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Eerlijk, ik had nooit gedacht dat het m ij zou gegund zijn een vijftiende keer
een heemkundig boek in te leiden over G root-Maldegem. Dit jaar betreuren
wij diep het heengaan van onze ijverige ondervoorzitter Paul De Coninck,
die gedurende meer dan tien jaar onze jaarboeken met degelijke bijdragen
verrijkte. Heuglijk feit is dat nog steeds een vrij g root aantal van de equipe,
die in 1 994 op de boot sprong, nog steeds van de partij is.
Jozef Dobbelaere geeft uitdrukking aan zijn diepgaande interesse voor de
oorlogsperiodes. Hij besteedde een jaar lang zijn tijd en aandacht aan het
onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de Grooten Oorlog 1 9 1 4-1 9 1 8.
De interesse voor deze 'wereldbrand' l uwt trouwens niet. I n Adegem
Maldegem-Middelburg heerste rouw in 95 gezinnen na de oorlog. De
herinnering aan het offer van de moedige soldaten moet bewaard blijven.
Daartoe zal deze lijvige studie zeker bijdragen.
Maar, na elk dieptepunt vindt de mens de kracht om uit het dal te klauteren.
Hendrik Van de Rostyne en ikzelf gingen na hoe in de naoorlogse jaren een
nieuwe dynamiek ontstond in Maldegem De Vlaamse oud-strijders roerden
zich. De middenstand herleefde. De fietsenfabricatie, de bloemen- en
plantenkweek, de handel in boter, eieren . . . het floreerde allemaal .
Maldegem produceerde en voerde uit. De Nieuwstraat, een 'zandslag' die
de Duitsers achterlieten, werd in een snel tempo bebouwd. Maurice De
Waele, winnaar van de Tou r in 1 929, en Maurits Van Hyfte waren ware
idolen. Van een boeiende, bloeiende tijd gesproken!
I n ons boek mag ook al eens een typische figuur aan bod komen. Zou hij het
wel wat rustiger aan doen, nu hij met pensioen is? We hebben het over de
artistieke duizendpoot Pol Verheylezoon, over wie Marc Martens een
bijdrage levert.
Hugo Notteboom graaft dan weer in de Franse Tijd. Onder Napoleon vond
het regime het hoog tijd dat er een goede verbinding kwam van Maldegem
naar Breskens. Hoe dat in zijn werk ging begin 1 9de eeuw wordt door Hugo
met veel aandacht voor het detail beschreven.
Koenraad De Ceuninck blikt terug op het eeuwfeest van de parochie Donk
in 1 983. Een mooie reeks dorpsgezichten doet ons opkijken hoe Donk in
een kwarteeuw evolueerde. Voor Kleit vond Jeroom Van Maldeghem het de
moeite waard de prestaties van toneelgroep Idee '82 te belichten. Ten slottè
is het honderd jaar geleden dat het 'stadhuis' werd opgericht, en dat de
familie De Lille hun velodroom bouwde.
Stof genoeg dus voor een heel lijvig boek, daarenboven nog heel kleurrijk
geïllustreerd. Aan alle auteurs proficiat voor hun mooie prestatie, en dank
aan Hinde De Metsenaere voor het zorgvuldig taalkundig nazicht. Ook onze
oprechte dank aan de vele regelmatige afnemers van het jaarboek. Hun
belangstelling was een steuntje in de rug om het zo lang vol te houden. Wij
vonden het dP.n ook gepast dit jaar hun namen te vermelden achteraan in
het boek.
·

De voorzitter
Walter Notteboom
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n bijzonder lijvig 15de heemkundig boek is het dit jaar
zou er naar uitgekeken hebben
ros mijmer ik: Paul komt nog wel eens langs
draait met zijn pezige gestalte het hof op
aar neen
jaar moest het zonder jou
onder jouw aandacht, jouw bemoedigende aanwezigheid:
laten we dit nog maar eens goed nalezen
is dat juist verklaard? is de bron wel vermeld?
ruillllien jaar was je in het bestuur van het ambacht
je aanva,ardde het ondervoorzitterschap
·e kon entflousiasme overbrengen
bedachtzaam anderen aanmoedigen

van kindsbeen af was je vertrouwd met bos en veld
papinglo, maldegemveld, het turfsteken
het verhaal van vroeger boeide je
je schreef eraan mee
je schreef ook de familiegeschiedenis
en die van de gendarmen
om te ontspannen hield je van tuinieren
te midden van de prachtige natuur die je omgaf
op de :z:andhoogte vruchten ontfutselen
aan de schrale bodem
en met smaak genieten van eigen gewin
op de zonbeschenen 'achteruit'
samen met Christiane, de kinderen
de kleinkinderen,
wat een weelde was 't
en dan jouw verre zomerse fietstochten ...

veel dank, Paul, en vaar wel ...
namens het bestuur,
de voorzitter Walter Notteboom

Paul De Coninck 1 O mei 1929 - 22 maart 2009

Koning Albert.

s\

Burgers op de vlucht voor de oprukkende Duitse
troepen.

Koningin Elisabeth.

Koning Albert feliciteert zijn soldaten.

