Belastingen 
1 58 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 642-1 644, f0 1 6  r.-v" 1 7  v. Een okshoofd is een vat van ca. 220 liter. 
1 59 RAG, Middelburg Stad nr. 74: Belastingen. 
1 60 RAG.Middelburg Stad nr. 1 75: Staten van goed. 
1 61 Rijksarchief Beveren, Parochieregisters Middelburg, Doopregisters boek 1 ,  op datum. Vermeld in 

Parochieregisters Middelburg in Vlaanderen, bewerking L.A. LUTEIJN en E.A. LUTEIJN-EEKHOUTTE, uitg. 
in fotokopie, z.pL, z.d" deel 1 , p. 23, en bewerking DE LILLE, Parochieregisters" " Dopen, deel I l ,  p. 433. 

1 62 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1632, f0 24 v. 
1 63 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 30: Resoluties 1 61 8-1 632, f0 327 r. 
1 64 www.lnghist.nl/Onderzoek/Projecten/BesluitenStaten-generaal1 626-

1 651/silva/sg/resoluties/1 626/03/1 3/resoluties/1 4 
1 65 www.lnghist.nl/Onderzoek/Projecten/Beslu itenStaten-generaal 1 626-

1 651 /silva/sg/resoluties/1 626/03/21 /resoluties/1 2 
1 66  VESRCHELDE: Geschiedenis van Middelburg" " p. 1 92.  
1 67 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0  18 v.-1 9 v. 
1 68 RAG, Middelburg Stad nr. 1 8: Rekening 1 648-1 650,f0 1 6  v. 
1 69 RAG, Middelburg Kerk nr 30: Rekening 1 630-1 632, f0• 81 r. 
1 70 Zie Marc MARTENS: Middelburgs groepsportret bij een schenking van het Scapulier. I n  Jaarboek van de 

Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem nr. 2 ( 1 996), p. 1 83- 1 84. Zijn aanstellingsbrief in RAG, 
Middelburg Kerk nr. 23: Collaties. 

1 71 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 61 9- 1 622, f0 32 v.-33 r. 
1 72 RAG, Middelburg Stad nr. 1 6: Rekening 1 627-1 628, f0 1 5  v. - 1 6  r. 
1 73 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 630-1 632, f0 1 8  r. 
1 74 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634- 1 636, f0 1 3  v. 
1 75 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, f0 42 r.-43r. 
1 76 RAG, Middelburg Kerk nr. 32: Rekening 1 648-1 650, f0 51 v" 53 r. 
1 n BAB, Acta episcopatus B 1 1 ,  f0 1 27 r. 
1 78 BAB, Acta episcopatus B 1 3  f0 � �3 v. 
1 79 BAB, Acta episcopatus B 1 4  f0 6. 
1 80  Roger BUYCK: Kaprijke. Van middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp (1240-2000). Lembeke 

2002, p. 235. 
Ht1 M. THERRY: Onverdraagzaamheid en pragmatisme. De houding van de 1 7de-eeuwse katholieken in Brugge 1 309 



31 0 1 

en het noordelijke grensgebied van het gelijknamige bisdom tegenover andersdenkenden. In Opstand en 
Verval. Aspecten van het dagelijkse leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van de 16de eeuw. 
Brugge1 987, p. p. 1 44.  Zie o.m. ook Ach iel DE VOS: Geschiedenis van Ertvelde. Ertvelde, 1 971 , p. 261 : 
pastoor-deservitor Lambertus van Royen van Kluizen wordt door de Staatsen gevangen en meegevoerd naar 
Filippine en Middelburg, waar hij verblijft van 22 mei 1 634 tot 1 5  september 1 635; hij deelt er het lot met zijn 
collega's van Wondelgem en Bassevelde en de schout van Evergem. 

1 82 RAG, Middelburg Stad nr. 1 7: Rekening 1 634-1 636, f0 17 v. Frans MICHEM: De parochiegeestelijkheid in het 
Meetjesland tijdens het Oud Regiem. In Appeltjes van het Meetjesland nr. 31 (1 980), p. 256, geeft als 
overlijdensdatum 1 0  maart. 

1 83 BAB, Acta episcopatus B1 8 f0 24 r. 
1 84 BAB, Acta episcopatus B 1 9  f.0 21 v.; MICHEM: De parochiegeestelijkheid " . , p. 256. 
1 85 BAB, Acta episcopatus B23 f0 1 55 v" B26 f0 1 08 v.; MICHEM: De parochiegeestelijkheid " . , p. 256. 
1 86 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, f0 45 r. 
1 87 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-32, f0 77 v., 80 r. 
1 88 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, 1° 37 v.-38 r. 
1 89 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-1 632, f. 81 r. 
1 90 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: kerkrekening 1 630-1 632, f0 26 v.-27 r. 
1 91 BAB, Acta episcopatus B 20, f0 92 v. 
1 92 RAB, Registers Vrije nr. 1 2873: kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, 1° 38 v.-39 r. 
1 93 RAG, Middelburg Kerk nr. 30, 1° 75 v., 76 r" 82 v. 
1 94 RAG, Middelburg Stad nr. 1 75: Staat van goed van Passchyne Vercraie, weduwe Rips, en idem van Jan 

Janssens, bijgenaamd Blocqueel, overleden op het neerhof van Leestjes. 
1 95 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, 1° 43 v.; RAG Middelburg Kerk 

nr. 32: Rekening 1 648-1 650, f0 49 v.-50 r. 
1 96 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-1 632, f0 82 r. , 84 r.-88 v. 
1 97 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-1 632, f0 89 r. 
1 98 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: Rekening 1 630-1 632, f0 85 r.-v. 
1 99 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: f0 85 v.-86 r. 
200 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: 1° 87 r.-v. 
201 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: 1° 88 v. 
202 RAG, Middelburg Kerk nr. 30: f0 89 r. 
203 RAG nr. 32 Rek. 1 648-1 650 f0 52 r°. 
204 RAB, Brugse Vrije, Registers nr, 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, f0 40 r. 
205 RAB, Brugse Vrije, Registers nr. 1 2873: Kerkrekening Middelburg 1 646-1 647, f0 40 v., 42 r. 
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Bij lage I 

Accij nzen g�ïnd op dr� in de parochie Middelburg, met het bedrag bij verpachting 
(behalve mei 1 62 1 -apnl 1 622) en na de Il het door de stadskas werkelijk ontvangen 
bedrag in ponden - schel lingen - groten 

Bron: RAG, Middelburg Graafschap en Stad nrs. 1 6- 1 8 : Rekeningen over 1 6 1 9- 1 650. 

1 nov. 1 6 1 8 - 3 1 apr. 1 6 1 9  
1 mei 1 6 1 9  - 3 1  okt. 1 6 1 9  
1 nov. 1 6 1 9 - 30 apr. 1 620 
1 mei 1 620 - 3 1  okt. 1 620 
1 nov. 1 620 - 30 apr. 1 62 1  
1 mei 1 62 1  - 3 1  okt. 1 62 1  
1 nov. 1 62 1 - 30 apr. 1 622 

1 mei 1 626 - 3 1 okt. 1 626 
1 nov. 1 626 - 30 apr. 1 627 
1 mei 1 627 - 3 1  okt. 1 627 
1 nov. 1 627 - 30 apr. 1 628 

1 mei 1 630 - 3 1  okt. 1 630 
1 nov. 1 630 - 30 apr. 1 63 1  
1 mei 1 63 1 - 3 1  okt. 1 63 1 
1 nov. 1 63 1  - 30 apr. 1 632 

1 mei 1 634 - 3 1  okt. 1 634 
1 nov. 1 634 - 30 apr. 1 63 5  
1 mei 1 63 5  - 3 1  okt. 1 63 5  
1 nov. 1 63 5  - 30 apr. 1 636 

1 mei 1 638  - 3 1 okt. 1 638  
1 nov. 1 638 - 30 apr. 1 639 
1 mei 1 639 - 3 1  okt. 1 639 
1 nov. 1 639 - 30 apr. 1 640 

1 mei 1 6.42 - 3 1 okt. 1 642 
1 nov. 1 642 - 30 apr. 1 643 
1 mei 1 643 - 3 1  okt. 1 643 
1 nov. 1 643 - 30 apr. 1 644 

1 mei 1 646 - 3 1  okt. 1 646 
1 nov. 1 646 - 30 apr. 1 647 
1 mei 1 64 7 - 3 1  okt. 1 64 7 
1 nov. 1 647 - 30 apr. 1 648 
1 mei 1 648 - 3 1  okt. 1 648 
1 nov. 1 648 - 30 apr. 1 649 
1 mei 1 649 - 3 1 okt. 1 649 
1 nov. 1 649 - 30 apr. 1 650 

22.05 .00 Il 20. 1 3 .09 
27.06.08 Il 25.0 1 .04 
27.0 1 .00 Il 24.02.00 
36. 1 0.09 Il 33 . 1 7.03 
27. 1 9. 1 1 Il 25 . 1 3 . 1 1  
33 .03 .03 gecollecteerd om het expireren vande treves 
1 7  . 1 6. l 0 idem, om de trouble des tijds 

08. 1 3 .04 Il 07. 1 3 .04 
1 2.02.06 Il 1 1 .05 .00 
1 2.0 1 .09 Il 1 1 .05 .02 
1 3 . 1 7.00 Il 1 2. 1 4.00 

1 7.07.00 Il 1 6. 1 0.03 
20.00.09 Il 1 7. 1 8.03 
20. 1 0.06 Il 1 8. 1 2.00 ; van het kasteel 00. 1 7.00 Il 00.00.00 
1 8. 1 7.0 1  Il 1 7. 1 8.03 ; van het kasteel 00. 1 6.08 11 00.00.00 

1 9. 1 0.09 Il 1 5 . l l .04 ; van het kasteel 00.05.00 Il 00.04.09 
1 8.00. 1 1  Il 1 7.02. 1 1 ;  van het kasteel 0 1 . 1 0.08 Il 0 1 .09.02 
1 8.00. 1 0  Il 1 6. 1 7.04 ; van het kasteel 00. 1 8. 1 0 Il 00. 1 7. 1 0  
20.08.04 Il 1 9.07. 1 1 ; van het kasteel 0 1 .0 1 .05 Il 0 1 .00.04 

1 8. 1 5 .04 Il 1 5 .07.04 ; van het kasteel 0 1 . 1 5.00 Il 0 1 .05.0 1 
1 4. 1 3 .04 Il 1 3 . 1 8.08 ; van het kasteel 0 1 . 1 4.00 Il 0 1 .03.03 
20. 1 5 .09 Il 1 9. 1 5 .00 ; van het kasteel 00. 1 6.08 Il 00. 1 5. 1 0  
20. 1 0.00 Il 1 9.09.06 ; van het kasteel 00. 1 6.08 Il 00. 1 5. 1 0  

2 1 .06.08 Il 20:05.04 ; van het kasteel nihi l :  gheen slete 
27. 1 2.02 Il 24.09. l O ; van het kasteel 00. 1 0.00 Il 00.09.06 
26. 1 0.0 1 Il 24. 1 4.07 ; van het kasteel 00.03 .01  Il 00.02. 1 1  
28. 1 9. 1 1 Il 27. l 0. 1 1  ; van het kasteel 00.03.08 Il 00.03.06 

27.0 1 .00 Il 24. 1 6.00 
23 . 1 5.06 Il 22. 1 1 .06 
26. 1 1 .0 1  Il 25.04.07 
25. 1 1 . 1 0 Il 24.06.03 
27. 1 0. 1 1  Il 26.03 . 1 1 
30.05. 1 0  Il 28. 1 5.00 
30.03.04 Il 27. 1 5.02 
28. 1 0.02 Il 27.0 1 .08 



�
 

w
 

Btj
lag

e l
l.

 
fn

xa
tie

 o
p g

ec
ult

ive
erd

e e
n 

be
d

re
ve

n 
g

ro
nd

en
 +

 a
an

p
as

si
ng

en
, 

16
20

-1
62

1 t
ot

 e
n

 m
et

 1
64

9-
1 6

50
. 

B
ed

ra
g

en
 i

n
 p

o
nd

en
, 

sc
he

ll
in

g
en

 e
n 

d
e

n
ie

rs
 p

ar
is

is
. 

B
ro

n:
 

R
ijk

sa
rc

hi
ef

 B
ru

g
g

e,
 B

ru
g

se
 V

ri
je

, 
R

eg
iste

rs
 n

rs
. 3

6
1 

t.e
.m

. 3
90

: 
re

ke
nin

gen
 au

g
us

tu
s 

16
2

1 
-

au
g

us
tu

s 
16

50
. 

M
id

de
lb

ur
a

 
A

ar
de

nb
ur

g
 

M
oe

rk
er

ke
 

M
al

de
2

em
 

Kn
es

se
la

ar
se

 
Pr

ae
t-

O
ed

el
em

 

11
 !!.T

. V
IJ

�
em

et
 bed

re
ve

n 
en

 g
eb

ru
ik

t 
la

nd
, 

re
l!l

e 
aa

ns
la

!!.
. 

16
20

-2
1 

6
50

.0
0

.0
0

 "
 

5
7

1.
12

.0
0

 
82

1.
0

0
.0

0
 

3
11

1.
00

.0
0 

39
.1

5
.0

0 
* 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 

16
2

1-
22

 
46

7.
0

0
.0

0
 

3
13

.0
0

.0
0

 
6

5
1.

0
0

.0
0

 
28

0
7.

0
0

.0
0

 
39

.1
5.

0
0

 *
 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 

12
 gr

. V
lh

em
et

 be
dr

ev
en

 e
n 

g
eb

ru
ik.'t

 la
nd

, 
re

l!l
e 

aa
n

sl
a!!

. 

16
22

-2
3 

16
0

.0
0

.0
0

 
-

-
"

 -
-

52
2.

0
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

39
.1

5.
0

0
* 

1 1
0

8.
0

0
.0

0
 *

 

16
23

-2
4 

18
0.

00
.0

0 
••

 
-

-
-

-
-

72
7.

0
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

39
.1

5.
0

0
 *

 
11

0
8.

0
0

.0
0

 *
 

16
24

-2
5 

18
0

.0
0

.0
0

 •
• 

2
5.

0
0

.0
0

 
7

13
.0

0
.0

0
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
39

.1
5.

0
0

 *
 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 

16
25

-2
6

 
18

0
.0

0
.0

0
 •

• 
84

.0
0

.0
0

 
75

0
.0

0
.0

0
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
39

.1
5.

0
0

. 
11

0
8.

0
0

.0
0

 *
 

16
26

-2
7 

18
0

.0
0

.0
0

 •
• 

-
-

-
-

-
76

5.
0

0
.0

0
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 •

• 
39

.1
5.

0
0

 *
 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 

16
27

-2
8 

18
0

.0
0

.0
0

 "
 

-
-

-
-

-
72

0
.1

4.
0

0
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
39

.1
5.

0
0

. 
11

0
8.

0
0

.0
0

 •
 

16
28

-2
9 

18
0

.0
0

.0
0

 
-

-
-

-
-

75
0

.0
3.

0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 •
• 

39
.1

5.
0

0
. 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 

16
29

-3
0

 
18

0.
00

.0
0 

*
"

 
-

-
-

-
-

77
0

.0
6

.0
3 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
39

.1
5.

0
0

 *
 

1
10

8.
0

0
.0

0
 *

 

16
30

-3
1 

18
0.

00
.0

0
"

 
-

-
-

-
-

77
6

.0
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
2

8.
0

0
.0

0
 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 

16
3

1-
32

 
18

0
.0

0
.0

0
 •

• 
-

-
-

-
-

82
7.

0
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

39
.1

5.
0

0
 *

 
1 1

0
8.

0
0

.0
0

 *
 

16
32

-3
3 

18
0

.0
0

.0
0

 *
* 

0
4.

0
0

.0
0

 
70

0
.0

0
.0

0
 •

• 
16

0
0

.0
0

.0
0

 •
• 

39
.1

5
.0

0 
* 

1 1
0

8.
0

0
.0

0
 •

 
16

33
-3

4
 

18
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
-

-
-

-
-

6
73

.0
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

39
.1

5
.0

0
 *

 
11

0
8.

0
0

.0
0

 *
 

16
34

-3
5 

18
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
-

-
-

-
-

70
0

.1
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 •
• 

2
9

.1
5.

0
0

 *
 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 
16

35
-3

6
 

24
2.

13
.0

0
 

0
6

.0
0

.0
0

 
6

6
8.

0
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

40
.0

0
.0

0
 

6
0

8.
0

0
.0

0
 *

 
16

36
-3

7 
2

0
8.

0
0

.0
5 

**
 

0
6

.0
0

.0
0

 
65

1.
11

.0
0 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

*
 

33
.0

0
.0

0
 

10
0

0
.0

0
.0

0
 

16
37

-3
8 

20
8.

0
0

.0
5 

**
 

10
.0

0
.0

0
 

6
18

.1
9.

0
6

 *
* 

16
0

0
.0

0
.0

0
 •

• 
4

1.
0

0
.0

0
 

96
9.

0
0

.0
0

 
16

38
-3

9
 

20
8.

0
0

.0
5

"
 

0
3.

0
0

.0
0

 
6

18
.1

9
.0

6
 *

*
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 •

• 
36

.0
0

.0
0

 
92

0
. 1

 1 
.0

0
 *

*
 

16
39

-4
0 

2
05

.1
0

.0
0

 
0

6
.0

0
.0

0
 

62
5

.1
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
26

.1
0

.0
0

 
11

0
8.

0
0

.0
0

 *
 

16
40

-4
1 

19
5.

04
.0

6
 *

* 
12

.0
0

.0
0

 
5

6
1.

0
0

.0
0

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

4
3

.0
0

.0
0

 
11

0
8.

0
0

.0
0

 *
 

16
4

1-
4

2
 

19
5.

0
4.

0
6

 *
*

 
12

.0
0

.0
0

 
4

78
.1

9.
0

0
*

*
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

*
 

37
.0

0
.0

0
 

11
0

8.
0

0
.0

0
 *

 
164

2-
4

3 
19

5.
04

.0
6

 *
*

 
1

1.
0

8.
0

0
 °

 
4

78
.1

9.
0

0
 *

* 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

2
8.

0
0

.0
0

 °
 

1 1
0

8.
0

0
.0

0
 °

0
 

16
43

-4
4 

19
5.

0
4.

0
6

 *
* 

1
1

 .0
8.

0
0

 °
 

4
78

.1
9.

0
0

**
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
2

8.
0

0
.0

0
 °

 
1 1

0
8.

0
0

.0
0

 °
0

 

16
44

-4
5 

19
5.

0
4.

0
6

 *
* 

11
.0

8.
0

0
 °

 
4

78
.1

9.
0

0
 *

* 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
2

8
.0

0
.0

0
 °

 
11

0
8.

0
0

.0
0

 °
0

 

16
4

5-
4

6 
19

5.
0

4.
0

6
 *

*
 

11
.0

8.
0

0
 °

 
4

78
.1

9.
0

0
 *

* 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

2
8.

0
0

.0
0

 °
 

1 L
Q.

8.
o

o
.o

o
 �"._

 
16

46
-4

7 
19

5.
04

.0
6

 *
*

 
11

.0
8.

0
0

 °
 

4
78

.1
9.

0
0

*
*

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

2
8.

0
0

.0
0

 °
 

1 1
0

8
.0

0
.0

0
 °

0 
16

47
-4

8 
19

5.
0

4
.0

6
 *

*
 

11
.0

8.
0

0
 °

 
4

78
.1

9.
0

0
**

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
 * 

28
.0

0
.0

0
 °

 
1

10
8.

0
0

.0
0

 °
0

 

16
48

-4
9 

19
5.

0
4

.0
6

 *
* 

11
.0

8.
0

8 
°

 
4

78
.1

9
.0

0
 *

*
 

16
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
2

8.
0

0
.0

0
 °

 
11

08
.0

0
.0

0
 °

0
 

16
49

-5
0

 
19

5.
04

.0
6

 *
*

 
11

.0
8.

0
0

 °
 

4
78

.1
9.

0
0

*
*

 
16

0
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
20

.0
0

.0
0

 
9

50
.0

0
.0

0
 

*
"h

eb
b

en
 g

he
a

cc
ep

te
er

t 
en

d
e 

b
el

o
of

i 
te

 b
et

a
le

n
" 

**
"

b
ij

 d
en

 c
ol

le
g

ie
 g

h
ec

o
n

se
n

/e
er

t 
..

. "
of 

"a
p

p
o

in
ct

em
en

t 
g

h
em

a
ec

t
" 

0
 "

sU1
1ere

 p
o

rt
ee

 v
a

n
 v

er
p

a
ch

ti
n

g
h

e 
te

n 
vo

or
g

a
en

d
en

 j
a

er
e"

 =
zo

als
 zu

ive
r b

ij v
erp

ach
tin

g o
pg

ebr
ach

t vo
org

aan
d j

aar
 

00 
"or

din
air

 tra
nsp

ort
" 

U
rs

el
 

S
ij

se
le

 

70
0

.1
4.

0
0

 *
 

2
15

8.
15

.0
0

 
76

4
.1

4.
0

0
 *

 
20

6
5.

0
0

.0
0

 

76
4.

0
5.

0
0

 *
 

22
0

1.
0

5.
0

0
 

76
4

.0
5.

0
0

 *
 

22
86

.0
0

.0
0

 
76

4.
0

5.
0

0
 *

 
22

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

76
4

.0
5.

0
0

 *
 

22
0

0
.0

0
.0

0
 "

 
76

4
.0

5.
0

0
 *

 
22

0
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
76

4
.0

5
.0

0 
* 

22
0

0
.0

0
.0

0
 *

*
 

76
4

.0
5.

0
0

. 
22

0
0

.0
0

.0
0

 •
• 

76
4

.0
5.

0
0

 *
 

22
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
76

4
.0

5.
0

0
 *

 
22

0
0

.0
0

.0
0

 *
*

 
76

4
.0

5.
0

0
 *

 
22

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

76
4

.0
5.

0
0

. 
22

0
0

.0
0

.0
0

 •
• 

76
4

.0
5.

0
0

 • 
22

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

76
4

.0
5.

0
0

 *
 

22
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
64

7
.1

0
.0

0
 *

 
22

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

66
1.

19
.0

0
 

22
0

0
.0

0
.0

0
 *

* 
74

8.
 19

.0
0

 
22

0
0

.0
0

.0
0

 *
* 

76
4.

0
5.

0
0

 *
 

22
0

0
.0

0
.0

0
 *

*
 

7
11

.0
0

.0
0

 
2

4
0

9
.0

3.
0

0
 

7
13

.1
5.

0
0

 
2

2
88

.1
4

.0
0

 *
*

 

7
10

.1
1.

00
 

2
2

88
.1

4
.0

0
 *

* 
6

75
.0

0
.0

6
 °

 
2

2
88

. 1
4

.0
0

 *
* 

6
75

.0
0

.0
6

 °
 

2
2

88
. 1

4.
0

0
 *

* 
6

75
.0

0
.0

6
 °

 
2

2
88

.1
4

.0
0

 *
* 

_§
_7

5
.0

0
.0

6
 _"._

 
2

2
88

.1
4

.0
0

 *
* 

6
75

.0
0

.0
6

 °
 

2
2

88
.1

4.
0

0
 *

*
 

6
75

.0
0

.0
6

 °
 

2
2

88
.1

4.
0

0
 *

*
 

6
75

.0
0

.0
6

 °
 

2
2

88
.1

4
.0

0
 *

*
 

4
72

.0
0

.0
0

 
2

2
88

.1
4

.0
0 

**
 





lUfM � eJI/ 100 � � 
Y// �' efjf{� 

(311/ efjf{� 

Jozef Dobbelaere 

Voor deze kroniek werd 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 .  Ook de verslagen van het schepencollege en de gemeenteraad van Adegem , 
Maldegem en Middelburg werden nagezien. 
N ieuws uit 't Getrouwe Maldeghem en uit het Weekblad voor West-, Oost- en Zeeuwsch
Vlaanderen wordt aangeduid met respectievel ijk G M  en WB en i nformatie u i t  
gemeenteraad of schepencollege met G R  of SC. 

Algemeen 

Het eindrapport over de vernederlandsing van de Gentse universiteit werd neergelegd, 
Kongo werd door de Staat overgenomen van koning Leopold Il en eind mei werd in Gent 
de eerste vliegmeeting in België gehouden. 

Keuze voor gas of elektriciteit in  Maldegem 

Begin januari gingen er stemmen op om gas als brandstof te voorzien in Maldegem. 
Sommige inwoners vonden het beter te starten met elektriciteit. Optimisten opperden 
zelfs dat voor de opwekking ervan de 'waterval van de Ede' in Strobrugge kon gebruikt 
worden (GM 5 januari 1 908) . 

De 'Pijpsociëteit van Kleit' 

Deze vereniging had het plan haar voorzitter Leo Van Hul le te hu ldigen , maar men wou 
enkele maanden wachten ,  want dan was hij 50 jaar getrouwd (GM 5 januari 1 908). 
Leo Van Hul le was gehuwd met Barbara Potvl iege en overleed op 28 september 1 908. Hij 
is de stamvader van de boomkwekersfamil ie Van Hul le.  

Oud-Adegemnaar Maurice De Weert werd schepen in Gent 
Victor De Li l le kon het niet laten om kritiek te geven op Maurice De Weert, omdat hij 
l iberaal schepen werd in • Gent. De L i l le sch reef daarover het volgende: "Het 
'missedienderken van Adegem' heeft het ver gebracht. Inderdaad: M. de advocaat 
Maurice De Weert, van Adeghem, secretaris van den liberalen kring, en 
gemeenteraadslid, is gisteren schepene der stad Gent gekozen" (GM 5 januari 1 908) . 
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Maurice De Weert was in Adegem geboren op 23 november 1 862 als zoon van 
burgemeester Desiré De Weert en Adelaïde Willems . 

• .r . 
STAD � mn 

MAUR I C E  D E  W E ERT  
STRAAT 

• A d v oeaat,Schepen,1 8 6 2 -1930  • 

Straatnaambord in Gent, een zijstraat van de Coupure. 

Het aantal inwoners in Maldegem en Adegem 

Op 31 december 1 907 bestond de bevolking van Maldegem uit 1 0  6 1 5  personen en deze 
van Adegem uit 4 239 personen. Er was een groei van 30 personen in Maldegem en van 
7 in Adegem. 

Vergadering van de gemeenteraad in Maldegem 

Op vrijdag 1 7  januari kwam de vernieuwde gemeenteraad van Maldegem bijeen onder 
voorzitterschap van burgemeester Charles Rotsart de Hertaing en met als secretaris 
Alfons Vermeersch. De raadsleden verkozen Hector Cuelenaere tot tweede schepen met 
6 stemmen tegen 5 voor Achiel Van _Hoorebeke. Onmiddel l ijk daarna nam Achiel Van 
Hoorebeke het woord en vroeg dat op de komende zitting de volgende punten op de 
agenda zouden staan: bespreking van de geplande veranderingen aan het station, 
inrichting van hogere klasseo in de Broederschool, opleving van de wekelijkse markt en 
het aanleggen van een nieuwe straat van de Markt naar het station . Frederik Dhont 
voegde er onmiddel l ijk aan toe dat hij de nodige gronden ter hoogte van de Briel gratis 
zou afstaan . Bij het verslag stond een tabel met rangschikking van de raadsleden (WB 1 9  
januari 1 908). 

Naam gemeenteraadslid Aantal stemmen 
Rotsart de Hertaing Charles (burgemeester) 1 371  
Eduard De Pau (schepen) 324 
Roels Bernard 321 
Tytgadt Gustaaf 1 380 
Van Hoorebeke Achi l les 1 307 
De Cuyper Ferdinand 1 287 
Cuelenaere Hector (schepen) 1 359 
De Meyere Edmond 1 303 
Dhont Frederik 1 299 
Potvliege Prosper 1 272 
Tamsyn Henri 1 398 

Ontslag van juffrouw Adèle Courtmans 

Datum verkiezing 
1 8. 1 0. 1 903 
1 9. 1 0. 1 884 
1 9. 1 0. 1 884 
1 8. 1 0. 1 903 
1 8. 1 0. 1 903 
1 8. 1 0. 1 903 
20. 1 0. 1 907 
20. 1 0. 1 907 
20. 1 0. 1 907 
20. 1 0. 1 907 
27. 1 0. 1 907 

M idden januari werd het ontslag van juffrouw Adèle Courtmans aanvaard en werd haar 
pensioen goedgekeurd. Zij was een dochter van schrijfster Desideria Courtmans
Berchmans en onderwijzeres aan de gemeentelijke meisjesschool van Maldegem. 
Adelaïde woonde nu in Oostende (WB 1 9  januari 1 908). 



Overlijden van E.H. Leo Verloo, de voormalige pastoor van Kleit 

Leo Verloo was geboren in Opbrakel op 1 7  juni  1 846 en werd priester gewijd op 23 
december 1 871 . Vanaf 22 februari 1 872 was hij onderpastoor in Maldegem en twee jaar 
later in Dendermonde. Hij kwam naar onze streek terug als pastoor van Kleit op 25 
februari 1 892 en vijf jaar later ging hij naar Sint-Gi l l is-bij-Dendermonde. H ij stierf in 
Dendermonde op 1 1  januari 1 908, na slechts enkele dagen ziekte. Victor De Lille had hem 
nog het jaar ervoor gezien in de stoet van schilder Courtens en hij zag er toen al ziek uit 
(WB 1 9  januari 1 908). 

Victor De Lil le bezocht Lourdes 
Het was in 1 908 vijftig jaar geleden dat Onze-Lieve-Vrouw aan Bernadette Soubirous 
verscheen in een visioen. De Lille trok naar Lourdes en sprak er nog met de gezel l innen 
van Bernadette (GM 1 9  januari 1 908). 

Avondfeest bij de Katholieke Vrije Burgersgi lde van Maldegem 
Op zondag 1 2  januari was er een lu isterrijk avondfeest, aangeboden door de ere- en 
werkende leden van de maatschappij Katholieke Vrije Burgersgilde. 
Het programma was als volgt: 
- 1 ste deel: 1. Zelfopoffering, drama in 3 bedrijven; 2. Kluchtige tweezang, gevolgd door 

10 minuten rust. 
- 2de deel: 3. De Jaarmarkt, klucht in 2 bedrijven; 4. In den Ketel, groot zangspel. 

Deuren open om 3 Y2 uur. Kinderen onder de 14  jaar worden niet toegelaten. 
De opvoering gebeurde door een Knesselaarse toneelbond. De kritiek was niet mals. De 
zaal zat vol ,  maar terwijl de volwassenen weenden, zaten de jongeren te lachen. 
Bovendien schreef men, als ge naar 't concert moet gaan om te schreemen, blijf dan maar 
thuis; er is miserie genoeg in de wereld. Men had l iever een stukje Vlaams leven, een brok 
natuur, gezien (GM 1 9  januari 1 908) . In het Weekblad kreeg de opvoering wel goede 
kritiek en notaris Maeyens, die de leiding had van de groep, kreeg daar een pluim (WB 
1 9  januari 1 908) . 

Stichting van een 'zwijnsverzekering' in Adegem 

Op zondag 1 2  januari , juist na de Vespers, hield E .H .  Pu issant, bestuurder te Zelzate, in 
de zaal van Louis Boels een voordracht met het doel een 'zwijnsverzekering' te stichten. 
De spreker betoogde dat zo een verzekering een goede zaak was voor de werkman en 
de kleine landbouwer, want de sterfte van het varken was een klein drama bij veel 
gezinnen. Met een kleine premie kon men zich daartegen verzekeren. Erevoorzitter werd 
pastoor De Troyer en voorzitter burgemeester Leopold Van Waetermeulen, senior. 
Ondervoorzitter werd schepen Charles Potvl iege (WB 1 2  en 1 9  januari 1 908) . 

Jaarl ijks concert van de fanfare van Adegem 

Op zondag 26 januari hield de fanfare 'De Verenigde Vrienden' haar jaarlijkse concert in 
de zaal Boels op het Dorp. De beste plaatsen kostten één frank, de andere een halve 
frank. Het was streng verboden in de zaal te roken. Het programma was als volgt: 
1ste deel: 1. Openingsstuk voor Fanfaren; 2. Kluchtlied; 3. Een getrouwe knecht, drama 
in 3 bedrijven. 15 minuten rust. 
2de deel: 1 .  Een bakker par velo, blijspel in 1 bedrijf; 2. Romance; 3. De slimme 
schaapherder, komisch zangspel (WB 1 9  januari 1 908) . 
I n  het verslag over het concert zwaaide men met lof naar de spelers Honoré Blancke,  
Camiel Van Landschoot, Edmond Martens, Alfred De Keyser en August Schyvinck voor 1 31 7 
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hun vertolking in het drama Een getrouwe knecht. Voor het bl ijspel Een bakker per velo 
leverden Arthur  en Leopold De Pré een mooie vertolking. I n  het zangspel De slimme 
schaapherder was er een meesterlijke vertolking van schaapherder Leopold De Pré, 
bijgestaan door de heren Blomme, Martens, De Keyser en Savat (WB 2 februari 1 908) . 

Men verdiende goed geld in Amerika 

I n  de laatste maanden was er wat d iscussie ontstaan over het feit of men in Amerika nog 
goed zijn kost kon verdienen. Eduard Versluys vanuit Moline gaf daarover u itleg in een 
brief. Een man verdiende volgens hem minstens 8 fr. per dag, maar eerder 1 2  tot 20 frank. 
Henri Buysse uit Kleit verdiende wel 35 frank per dag en een man met twee paarden won 
25 tot 50 frank, afhankelijk van het soort werk. In zijn beginperiode woonde Eduard veel 
noordel ijker, waar het heel koud was. N u  ging hij wonen in Moline en daar wat het 
aangenaam weer. H ij besloot dat het nog altijd goed was in Amerika (WB 5 januari 1 908). 
Zijn mening werd niet door iedereen gedeeld (WB 2 februari 1 908) . 

Een tweede brief uit Amerika is deie van Jeef 
Van Vooren t  van Bede , die over een drietal jaren 
te Maldeghem getrouw d is met Emma Van Pou
cke, en d�e schrijft uit Moline het volgende- : 

Mij nheer Parrin , 

Met de Yernieuwing des j aars 1end ik u liet 
geld voor Hèt Weekblad, Toor 1908. Er woI""dt 
bier nu te Moline ook eene \7laamsche -gaset ge
drukt , die den naam draagt van " Ga1ette van 
Moline tJ en 2. dollars kost per jaar. 