Jozef Dobbelaere

1 . I N LEIDING
Tijdens de G rote Oorlog of Wereldoorlog 1 ( 1 9 1 4- 1 91 8) sneuvelden er 95 soldaten
afkomstig uit Adegem, Maldegem en Middelburg. Het is de bedoeling aan de hand van
het relaas van de gevechten in ons land de gesneuvelden hun plaats te geven in het
verloop van die oorlog om aldus beter te begrijpen waarom ze op deze bepaalde plaats
en op dat tijdstip stierven . Er wordt ook aandacht besteed aan wat in Adegem , Maldegem
en Middelburg gebeurde tijdens de oorlog en daarvoor werd geput uit dagboeken van
tijdgenoten, uit het gemeentearchief en uit het weekblad 't Getrouwe Maldeghem. Het
weekblad verscheen echter niet meer tussen begin maart 1 91 6 en begin december 1 91 8,
zodat we voor die periode uitsluitend op andere bronnen aangewezen was.
België was een neutraal land
Na de afscheiding van België van Nederland in 1 830 werd er over België pas een
definitief akkoord gesloten in 1 839. Het verdrag van Londen van 1 9 april 1 839 hield de
feitelijke erkenning in van België door de grote mogendheden Frankrijk, Engeland,
Oostenrijk, Pruisen en Rusland. De verbintenissen van Pruisen werden later door
Duitsland overgenomen. Het betekende een definitieve vrede tussen ons land en
Nederland, maar het akkoord bracht wel het verlies mee van enkele gedeelten van
Limburg aan Nederland. Heel belangrijk was dat door dit verdrag België definitief werd
erkend als neutraal land en dat dit door de g rote mogendheden werd gegarandeerd.
Oorlog in de naburige laQ,d en
Frankrijk was tot 1 870 de sterkste macht in Europa, maar Pruisen wou de hegemonie in
Europa en onder leiding van Otto von Bismarck slaagde Pruisen erin om in 1 870 de
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D uitse staten te betrekken in een oorlog met Frankrijk. I n 1 871 werd die oorlog door von
Bismarck succesvol beëindigd en de Duitse staten werden verenigd in een groot Duits
keizerrijk. Als gevolg ervan moest Frankrijk het industrieel belangrijke Elzas-Lotharingen
aan Duitsland afstaan. Dat gebied bleef echter voor de toekomst een splijtzwam en
zorgde voor vijandschap tussen Frankrijk en Duitsland.
Wat deed België in 1 870? Op voorstel van koning Leopold 11 vroeg de Britse regering dat
de twee oorlogvoerende landen de Belgische neutraliteit zouden erkennen door een
dubbelverdrag, wat in augustus 1 870 effectief werd gesloten. Ons land bleef dus buiten
het strijdgewoel en beperkte zich tot een mobilisatie en het plaatsen van troepen aan de
grenzen. Eén ding maakte de mobilisatie alvast duidelijk: ons leger was onvoldoende
uitgerust om weerstand te bieden bij een mogelijk gewapend conflict en deze vaststelling
zorgde ervoor dat n u belangrijke kredieten voor de landsverdediging werden gestemd.
Koning Leopold I l vond ook dat er te weinig soldaten waren en samen met een aantal
officieren pleitte hij voor de invoering van de persoonlijke dienstplicht. Dat voorstel botste
op veel weerstand bij de bevolking, maar na overleg werd er toch een beperkte
aanpassing doorgevoerd met de militiewet van 1 8 september 1 873. De nieuwe wet
behield het lotelingensysteem, maar de Staat kwam nu rechtstreeks tussen bij het zoeken
naar een eventuele plaatsvervanger voor wie er zich ingeloot had. De prijs voor een
plaatsvervanger werd voortaan uniform vastgesteld op 1 800 frank. De volgende stap in
de legerhervorming was de afschaffing in 1 909 van het lotelingensysteem en de invoering
van het principe van één soldaat per Qezin. Deze nieuwe militiewet werd nog door de
koning getekend eind 1 909, op zijn sterfbed. Leopold Il werd op 23 december 1 909
opgevolgd door Albert 1.
Op 1 4 februari 1 91 3 was er eer:i geheime zitting in het Belgische Parlement over de Duitse
dreiging en men ging akkoord om het aantal soldaten te verhogen. Dat gebeurde door
een aanpassing van de militiewet bij wet van 30 augustus 1 91 3, waarbij de regel 'een
soldaat per gezin' werd afgeschaft en de 'persoonlijke dienstplicht ingevoerd. Het aantal
soldaten werd daarmee drastisch verhoogd.
De moord in Sarajevo
Op 28 juni 1 91 4 werden kroonprins Franz-Ferdinand (Oostenrijk-Hongarije) en zijn vrouw
Sophie vermoord in Sarajevo, hoofdstad van Bosnië. In Bosnië was er veel onrust omdat
het in 1 908 tegen zijn zin door Oostenrijk-Hongarije was geannexeerd. De moordenaar
Prinzip behoorde tot een groep Servische samenzweerders, actief in Bosnië, die de
aansluiting van Bosnië bij Servië nastreefde. Servië werd door Oostenrijk-Hongarije
verantwoordelijk gesteld voor de aanslag en een maand later kwam er een ultimatum aan
Servië. Kort daarop, op 28 juli, verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië en
Montenegro, waardoor de spanning in Europa verder opliep.
I n Duitsland was men ervoor gewonnen om oorlog te voeren en zo de Duitse hegemonie
in Europa ten nadele van Frankrijk te vestigen. Op zee wou Duitsland weerwerk bieden
aan Groot-Brittannië en vanaf 1 898 bouwde het een moderne vlooteenheid. Ook de
bewapeningswedloop op zee was begonnen.
De aanslag was voor Duitsland dan ook eerder de aanleiding dan de oorzaak van de
oorlog. Duitsland maakte echter de kapitale fout België aan te vallen, waardoor Groot
Brittannië zich verplicht voelde de neutraliteit van België te verdedigen conform de
overeenkomst van 1 839. Zonder het schenden van ons grondgebied had Groot-Brittannië
wellicht niet deelgenomen aan de oorlog.

De aanslag in Sarajevo in 1 91 4.

'
Soldaten,
Zonder de minste uitdaging van onzentwege heeft een gebuur, hoogmoedig door zijne
kracht, de verdragen verscheurd, welke zijne handteekening dragen en schendt hij het
grondgebied onzer vaderen.
Omdat wij eigenwaarde hebben, omdat wij geweigerd hebben eerbreuk te plegen, valt
hij ons aan: dat de eerbied en de achting van alle volkeren U in deze plechtige
oogenblikken sterken. Wanneer zij hare Onafhankelijkheid bedreigd zag, heeft de Natie
getrild en hare kinderen zijn als een stormwind naar de grenzen gerukt.
Dappere soldaten eener heilige zaak: in uw taaie heldhaftigheid betrouw Ik, en in naam

van België groet ik U Uwe medeburgers zijn fier op u. Gij zult zegepralen, want gij zijt

de kracht ten dienste van het recht.

César heeft van uwe voorvaderen gezegd: < Onder alle volkeren van Gallië zijn de

Belgen de dapperste. Roem aan het leger van het Belgische volk. Vóór den vijand
herinnert u, dat gij strijdt voor de vrijheid en voor uwe bedreigde haardsteden.

Herinnert u, Vlamingen, den Slag der Gulden Sporen, en gij, Luiker Walen, dat
op dit oogenblik de eer der 600 Franchimonteezen u te beurt valt.
Soldaten,

Ik vertrek uit Brussel om mij aan uw hoofd te stellen.
Gedaan ten Paleize van Brussel op heden 5 Augustus 1914.
Albert'.

'

De samenstelling van het Belgische leger i n 1 9 1 4:
1 e Legerdivisie:

luitentant-generaal Baix

* 2e Gemengde Brigade: 2e en 22e Linieregiment, 2e Compagnie Mitrailleurs+Groep Artillerie
* 3e Gemengde Brigade: 3e en 23e Linieregiment, 3e Compagnie Mitrailleurs+Groep Artillerie
* 4e Gemengde Brigade: 4e en 24e Linieregiment, 4e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
* 3e Regiment Lansiers I * 1 e Artilleriereg. /* 1 e Bataljon Genie /* 1e Bataljon Vervoerkorps
2e Legerdivisie: luitentant-generaal Dossin
* 5e Gemengde Brigade: 5e en 25e Linieregiment, 5e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
* 6e Gemengde Brigade: 6e en 26e Linieregiment, 6e Compagnie Mitrailleurs+Groep Artillerie
* 7e Gemengde Brigade: 7e en 27e Linieregiment, 7e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
* 4e Reg. Jagers te paard I * 2e Artilleriereg. /* 2e Bataljon Genie J * 2e Bataljon Vervoerkorps
3e Legerdivisie: luitentant-generaal Leman
*
*
*
*
*

9e Gemengde Brigade: 9e en 29e Linieregiment, 9e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
11 e Gemengde Brigade: 1 1 e en 31e Liniereg., 11 e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
12e G emengde Brigade: 12e en 32e Liniereg., 1 2e Compagnie Mitrailleurs+Groep Artillerie
14e Gemengde Brigade: 14e en 34e Liniereg., 14e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
2e Reg. Lansiers/* 3e Artilleriereg./* 3e Bataljon Genie J * 3e Bataljon Vervoerkorps
4e Legerdivisie: luitentant-generaal Michel
* Be Gemengde Brigade: 8e en 28e Linieregiment, 8e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
* 1 Oe Gemengde Brigade: 1 Oe en 30e Liniereg., 1Oe Compagnie Mitrailleurs+Groep Artillerie
* 1 3e Gemengde Brigade: 1 3e en 33e Liniereg., 13e Compagnie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
* 1 5e Gemengde Brigade: 1 e en 4e Regiment Jagers te voet, 1 5e Cie Mitrailleurs+Artillerie
* 1 e Regiment Lansiers J * 4e Artilleriereg. /* 4e Bataljon Genie/* 4e Bataljon Vervoerkorps
Se Legerdivisie: luitentant-generaal Ruwet
* 1 e Gemengde Brigade: 1e en �1 e Linieregiment, 1 e Compagnie Mitrailleurs+Groep Artillerie
* 1 6e Gemengde Brigade: 2e en 5e Reg. Jagers te voet., 16e Cie Mitrailleurs+Groep Artillerie
* 1 7e Gemengde Brigade: 3e en 6e Reg. Jagers te voet" 1 7e Cie M itrailleurs+Groep Artillerie
* 1 5e Gemengde Brigade: 1 e en 4e Regiment Jagers te voet, 15e Cie Mitrailleurs+Artillerie
* 2e Reg. Jagers te paard J * 5e Artilleriereg. /* 5e Bataljon Genie/* 5e Bataljon Vervoerkorps
Ge Legerdivisie: luitentant-generaal Lantonnois van Rode
* 1 8e Gemengde Brigade: 1 e en 2e Reg. Grenadiers, 18e Cie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
* 1 9e Gemengde Brigade: 1e en 3e Reg. Karabiniers, 19e Cie Mitrailleurs+Groep Artillerie
* 20e Gemengde Brigade: 2e en 4e Reg. Karabiniers, 20e Cie Mitrailleurs+ Groep Artillerie
* 1 e Reg. Jagers te paard/* 6e Artilleriereg. /* 6e Bataljon Genie/* 6e Bataljon Vervoerkorps
Cavaleriedivisie: luitenant-generaal De Witte
* 1 e Brigade: 1 e en 2e Regiment Gidsen/* 2e Brigade: 4e en 5e Regiment Lanciers
* Bataljon Karabiniers-Wielrijders J * Groep Rijdende Artillerie
* Cie Pionniers-Pontonniers-Wielrijders/* Vervoerkorps
Speciale compagnies:

Spoorwegen J Vliegeniers/Torpedisten/ Ballonvaarders I Telegrafisten

Vestingleger:

Vesting Luik onder leiding van luitenant-generaal Leman
* 9e, 11 e, 12e en 14e Vestingregiment
Vesting Namen onder leiding van luitenant-generaal Michel
* Be, 1Oe en 1 3e Vestingregiment
Vesting Antwerpen onder leiding van luitenant-generaal Dufour
* 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e en ?e Vestingregiment J * 2e en 3e Vestingregiment Jagers
* 1 e en 2e Vestingkarabiniers/* 1e en 2e Reg. Vestingkarabiniers I Vestinggrenadiers
Vrijwil ligerskorps: 1e, 2e, 3e en 4e Brigade Vrijwilligers.