Sedert dat er .eene Belgische kerk te Moline 

staat ,  ben ik ook kerkianger geworden en heb ik 
met Kerstdag de kerstmis helpen 1ingen : het was 

eene nieuwe mis in 3 partijen . WJj sijn met 14 
1angers en al goede stemma� . Den orgelist ia Tan 

Ruil elede met name Cyr1el De Vogelaere. Ik 
ling t ed�n tenor, met drie sangws hehb ij 

n 61 stli d geJODgen en h was opr �ht scho n" 

Tot slot mag ik u 1eggen , M P.af:1� . 
nder r nie eest b n l 

Je f 

Brief van Jozef Van Vooren uit Ede, getrouwd met Emma Van Poucke uit Maldegem. 
Hij maakte melding van het ontstaan van het Vlaamse dagblad 'Gazette van Moline'. 



Fietsenmaker Emiel Ysebaert verhuisde naar de Noordstraat 
Emiel Ysebaert l iet weten dat hij van de Vakestraat verhuisde naar de hoek van de 
Noorstraat n r. 1 .  Hij verkocht de merken Naumanne, Brennabor, Opel, Star, Star diamond 
en 3 fusile, zowel n ieuwe als occasies. Hij bracht er niet alleen zijn magazijn over, maar 
ging er ook wonen (GM 2 februari 1 908) . 

Wielrijders ! 
Rijdt op 

A N it E B  B A N D E N 
door 't Gentsch fabri ek 

" Colonial Rubber , , 5té Ame 
v�rvn.ardigd1 en die overn1 voldoening 
gt;!veu 

A gent \'oor MALDEG EM EJ\'\IEL IJSEBAERT. 
Jaarlijks concert van de fanfare van Maldegem 
Op zondag 2 februari was er een lu isterrijk avondfeest van de fanfare 'Nut en Vermaak' 
met als programma: 
Eerste deel: 1. Openingsstuk door de Fanfaren; 2. Alleenspraak door J. V.; 3. Een 
geweten of geen, blijspel in één bedrijf; 4. Schouwvager en Molenaar, tweespraak door 
H.O. V. en A.L. 10  minuten rust. Tweede deel: 5. Muziekstuk door de fanfare; 6. Een 
Vlaamsche schoolmeester onder het schrikbewind (1 ste bedrijf); 7. Zang; 8. Een 
Vlaamsch schoolmeester onder het schrikbewind (2de bedrijf) (WB 2 februari 1 908) . 

Bij koninklijk besluit van 20 Februari,  is 
het burgerkruis van i6 klas verleend aan 
den heer Modest Foncke, Broeder· O verste 
in de aangenomene school te Maldeghem. 

Onze beste gelukwenschen. 

Eerste gemeenteraad in Middelburg op 11 februari 
Bij de verkiezingen van het voorgaande jaar was er geen strijd geweest bij gebrek aan 
een oppositiepartij . De rangorde van de gemeenteraadsleden was als volgt: 

Naam gemeenteraadslid 
Huyghe Jacob Bernard (schepen) 
Verstraete Francies Xaverius (burgemeester) 
Gheeraert lsidor Eduard 
Pyfferoen Jacob Bernard (schepen) 
Van Landschoot Charles Louis 
Van Hecke Victor 
Defonseca Camiel 

Aantal stemmen 
41 
34 
1 64 
1 81 

Datum verkozen 
01 .07 . 1 872 
1 6. 1 0. 1 887 
1 0. 1 0. 1 897 
1 5. 1 0. 1 899 
1 8. 1 0 . 1 903 
1 8 . 1 0. 1 903 
1 8 . 1 0. 1 903 



Gemeentesecretaris was Gustaaf Gheeraert. Jacob Bernard Huyghe werd met vijf 
stemmen opnieuw gekozen tot schepen; er was één wit briefje. Huyghe was al schepen 
sinds 8 juni  1 897. 

Een nieuwe pomp op de markt van Middelburg 

De ijzeren pomp op de markt was kapot gevroren en werd vervangen door een nieuwe 
pomp in gietijzer met als kostprijs 250 frank. De pomp diende behouden daar 'zij hoogst 
noodzakelijk was zowel voor het gerief als voor de gezondheid der inwoners dezer 
gemeente' (GR Middelburg 1 1 februari 1 908) . 

Zondagsschool voor meisjes in Kleit 

De zondagsschool zou op zondag 23 februari om 4 uur in de namiddag een 'schoon 
concert' geven in het klooster, schreef men in 't Weekblad (WB 9 februari 1 908) met als 
programma : 
Eerste deel: 1 .  Openingsstuk voor piano; 2. De vier pruimen, kluchtige tweespraak; 3. 
Romance; 4. Alice of de boetveerdige , drama in 3 bedrijven. Tien minuten rustpoos. 
Tweede deel: 1 .  De telefoon, blijspel in één bedrijf; 2. Romance; 3. De suikernichtjes, 
blijspel in één bedrijf; 4. De Bekoring, drijzang. Deuren open om 3.30 uur. Manspersonen 
werden niet toegelaten ! Prijzen van de plaatsen: eerste plaats 1 fr. en tweede plaats 0,50 
fr. (WB 1 6  februari 1 908). 
Verdienstelijke speelsters waren Amelie Borlé, Emma Lameire,  Sabina De Jaeger, Maria 
Van Hul le, Bertha, Ida en Romanie Bottel ier, Sidonie Dierckens, Livina Buysse, Romanie 
Compernolle, U rbanie De Baets, Emelie Cockhuyt, Bertha Goossens en Emma Vyncke 
(WB 1 maart 1 908) . 

Nieuwe Rapenbrug over het Schipdonkkanaal 

Het had bijna acht maanden geduurd eer de nieuwe ijzeren brug was gelegd en de 
mensen van de wijk Moerhuize moesten een grote omweg maken langs de vaart naar 
Strobrugge. Al leen de lantaarnpalen dienden nu nog te worden verplaatst. Men was nu 
begonnen een voetgangersbruggetje te leggen over het kanaal aan Celiebrug, zodat deze 
kon afgebroken worden en vervangen door een ijzeren brug (WB 1 6  februari 1 908) . 

De volgende Burgemeesters zij n ben oemd : 
Te Adeghem , M .  L.  Van Waetermeulen ; 
te Eekloo, M .  E .  D3uwe ; te Middelburg, M .  
F .  Verstraete ; t e  Wa tervliet, M .  P. Bm-ck
moes ; te Bellem, M. J. de Kerchova 
d'Exaerde ; te Bassevelde,  M. F. Vande 
Wattyne.  

Eedaflegging nieuw gemeentebestuur in Adegem 
Op 1 8  februari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en de volgende nieuwe leden 
legden de eed af: Charles Louis Potvliege, Maurits Neyt, Jules Herrebaut, Alfons 
Grootaert en Leopold Van Waetermeulen. De gemeenteraadsleden kozen Charles Louis 
Potvl iege en Camiel De Wispelaere tot schepen. Leopold Van Waetermeulen was 
ondertussen herbenoemd tot burgemeester (WB 1 6  februari 1 908). In het verslag stond 
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Naam gemeenteraadslid 
Van Waetermeulen Leopold {burg.)  
Potvliege Charles (schepen) 
Verstrynge Bernard 
Van Damme Henri 
De Wispelaere Camiel (schepen) 
Matthys-Vyncke Petrus 
Verstrynge Charles Louis 
Claeys Charles 
Neyt Maurits 
Herrebaut Jules 
Grootaert Alfons 

datum schepen/burg. 
21 .03. 1 889 
1 6.04. 1 889 

1 8.02 . 1 908 

Overlijden van pater August Van Mul lem 

Datum verkozen 
29. 1 0. 1 878 
29. 1 0. 1 878 
1 9. 1 0. 1 890 
1 7. 1 1 . 1 895 
1 7. 1 1 . 1 895 
1 7. 1 1 . 1 895 
1 8. 1 0. 1 903 
1 8. 1 0. 1 903 
20. 1 0. 1 907 
20. 1 0. 1 907 
20. 1 0. 1 907 

Pater August Van Mul lem was lid van de jezuïetenorde en stierf in het klooster in Drongen 
in de ouderdom van 82 jaar. Hij had 62 jaar geestelijk leven achter de rug en preekte in 
de voornaamste steden van België. Vooral in Gent had hij succes, waar h ij veel volk naar 
zijn sermoenen lokte. Pater Van Mullem preekte ook menigmaal in Maldegem. Hij was 
een neef van burgemeester Désiré Van Mullem (WB 1 6  februari 1 908). 

Zending in Adegem 
Op zaterdag 1 5  februari begon de vernieuwing van de H. Zending. Twee paters 
Redemptoristen preekten de sermoenen. (WB 1 6  februari 1 908) . 

A d �g h e m .  - Heàen Zaterdag begint 
alhier de vern ieuwing der H .  Zending. 
Twee Paters zul len de sermoenen prediken. 

Verslag concert St.-Barbara in Maldegem 

Het concert gegeven op de jaarlijkse algemene vergadering van de maatschappij Sinte
Barbara's Gilde was goed gelukt en lokte veel volk. De meisjes die gespeeld en 
gezongen hadden waren Emma Vanden Bossche, Ju l ienne H imschoot, Ju l ienne 
Willemarck, Maria Van de Kerckhover, Pelagie De Lange, Lena en Bertha Savat, 
Clothi lde Borgonjon, Al ice De Baets, Leonie De Clerck, Helena Savat, Marie Baert, Elodie 
De Love, Rosalie De Baere, Martha Borgonjon, Marie Versluys, Zulma De Sloovere en 
juffrouw Zulma, onderwijzeres bij de Zusters Maricolen (WB 1 6.02. 1 908) . 

Overlijden van nijveraar Albert Van Oye 

Albert Van Oye was provincieraadslid van het kanton Eeklo en voorzitter van de 
Koophandelskamer. Hij was in Brugge geboren op 30 ju l i  1 846 en gehuwd met Caroline 
Pety de Thozée. Officieel woonde hij in de Statiestraat nr. 65, maar had zijn tweede 
verblijf in Sint-Gi l l is bij Brussel ,  waar hij stierf op 1 7  februari 1 908. Men schreef over hem 
het volgende: 't Was hij die te Maldegem en te Kaprijke de mandennijverheid op brede 
voet ingericht heeft, die sedert jaren een bron van welvaart is van menige werkman (WB 
1 6  februari 1 908). Op dinsdag 25 februari had te Maldegem een l ijkdienst plaats in 
aanwezigheid van alle notabelen van de gemeente. Ook al de werklieden en meisjes van 
de mandenfabriek van Maldegem en de werksters van Kaprijke waren aanwezig (WB 1 
maart 1 908) . l 321 



Overl ijden van de moeder van Maurits De Weert in Brugge 

Adelaïde Wil lems, moeder van Maurits De Weert, schepen in Gent, stierf in februari in 
Brugge. Ze was geboren in  Adegem op 31  augustus 1 828 als dochter van Phi l ippus 
Ferdinandus en Sophia Tytgadt. Ze was een telg uit de gekende familie Wil lems, heren 
van Malecote. Ze was getrouwd met oud-burgemeester Desiré De Weert van Adegem 
(WB 01 .03 . 1 908) .  

Te betalen voor Kongo 

In een wetsontwerp werden de bedragen genoemd die de Staat moest betalen voor de 
overname van Kongo. Prins Albert zou een jaarlij kse rente krijgen van 1 20 000 frank en 
prinses Clementina {dochter van Leopold I l )  een van 75 000 frank (WB 8 maart 1 908) . 

Boerh >3n Waartî icht�rs ( Pider De \Vi ndt),  
van Ste kene, zen d t  o n s  het h ier volgend 
ged i ch t ter o pname, o Y"er de o vern a me van 
d en Congo : 
De Congo ! de Congo 1 wat aardlie dingen 1 
W at schroml�ko tooren voor Koning �n Land 1 
Die weer ' t  mmisterie kapot zal doen springen, 
Omdat · t n iet wil buigen voor boeien en band. 

De Koning wil Belgen den CODiO doen koopen, 
En stelt 't hoog bewind zijn conditiën voor, 
.Maar zil3, in de kamers, daar zij n er met hoop en, 
Die stemmen er tegen, zo� kan ' t er niet door. 

De Koning wil 't beste gedeelt voor zijn eigen, 
De streke waar groeit den i vooir en oatchou, 
't On vruchtbaar geweste zqu België krijgen . . 
Ho ! ho ! Leopold, roept het volk, waar naar toe 1 1  
' t  Domein van de K roon is men ook niet genegen ; 
Wat etaat er den Koning nu verder te doen 1 
't Domein zou hij afstaan, maar vraagt daar in tegen 
Zoo zeit men, een twee honderd_ vijftig milj oen. _ 
Voor Brussel, Oostende, voor prach tmonumenten, 
Zoo nutteloos worden milj oenen verknoeid. 
0 boeren en burl?:era, splnt af uwe centen, · 
In lasten - dat t geld op den rugge u nu groeit 1 
G azetten b ebo!Ien de Congo, bedriegen 
En maken het volk: niets als fabelen wijEt . . 
Wat kunnen die d uivelsche bladjes toch liegen, 
Ze krijgen daarvoor een.en zekeren prijs. 

Boerken Waardichters of Pieter De Windt l iet zijn licht schijnen over het 
Kongo-vraagstuk. 



Opvoeding van dochters 
Vele dochters trouwden niet, ze bleven thuis bij vader en moeder, en menig moeder 
maakte zich daar zorgen over. Zie hier enkele raadgevingen om met meer kans de 
dochter aan de man te brengen: 
- Moeders, leert uwe dochters alle huiswerk, eten koken, schuren, wassen, strijken , 

kousen stoppen, naaien, knoppen aanzetten, broeken lappen en ook een hemd 
maken. 

- Leer hen ook een reine, goede keuken te onderhouden,  want dit spaart kosten voor 
dokter en apotheker. 

- Leert hun gezond brood bakken. Veel jonggehuwden kunnen wel beignets, wafels, 
pateetjes en zo meer bakken, maar brood dat is te gemeen. Maar de man heeft een 
goede boterham nodig. 

- Leert hen de waarde kennen van het geld en wie meer u itgeeft dan dat men ontvangt, 
komt in armoede. Dus de tering naar de nering zetten .  
Moeders, zorg dat uw dochters weten dat een net kleed, hoewel gelapt, doch betaald, 
beter staat dan een zijden , dat, op zijn Maldegems gezegd, op de balken geschreven 
staat. Kom nooit op straat met een kleed dat n iet betaald is, zei een moeder aan haar 
pas getrouwde dochter. 

- Leert hen ook nog door jouw voorbeeld, rechtschapen zijn ,  en al le bedriegerijen 
verfoeien (WB 8 maart 1 908) . 

Kiesvergadering in Middelburg en Donk 
De heren 't Kint de Roodebeke en Arthur Verhaegen kwamen spreken in het 
gemeentehuis in Middelburg op zondag 1 5  maart om 1 1  uur in de voormiddag. De 
vergadering werd voorgezeten door de geestel ijke en wereld l ij ke overheden en 
bijgewoond door al le kiezers. Er  werd gesproken over onderwijs ,  social isme, 
grenskwesties enz. Regelmatig werden ze onderbroken door de aanwezigen en onthaald 
op handgeklap. De auteur van het artikel Bladelin besloot met te stel len dat het vrije, doch 
rustige en godsdienstige Middelburg in de kiezing van Mei zijn plicht zou weten te doen. 
I n  de namiddag na de Vespers werden de sprekers verwacht in  Donk in  de 
gemeenteschool (WB 23 maart 1 908) . De aanstaande Kamerverkiezingen gingen door op 
24 mei in de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg, Luik en Henegouwen. 

Een cinematograaf in Maldegem 

Vanaf zondag 22 maart werden er vertoningen gegeven op de Markt door de Duitser 
Geissler, directeur van American Electro Cinématographe. Men had de beschikking over 
meer dan twee duizend verschillige tafereelen en welke zullen gegeven worden in 
levende grootte en in kleuren, zonder eenige beving. 

De American Electro Cinématographe 
D i recteur  Robert Geisslcr 

is Le ::rY.I: .A L .O E G H E � voor de cersLe mnal aangekomen met zijne groole inrichting: , en zal van af ZON DAG, 22 M AAR'f eene serie 
van verlooningen uit • ,zijn grooten repertorium geven , welke meer dan 
twee duizend verschillige tafereelen bevat, en welke zu llen 
gegeTen worden in levende grootte en in kleu ran, zonder eenige 
beving. 



324 \ 

Op d insdagavond 24 maart was er een grote galavertoning, waarin de geboorte, de 
kinderjaren, het openbaar leven, de passie en de dood van Onzen Heer Jezus-Christus, 
in 45 gekleurde tafereelen getoond werd. Overal in België had de vertoning een geweldig 
succes. Er werd niets vertoond dat strijdig was met de goede zeden. De elektrische 
verlichting werd voortgebracht door een stoommachine van 45 paarden. 
De kostprijs bedroeg 1 fr. voor een voorbehouden plaats en de andere 0,75 fr. , 0,50 fr. of 
0,30 fr. volgens de plaatsing (WB 1 5  maart 1 908) . 

Problemen met het station van Adegem 

Het gouvernement heeft nu eindelijk eens een lesje gehad, zo opende een artikel in 't 
Getrouwe. Wat was er gebeurd? Advocaat Tuypens was in Adegem van de trein gestapt 
en had zijn voet verstuikt en hij spande onmiddell ij k  een proces in .  H ij won dat proces en 
men was nu bl ij dat er toch iemand was die de Staat eens de les spelde. Advocaat 
Tuypens had vier weken thuis gezeten en kon aldus niet naar zijn werk als griffier op het 
vredegerecht in Kaprijke. N iet alleen stopte de trein in Adegem op een plaats waar men 
diep naar beneden moest springen, maar hij bleef ook te kort stilstaan. Voor jonge 
mensen was dat geen probleem, maar de oudjes geraakten er n iet op tijd af en velen 
reden tegen hun goesting een station verder. Men gaf de raad om voortaan aan de 
noodbel te trekken, zodat de trein moest terugkeren (GM 29 maart 1 908). 

Een nieuwe lagere school op de Doorn? 

Dat was toch het voorstel dat de heren Charles en Edmond Dhont, grondeigenaars in 
Brugge en Maldegem, deden in een brief d.d. 1 4  maart. Ze waren bereid de grond te 
schenken, plus een gift van 2 000 frank. U iteindelijk zou er maar een kleine 4 000 frank 
ten laste van de gemeente zijn . In de wijk den Doorn waren er veel kinderen tussen de 3 
en 1 O jaar, waaronder 43 kinderen boven de 6 jaar. Gemeenteraadslid Frederik Dhont 
drong sterk aan om het voorstel van zijn broers aan te nemen, maar de gemeenteraad 
verwierp het met 6 tegen 5 stemmen (GR Maldegem 31 maart 1 908) . 

Eerste Communie van Jozef De Lil le 

Bij zijn Eerste Communie verscheen er in 't Getrouwe van 5 apri l  een gedichtje van Jozef 
De Li l le met de volgende tekst: 

1 .Mij lacht de wereld tegen 
Door de open wijde poort, 
En stout en onverlegen, 
Zet ik mijn stappen voort. 

2. Want dezen vroegen morgen 
was ik bij Hem te gast, 
Die 's werelds last en zorgen 
Houdt in zijn Handen vast. 

3. 'k Heb mij aan Hem gegeven 
En hij gaf zich aan mij: 
De schoonste dag van 't leven 
Ontwaakte klaar en blij. 

4. Aan Jezus al mijn dagen, 
Met last en lust, en, voort 
Al naar zijn welbehagen 
Stap ik naar 's Hemels poort. 

E E R S T E  C D M  M UNIE.: Alle slachlvan Kerk boeken. Paterno t\ers. eel e n .�· 
in den Boek winkel van G. PAllRIN, Statie.straat, 91 Mald eghem. - Goed,koope pl'l]WL 



De molen De Vos aan het station van Maldegem brak af 
Op donderdag 9 april brak de molen van Petrus De Vos plots af en dat gelukkig zonder 
persoonlijke ongeval len . Was het een minuut later gebeurd, er waren zeker 3 à 4 doden. 
De oorzaak was enerzijds de ouderdom, maar anderzijds had men teveel zakken op één 
kant gelegd. Na onderzoek bleek dat de staak gans vermolmd was. Men dacht dat de 
molen wel 200 jaar oud was. De molen was 73 jaar geleden van de Speye, waar h ij op 
een heuveltje stond langs de Ede, naar de plaats aan het station gebracht. Hij was pas 
het voorgaande jaar gekocht van de erven van de fami l ie de Schietere de Lophem (GM 
19 april 1 908) . 

Serafien Goethals uit Adegem maakte reclame voor zijn waren 

Met 'Vrienden, vooraleer gij uwe aankoopen doet, begeeft u eerst en vooral bij S. 
Goetha/s-Boe/s tot Adegem, daar zult gij den grootsten keus vinden van alle soorten van 
beelden, kruisen en cylinderglazen van alle grootte aan een ongeloof/ijken kleinen prijs' 
prees Serafien Goethals zijn koopwaar aan. Maar hij verkocht nog andere waren, zoals 
kaders, prenten, spiegels en meda/ions, waarvan de eenvoudigste aan 1 ,25 frank, maar 
ook nog gleierwerk, glas en steenpotten. Komt zien, zei hij, en ge zult overtuigd zijn. 
Serafien Goethals was een gekend en gewaardeerd kunstenaar, vooral gekend voor het 
maken van beelden (GM 1 0  mei 1 908). H ij was de vader van onder anderen Jozef, Alfons 
en Aloïs Goethals. 

Serafien Goethals samen met zijn vrouw Julia Boels. 

De Maldegemse Peerdenverzekering 

De verzekering schreef voor dat bij sterfte van een paard, dat paard diende verkocht. 
Daarvoor schreef men een aanbesteding uit voor de periode van 1 2  mei tot 31 december 
1 908. Aanbiedingen dienden vóór 1 1  mei gericht aan onderpastoor Van Droogenbroeck, 
secretaris van de Peerdenverzekering. I n l ichtingen kon men bekomen bij het bestuur: 
voorzitter Leopold Perquy, Désiré De Candt, P. Cuelenaere en Jac. De Vl ieger (leden voor 
Maldegem), Leopold Van Waetermeulen en Louis De Bruyckere (leden voor Adegem), 
Pieter Cools (l id voor Middelburg},  Jan De Geeter en Pieter De Sutter (leden voor Sint
Laureins) (WB 26 apri l 1 908) . Het contract werd toegewezen aan lsidoor Van Houcke 
(Akkers) en bij een dood paard diende de wijkmeester hem te verwittigen . 

Katholieke meeting In Maldegem op 1 o mei 

In Maldegem was er een meeting met als sprekers senator graaf 't Kint de Roodenbeke, 
vqlksvertegenwoordiger August Verhaegen en kamervoorzitter Cooreman . Senator 't Kint 
de Roodenbeke wees op de vele inspanningen voor het onderwijs die nu hun vruchten / 325� 
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afwierpen .  Voor twintig jaar waren er bij de lotelingen nog 1 2  % die ongeleerd waren,  nu 
nog 8 %. Volksvertegenwoordiger Cooreman sprak over de Kongo-kwestie en verdedigde 
de overname. Zijn betoog was dat België veel geïnvesteerd had in Kongo en dat het nu 
tijd was om te oogsten. We mochten Kongo niet wegschenken aan anderen. De heer 
Verhaegen besprak dan verder enkele Maldegemse belangen zoals een qaurantaine-stal 
voor de koeien in Strobrugge (nu moest men naar Zelzate) , de overname van de 
steenweg Aalter-Maldegem, de vergrotingswerken van het Maldegemse station en het 
aanbrengen van nieuwe wielrijdersbanen. Hij pleitte ook voor de aanleg van een vaartje 
van Boekhoute naar de zee, zoals Phi l ippine 1 0  jaar geleden eer een gekregen had (GM 
en WB 1 7  mei  1 908). 

Wetgevende kieziogen van 24 Mei� 
Iedereen wordt vriendelijk uit�enoq,digd 

tot de meetin&? van Zondag iO Mei. . 

i0 Te CLEYT in de Meisjesschool_om 2- t/2· 
uur. 

2° Te MALDEGHEM in ' t  lokàal om 4 uur; 

Kiezers van Maldeghem ,  gaat 
morgen Zondag allen naar de 
Kiesvergadering in 't lokaal der 
Burgersgilde , Statiestraat, ge 
zult daar felle mannen hooren. 
Niemand mag ontbreken, en ·de 
vergadering begipt.om_4 ure stipt 

De eerste vliegmeeting in België vanaf 23 mei in Gent-Oostakker 

Vliegenier Henri Farman besloot zijn vliegproeven te wagen op een plaats aan de 
dokken, 700 m breed en 2 km lang. Victor De Li l le maakte in 't Getrouwe een teken ing 
van de vl iegmachine van Farman en schreef: 'Het vliegt eigenlijk zelf niet, Farman zit in 
een machien dat vliegt en 't is een motor gelijk van een automobiel, maar veel feller en 
lichter, die wind maakt en hem omhoog houdt. 'k Raad iedereen aan van er niet onder 
noch erop te gaan staan'. Men verwachtte zeer veel volk op de meeting die verschi l lende 
dagen duurde. Op donderdag 28 mei was Victor De Lille zelf gaan kijken en de 
vliegproeven lukten niet helemaal . 's Avonds vloog Farman toch nog tot 1 500 m ver en 
3 m hoog. In de volgende dagen bereikte hij al een hoogte van 1 2  m. (GM 31 mei 1 908) . 

::à . --� . . . . t " -"�.-... .,. ,  ·- �\, 
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Farman bij een van zijn vliegpogingen. Henri Farman 
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I n  de haven van Gent heeft men ter zijner gedachtenis een straat naar Farman genoemd. 
Herinneren we er nog eens aan dat de gebroeders Wright als eersten konden vliegen in  
december 1 903, dus nog geen vijf jaar eerder. 

De Li l le besloot een van zijn artikels als volgt: 'Hoor eens, het is een uitgemaakte zaak: 
men vliegt. 't Is wel juist de mensch zelf niet, maar hij zit op een automobiel in de lucht. 
Van achter is er een waaier die 't gevaarte voort steekt gelijk de schroef op de schepen 
en groote schermen doen het evenwicht houden op en neere, terwijl ze ook een roer 
hebben gelijk de steert van een visch. Dat zal nog alle dagen verbeteren en als we 't geluk 
hebben nog wat te leven, zullen wij ze boven ons hoofd zien op weg van Brugge naar 
Gent. Wee hem die zulk een gevaarte op zijnen kop krijgt. Maar wee ook de vliegers (GM . 
1 0  oktober 1 908) . 

Farman zou in 1 91 2  samen met zijn broer Maurice verschi l lende vliegtuigen bouwen in 
zijn fabriek 'Henri Farman Aeroplanes'. Farman was zeer succesvol en vliegtuigen van 
Farman werden zelfs gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Franse en Engelse 
luchtmacht. 

Kleitse zangers 

Men had al lang niet meer gehoord van de Kleitse Zangers, maar nu waren ze daar terug. 
Op donderdag 1 8  jun i  stapten zij met de trommel op kop door het dorp, nu en dan een 
lied zingend. In de Doornstraat brachten ze een serenade aan hun deken Bauwens en 
overhandigden hem zijn mooi getekend portret. Na een aanspraak en verwelkoming door 
de deken werden de zanger� op hesp en bier onthaald. De straat was versierd en er stond 
zelfs een arke (GM 21 jun i  1 908) . 

De Staat nam de weg van Maldegem naar Aalter over 

Woensdag 24 juni  werd de steenweg van Aalter naar Maldegem door de Staat 
overgenomen. De drie barelen op die weg zouden weggenomen worden en kon men in 
de toekomst op de weg rijden zonder te betalen (WB 28 juni  1 908) . 

Viering van brandweercommandant Eduard Buyssens 

Eduard Buyssens kreeg de herinneringsmedail le van de Koning samen met Jan 
Grootaert, Louis De Lil le, Eduard De Bruyckere, Camiel Bollé, Jan en Eduard Borgonjon, 
al len leden van de vrijwi l l ige brandweer. Brandweercommandant Buyssens werd 
uitgebreid gevierd door zijn buren en apotheker Van den Broucke las een brief voor 
waarin zijn verdiensten tijdens 25 jaar dienst werden geschetst. Na de pistolets met hespe 
en bier en sigaren, bezochten zij nog eenige herbergen. Het spuitekot was met vlaggen 
en groen versierd (WB 1 9  ju l i  1 908 en GM 9 augustus 1 908). 

Ruzie tussen uitgevers van dagbladen 
Victor De Lille werd veroordeeld in een rechtszaak. Toen zijn zoon Jozef tot driemaal toe 
slagen had gekregen van een medeleerl ing, ging Victor naar de Broederschool en nam 
daar het recht in eigen handen onder toezicht van broeder-overste. De jongen werd 
echter ziek, wel l icht volgens Victor omdat hij de dag ervoor een slag gekregen had van 
een kloef van een andere leerl ing. 
De concurrerende weekbladen maakten die veroordeling graag bekend. De Li l le 
reageerde als volgt in zijn weekblad: ' In den zaak van die schooljongen is de uitspraak 

328 1 geweest 50 fr. boete voorwaardelijk en 438 fr. schadevergoeding. Ze vroegen er 738. We 



zijn dadelijk in beroep gegaan. Meteen is per deurwaarder aan Parrin en Standaert, 
uitgevers alhier, beteekenis gedaan om voor de rechtbank te verschijnen, om overeen te 
komen over den eisch ons te betalen elk de som van 3. 000 francs voor eerherstel/ing' 
(GM 1 9  jul i  1 908) . 

De zomerkermis van Adegem 
Op zondag was er een muziekfeest en op maandag een velokoers, met als onderdeel een 
koers voor gemeentenaren. De uitslag was als volgt: 1 .  Maurits Blondia; 2.  August De 
Metsenaere; 3. Camiel Cru l ;  4. Edward Bonne; 5. Arthur Bonne; 6. Alfons Borgonjon. De 
dinsdag was er een bol l ing met 1 50 frank prijzen (WB 1 9  juli 1 908) . 

P R Ir� S Iî � U P .z B .  
K LEIT. 

De prijskampen met de Krul bol, gratis geschonken 
door de Edele Heeren Charles en Edmond Dhont, 
voor de inwoners der gemeente Maldeghem boven 
de 1 5  j aar, op Kleit, sullen pl aats hebben : 

46 Bolling op Pa"J)lngloo, op Zondag 16  Oogst, bij de 
Wed. De Lod der. Prij zen : 1 5, 10, 8, 7, 5, 5 fr. 

Op de Bol l ingen is het lotin g voor maat zonder Inleg te betalen. Opgelet liefhebbers, na 2 uren wordt 
niemand meer aan vaard. 

· 

. De Commissie : F. Longueville, Fr. Roels, C. Sta&Itt[s, L. Dhoore, Fr. Vanden Drlessehe, F. Van !4nd-· 1..euoot. 

Viering van het gouden jubi leum van de Balpijpmaatschappij 
Op zondag 23 augustus vierde de Balpijpmaatschappij 'Melda's Getrouwe Broeders' haar 
gouden jubileum, alsook dat van haar voorzitter Désiré De Meyere. Deze maatschappij 
werd gesticht op het Molentje en Désiré De Meyeres was 50 jaar hoofdman gebleven.  Om 
1 5  uur  vertrok een stoet aan het lokaal van Louis Gei rnaert ,  Molentje .  Vele 
maatschappijen namen deel en stapten mee met hun vaandel .  Aan de voorzitter 
overhandigde men zijn portret, gemaakt door fotograaf René Fiers van Kleit. Daarna trok 
de stoet met de jubi laris door de voornaamste straten. 's Avonds was er verlichting van 
het lokaal en vuurwerk. 's Maandags gaf de jubi laris een banket, waarbij Pieter Borgonjon 
een aanspraak hield, die de 79-jarige man sterk ontroerde. Op maandag legde fotograaf 
René Fiers de ganse groep vast op de gevoelige plaat. Al deze feesten werden 
opgeluisterd door de muziekmaatschappij Sint-Ceci l ia (WB 09.08 . 1 908). i 329 



U itslag van de Broederschool van Maldegem 

Ziehier enkele eerste prijzen bij de prijsuitdel ing van de Sint-Antoniusschool in Maldegem, 
bestuurd door de broeders hiëronymieten (WB 23.08 . 1 908) .  

1 ste Franse klas 
2de Franse klas 
1 ste studiejaar (hogere graad) 
4de studiejaar (middelbare graad) 
3de studiejaar B 
3de studiejaar A 
2de studiejaar B 
2de studiejaar A 
1 ste studiejaar B 
1 ste studiejaar A 

Debbaut Emiel 
Perquy Jul iaan 
Bollé Camiel 
Cromheecke Camiel 
Borgonjon Gaston 
Dobbelaere Medard 
Van Damme Jozef 
Cromheecke Cyriel 
Roeges Jan 
Van Leene Gaston 

De school onderscheidde zich ook nationaal ,  want een leerling van broeder-overste 
Raphaël en een van b roeder Polycarpus behaalden een d iploma met grote 
onderscheiding op een landbouwwedstrijd .  

Charles Dhont van het Princeveld stond op zi jn rechten 

Charles Dhont vroeg aan de heer Parrin zijn brief over de steenweg Aalter-Maldegem 
integraal op te nemen in zijn  weekblàd. In de brief stond dat de barelen al vanaf 1 
september zouden weggenomen worden in plaats van op 1 januari 1 909. Charles Dhont 
meende dat h ij de pluimen OJ? zijn hoed mocht steken, want hij had die verbetering tot 
stand gebracht. H ij besloot met 'Cuique suum' of 'iedereen het zijne' .  H ij tekende zijn brief 
met Ch.  Dhont, advocaat en voorzitter van de naamloze vennootschap 'Steenweg 
Maldeghem-Aelter' (WB 30.08 . 1 908) .  

Een pensionaat voor Franse jongens in Sluis 
Door de wet op de scheiding van Kerk en Staat in 1 905 in Frankrijk werd geen enkele 
eredienst meer erkend. Als gevolg daarvan verbood een decreet dat rel igieuze 
gemeenschappen nog onderwijs gaven in eigen scholen. De broeders van de christelijke 
scholen in St.-Omer zochten daarom een vestigingsplaats in het buitenland. Nadat ze 
geen toestemming kregen om zo'n school in �elgië te openen, trokken ze naar Sluis. 
In 1 907 werd de eerste steen gelegd van een nieuwe school genaamd Saint-Joseph en 
begin oktober 1 908 kon de school starten. Vooral Franse jongeren volgden er les, maar 
ook enkele leerlingen uit het Meetjesland. Slechts 40 Franse leerl ingen kwamen niet over 
naar Sluis. De lekenleraren huurden een huis in Sluis of Aardenburg. Op 6 oktober waren 
er 325 Franse leerl ingen in het pensionaat. De school kende een grote bloei en telde in 
1 91 3  zelfs 484 Franse leerl ingen. 
Er was enkel onderwijs in het Frans, want de leraars hadden geen Nederlands diploma. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zaten de leerlingen in het neutrale Nederland vier jaar 
afgesloten van hun vaderland. Bij de oorlogsdreiging in 1 939 werd de school definitief 
gesloten. De laatste resten van de schoolgebouwen verdwenen pas in 2000. 