2. DE LEGERSTERKTE VAN BELGI Ë
Bij de algemene mobilisatie van 31 juli 1 91 4 werden er 1 5 militieklassen onder de wapens
geroepen. De jongste acht klassen, van 1 906 tot 1 91 3, waren bestemd voor het veldleger
en de oudste zeven klassen, van 1 899 tot 1 905, vormden het garnizoen van de versterkte
stellingen of vestingen rond steden zoals Luik, Namen en Antwerpen . Het aantal
beschikbare soldaten bedroeg ongeveer 200 000 man. In de volgende weken kwamen
daar nog eens 1 8 000 vrijwilligers bij en 1 8 000 soldaten van de vervroegde lichting van
1 91 4.
Legereenheden
Er waren zes legerdivisies en elke divisie bestond in principe u it een aantal
linieregimenten, mitrailleurs- en artillerie-eenheden, aangevuld met een bataljon genie en
vervoerdiensten. Verder had het leger nog enkele aparte eenheden zoals de
cavaleriedivisie met onder andere de Gidsen. Antwerpen, Luik en Namen hadden
speciale vestingtroepen , die overwegend bestonden uit de oudste soldaten.
Een speciale compagnie bestond uit vliegeniers, een andere uit ballonvaarders. I n 1 9 1 4
bezat België ongeveer 20 vliegtuigen en 40 piloten. De eerste vliegtuigen hadden geen
bewapening; de piloot had slechts een revolver. In de loop van de oorlog werden de
vliegtuigen wel bewapend en speelden ze een bescheiden rol in de oorlogvoering.
Bewapening
Het Belgische leger was niet zo goed uitgerust, nauwelijks zware artil lerie en slechts een
honderdtal mitrailleurs. De motorisering was nog maar net begonnen en er werd nog
overwegend op paardenkracht gesteund. Duitsland had bij het begin van de oorlog 1 2 000
mitrailleurs. Een mitrailleur kon honderden kogels per minuut afvuren en zijn vuurkracht
werd gelijkgesteld met 80 soldaten. I n de beginperiode was een mitrailleur wel zwaar,
maar geleidelijk aan werd hij lichter gemaakt. Buiten hun eigen kanonnen hadden de
Duitsers nog acht superkanonnen van 305 m m , geleend van Oostenrijk-Hongarije. Het
kanon kon bijna 1 0 km ver schieten , lanceerde projectielen van 385 kg en kon een wand
doorboren van ongeveer 2 m dik vóór de ontploffing plaatsgreep. Later brachten de
Duitser een nog groter kanon naar het front, de dikke Bertha, met een vuurmond van 420
mm en nog betere prestaties.
Uitrusting van de Belgische soldaat
De standaarduitrusting van de soldaat was de volgende: een lange, donkerblauwe
capootjas met een dubbele rij knopen, een grijsblauwe broek, lederen beenkappen en op
de buik een lederen tas voor patronen en andere benodigdheden. Op het hoofd een ronde
donkerblauwe kwartiermuts met onderaan een rode band. Vooraan nog een kokarde met
de Belgische driekleur en het nummer van het regiment. Soms een sjako. Pas in 1 91 6
kreeg de Belgische soldaat een metalen helm.
Opeising van paarden in Eeklo op 1 augustus 1 91 4
Op zaterdag 1 augustus verzamelde men i n Eeklo d e paarden van het kanton Eeklo om
uit te maken welke er aan het leger dienden afgestaan. 1 70 werden er door de militaire
overheid goedgekeurd voor de dienst. Het was een moeilijk tijdstip om een paard af te
staan, want het binnenhalen "Van de oogst was nog bezig. In 't Getrouwe schreef men: 'Er
waren te Maldegem jonge vrouwen die het dien morgen al kwijt waren: haren man, haren
knecht en haar peerd'. 1

·
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1914-1918:
(19 14); 2. Carabinier (1914); 3. Cyclist (19 14); 4. Linie (19 14);
Gids (1914); 6. Automitrailleuse Minerva; 7. 8. 1 0. Infanterie (1916- 1 9 18);
Lancier (19 18).

Het Belgisch leger

1.
5.
9.

Grenadier

Uit "Le costume et les armes des soldats de tous les temps", Liliane et Fred Funcken.
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3. DE INVAL IN BELGIË OP 4 AUGUSTUS 1 91 4
Het leger op 'versterkte vredesvoet' op 3 1 j u l i
Op 29 juli, daags n a de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije aan Servië,
mobiliseerde de regering al drie militieklassen: de lichtingen 1 91 0, 1 9 1 1 en 1 9 1 2. De
oproepingen gebeurden 's nachts en dat veroorzaakte op vele plaatsen paniek bij de
bevolking. Er was blijkbaar ook bevel gegeven om in de dorpen de klokken te luiden,
maar dat gebeurde in onze streek alleen maar in Sint-Laureins om 2 uur 's morgens. I n
Eeklo luidde d e klok o m 6 u u r e n in d e andere gemeenten werd niet geluid, maar werd
de vlag uitgestoken.2 In de namiddag van vrijdag 31 juli kwam de regering samen onder
voorzitterschap van koning Albert en om 7 u u r 's avonds werd besloten tot algemene
mobilisatie van het Belgische leger onder impuls van de vorst.
Ultimatum aan België op 2 augustus 1 91 4
Op zondag 2 augustus 1 91 4 om 1 9 uur werd door de Duitse gezant een ultimatum
overhandigd aan de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Davignon, waarbij vrije
doortocht werd geëist om een zogezegde aanval van Frankrijk te verhinderen. Het
ultimatum werd verworpen en om 7 uur in de morgen van 3 augustus werd het antwoord
op de Duitse ambassade afgegeven. Op 3 augustus verklaarde Duitsland de oorlog aan
Frankrijk.
De inval in België op dinsdag 4 augustus 1 91 4
Op dinsdag 4 augustus o m 9 uur ' s ochtends overschreden d e Duitse troepen de g rens
in Gemmenich. Koning Albert sprak de Verenigde Kamers van het Parlement toe en riep
de herinnering op aan de G uldensporenslag en aan de zeshonderd Franchi montezen. H ij
vroeg om alle politieke onenigheid op te bergen, benoemde de socialistische en liberale
oppositieleiders tot Minister van Staat en liet de nodige oorlogskredieten goedkeuren. De
Kroonraad kwam in de namiddag samen en deed een oproep voor Franse, Britse en
Russische steun.
De staat van beleg werd uitgeroepen voor onze provincie
Op 6 augustus liet de minister van Binnenlandse Zaken weten dat ' Belgiê in staat van
Oorlog' was. Onze provincie was in staat van beleg en er werd gewaarschuwd voor.
spionage.
Staat van beleg betekende concreet dat de militaire bevelhebber van onze provincie
bekleed werd met het opperbevelhebberschap over al de burgerlijke overheden , dus ook
over de burgemeesters die door hem met politiemaatregelen konden worden belast. De
bevelhebber voor Oost-Vlaanderen was generaal W. Lauwers, die op 1 O augustus
automobielen en motocyclettes opeiste.
Omdat de ontspanning in sommige danszalen verder ging zoals vroeger, liet hij op 20
augustus de danszalen sluiten en verbood het gebruik van draaiorgels en
grammophonen op openba�e plaatsen en in herbergen.
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Antwerpen waren belangrijk voor de
verdediging van België.
Aanduiding van de rivieren, die een
voorname rol speelden in de
verdediging.

De inval van de Duitse troepen in
België.