Eduard Van Reybroeck deed het goed als renner 
N iet al leen het aantal fietsen nam snel toe, maar ook de wielersport werd steeds 
populairder. Voor de wedstrijd Oostende-Brussel op zondag 23 augustus schreven er 45 

330 1 l iefhebbers in .  Eduard Van Reybroeck uit Maldegem eindigde vijfde in een tijd van 4 uur 



De ingang van het instituut Saint-Joseph. 

Saint-Joseph L'Ecluse 

Ruime speelplaats voor sport en spel. 



37 minuten en 30 seconden over een afstand van 1 25 km. De winnaar Dochain Auchain 
u it Namen won en reed ca. 29 km per uur. Het was zeer slecht weer en ze kwamen 
doornat aan. Een van de renners was afgestapt in Maldegem, had zijn kleren laten drogen 
en was met de trein naar huis gereden (WB 30.08 . 1 908). 

In de koers Gent-Brugge-Oostende op zondag 30 augustus eindigde E .  Van Reybroeck 
negende. Op dinsdag 8 september won h ij de koers voor ingezetenen op Akker-kermis 
vóór Augustien Hoornaert, Camiel De Wispelaere en Jules De Waele. 

Legaat Ferdinand Van Brabandt uit Adegem 

Ferd inand Van Brabandt, gewezen hoefsmid, gestorven op 1 6  april 1 908 in Adegem, 
schonk bij testament enkele goederen aan de Kerkfabriek en de Burgerl ijke Godshuizen 
van Adegem. De g ift bestond uit een partij land van 39 a 50 ca plus een som van 1 000 
frank onder last van een eeuwigdurend jaargetijde met eenen zak tarwenbrood aan den 
arme te doen celebreren en zijnen naam ten eeuwigen dage in het jaargebed te laten 
schrijven in de parochiekerk van Adegem (GR Adegem 1 5  september 1 908). 

Prijsuitdel ing zondagsschool Maldegem 

Op zondag 27 september om 1 5  uur werden in de zaal van de Burgersgi lde de prijzen 
uitgereikt van de zondagsschool voor meisjes. Er werd ook toneel gespeeld en daarin 
onderscheidden zich vooral Emma Van den Bossche, Bertha en Helena Savat, Clothilde 
Borgonjon, Emma Vei rman, Magdalena Bollé, Helena Timmerman, Jul ienne Willemarck, 
Jul ienne Himschoot, Leonie De Clerck, Elodie De Love, Marie Baert, Pelagie De Lange, 
Alice De Baets en Maria Van de Kerckhove. Een speciale vermelding was bestemd voor 
Magdalena Van Hoorewed�r, dochter van de burgemeester van den Akker (WB 
04. 1 0. 1 908) .  

Een n ieuw gemeentewapen voor Maldegem? 
Het gemeentewapen was indertijd vastgelegd in het koninklijk besluit d.d. 24 november 
1 838, maar het was niet het juiste. Het was toen 'een wit (zilveren) veld met een rood kruis 
in vieren verdeeld, op den zoom twaalf ganzen naar het leven'. Om correct te zijn moest 
het echter zijn ' een gouden veld door een rood kruis in vieren verdeeld, op den zoom 
twaalf merletten, ook in 't rood, zoals men kan zien op de oude kaart van het Brugse Vrije, 
die in het stadhuis van Brugge hangt. Met merletten bedoelde men vogeltjes zonder bek 
of poten. Hetzelfde wapen kwam ook voor op een lakzegel in een oud resolutieboek van 
Maldegem. Het was ook het wapen van de aloude famil ie Van Maldeghem zoals nog te 
zien in de kerk van Maldegem. In 1 863 had men al eens tevergeefs geprobeerd een 
wijziging van het wapen te verkrijgen, maar nu werd een nieuwe poging ondernomen (GR 
2 oktober 1 908 Maldegem) .  

Velokoers voor vrouwen op Molentjeskermis 
I n  de beginperiode van de fiets werd het als niet passend beschouwd dat een vrouw per 
f iets reed. Een velokoers voor vrouwen zal wel opzien gebaard hebben. Op 
Molentjeskermis was er niet alleen een koers voor mannen (gewonnen door Eduard Van 
Reybroeck), een ringsteking met velo's, een loopkoers, maar ook een koers voor 
vrouwen. De uitslag was als volgt: 1 .  Celina De Brabandere; 2. Emma De Smet; 3. Emma 
Van Kerschaver; 4. Marie De Roo (WB 01 . 1 1 . 1 908). 
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Walter Notteboom 

1 .  Voorgeschiedenis 

Het vroegere hospitaal S int-Arnoldus - nu Tekenacademie - en het rustoord Sint-Jozef in 
de Mevrouw Courtmanslaan te Maldegem hebben een respectabele geschieden is. I n  
feite gaat de stichting terug tot de 1 3de eeuw, toen Arnold van Maldeghem, kanunnik van 
het kathedraal kapittel te Doornik, aan het Sint-Janshospitaal te Brugge een som geld 
bezette voor het onderhoud van een hospitaal dat hij i n  Maldegem had laten bouwen. 
Mettertijd verwaarloosde het Brugse hospitaal de Maldegemse stichting. I n  1 863 won 
kanunnik Andries het jarenlang aanslepende proces in verband met de bestemming van 
die aloude schenking. Het gevolg was dat er ineens middelen waren om in Maldegem,  
S int-Laureins en  Adegem gebouwen op te  richten, bestemd voor de verzorging van 
zieken en bejaarden. Maldegem ontving bovendien een royale gift van juffrouw Francisca 
Pecsteen, en zo werd daar in 1 864 door architect Carpentier begonnen met de bouw van 
de twee 'gestichten'. Gebouwen die uiterlijk weinig veranderd zijn ,  de sfeer u itstralen van 
anderhalve eeuw geleden en die het waard zijn bewaard te blijven. 

In het eerste gebouw, hospitaal Sint.-Arnoldus genoemd naar de schenker, werden zieken 
in een grote zaal verzorgd; het andere gebouw bood als rustoord een toevlucht voor de 
Maldegemse bejaarden .  Het hospitaal was in de 20ste eeuw nooit erkend door een 
mutualiteit, zodat het niet evolueerde tot een echt verzorgingscentrum. In de jaren vijftig 
van de vorige eeuw werden de laatste zieken dan ook overgebracht naar het aanpalende 
rustoord Sint-Jozef. Stilaan deed men bij ernstige ziekte enkel nog een beroep op de 
erkende hospitalen uit de streek. Al vanaf 1 871  stond in het hospitaal en in het 
ouderl ingengesticht de zorg voor zieken en bejaarden onder de hoede van zwartzusters 
augustinessen van Aalst. 

Een van de naoorlogse voorzitters van de zogenoemde COO, de Commissie van 
Openbare Onderstand, was Emiel Rys . Onder zijn bestuur werd een verbindingsvleugel 
tussen het rustoord en het hospitaal gebouwd. De kamers voor bejaarden die h ierin waren 
voorzien boden nu de mogelijkheid om de bejaarden al leen of per koppel te hu isvesten. 
Immers tot in de jaren vijftig waren de verblijfsruimten en de slaapzalen voor de 
kostgangers gemeenschappelijk. Dit bood vanzelfsprekend een zeer beperkt comfort en 
nog minder privacy. "Naar het rustoord gaan", om er zijn laatste levensjaren te sl ijten,  was 
in  die tijd geen bijzonder aantrekkel ijk vooruitzicht, hoe groot de toewijding van de zusters 
ook was. 



De accommodatie verschilde hemelsbreed van de toestand zoals we die nu kennen, 
zestig jaren later. Raymond De Clerck - opvolger van Emiel Rys en COO-voorzitter van 
1 958 tot 1 982 herinnert zich nog goed de leefomstandigheden uit de jaren vijftig en zestig. 
De materiële omkadering smeekte om verbetering en modernisering. Vooral prijst hij de 
offervaardigheid van een tiental zusters, die zo goed als onbezoldigd instonden voor de 
verzorging van de residenten.  Op aansturen van de plaatselijke huisdokters werd halfweg 
de jaren zestig een materniteit gebouwd. Hierover viel na enkel jaren het verdict dat het 
gebouw niet als materniteit kon functioneren, onder meer omdat het niet aan een erkend 
hospitaal was verbonden. In 1 967 werd een nieuwe vleugel gebouwd, haaks op de 
verbindingsgang. De opnamecapaciteit verhoogde opnieuw en ook het wooncomfort 
verbeterde sterk. 

In 1 97 1  telde het rustoord 22 personeelsleden - er waren dus heel wat leken 
aangeworven - en 91 verpleegden. Onder het bestuur van Raymond De Clerck werd ook 
gezorgd dat de zusters sociaal verzekerd waren. Bij het rustoord hoorde ook een 
boerderij , zij onderging verschi l lende verbouwingen en werd vanaf de jaren vijftig eigenl ijk 
n iet meer gebrui kt. Sti laan deden andere vormen van therapieën hun intrede om de 
bejaarden nog actief bezig te houden. 
Op zondag 31 oktober 1 971  werd met een groot feest 1 00 jaar aanwezigheid van de 
zwartzusters van Aalst in het rustoord St. -Jozef gevierd. Er  was een plechtige mis en een 
feestzitt ing in aanwezigheid van Mgr. �eonce Albert Van Peteghem, die de belangrijke rol 
van de zusters van Aalst in de Maldegemse bejaardenzorg beklemtoonde. 

Nog onder het bestuur  van f3aymond De Clerck werd gedacht aan nieuwe woonvormen 
voor bejaarden en i n it iat ief genomen voor de aankoop van gronden voor 
bejaardenwoningen.  Zij zul len onder een volgende legislatuur gebouwd worden. Het 
complex Lazarusbron werd het begin van een totaal n ieuwe OCMW-campus in 
Maldegem,  die in 2008 zijn voltooiing kende. Het oud hospitaal werd een periode gebruikt 
door het Nederlandse confectiebedrijf Van Kol lem om ten slotte de definitieve stek te 
worden voor de plaatselijke Tekenacademie. 

2. Het project onder Laurent Osaer, OCMW-voorzitter van 1 982 tot 2001 

Laurent Osaer was voorzitter van het OCMW gedurende drie periodes. Een belangrijke 
gebeurtenis in oktober 1 987: de laatste zusters van Aalst die hier actief zijn verlaten 
definitief het rustoord. Hun aantal is sterk geslonken en ook in hun eigen instel lingen 
kunnen zij verder zorgen voor hun bejaarde en zieke medezusters. Honderd zestien jaar 
hebben ze hun beste zorgen besteed aan zieken en ouderlingen in Maldegem. Hun 
heengaan verliep zoals ze hier hadden gewerkt: in stilte en bescheidenheid, zij wilden 
geen nadrukkelijke viering ,  maar kregen toch veel sympathie- en dankbetuigingen van de 
bevolking. 

Laurent Osaer heeft ondertussen ook zijn handen vol met de vernieuwing van het 
rustoord Sint-El isabeth in Adegem: zitzaal, bar, keuken en refter worden aangepast. De 
diensten gezins- en bejaardenhulp worden verder u itgebouwd en ook een poets- en 
klusjesdienst wordt opgericht. Al deze voorzieningen zorgen ervoor dat bejaarden langer 
in hun eigen woning kunnen bl ijven en minder vlug de stap naar het bejaardentehuis 
zetten. 



aldegem - Oud M"annenhuis. 

Sinds zijn oprichting in 1 864 was het rustoord Sint-Jozef bijna anderhalve eeuw in gebruik voor de bejaardenzorg. 
Gezicht op het gebouw rond 1 91 0. Bemerk uiterst rechts de boerderij. 

In december 1 993 wordt de site met dertig bejaardenwoningen, genoemd Lazarusbron in 
gebruik genomen. Er is ook een centrale accommodatie met gemeenschapszaal. Vele 
bejaarden, waaronder ook een aantal koppels, kiezen voor een dergelijke bescheiden 
maar praktische woning. Met de huurprijs worden leningen afbetaald en worden de 
gebouwen geleidelijk volle eigendom van de gemeente en het OCMW. Ook een gedeelte 
van het rustoord Sint-Jozef in Maldegem wordt aangepakt: de zitzaal en de keuken 
worden verbouwd en de brandbevei l iging wordt aangepast. In 1 997 wordt een nieuw 
administratief gebouw opgetrokken voor de OCMW-diensten en in de admin istratie doet 
de computer zijn intrede. 

In de derde legislatuur van Laurent Osaer wordt werk gemaakt van de aankoop van 
gronden in de omgeving van het rusthuis van Adegem en van Maldegem. In Maldegem 
zijn ze bestemd voor de opbouw van het n ieuwe Warmhof, daarnaast denkt men ook aan 
een tweede groep bejaardenwoningen. 

Ook voor Adegem was er het project bejaardenwoningen en serviceflats te bouwen met 
een klein dienstverleningscentrum. Het werd niet u itgevoerd, maar de optie blijft overeind. 
Het huidige culturele centrum Den Hoogen Pad en de parking bevinden zich op gronden, 
oorspronkelijk eigendom van het OCMW. 

Onder Laurent Osaer komt een nieuwe dynamiek in het personeelsbeleid. Voor de 
aanwerving van personeelsleden worden nieuwe procedures ingevoerd, functie- en 
taakbeschrijvingen worden opgesteld en het personeel wordt aangeworven met de hulp 
van externe bureaus. Ten slotte is er veel aandacht voor de plaatsing van politieke 
vluchtelingen, waarvoor het ministerie plaatsingstoelagen voorziet. 



Op weg naar een nieuw rusthuis 

Na de oplevering van de Lazarusbron in december 1 993 stelt zich de vraag of renovatie 
en uitbreiding van het rustoord S int-Jozef langs de Mevrouw Courtmanslaan nog 
perspectieven biedt. 
In mei 1 994 valt reeds het verdict: de verbouwing van dergelijke oude gebouwen, die 
dateren uit de 1 9de eeuw, is n iet meer verantwoord. Wil men voldoen aan de geldende 
strengere normen, en dan ook in aanmerking komen voor onmisbare subsidies, dan is de 
enige optie n ieuwbouw. OCMW en gemeentebestuur houden ernstig rekening met het 
advies van de Technische Diensten van het Vlaamse Gewest en na grondig afwegen 
wordt het besluit tot nieuwbouw genomen. Een nieuw rustoord dus, waarin ook de 
bejaarden van M iddelburg en Adegem een onderkomen zouden vinden. 

Het OCMW, met voorzitter Osaer en secretaris Daniël De Busschere, slaagt erin de 
nodige gronden aan te kopen tussen Gentsesteenweg en Katsweg. 
Voor de terreinen kunnen aangesneden worden, moet een BPA opgesteld worden, een 
langdurige en complexe onderneming. In overleg met AROHM {de stedenbouwkundige 
diensten) wordt de strategie vastgelegd voor de ruimtelijke ordening van het gebied en de 
mogelij ke bestemming: 
- h ierin worden de dertig bejaardenwoningen Lazarusbron opgenomen; 
- een tweede fase betreft de bouw van een nieuw rustoord in het binnengebied 

met 1 20 kamers, uitbreidbaar met 6Ó kamers; 
- een derde fase omvat de bouw van vijftien bejaardenwoningen aansluitend bij het 

nieuwgebouwde rusthuis; . 
- een vierde fase de bouw van dertig serviceflats eveneens aanslu itend bij het rusthuis; 
- en een vijfde fase: de bestemmingswijziging van het huidige rusthuis Sint-Jozef. 

Na de selectie van enkele ontwerpbureaus wordt het bureau A IKO uit Maldegem in de 
OCMW-raad van 1 7  januari 1 995 aangesteld als ontwerper van het rustoord. 
Op 28 februari 1 995 wordt in aanwezigheid van de heren Haemerlinck, Verburgh en 
Wil lems voor de Vlaamse Gemeenschap, de heer Laurent Osaer, voorzitter OCMW, de 
heer M ichiels, lid van de OCMW-raad, de heer De Busschere, secretaris, de heer Erik 
Rooze voor het OCMW, en de heer Van Suyt, hoofd techn ische d ienst en 
brandpreventieofficier het programma opgesteld: 

- Er  wordt een rustoord gebouwd voor in eerste fase 1 20 bedden, met een oppervlakte 
van 55 m2 per woongelegenheid; dit betekent een totale oppervlakte van 6600 m2• 

- De gemeente laat een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) opmaken voor het gebied, 
rekening houdend met de wensen van het OCMW, de grootste eigenaar in het 
planningsgebied. 

- Bij het Vlaamse Gewest wordt de zware V I PA (Vlaamse I nstel l ing voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden ) procedure opgestart voor het bekomen van de 
betoelaging. 

Vooraleer de bouwaanvraag kan ingediend worden is het wachten op de goedkeuring van 
het BPA, ondertussen loopt de V IPA-procedure. Op 1 4  februari 1 997 wordt de 
voorafgaande vergunning verleend door de Vlaamse minister van Cultuur, Welzijn en 
Gezin, de eerste stap in de VI PA-procedure. Op 1 8  mei 1 999 wordt het zorgstrategisch 
plan goedgekeurd door de OCMW-raad en op 26 november aanvaard door de minister, 
de tweede stap in de VI PA-procedure. 
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lnplantingsplan van het Warmhof. Vooraan in het midden de bejaardenwoningen Begijnewater. Hoger het drieledig 
gebouw: met links serviceflats Merlaen, midden dienstgebouw en cafétaria, rechts het Warmhof met 1 24 kamers. 
Links liggen de bejaardenwoningen Lazarusbron. 

Geanimeerd moment bij de eerste spadesteek op 26 maart 2005. Van rechts naar links: ir. architect Eric Verstraete, 
OCMW secretaris Piet Van Wambeke, ex-minister Adelheid Byttebier, voorzitter Marleen Van den Bussche, 
minister Inge Vervette, burgemeester Johan De Roo. 1 337 



Op 8 ju l i  1 999 wordt bij een Beslu it van de Vlaamse regering de subsidieerbare 
oppervlakte voor rustoorden van 55 m2 tot 65 m2 opgetrokken .  De OCMW-raad wenst van 
de geboden mogelij kheid gebruik te maken om het wooncomfort op te trekken door de 
creatie van ruimere kamers. Op 1 6  mei 2000 wordt beslist de grootte van de kamers te 
behouden op 60 m2• U iteindelij k  wordt dit toch nog 65 m2• 

De aanzienlijke meeroppervlakte van 1 200 m2 heeft tot gevolg dat de keuken en de 
technische ruimtes naar de kelder gebracht worden . Bijsturing van het plan volgt nog, na 
bezoeken aan andere rustoorden en verschi l lende workshops. 
Op 29 februari 2001 krijgt het OCMW groen l icht bij V IPA en kan het FTP (Financieel 
Techn isch Plan) worden opgestart. 

3. Voorjaar 2001 : Marleen Van den Bussche, voorzitter, en Piet Van Wambeke, 

secretaris, nemen het roer in handen 

Eind maart 2001 wordt afscheid genomen van Laurent Osaer als voorzitter. Samen met 
secretaris Daniël De Busschere heeft hij de route uitgestippeld en het schip op koers 
gebracht en al heel wat kl ippen omzeild .  De nieuwe voorzitter Marleen Van den Bussche 
moet het schip op koers houden en het vei l ig de haven binnenleiden, samen met de 
nieuwe secretaris Piet Van Wambeke en hun medewerkers. 

Enkele belangrijke volgende stappen: · 

6 april 2001 : goedkeuring van het BPA bij min isterieel besluit. 
2 oktober 2001 : de OCMW-raad keurt het FTP goed. 
24 jun i  2003: het defin itief uitvoeringsontwerp wordt goedgekeurd, er komen vier kort 
verblijf-kamers bij ,  de cafetaria krijgt een capaciteit tot 250 personen, een mortuarium 
wordt voorzien (uiteindelijk n iet uitgevoerd), een ruimte voor de eigen wasserij en een 
archiefkamer voor het OCMW. 
27 november 2003: minister van Welzijn ,  Gezondheid en gelijke kansen, Adelheid 
Byttebier, keu rt het FTP goed, met een subsidiebelofte van 6 1 33 020 EUR.  
1 december 2003 is een zeer belangrijke datum: de bouwvergunning valt in de bus, 
zonder verdere opmerkingen. 

De aanbestedingsdossiers kunnen nu opgemaakt worden. Gezien de omvang van de 
werken moet dit op Europees niveau gepubl iceerd worden .  
Op 7 oktober 2004 worden de dossiers door minister I nge Vervatte goedgekeurd. De 
opening van de offertes volgt op 24 december 2004. De firma's De Nul  en Thyssen komen 
als winnaars uit de bus. De opdrachtgevers constateren met genoegen dat de prijzen 
ongeveer 1 0  % onder de raming bl ijven. 
Op 22 februari 2005 worden de bouwwerken toegewezen aan de firma De Nul  uit Aalst 
voor een bedrag van 5 549 605 EUR en de l iften aan firma Thyssen voor een bedrag van 
1 93 1 73 EUR.  

Met enige plechtigheid wordt de eerste spadesteek op het terrein gestoken op 26 maart 
2005 in aanwezigheid van minister Inge Vervatte. Het streefdoel om met de werken te 
kunnen beginnen in het voorjaar van 2005 wordt dus gehaald. 



4. Van 2005 tot 2007: één reuzengrote bouwwerf 

Wie afslaat van de Gentsesteenweg en de nieuwe weg Begijnewater - naast de 
provinciale waterloop Begijnebeek - inrijdt, herkent de site van enkele jaren geleden niet 
meer. Het weidelandschap tussen Gentsesteenweg en Katsweg (en over de Katsweg 
palend aan de Kleine Warme, waar ooit het historische hof van Warme gelegen was) 
onderging een complete metamorfose. Daar rijst thans het Warmhof, dat wordt geroemd 
als één van de modernste rusthuizen van het Vlaamse land. 
Hier vond gedurende twee jaren een zeer intensieve bouwactiviteit plaats. Een lange 
voorbereidingsperiode ging er aan vooraf, maar ook de opbouw vergde van architecten
ontwerpers en bouwmeesters een volgehouden inventiviteit om d it grote werk tot een 
goed einde te brengen. 

Drie keren werd een 'eerste steen' gelegd: in 2005 van het Warm hof, in 2006 van de 1 5  
woningen Begijnewater, en in 2007 van de serviceflats Merlaen . Die naam is ontleend aan 
de vogels, de "merlaantjes", de "zwaantjes" in het wapen van Maldegem. 

Het aantal vooropgestelde werkdagen kon gerespecteerd worden, half november 2007 
was de deadline. I nderdaad, op 1 6  november 2007 werden het Warmhof en de 1 5  
woningen Begijnewater ingewijd. 
Gouverneur André Denys woonde de plechtige zitting in de zaal van het Warmhof bij. 
Jacqueline Goossens, uitgeweken Kleitenaar, journal iste en column-writer in New York, 
trad als moderator op voor het gesprek met het panel, samengesteld u it burgemeester 
Johan De Roo, ingenieur-architect Eric Verstraete, Piet van Besien, Piet Standaert, 
mevrouw Carine Boonen, algemeen directeur van het Verbond van Verzorgings
instel l ingen. 

Alle betrokkenen: ontwerpers, technische adviseurs, de uitvoerders met aan het hoofd 
ondernemer Jan De Nul  en i r. Maarten Huyghe, werfleider, werden geloofd voor de 
bijzonder effectieve aanpak en samenwerking die tot het beoogde resultaat hebben 
geleid. 

Dan stond men nog voor de verhuis van de bejaarden. De overstap van de mensen van 
het rustoord Sint-Jozef verliep vlot. Die overbrenging van de mensen van het Sint
El isabethrustoord van Adegem op 21 november 2007 gebeurde behoedzaam en zonder 
ongelukken. Zelfs de media hadden belangstel l ing voor de verhuis van de Adegemse 
bejaarden, waarbij legerautobussen werden ingeschakeld. Voor alle residenten werd het 
een hele aanpassing die met zorg en tact in goede banen werd geleid. 

I n  2007-2008 werd gewerkt aan de opbouw van 35 Serviceflats Merlaen, weer onder 
leiding van Jan De Nul en met als werfleider Maarten Loos. Residentie Merlaen, met 
vijfendertig serviceflats, opende met een plechtigheid op 30 oktober 2008. De flats zijn 
reeds alle bewoond. 

Beide complexen, Lazarusbron en Begijnewater, herbergen 45 alleenstaanden en/of 
koppels die nog ruim zelfredzaam zijn .  De 35 serviceflats van de residentie Merlaen 
hebben een oppervlakte van elk 45 m2• Ze zijn bestemd voor l icht zorgbehoevenden, 
alleenstaanden of koppels, die wensen hun eigen minder aangepaste woning te verlaten. 
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Minister I nge Vervatte, voorzitter Van den 
Bussche, mevrouw Adelheid Byttebier, secretaris 
Piet Van Wambeke en schepen Anneke Gobeyn 
zien de toekomst optimist tegemoet. 

De werken vorderen: op de voorgrond de keldermodules die zich onder de serviceflats Mertaen bevinden. In d 
achtergrond wordt de basis van het Warmhof gebouwd. 



Het Warrnhof: de ruwbouw van de twee niveaus. 

Overzicht op het Warmhof, Merlaen en de sites met de bejaardenwoningen. 



Opening seNiceflats Merlaen op 30 oktober 2008. Architect Eric 
Verstraete, Marleen Van den Bussche en Piet Van Wambeke. 

Zij kunnen dag en nacht beroep 
doen op hulpverlening vanuit het 
aanpalende Warm hof. De flats zijn 
met rolstoel toegankelijk. 
Residentie Merlaen heeft een 
b innentuin en een binnenpatio ,  
gesch ikt voor al ler lei indoor
activite iten .  Door de eenheids
structuur met het Warm hof zijn heel 
wat diensten gemeenschappelijk; 
de multimediazaal is vlakbij , de 
cafetaria van het Warmhof ligt op 
enkele passen voor het gebruik van 
maaltijden,  ontspanning ,  het 
onderhouden van contacten. 

5. "Twaalfduizend uren, zwaar 

maar verrijkend . . .  " 

Het was in mei 1 993 dat architect 
Michiel Verstraete de eerste twee 
uren in het logboek van AIKO neer
schreef, het zouden er uiteindelijk 
meer dan 1 2  000 worden. 

I ngenieur-architect Eric Verstraete kijkt op 30 oktober 2008 terug op een periode van 1 5  
jaar die hij "op professioneel vlak zeer boeiend en leerzaam" noemt, "op fysiek vlak soms 
zeer zwaar, maar op menselijk vlak zeer verrijkend". Zijn team realiseerde het Warmhof 
met kamers voor 1 20 residenten (plus 4 extra-kamers voor dagverblijf en kortverblijf), 
daarnaast 1 5  bejaardenwoningen, en 35 serviceflats. Gezamenlijk een zeer groot project, 
zoniet het grootste gereal iseerd door een openbaar bestuur tot ver in het ronde. 

"Heel wat toffe mensen hebben gedurende die 1 5  jaren enthousiast aan het project 
meegeholpen in een open geest, allen met als enig doel iets unieks te bieden aan de 
oudere inwoners van de gemeente, hun famil ie en het personeel", aldus Verstraete. 

Zijn waardering gaat naar de aannemers, in de eerste fase onder de leiding van Martin 
Huyghe, daarna onder die van Maarten Loos voor de tweede fase en verder naar de hele 
reeks fantastische medewerkers van de firma De Nul :  werfleiders, conducteurs, 
stielmannen, die voor dit werk het beste van zichzelf gaven. De baggerervaring van de 
firma De Nul  kwam daarbij ook nog goed van pas, aangezien de werf tweemaal 
overstroomde. Oorzaak: de Begijnewatering die buiten haar oevers trad. 
De voortdurende intense betrokkenheid van het OCMW bestuur met voorzitter Marleen 
Van den Bussche, d irecteur Piet Al lewaert, boekhouder Mark Colpaert en secretaris Piet 
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Voor het bureau AIKO was het een zeer grote opdracht. Verstraete beklemtoonde dat het 
geheel door zijn bureau werd uitgedacht en voltooid: ruwbouw, technische uitrusting, 
binneninrichting, tuinaanleg, wat u iteraard een vlottere werking garandeerde. Architect 
Michiel Verstraete, nam een groot deel van het concept voor zijn rekening. 

Vooruitstrevende technieken 

Het ontwerp- en realisatieteam heeft getracht een vei l ig, mi l ieuvriendelijk en 
energiezuinig gebouw neer te zetten,  degelijk geconstrueerd, maar zonder excessen.  

Een onvolledige opsomming van innoverende technieken: 

Recuperatie van energie. 
251 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak met een vermogen van 1 20 KwP, 
regenwaterrecuperatie, hoog-isolerende beglazing, mogelijkheid tot free-cooling 's nachts 
in de warme perioden,  stookplaats met hoogrendement verwarmingsketels ,  
keukenventilatie met warmterecuperatie 

Per kamer. 
Draadloze domoticatoepassingen voor bedien ing ,  verlichting,  zorgoproep,  on- l ine 
zorgregistratie, LCD-flatscreen ,  tv's aangesloten op kabel en op intern TV-circuit met twee 
eigen kanalen, internet aanslu iting ,  elektrische hoog-laag bedden ,  geïntegreerde 
koelkasten. 

Voor de gemeenschap. 
Akoestische bepleistering in de dagverblijven, in de gangen naadloos geluidwerend 
steentapijt, hoog-laag en kantelbaden met hydro-massage, kapsalon, winkel "'t Bazarke", 
sti l le ruimte, feest- en animatiekeuken, LCD-projectie op groot scherm voor dvd, video en 
tv in cafetaria, gecentraliseerde klank- en muziekdistributie in de dagverblijven, cafetaria ,  
intern telefoonnet (gratis telefoneren naar mekaar) , centrale alarmserver, noodgenerator. 

6. Verblijfsfilosofie 

Het Warmhof streeft naar een evenwichtige balans tussen woon- en verzorgingsfunctie en 
hecht belang aan huiselijkheid. Er is in het gebouw een gradatie van de publieke naar de 
private ruimte. Bij het binnentreden van het Warmhof komt men in de grote hal ,  ook 
'marktplein' geheten. In de hoek is er een kleine winkel waar men zich het dringendst 
noodzakelijke kan aanschaffen. 

Het "marktplein-dorpsplein" is bedoeld als ontmoetingsplaats, ruimte voor activiteiten,  
presentaties . . .  I n  die ruimte is ook een kunstwerk opgehangen ("Levensketen ,  van U l rike 
Bolenz) . De ruime cafetaria l igt vlakbij , men kan er met bezoek vertoeven of activiteiten 
bijwonen. Op elk verblijfsniveau van de residenten zijn er publ ieke ruimtes: een 
combinatie van living-eetplaats. Daar kan de resident een deel van de dag doorbrengen, 
als hij dat wenst. Wat verder bereikt men de 'straten' waar de individuele kamers gelegen 
zijn.  De grijze korrelige structtiur van de vloeren in de gangen wil de indruk wekken van 
wonen in een 'straat'. Elke wooneenheid heeft een bel en een brievenbus. In de ruime 
gangen kijkt men door grote glazen wanden uit op binnenplaatsen met veel groen. Men 
'woont' hier, er is levensruimte. 



1 6  november 2007: inwijding van het Warmhof. V. l .n . r. moderator Jacqueline Goossens, voorzitter Van den 
Bussche, burgemeester De Roo, Carine Boonen, algemeen directeur van het Verbond van de 
Verzorgingsinstellingen. 

Moderator Jacqueline Goossens. 

Gouverneur André Denys. 

I r. Plet Van Beslen, vennoot AIKO, Christiaan Da 
Wiide, manager Ecostream an prof. Ir. Plet St nd art, 
consultant REG" 



Het Warmhof staat klaar om zijn residenten te ontvangen. 

Ontmoetingsplaats met het kunstwerk t 345 'Levensketen' van Ulrike Bolenz. 



De bejaardenwoningen Begijnewater. 

Rustige sfeer in de gangen. 

Een van de vier binnentuinen. 



De meisjesschool (links) en het Rustoord St.-Elisabeth te Adegem. Zij stonden lange tijd onder het bestuur van de 
zusters van Maria en Jozef Van Geeraardsbergen. Na heel wat verbouwingen blijft van het in 1 873 opgetrokken 
rustoord niet veel meer over. De residenten zijn overgestapt naar het Warmhof. Na afbraak van het rustoord liggen 
een aantal opties open voor deze site. 

Het Warmhof wil een open huis zijn ,  letterlijk en figuurlijk, en gericht bl ijven op de 
buitenwereld. Tentoonstel l ingen, demonstraties, activiteiten van verenigingen, contact 
met jongeren (een activiteit met een schoolklas bijv.) zijn er mogelijk en welkom. 
Het hoofdgebouw Warmhof met 1 24 rusthuisbedden, de twee sites bejaardenwoningen, 
Lazarusbron en Begijnewater, en ten slotte de 35 serviceflats Merlaen volstaan 
(voorlopig?) voor de behoeften van de bejaardenzorg . Het geheel biedt een potentieel 
aan opvang voor in totaal 284 residenten. 

De bejaardenzorg is een belangrijke opdracht voor de gemeenschap met niet te 
onderschatten financiële consequenties. N iet zonder reden worden heel wat vormen van 
dienstverlening betoelaagd die de bejaarden toelaten langer in hun hun vertrouwde 
omgeving te blijven (d .w.z. in de eigen woning): de thuiszorg, gezinszorg, poetspunt. . .  
Daarna is er de optie een bejaardenwoning te huren, een volgende stap is de serviceflat, 
waar nog meer hulp bij de hand is. Tenslotte, wanneer de zorgafhankelij kheid nog groter 
wordt, kan de stap gezet worden naar opname in het Warm hof. Het rustoord is er dan ook 
in de eerste plaats voor de vrij zwaar zorgbehoevenden. Deze maken nu 70 % uit van de 
populatie van het Warmhof. Het n ieuwe Warmhof heeft ongetwijfeld de bedoeling om zijn 
residenten met warme zorg en genegenheid te omringen . "Warmhof is een totaalconcept, 
waarbij we vooral oog hadden voor de wijze van zorgdragen. Het is een innovatief project, 
waarin we gezorgd hebben voor een leefomgeving die gezel l igheid al le kansen biedt, en 
waarin huiselijkheid, verbondenheid met de eigen gemeente en respect voor de ouderen 
en voor leven centraal staan. Een thuis bouwen voor de huidige en toekomstige senior 
was onze leidraad", aldus voorzitter OCMW, Marleen Van den Bussche. 