Een vergoeding voor de gemobiliseerde soldaat
'Iedere vrouw, wier man in den strijd is, krijgt gelde/ijken onderstand: vijf en zeventig
centimen voor haar, vijf en twintig centimen voor elk kind schreef Virginie Loveling op
dinsdag 11 augustus 1914 in haar dagboek. De gemeentelijke overheid stond in voor de
betaling en de regering zou dat geld later teruggeven.
Overrompeling van de banken
Met een speciale trein vanuit Brussel werd de waarde van 100 miljoen frank in goud
overgebracht naar Antwerpen om daar bewaard te worden i n een van de forten. Het
vertrouwen i n papieren geld was gering en men probeerde het in te wisselen tegen
zilverstukken. Bij de bank kon men slechts duizend frank per maand opvragen.3
4. DE GEVECHTEN ROND LUIK IN 1 91 4
Gevechten rond Luik en de inname van de stad Luik o p 7 augustus
Luik werd aangezien als de toegangspoort tot België. Het was een belangrijk
verkeersknooppunt, een sterke vesting en de kanonnen van de twaalf forten rond Luik
controleerden alle wegen rondom de stad. De forten waren echter wat verouderd en het
beton was niet meer opgewassen tegen de beschietingen met zwaar geschut. De 3e
Legerdivisie onder leiding van generaal Leman, tevens gouverneur van Luik, stond in
voor de verdediging van Luik.
Het eerste doel van de Duitsers was opmarcheren naar Luik, de Maasovergangen bij Visé
bezetten en de forten innemen. De Belgen hadden echter de brug in Visé opgeblazen,
maar in de nacht van 4 op 5 augustus slaagden de Duitsers erin een eerste botenbrug te
bouwen over de Maas in Visé, waarna een aanval volgde op de meest oostelijk gelegen
forten. De aanval mislukte en er waren 800 Duitse krijgsgevangenen.
De Duitsers slaagden er toch i n en masse over de Maas te geraken bij Lixhe, niet ver van
de Nederlandse grens. De bevelhebber Ludendorff doorbrak de gordel rond Luik en
generaal Leman besloot de stad Luik op te geven en zijn veldtroepen terug te trekken
achter de Gete. De vestingtroepen bleven echter onder leiding van Leman de forten
bemannen, die moedig weerstand boden. Ludendorff was al op 7 augustus in de stad Luik
en de meeste bruggen vielen hem ongeschonden in handen.
Emiel Fiers uit Kleit vocht in Luik
Op 7 en 14 augustus schreef Emiel Fiers een briefje naar 't Getrouwe. De brief werd
opgenomen, maar de namen werden weggelaten en vervangen door een kruisje. H ij
vertelde dat Luik op 6 augustus om 3 uur werd gebombardeerd, dat hij zowel 's morgens
als 's namiddags in een vuurgevecht was verwikkeld en uiteindelijk de stad Luik moest
ontvluchten. Ze hadden doden gehad, ook doden gemaakt en hij had een voetreis van 40 ·
km achter de rug. I n een tweede briefje schreef hij: 'Ik vrees een hevige slag in 't kort, wij
weten weinig nieuws, de officieren zeggen niets en er is aan geen gazet te geraken. Wij
zijn te voet van Luik gekomen langs aardewegen en kleine dorpjes die ik niet noemen
kan, maar ik gevoel dat zij ons nu toch langs achter houden om het minste gevaar. In 't
eerste stonden wij aan den kop. Ik ben gezond en heb geen geld van doen. Ik weet niet
hoelang het zal duren'.4
'Dikke Bertha' maakte het·verschll
Fort voor fort gaf zich over, maar het tempo lag voor de Duitsers te laag en ze geraakten
achterop op hun tijdschema. Maar opeens ging het vlugger. De forten waren niet langer
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Camiel Van Hyfte.
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I

Gevechten bij Luik in 1914.

Arthur Van Basselaere.

opgewassen tegen de beschietingen van de Duitse artillerie. De voornaamste reden was
de inzet van het kanon ' Grosse Bertha' of 'Dikke Bertha', inderhaast door de Duitsers ter
hulp geroepen. Dat was een kanon van Krupp dat nog maar juist in productie was
genomen en waartegen de koepels van de forten niet bestand waren. De juiste naam van
het 420 millimeter kanon luidt 'Kurze Marine Kanone, type M' van 420 millimeter.
Op de avond van 12 augustus kon het kanon ingezet worden voor de beschieting van het
fort Pontisse. De kracht was zo groot, dat de bevelhebber van het fort zich 's
anderendaags overgaf.
Op 15 augustus zetten de Duitsers ' Grosse Bertha' in bij de beschieting van het fort van
Loncin. Het fort zelf had ook Kruppkanonnen , maar slechts van 150 mm en ze konden
slechts 7 500 meter ver schieten. Grosse Bertha stond op 8 km en kon dus niet geraakt
worden. Het was bijgevolg een ongelijke strijd en het fort bezweek in de late namiddag,
maar jammer genoeg ontplofte de eigen munitie. De aanwezige bevelhebber generaal
Leman werd zwaar gekwetst, gevangen genomen en naar Duitsland overgebracht. Het
laatste fort rond Luik capituleerde op 16 augustus.
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Camiel Van Hyfte en Arthur Van Basselaere sneuvelden in Ougrée
Het regiment 1 e Jagers te voet, met onder andere Camiel Van Hyfte en Arthur Van
Basselaere, bevond zich begin augustus in Hoei, maar het regiment werd ter versterking
naar Luik geroepen. Dat regiment zou voortaan deel blijven uitmaken van de 3e
Legerdivisie. Camiel Van Hyfte en Arthur Van Basselaere sneuvelden als eerste
Adegemse soldaten in Ougrée, een dorp ten zuidwesten van Luik. Arthu r Van Basselaere
woonde sinds 1 april 1912 in Waarschoot. Beide soldaten liggen op de Belgische militaire
begraafplaats van Ougrée begraven en hun namen komen voor op het monument van de
Eerste Wereldoorlog in Ougrée. Elk jaar gingen de ouders van Arthur Van Basselaere op
bedevaart naar zijn graf.

VAN HYFTE CAM/EL
0 Adegem 09.09. 1891 als zoon van Leonard en Marie Louise Cockheyt
Klas 1 9 1 1 / 1 e Jagers te voet
+ Ougrée 06. 08. 1914 / begraven in Ougrée.
VAN BASSELAERE ARTHUR
Adegem 26. 10. 1889 als zoon van Charles Louis en Laurentia Blomme
Klas 1909 / 1 e Jagers te voet
+ Ougrée 06. 08. 1914 / begraven in Ougrée.
0

Stierf voor België
Na de oorlog werden de gemeentebesturen verplicht in de marge van de officiële
overlijdensakte van een gesneuvelde soldaat de woorden 'Stierf voor België' toe te
voegen. Zelfs als in de akte de woorden 'gestorven voor het vaderland' voorkwam, was
dat onvoldoende.
Incorrecte gegevens op een bidprentje van een gesneuvelde soldaat
Op sommige bidprentjes staat er een foutieve overlijdensplaats en/of sterftedatum.
Er moet steeds voorrang ge'geven worden aan de apart vermelde persoonsgegevens (in
een kader). De informatie op het bidprentje is ingeval van tegenspraak onjuist.
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5. DE SLAG BIJ HALEN
Terugtrekking naar de Getestelling
Terwijl de forten rond Luik nog volop strijd leverden, trok op 6 augustus de Belgische 3e
Divisie zich terug uit Luik en installeerde zich met de rest van het veldleger i n de
Getestelling. De G rote Gete, die onder andere Tienen en Halen doorkruist, was een
natuurlijk obstakel voor de oprukkende troepen.
De slag bij Halen of de Slag der Zilveren Helmen
Op 1 O augustus verschenen er Duitse cavalerie-eenheden voor de Belgische linies en
dagelijks waren er kleine gevechten met de Belgische verkenners.
De Duitse activiteiten concentreerden zich vooral rond Hasselt en Diest. In Halen vond op
1 2 augustus de ' Slag der Zilveren Helmen' plaats, waar de Belgische Wielrijders,
Liniesoldaten, Lansiers en G idsen konden beletten dat de Duitsers de Gete overstaken.
De Duitsers verloren meer dan 3000 soldaten, de Belgen 1 1 00, waaronder 22 officieren.
Het slagveld lag vol met dode paarden, maar was ook bezaaid met zilverkleurige helmen
van de Duitse cavaleristen, vandaar de naam 'Slag der Zilveren Helmen' . De helmen
waren niet van zilver, maar zagen er slechts zilverkleurig uit.
De Slag dankt zijn naam aan het gedicht ' De slag der zilveren helmen', geschreven door
pastoor August Cuppens uit Loksbergen . Omwille van hun verdienste staat nu op de
standaard van zowel het 1 e als het 2e regiment Gidsen de vermelding ' Haelen'.

Een Maldegemse en een Middelburgse soldaat sneuvelden in Halen
Henri Coppens uit Maldegem en Emiel Boterman uit Middelburg stierven beiden in Halen
op 1 2 augustus 1 9 1 4. Gilbert Onderdonck sch reef het verhaal over de dood van zijn
gesneuvelde oom Emiel Boterman (broer van zijn moeder) in zijn boek "De Slag om
Schipdonk en Middelburg".
Jarenlang leefde de familie in onzekerheid over het lot van Emiel. Pas in het voorjaar van
1 91 9 kwam een medesoldaat het verhaal van zijn dood vertellen. Volgens deze man werd
Emiel dodelijk getroffen in Halen, toen hij samen met hem aan de gevechten deelnam. Hij
kon vluchten, maar moest Emiel tot zijn spijt dodelijk getroffen achterlaten op het slagveld.
Emiel werd als vermist opgegeven en slechts bij vonnis van 1 8 februari 1 924 werd zijn
overlijden op 1 2 augustus 1 91 4 in Halen, officieel erkend.
De overwinning in Halen werd in de pers fel in de verf gezet. Maar de legerleiding was
n uchterder en in een inwendig rapport legde men meer de nadruk op enkele
tekortkomingen zoals te weinig tucht en een tekort aan officieren. De Duitsers hadden uit
die slag ook geleerd dat een aanval met cavalerie niet langer geschikt was voor de
nieuwe oorlogvoering, waarin massaal machinegeweren werden ingezet.

COPPENS HENRI
0 Maldegem 29.04. 1893 als zoon van Charles Louis en Amelie Versluys
Klas 1913 / 4e Linie
+Halen 12.08. 1914 / begraffen in Halen.

·

Herdenkingsplaat in Loksbergen.

Pastoor August Cuppens.

YAELEN. 1914

De Slag bij Halen.