Wat met het oude rusthuis Sint-Jozef? 

Het verlaten Sint-Jozef rustoord vormt een karakteristiek complex dat het waard is 
bewaard te blijven. Aangezien er hier ook reeds in het verleden vele aanpassingen 
gebeurd zijn ,  is het geen verkommerd of verwaarloosd gebouw. Na een bevraging onder 
de verenigingen kwam men tot het besluit dat het gebouw heel wat mogelijkheden biedt 
orp al lerlei  behoeften te vervu l len .  Het gewezen rustoord Sint-Jozef zal, mits 
aanpassingen, evolueren naar een diensten- en cultuurcentrum. 1 347 



Het kruis aan de Knokkebaan. 
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Marc Martens 

I n  een tijd waarin er niet veel nodig is om voor kunstenaar door te gaan en scu lpturen van 
al dan niet zelfverklaarde kunstenaars kwistig langs straten , op pleinen en in parken 
worden neergepoot, heeft Maldegem een beeld van niet-alledaagse al lure als het ware 
herontdekt: het kruis van George Minne aan de Knokkebaan. 

Het is i nderdaad als "het kruis aan de Knokkebaan" dat de meeste Maldegemnaren dit 
beeld kennen. Of misschien beter: kenden , want tot voor kort was het nagenoeg geheel 
aan het gezicht onttrokken. Wie in de Koningin Astridlaan kwam kon nauwelijks nog 
bevroeden dat zich in het verwilderde plantsoen even voor de splitsing Brugse Steenweg 
- Koning Albertlaan een monumentaal wegkruis bevindt. 

Het zijn memorabele omstandigheden die tot de herontdekking hebben geleid. In 2007 
bood erenotaris Jean Vermast het gemeentebestuur van zijn vroegere standplaats 
Maldegem een schi lderij te koop aan, het portret van zijn voorvader Pieter Jacobus 
Wal lyn, Maldegems eerste burgemeester sinds de onafhankelij kheid van België. De 1 250 
Euro die meneer Vermast daarvoor ontving, schonk hij enkele weken later aan de 
gemeentekas terug met het verzoek ze aan te wenden voor het onderhoud van het kruis 
dat zestig jaar eerder door toedoen van zijn vader, notaris H ippolyte Vermast, in 
Maldegem was opgericht. 

Hippolyte Vermast was lid van de Gentse vereniging 'De Vrienden van het Kruis'. Deze 
groepering had tot doel de individuele godsdienstbeleving bij haar leden te stimuleren, en 
evenzeer propageerde ze de volksdevotie door het bekostigen van artistiek werk dat de 
kruisverering kon ondersteunen. Zo schonk ze bv. in 1 936 aan de kerk op de wijk Oude 
Bareel in Sint-Amandsberg bij Gent, een kru isweg van Oscar Sinia. 

Eigenlijk waren er al i n  1 939 plannen om het wegkruis te Maldegem op te richten. De 
grond daarvoor werd door de famil ie Rostart de Hertaing aan de kerkfabriek van Sint
Barbara te Maldegem afgestaan,  maar de oorlog en financiële beslommeringen dwongen 
tot uitstel. Het kruis werd uiteindelijk met de nodige luister op zondag 1 3  jul i  1 947 ingewijd: 
van aan de kerk stapten de parochiale verenig ingen met hun vlag, de 
muziekmaatschappijen, delegaties van de lokale katholieke actiegroepen en scholen en 
de geestel ijkheid langs de Westeindestraat op naar de Knokkebaan, waar als hoogtepunt 
van de viering aan de voet van het kruis een plechtig lof werd gezongen. 

Enkele dagen voordien had notaris Vermast op de voorpagina van weekblad Vrij 
Máldegem een vurig betoog over het kruis gehouden , een boeteprediker waardig: in een j 349 
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vreselijk geschokte, l iefdeloze wereld, bedreigd door de ideologie die hamer en sikkel als 
teken voert, moet het kruis voor de passant een belijdenis zijn van geloof en trouw, een 
teken van vertrouwen, een gebed om vrede, een roep naar de hemel, een roep om geluk 
en welwil lendheid. 

Tot ver in de jaren tachtig van vorige eeuw werd jaarlijks op Goede Vrijdag een boete- of 
gebedstocht naar het kruis gehouden. 

We waren niet i n  de gelegenheid na te gaan of het Christusbeeld in of kort voor 1 947 werd 
gegoten, enkele jaren dus na George M innes dood, maar het feit dat van het 2 ,80 m grote 
corpus nog twee andere exemplaren zijn gemaakt die beide ook in 1 947 zijn opgericht, . 
wijst sterk in die richting. Eén staat aan de basi l iek van Koekelberg als monument voor de 
oorlogsslachtoffers van 1 940-45, een ander werd door kardinaal Van Roey aan zijn 
geboortedorp Vorselaar geschonken ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum en 
staat daar op de begraafplaats. Wél kunnen we stellen dat het heel sterk l ijkt, zoniet een 
kopie in groot formaat is van het kruisbeeld op M innes graf in Sint-Martens-Latem. 

George Minne werkte vooral in gips en l iet de realisatie van de stenen of bronzen versies 
van zijn beelden over aan "practiciens", zonder daarbij de uitvoering altijd van dichtbij te 
volgen. In die zin is een posthume realisatie zeker n iet uitgesloten. 
Tegen 1 900 was Minnes kunstenaar�chap eigenlijk voltooid, zowel naar thematiek als 
naar uitvoering. Daarbij treft hoe h ij ,  zo jong nog, een volkomen artistieke maturiteit had 
bereikt. De meeste van zijn beelden ,  met haast uitslu itend de mens als thema, tonen 
kwetsbaarheid, melancholie, gelatenheid, inkeer, droefenis, deemoed of mystiek. Ze 
kregen titels als De Gekwetste, De Geknielde, Bewening, Moeder die haar kind beweent, 
Rel iekdrager. 

De Christus aan het Kruis te Maldegem zou evengoed de titel Offerande of Overgave 
kunnen dragen. Aan het kruis hangt een jonge, tengere figuur, die geen verkramping of 
angst, geen doodsstrijd of pijn vertoont. Het is een Christus d ie "Het is volbracht" heeft 
uitgesproken en symbool geworden is van vrede en verzoening, van gave-van-zichzelf. 

Een benedictijnermonnik die signeerde als Dom C.V. ,  associeerde met d it beeld enkele 
verzen uit de l iturgie van de kruisverering op Goede Vrijdag. Ze zijn een meditatie bij het 
kruisoffer, volgend op de bittere Improperia, het Beklag Gods. We nemen er één regel uit 
over: 

Du/ce lignum, du/ces c/avos, du/ce pondus sustinet. 
0 teeder Hout, o gezegende Nagelen, wat draagt gij een zoete Last . . .  

Wie enkel oog heeft voor de materie kan daarbij opperen dat het kruis aan de 
Knokkebaan n iet uit hout maar u it beton is gemaakt. Sommigen zullen in dergelijke 
versregel de verheerlijking van lijden zien. Wie neigt tot introspectie en mystiek zal zich 
middels deze Chistus aan het Kruis bij momenten zielsverwant weten aan het 
beschouwen van ,  het zien zoals George Minne. 



Koenraad De Ceuninck 

Eind 2007 nam Germain De Ceuninck ( 1 929) afscheid als koster-organist i n  de Sint
Vincentius a Paulo parochie in Kleit. H ij had er op dat moment meer dan 30 jaar trouwe 
dienst op zitten. Als zoon van onderwijzer en koster-organist August De Ceuninck had hij 
een muzikaal talent meegekregen dat h ij reeds van kindsbeen af heel graag wou 
ontwikkelen. 

Germain genoot zijn opleiding als onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 
Sint-N iklaas gedurende vier jaar, van 1 945 tot 1 949. Zijn interesse voor de muziek in het 
algemeen vond zijn oorsprong in de lessen van de toenmalige bekende priester-leraar 
muziek E. H. lgnace De Sutter. De belangstel l ing voor de kerkmuziek, in het bijzonder de 
Gregoriaanse zang en de orgelmuziek, werd bij Germain aangewakkerd door het feit dat 
hij iedere zondag tijdens de eucharistieviering in de kapel van de school de Latijnse 
gezangen mocht helpen voorzingen in het Gregoriaans koor. Daardoor kwam hij tevens 
in contact met de leerlingen-organisten. In de normaalschool kon men toen immers niet 
alleen studeren voor onderwijzer, maar ook voor koster-organist. 

Het was ook in die periode ( 1 946) dat zijn broer, Paul De Ceuninck, onderwijzer aan de 
lagere jongensschool in Donk, de functie van koster-organist op zich nam ingevolge het 
overlijden van de toenmalige koster in Donk, Petrus Cabooter. Zo had Germain als 
zeventienjarige reeds meermaals de kans om zijn broer aan het orgel in de Donkse 
parochiekerk te vervangen tijdens de vakantie. 

Door heel wat zelfstudie thuis slaagde Germain erin een bepaalde vaardigheid te 
verwerven,  zodat h ij na zijn studie voor onderwijzer aan de normaalschool ,  
langzamerhand ook bekwaam werd bevonden o m  d e  erediensten in d e  kerk te verzorgen. 
Niet alleen voor de paroch ie Donk was dit van belang, maar ook voor de omliggende 
parochies Maldegem, Kleit , ' Middelburg, Sijsele, Adegem en andere, waar men bij 
afwezigheid van de organist meermaals een beroep deed op Germain om in te val len. 
Echter, Germain was in de eerste plaats bestemd voor het onderwijs, waarin h ij dan ook 
terechtkwam in de Rijksmiddelbare School in Moerbeke-Waas. \ 351 



Germain De Ceuninck aan het orgel in de Kleitse parochiekerk. 

Een verdiend schouderklopje na een verdienstelijke loopbaan. 



Dit zou veranderen in 1 975 bij het overlijden van Raymond De Ridder, koster-organist in 
Kleit. Na enkele maanden sukkelen om een vaste vervanger te vinden voor de 
weekendmissen ging Germain in op de vraag van toenmalig Kleits pastoor E .  H .  Leo 
Boterdaele om de weekendmissen te verzorgen. D it was geen kleine opgave. Het 
betekende een voortdurende beschikbaarheid die hij moest combineren met een voltijdse 
opdracht in Moerbeke-Waas, die bovendien met een grote dagelijkse verplaatsing 
gepaard ging. Toch heeft Germain de opdracht aangenomen en steeds pl ichtsgetrouw, zo 
goed als het kon ,  datgene gedaan wat hem werd gevraagd. Toen hij i n  de Rijksmiddelbare 
School de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt kwam er meer tijd vrij voor alle 
mogelijke kerkdiensten in Kleit, zoals begrafenissen of huwelij ken. Ondertussen had E.  H .  
Leo Boterdaele afscheid genomen van d e  parochie Kleit e n  werd hij vervangen door E .  
H .  Frans Vermeersch. 

De belangstel l ing voor de muziek ging bij Germain nog verder dan de eredienst. H ij 
besloot immers om ook nog cursussen muziekgeschiedenis te volgen aan het 
vormingsinstituut 'Moritoen' in Brugge, elke vrijdagnamiddag gedurende een periode van 
tien jaar. Ondertussen is het acht jaar geleden dat hij deze cursussen beëindigde. Eind 
2007 drukte Germain De Ceuninck de wens uit tegenover E. H .  deken De Paepe dat hij 
op 31 december 2007 zijn loopbaan als koster-organist in Kleit wilde beëindigen. Daarop 
mocht hij uit de handen van E. H. deken De Paepe het gouden ereteken in de orde van 
Sint-Bavo in ontvangst nemen. Germain is zowel E. H. deken De Paepe als Mgr. Van 
Looy, bisschop van Gent, nog steeds heel dankbaar voor dit gebaar van erkentel ij kheid. 

Jeroen Olyslaeghers over 
lnto the Wild (Santa, Davy & Grizzly) 
(bevriend schrijver van kunstenares Nadia Naveau) 

lnto the Wild is een pracht van een titel. Santa, Davy Grizzly is de ondertitel ,  tussen 
haakjes, alsof Nadia wil aangeven dat de menselijke figuur in dat beeld steeds weer van 
identiteit kan veranderen. Hij heeft wat weg van een dronken Kerstman uit een vergeelde 
reclameposter voor Coca Cola. Maar evenzeer is het een trapper, een bosmens, de King 
of the Wild Frontier die zich meet met de natuur. De trapper met het geweer over de 
schouder en de muts van wasbeerbont op zijn hoofd komt ook uit mijn jeugd toen ik voor 
het televisiescherm gekluisterd zat voor de avonturen van Grizzly Adams ergens in de 
jaren zeventig, begin de jaren tachtig . . .  Het beeld stuwt vooruit en wordt tegelijk 
ongenadig afgeremd, alsof een verborgen demon er tegen gefluisterd heeft dat het 
dringend moet dimmen, treinen, stoppen. Ook al is het in brons gegoten , ook hier krijg ik 
het gevoel dat ik maar beter bl ijf kijken vooraleer het smelt of wordt weggezogen in een 
zwart gat. Het beeld is immers dolkomisch en triest tegel ijk. Het heeft een l ichte en een 
zeer duistere kant. l nto the .�i ld l ijkt te impl iceren dat the Wild niet voor ons l igt maar 
onder ons, dat het wilde wel een afgrond zou kunnen zijn ,  waarmee we met z'n allen in 
slowmotion val len nadat een baardmens en zijn rendieren ons zijn voorgegaan . . .  

(Voor het beeld, zie volgenae pagina) 
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Al tweemaal zat Maldegem in de competitie voor ''Thuis voor een beeld", de wedstrijd van 
de provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2, en greep het naast de hoofdprijs. Nu moesten 
Gent en twee andere final isten het onderspit delven. 
Op woensdag 25 j uni  2008 speelde de equipe van Maldegem mee in de finale l ive
uitzending van Middagpost op Radio 2.  
I n  de studio werden d rie proeven met brio uitgevoerd: 
• "De ultieme troef' - een luisterspel over Maldegem en het beeld van Christa Grijp werd 

schitterend gebracht door Lieve Blondeel en Freddy Boels. 
• "Een muzikale ode" - Franky Viaene schreef "Brons in  ons park" op de tonen van "Born 

to the wild", met animo uitgevoerd door Aduantè. 
• Tijdens het "roostergesprek" wist Etienne Dhont allen eNan te overtuigen dat het beeld 

geen geschikter thuis kon vinden dan in het S int-Annapark in Maldegem. 

Ondertussen klaarde men in het Sint-Annapark de practische proef: 1 4  wigwams op te 
trekken rond een kampvuur, en met een grote groep een enthousiaste indianendans 
uitvoeren. Ook die opdracht werd tot een goed einde gebracht. 
Het bronzen beeld van Nadia Naveau, getiteld lnto the Wild (Santa, Davy & Grizzly) , 
werd op vrijdagavond 1 9  september 2008 feestelijk ingehuldigd. 



De opdracht : in een uurtje een indianendorp uit de grond stampen en een enthousiaste dans u itvoeren. Zij hebben 

het gered! Rita Verleye en Nancy Strooband voeren de groep aan. 

Tevreden gezichten: Jozef Dauwe, deputé van de provincie, de beeldhouwster Nadia Naveau, Hendrik Coleman, 
netmanager Radio 2 Oost-Vlaanderen, burgemeester De Roo en Frank Sierens, schepen van cultuur. 

l sss 



Walter Notteboom 

Expo '58 bl ijft tot de verbeelding spreken. De vele foto's die tijdens de erfgoeddag april 
2008 door Noël Ryheul in het Camera Obscura museum werden geëxposeerd, bewijzen 
dat ook voor vele g root-Maldegemnaren Expo '58 een magneet was, die hen 
onweerstaanbaar aantrok.* 
De naweeën van de oorlog waren sti laan verteerd, een nieuwe tijd brak aan met n ieuwe 
mogelijkheden. Op de wereldtentoonstel l ing kon men het allemaal eens van nabij zien en 
bewonderen: de nieuwigheden op techn isch gebied, de toepassingen daarvan in de 
dagelijkse huishouding, die het leven zoveel gemakkelijker konden maken, zoals de 
koffiezet, de volautomatische wasmachine, de vaatwas, de tv die in opmars was, de 
transistorradio . . .  Expo '58 was ook een klein autosalon . . .  de nieuwste modellen waren er 
te bewonderen, en daar was uiteraard heel veel belangstel l ing voor. 

Trein,  bus of tram brachten dagel ij ks vele duizenden naar de Heizel. De scholen bleven 
niet achter en zetten een educatieve dagreis op het programma. Naar de expo was ook 
een geknipte daguitstap voor het gezin .  Men zag er heel wat nuttige dingen en 
ontspannende attracties waren er voor alle leeftijden. Vermoeiend kon het wel zijn ,  zo'n 
dagje drentelen,  maar bijdehandse verkopers schoven je al vlug een 'zetaney' (zet-u
neer) wandelstok onder het zitvlak. 