BOTERMAN EMIEL
0 Middelburg 16.08. 1893 als zoon van Karel en Juliana De Blaere
Klas 1913 / 4e Linie
+ Halen op 12. 08. 1914 (vermist).
Arthur Willems uit Maldegem werd in Halen gekwetst en voor verzorging naar Engeland
overgebracht. Vanuit Engeland zou hij later verschillende b rieven naar 't Getrouwe
Maldeghem schrijven, die bijna allemaal gepubliceerd werden .
Pastoor August Cuppens van d e Duimpjesraad belaagd i n Loksbergen
E . H . Cuppens was pastoor in Loksbergen, een dorpje dicht bij Halen. Over zijn
belevenissen schreef hij later in 1 91 9 het volgende aan Victor De Lille:
'. . . mij willen doodschieten op 19 augustus 1914, vijf uren tevergeefs naar mij gezocht en
gevraagd, terwijl ik boven hunnen pinhelm onder 't dak zat en ze hoorde razen en vloeken
en mij ter dood opeischen! Toen uit machtelooze woede mijn schoon pastorijlje, dat zij
eerst onder mijne oogen geplunderd en bevuild hadden, afgebrand, met al wat ik bezat
aan schilderijen, beeldhouwwerk van Karel Lateur, lieve boeken en geschriften en brieven
en muziektuigen en muziek! Of de gruwelijke barbaren! Maar mijn levenlje hadden ze niet,
dank zij 0. L. Vrouwe van Gedurigen Bijstand, die ik aanriep, terwijl ik het liedje van 0. L.
Vrouw van Vlaanderen neuriede in mijn eigen en haar beloofde nog schoone liedjes te
zullen dichten als zij mij redde'.5
6. NIEUWS UIT MALDEGEM EN ADEGEM BEGIN AUGUSTUS 1 91 4
Oprichting van een Comiteit voor hulpverlening op 3 augustus
Volgens de aanplakbrief gedateerd 3 augustus met als titel 'Aan de bevolking van
Maldegem' was het doel van het Comiteit geld en eetwaren in te zamelen voor de
noodlijdende h uisgezinnen van de opgeroepen soldaten. Een inschrijvingslijst zou door
de leden van dit Comiteit aan de bevolking aangeboden worden. Men vroeg aan de
winkeliers, slachters, handelaars en landbouwers om te verkopen zonder de winst te
verhogen .
Men had a l misbruiken vastgesteld e n mochten z e voortduren, er zouden maatregelen
genomen worden. Nieuwe misbruiken mochten gemeld worden aan de leden van het
Comiteit. I n de aanplakbrief stond dat alle Belgische bankbriefjes zonder onderscheid
hunne volle waarde behielden. Iedereen mocht ze zonder achterdocht aanvaarden en
uitwisselen. Zij werden door de Nationale Banken uitbetaald.
Het Comiteit bestond uit burgemeester Charles Rotsart de Hertaing, schepenen Hector
Cuelenaere en Leonard Van Hyfte, nijveraar Alfred De Facq, statieoverste Edmond
Eeckhout, geneverstoker Achi l l e Van Hoo rebeke, brouwer Honoré Potvliege, ·
gemeenteraadslid
Frederik
Dhont,
politieco m missaris
Serafien
Moerman,
gemeenteraadslid Edmond De Meyere, nijveraar Hector Potvliege, handelaar Louis De
Neve, gemeenteraadsleden Auguste Verleye en Edmond De Rycke.
Een wet van 4 augustus legde nationaal al maximumprijzen op voor tarwe, tarwemeel,
rogge en roggemeel. De landbouwers werden verzocht zo vlug mogelijk hun tarwe en
rogge te dorsen, zodat er voldoende brood kon gebakken worden voor de bevolking.
Veel godsvrucht In deze moeilijke tijden
Elke dag was het in de kerk van Maldegem zo druk als op een feestdag. Alle avonden
waren er bedevaarten rond de Sint-Antoniuskapelletjes. Eerst was het de beurt aan de
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inwoners van het Vossenhol en Burkel, daarna op donderdagavond 6 augustus aan die
van de Kattenhoek.6 Op vrijdag 7 augustus 's morgens waren er honderden mensen die
te biecht en te communie gingen.
De bisschoppen van België beslisten dat op zondag 9 augustus in alle kerken een
solemneel lof zou worden gezongen en g root en klein moesten aanwezig zijn om Gods
hulp af te smeken in deze bange dagen. Elke avond waren er drie à vier ommegangen
rond de kerk van Maldegem en langs de straten eromheen. De kerk was 's avonds
gesloten, maar de mensen vielen vóór de kerkdeur plat op de g rond en 'na de vier akten
vielen ze Sinten Antonius ten voete . . . Zoo sterk het mannevolk met het geweer, zoo sterk
het vrouwvolk met den Paternoster. Ons Heere kan niet laten zulk een volk te verhooren'. 7
I n heel België werden de heiligdommen voortdurend bezocht en de heiligen werden op
noodklagende wijze aangeroepen. I n alle parochies werd er fel gebeden en op bedevaart
gegaan. Zo vertrokken er uit U rsel op 1 5 augustus om middernacht een honderdtal
bedevaarders naar de grot van Onze-Lieve-Vrouw in Oostakker en op zondag 23
augustus namen meer dan 5000 Eeklonaren deel aan een bedevaart naar het
miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn.8
Oproep om de vlag u it te hangen en de kalmte te bewaren
Burgemeester Charles Rotsart de Hertaing vroeg begin augustus om de vlag uit te
hangen.9 Zijn oproep luidde: 'Aanzoekt vriendelijk zijne ingezetenen, welke de Nationale
Kleuren in hun bezit hebben, allen hunne huizen te willen bevlaggen'.
Midden augustus werd een aanplakbrief met de volgende tekst uitgehangen:

'AAN DE BEVOLKING VAN MALDEGEM
Geachte medeburgers
De gewichtige omstandigheden waarin ons land zich bevindt, doen het ons geraadzaam
oordeelen op zekere punten uwe aandacht te trekken.
Oorlogstijden maken het publiek meer dan in gewone tijden beweeglijk en sporen de
verbeelding aan zich alle slach van gebeurtenissen voor te stellen. Vele valsche tijdingen
worden aangebracht en, wat de dagbladen of snelschriften vandaag aanbrengen, wordt
zeer dikwijls morgen onwaar bevonden en tegengesproken.
Wij verzoeken U vriendelijk dien aangaande met omzichtigheid te handelen en te
vermijden aan U zelven en aan anderen een schrik aan te jagen die op geene gegronde
redenen berust. Tracht dus vooral uwe gewone kalmte te behouden.
Wij vinden ons verplicht U daarbij opmerkzaam te maken op de voorzichtigheid welke Gij
dient aan te wenden in het uitdrukken uwer gevoelens ten opzichte van andere
mogendheden. Het behoort dat de bevolking hare krachtinspanning met die van het
Gouvernement vereenige, door alle betoogingen te vermijden, die van aard zouden zijn
aan het Land moeilijkheden met den eenen of den anderen zijner geburen te ·
veroorzaken. België houdt aan zijne onzijdigheid en geen betoogingen vóór of tegen een
ander Land mogen geduld worden. Wij rekenen dus met vertrouwen op uwen goeden wil
en uwe verlichte vaderlandsliefde.
De Burgemeester - Rotsart de Hertaing'
De burgerwacht hielp mee bij de beveiliging van de burgers
De Maldegemse burgerwacht trad opnieuw in werking en daarvoor legden de officieren
eerst de eed af bij burgemeester Charles Rotsart de Hertaing.