Zoals elke wereldtentoonstel l ing gaf Expo '58 aanleiding tot grote infrastructuurwerken. 
De autoweg Brugge-Oostende was in 1 956 voltooid, de Kleine Ring in Brussel werd 
gerealiseerd. Het verkeer groeide gestadig. Trouwens, de aanschaf van een auto kwam 
in veel gezinnen steeds dichterbij als een reële mogelijkheid: het aantal deux-chevautjes 
en VW-kevers op de weg groeide met de dag, wie het wat breder had zette zijn zinnen op 
een Amerikaanse slee: een Lincoln,  Cadil lac of Chevrolet. . .  Op de Heizel waren ze 
overvloedig te bewonderen. En - belangrijk - de benzine was nog betaalbaar. 

Reeds in 1 955 kondigden affiches aan dat de Expo "een meesterwerk zal zijn ,  gemaakt 
door 50 landen en 7 internationale organismen, dat van 1 7  april tot 1 9  oktober 1 958 
gedurende zes maanden de ogen van de wereld op zich wilde vestigen", en "elke Belg die 
geïnteresseerd was in de vooruitgang kon daar veel van opsteken". Koning Boudewijn 
opende de Expo, verslag werd gegeven op de Vlaamse en de Franstal ige televisie. 

De tv was nog ver van algemeen, velen volgden de uitzending bij een famil iel id, of voor 
de etalage van een winkel .  Een officiële mars van de wereldtentoonstell ing was te horen, 
het expofeest kon beginnen. 

• De foto's komen uit  de privé-collectie van Willy Caboor-Claeys, Roger Lateste-Standaert, Marfnette De 
Metsenaere, Omer Colman, André Van Canneyt, Frans Hoste, Cecile Ryckaert, Ellane Van Den Dorpe, Robert Van 
Ouathem, Benjamin Swankaert, Jenny Schelstraete. 



Monique Van den Abeele wil wel een souvenir van dit exotisch hoekje. 

Zuster Felicienne op bezoek met een klasgroep van de zusters maricolen. Zijn te herkennen: Anne-Marie Van den 
Abeele Anne-Marie, Cecile Ryckaert, Ethe! Boes, Lut Van Lersberghe, Rita Leliaert, Maria De Baets Maria, Magda 
De Backere " .  



De fraaie collectie beelden en documenten over de Expo '58 roepen weer het beeld op van de fifties, het 
decennium waarin zoveel in beweging kwam. 

Tientallen prachtige paviljoenen presenteerden wat evenveel landen te bieden hadden. 
De Sovjetunie en de Verenigde Staten stonden in confrontatie naast mekaar: bij de 
Russen schitterde het ruimtetuig, de 'spoetnik'; de Amerikanen pakten uit met een 
cirkelvormige televisie. Het Franse paviljoen bracht doorlopend modeshows en l iet het 
schaalmodel van de succeswagen, de Citroën DS, bewonderen. De paviljoenen van 
onder meer Tunesië, Marokko, Thailand . . .  lieten de bezoekers wegdromen in een 
exotische sfeer. 

Sommige bouwwerken mocht men gewoon niet missen: de Pijl van de Belgische 
Burgerlijke Bouwkunde, eer). overhangende constructie van 80 meter lang in gewapend 
beton,  de spiraalvormige toren van 50 meter hoog van de ·firma Eternit, ACEC met zijn 
turbogenerator van 1 56 000 kVA, die een derde van alle Belgische gezinnen van stroom 
kon vöorzien , het Phil ipspaviljoen van Le Corbusier, het Amerikaanse Theater . . .  om er 
maar enkele te noemen. 

· ' '  

België bleef niet achter met een ·hele reeks paviljoenen waarin allerlei technische 
" nieuwigheden en ontdekkingen geëtaleerd werden .  Men kon een lange - soms 

vermoeiende - wandeling maken doorheen de paviljoenen ·van de wet�nschappen, de 
·
bouwnijverheid en de bouwkunde, de metaalnijverheid, de voedingsmiddelen, ch�mie, 
gas en elektriciteit, textiel enz_. . . .  

Kunsten e n  "wetenschappen waren ondergebracht in  twee supranationale 
tentoonstell ingen. Traditiegetrouw was sterk geïnvesteerd in een Belgisch koloniaal 
paviljoen . . Kdngo was toen immers nog een Belgische kolonie. Tegen het wat kunstmatig 
ingeplante 'negerdorp' en de inlandse families die er te kijk stonden, rees sterk protest. 
het dorp werd gesloten. In het· paviljoen van de Heilige Stoel � inclusief een kerk - trad.en 

358 1 tal van koppeltjes in het huwelijk. 



Noël Ryheul bracht met zijn collectie op een aantrekkelijke manier in beeld hoe de inwoners van Maldegem, 
Adegem en Middelburg genoten van hun uitstap naar Expo '58. 

Een bijzonder expoverhaal is dat van de Maldegemnaren Jan en Celine Van Hyfte. Zij 
namen hun intrek op de Expo voor zes maanden. De Belgische afdel ing Landbouw
Tuinbouw-Veeteelt zocht een echtpaar, desnoods met kinderen,  om bestendig op de Expo 
te verblijven en er de boerderij te runnen. Dit zou het contact met de bezoekers reëel 
maken en de afstand tussen stad en platteland verkleinen. Er was een veestapel met 
koeien , vaarzen , kalveren en varkens, later kwamen er kippen,  ganzen, kon ijnen bij . De 
runderrassen wisselden om de twee maanden af. Jan Van Hyfte moest een modelbedrijf 
van 1 5  ha beheren, waaraan geen landbouwgrond verbonden was,en had daarvoor de 
hulp van één vaste arbeider. Het verhaal van een weerspannige koe, die helemaal geen 
zin had om op de expo te verblijven en kilometers ver de expolanen afdraafde en ten 
slotte "ontslagen werd", haalde alle expomagazines. Het modelwoonhuis voor de Van 
Hyftes was voorzien van alle mogel ijke comfort: een gezel l ig interieur met koelkast en 
televisie en aangenaam meubilair. De nieuwsgierige bl ikken van vele bezoekers die de 
modelboerderij van dicht mochten benaderen, waren een minpunt, maar alles bijeen was 
het voor die fami l ie een bijzondere ervaring. 

Twee andere Maldegemnaren verbleven eveneens regelmatig op de Expo. De mi litairen 
Omer Colmann en Roger Bergez zorgden ervoor - in een goed bevei l igde bunker - dat 
de telefonische verbindingen voor het leger zonder haperen tot stand kwamen. 

Voor het interieur kon men op de expo heel wat ideeën opdoen. Het fiftiesdesign voor 
meubelen ,  serviezen en al lerlei gadgets was spreekwoordelijk. U iteraard miste niemand 
HET symbool van de tentoonstel l ing,  dat meteen een symbool van België werd : het 
Atomium. Reeds in 1 954 brak men zich het hoofd over een spectaculaire constructie, als 
blikvanger voor Expo '58. Aan ingenieur André Waterkeyn werd de opdracht uitbesteed: 
het werd de uitvergroting van de negen atomen van de ijzermolecu le, 1 65 mi ljard keren 
vergroot. Aannemer Frans Cools, een man gewend aan grootse ondernemingen, onder 1 359 



Op de gevoelige plaat vóór het nationaal symbool: een souvenir voor het leven. Ze zijn altijd graag op stap geweest: 
Willy Caboor en Gilberte Claeys, en Roger Lateste met Dora Standaert. 

meer in Belgisch Kongo, zou met een ploeg Limburgse werklieden de klus klaren. Een 
waar titanenwerk met de m iddelen die toen ter beschikking stonden. Toch viel er geen 
enkele dode tijdens de opbouw. Het Atomium bleef een bijzonder aantrekkingspunt voor 
Brussel, men besloot het na 1 958 te behouden. I n  2004 begon een grondige restauratie 
en vanaf 2006 wil len velen de bollen weer eens van binnen bewonderen. Zij schitteren 
immers weer boven Brussel .  

Hoewel wereldtentoonstel l ingen meestal zeer wetenschappelijk-educatief van opzet zijn 
- een belangrijke optie is vrede en samenhorigheid bevorderen - beseften de 
organisatoren dat de boog niet de ganse dag gespannen kon staan. 

Hele horden bezoekers zakten overdag en 's avonds af naar de wat apart opgebouwde 
wijk, met op de achtergrond het futuristische Atomium. Het vergde wel een apart 
entreeticket, maar in 'Vrolijk België' of 'La Belgique Joyeuse', het folkloristisch dorp, kon 
men na een vermoeiende dag van bier en spijzen genieten en lekker ontspannen tot in de 
late uurtjes. 

Of dit voor vele bezoekers uit de verre buiten was weggelegd was, valt te betwijfelen, die 
spoedden zich tijdig naar tram, bus of trein, het hoofd vol indrukken over die fantastische 

360 1 'n ieuwe wereld' die eraan kwam. 



Ordelijk opgesteld voor de ingang van het Atomium. Het was een bijzonder dag voor: Rita De Meester, Monique 
De Brauwer, Edith Dobbelaere, Christiane De Clerck, Brigitte Van Cleemput, Lieva De Clerck, Jeannine De Vreese, 
Cecile Ryckaert, Lieva Pieters, Singrid Verstrynge, Anne-Marie Van den Abeele, Jeannine Pollet, Marinette De 
Metsenaere, Vera Ballegeer, Irène Schoors, Magda De Backer, Christine Thysebaert, Margaretha Faelens, 
Monique De Brauwer. 

Mannen in kaki en met verantwoordelijkheid: goed beveiligd in een bunker op het Expo-terrein zorgen Omer 
Colman en Roger Bergez voor rimpelloos telefonisch verkeer onder de militairen. 



Boven: Luc E l ias, G uido Bekaert, 
Walter Versieck, André Van Canneyt. 
Even verpozen voor het paleis V met 
de grote ontvangsthal. 

Links: Mark (5 j . )  en Dirk (7 j . )  
Swankaert. 

Rechts: Jenny Schelstraete. 

Onder: Groep Middelburgnaren op de 
Expo. Vooraan Frans Hoste aan de 
hand van zijn moeder Elza 
Dobbelaere. Tussen haar en zuster 
Consolata Maria Wittoeck en Jeannine 
en Lea Van Deursen. Helemaal 
achteraan meester Richard Van 
Poucke. 



Eliane Van den Dorpe en haar gezelschap genieten van het gezicht op het Kongolees dorp. 

Roger Van Quathem maakte deze foto van zijn echtgenote, zoons en dochter in de omgeving van het paviljoen van 

de Verenigde Staten. 



I n  maart 2008 overleed Jozef De Baets. H ij werd 94, een lang en rijk gevuld leven. Jozef 
had met Helène Van Vooren een mooi gezin opgebouwd. Voor dat gezin had hij heel veel 
over, zijn zes kinderen vonden allen goed hun weg. H ij was een schrander en veelzijdig 
man, toegewijd aan zijn beroep en aan zijn kosterschap. Vanuit deze positie kende hij 
zeergoed de parochie - hij diende onder zes pastoors - en ook heel veel mensen. H ij 
vertoefde graag onder de mensen en maakte heel wat tijd vrij voor engagement in het 
verenigingsleven .  Van het Davidsfonds was hij vele jaren bestuursl id, maar vooral voor 
de Adegemse gezinsvereniging, kortweg 'de Bond', had h ij een boontje. H ij nam en 
ondersteunde heel wat initiatieven ten bate van de grote gezinnen. Met uitstappen, lange 
fietstochten en reisjes, onderhield h ij n iet alleen zijn fysiek maar ook zijn vele relaties. Ook 
naar heemkunde en geschiedenis ging zijn i nteresse en hij werd bestuurslid van Het 
Ambacht Maldegem,  toen onze vereniging in 1 984 werd gesticht. Over zijn tijd als 
brancardier in 1 939- 1 940 schreef hij een mooi verhaal in Adegem, fragmenten uit het 
verleden ( 1 984) . H ij haalde wel eens iets van onder het stof. Zo l iet hij het hengsel van 
de oude kerkdeur  van de romaanse kerk van Adegem niet verloren gaan, maar ontroestte 
en bewerkte dat oude relict. H ij zorgde dat de zerken van de overleden pastoors een 
plaats kregen en restaureerde met veel geduld een oud grafzerkje. Ook had hij een 
bijzondere flair om de boeken van Het Ambacht aan de man te brengen. Tot 2002 bleef 
hij actief in ons bestuur, maar was nadien nog sterk geïnteresseerd. Een bezoekje in de 
Warande, waar hij zijn laatste jaren doorbracht, kon hij bijzonder appreciëren, want 
vriendschap was voor hem onmisbaar. 
Dankje, Jozef, en we missen je wel een beetje . . .  Rust nu in vrede. 

W.N.  



�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 Paul, Brezendedreef 9, Maldegem 
De Ceuninck Koenraad, Brielstraat 74, Maldegem 
De Coninck Paul ,  Zuidzandstraat 26, Maldegem 
De Groote Thomas, Pollepelstraat 1 3, Maldegem 
De Lille Gi lbert, Maantjessteenweg 1 06,  Merksem 
De Schinkel Marc, Speyestraat 34, Maldegem 
De Vogelaere Georges, Markt 1 i3, Maldegem 
Dobbelaere Jozef, Weide 4, Adegem 
Maeyens Marc, Oude Weg 48, Adegem 
Martens Marc, Schorreweg 1 5, Middelburg 
Notteboom Hugo, Prins Boudewijn laan 98, Adegem 
Notteboom Walter, Noordstraat 1 96,  Maldegem 
Van Maldeghem Jeroom, Kleitkalseide 1 45, Maldegem 
Van de Rostyne Hendrik, Stationsstraat 92/c3, Maldegem 

b. Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Notteboom Walter, e-mail :  walter. notteboom @telenet.be 
Ondervoorzitter: De Coninck Paul 
Secretaris: Martens Marc, e-mai l :  marcpjmartens@ hotmail .com 
Penningmeester: Gi 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. 

Het Ambacht Maldegem heeft nog de volgende uitgaven ter beschikking: 
H EEMKUNDIG JAARBOEK 3 ( 1 997) 304 p . ,  € 1 8. 
H EEMKUNDIG JAARBOEK 6 (2000) Maldeghem die Loyale, 320 p . ,  (met stamboom) € 1 8. 
H EEMKUNDIG JAARBOEK 7 (2001 ) ,  296 p . ,  € 1 8. 
H EEMKUNDIG JAARBOEK 8 (2002), 328 p . ,  € 1 8. 
H EEMKUNDIG JAARBOEK 1 0  (2004), 352 p . ,  € 1 8  
HEEMKUNDIG JAARBOEK 1 1  (2005),  344 p . ,  € 1 8  
H EEMKUNDIG JAARBOEK 1 2  (2006), 376 p . ,  € 1 8  
H EEMKUNDIG JAARBOEK 1 3  (2007) ,  304 p . ,  € 1 8  
H EEMKUNDIG JAARBOEK 1 4  (2008), 368 p. ,  € 1 8  
Het Parochiale Leven in Adegem,  Maldegem , Middelburg ,  280 pag. 400 foto's: € 20. 
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Bestuursleden van Het Ambacht Maldegem bij het afscheid van Rita De Meester op 24 april 2008. 
Van links naar rechts: Koenraad De Ceuninck, Paul De Ceuninck, Hendrik Van de Rostyne, Hugo Notteboom, 
Thomas De Groote, Rita De Meester, Gilbert De Lille, Marc Maeyens, Walter Notteboom, Jozef Dobbelaere, 
Jeroom Van Maldeghem, Marc Martens, Georges De Vogelaere, Paul De Coninck en Marc De Schinkel. Etienne 
Dauwels ontbreekt op de foto. 

· 

Rita in de bloemen gezet, en ook een geschikt afscheidscadeau ontbreekt niet en terecht. Rita heeft een tiental 
jaarboeken van Het Ambacht kritisch nageplozen op taalkundig vlak. De auteurs hebben van haar wel een en ander 
geleerd, maar het bestuur begrijpt best dat er voor haar nog andere leuke dingen weggelegd zijn in de 
pensioenjaren. Van harte bedankt, Rita en echtgenoot. 



Walter Notteboom, voorzitter 
Woord vooraf 

Jozef Dobbelaere 
De mobilisatie in Adegem, eind 1 939 en begin 1 940 

Anna en Ade/in Coopman, Jozef Dobbe/aere 
Brieven van Adegemnaar Marcel Coopman, geschreven tijdens d e  
mobilisatie in  1 939 

Thomas De Groote 
De NV Grande Vannerie Flandria, een rietmeubelfabriek 
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in Maldegem 1 929- 1 95 1  1 45 

Hugo Notteboom 

Henry Engl ish, vader van Joe Engl ish , overleden in  Adegem in  1 9 1 8  1 67 

Hugo Notteboom 

Nog over de Maldegemse cinema's 1 8 1 

Marc Martens 

De stichting van de parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus in Middelburg 1 95 

Walter Notteboom - Jeroom Van Ma/deghem 

De Sint-Vincentius a Paula parochie van Kleit bestaat 

1 50 jaar ( 1 858-2008) 234 

Marc Martens 
Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1 568-1 648) 

IV. Neutraal 253 

Jozef Dobbe/aere 

Wat gebeurde er  1 00 jaar geleden in Adegem, Maldegem en Middelburg? 
Een kroniek van het jaar 1 908 3 1 5  

Walter Notteboom 
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Marc Martens 
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