Ulanen op verkenning.
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G raf van Pieter Poppe in Sint-Margriete-Houtem.
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De leiding van de burgerwacht was in handen van kapitein Napoleon Van Nieuwenhuyze,
luitenant Triphon De Candt en de onderluitenants René Van Moffaert en Octaaf Cools. De
burgerwacht kreeg opdracht te patrouilleren in Maldegem en vooral uit te kijken naar
vreemdelingen, mogelijk spionnen.
Ze maakten van de gelegenheid gebruik om hun kledij in orde te brengen. R. Van
Moffaert-Clais leverde op 20 augustus zes blauwe kiels voor de wachten van de
Warmestraat, acht voor de wachten van het Vossenhol en Burkel en twaalf voor de
wachten van Donk en Vake, aan 3,50 frank het stuk. Daarboven werden nog vierhonderd
tricolore armbanden en twee grote veiligheidsspelden geleverd.
In M iddelburg legde Edmond De Bruyckere, luitenant van de burgerwacht, de eed af op
1 3 augustus 1 91 4. De opdracht van de M iddelburgse burgerwacht was het houden van
patrouilles en het bewaken van de bruggen over het Leopoldkanaal.
De Brusselse burgerwacht had Brussel verlaten en verbleef even in Maldegem . Een van
hen was kolonel Van Halteren en aan de woning van Gustaaf Tytgadt vertelde hij dat dit
zijn geboortehuis was. In de brouwerij waren er nog tonnen aanwezig waarop de naam
Van Halteren geschilderd was. 10
In een bericht van 1 4 augustus 1 91 4 wees baron de Kerchove, gouverneur van Oost
Vlaanderen, erop dat de burgerwachten niet mochten deelnemen aan gevechten met de
vijand. De Duitse soldaten beschouwden dat als deelname van burgers aan de strijd en
zij zouden represailles nemen tegen de burgerbevolking.
De bevolking werd ook gevraagd niet te schieten naar luchtvaartuigen , want de
nationaliteit van deze tuigen was moeilijk te achterhalen.
Indien men ulanen zag
Ulanen waren Duitse soldaten die als verkenner voorop werden gestuurd en waren
gevaarlijke heerschappen . Door terreur probeerden deze soldaten zich te handhaven
tegenover de burgerbevolking, waardoor ze een slechte reputatie hadden en terecht
gevreesd werden.
In 't Getrouwe van 1 6 augustus verscheen het volgende berichtje:
'Bijzondere, burgers en werklieden, indien gij bij toeval - in oorlogstijd is alles mogelijk uhlanen ziet in uwe streken, blijft thuis en sluit uwe vensters dicht, opdat men niet zou
kunnen beweren dat men van uit de huizen geschoten heeft, om gewelddaden te
verrechtvaardigen'.
De waarsch uwing was verantwoord, want op 24 augustus waren er al vijf ulanen in Aalter,
waar ze rails van de spoorweg opbliezen en in Sint-Maria-Aalter verstoorden ze de
kerkdienst. Deze vijf ulanen werden later gevangen genomen.
7. H ET GEVECHT BIJ SINT-MARGRIETE-HOUTEM
Het 22e Linieregiment, met onder andere Edmond Van de Walle (Adegem) en Pieter
Poppe (Maldegem), overnachtte op 1 4 augustus in de kerk van Sint-Margriete-Houtem en
de dag erna verbleven ze in het nabijgelegen dorp Neerlinter.
Het Belgische hoofdkwartier verspreidde de nodige prenten, zodat de soldaten een Duits
vliegtuig konden herkennen. De regering verliet veiligheidshalve Brussel, want op 1 6
augustus waren alle forten rond Luik gevallen .
Gevechten tussen Tienen•en Diest
Een Duitse aanval werd verwacht bij Diest en Aarschot, steden een aantal kilometer
�oven Tienen. Op 18 augustus kreeg de Belgische linkerflank al vroeg de eerste klap,
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In de oude kerk van Grimde ligt het vol met witte
grafzerken van gesneuvelde soldaten.

waarbij de cavaleriedivisie frontaal werd aangevallen juist onder Diest. Ook in de stad
Diest werd flink gevochten en de Belgen waren verplicht zich terug te trekken. De Duitse
troepen namen Tienen in en Sint-Margriete-Houtem werd belaagd.
Het Belgische 22e Linieregiment kreeg te laat het bevel om zich terug te trekken en
verloor in deze slag in een paar uur tijd de helft van zijn manschappen en meer dan de
helft van zijn officieren. Om 4 uur in de namiddag van 1 8 augustus besloot koning Albert
tot de terugtocht in noordoostelijke richting.
Tijdens deze gevechten werd Omer Vandenbroucke, zoon van de apotheker in
Maldegem, gevangen genomen in Oplinter.

De dood van Pieter Poppe u it Maldegem en Edmond Van de Walle uit Adegem
Pieter Poppe, tolbeambte in Maldegem, en Edmond Van de Walle uit Adegem stieNen in
de strijd tussen Diest en Tienen. Op het bidprentje van Edmond Van de Walle staat niet
de j uiste overlijdensplaats vermeld en ook de datum is niet correct. In dit geval en ook in
andere gevallen waar er tegenspraak is met de officiële gegevens, wordt voorrang
verleend aan de officiële informatie.

POPPE PIETER
0 Moerbeke 12. 09. 1887 als zoon van Edouard en Philomena Vanpottelberghe
x Marie Francoise Van Dorsselaer
Klas 1908 / 22e Linie / vrijwilliger met premie
+ Neerlinter 18. 08. 1914 / begraven in Sint-Margriete-Houtem.
VAN DE WALLE EDMOND
0 Adegem 1 7 juli 1890 als zoon van Petrus en Marie Louise Geleyn
Klas 1910 / 22e Linie
+ Oplinter 18. 08. 1914 / begraven in de oude kerk van Grimde.
Soldaat Marcel Loncke vertelde over de gevechten
Om een idee te hebben van de gevechten waarin Pieter Poppe en Edmond Van de Walle
betrokken waren, citeren we even uit een brief van een lotgenoot. Op 1 9 augustus schreef
soldaat Marcel Loncke uit Kortrijk, die deel uitmaakte van het 22e Linie, hetzelfde
regiment als van Pieter Poppe en Edmond Van de Walle, het volgende:

' . . . Ik begin nogmaals met te zeggen: God dank! Ik ben uit die vreselijke slachting gered.
Hoe? Dat ben ik niet wijs. Nooit is iets rapper aangekomen dan die slag. . . .
Nauwelijks waren de bezoekers weg of wij zagen drommen mensen met hunne kinders
over het land naar ons toe komen gesneld al huilende. 't Waren inwoners van Neerlinter
en omliggende waar al de dorpen in brand schoten. 't Was ijselijk dezen droevigen stoet
te zien: vele oudjes moesten zich laten vallen van vermoeienis, daarbij het gehuil van hele
benden kleine bengels. Al met eens ontploft een kanonbal dicht bij ons. Wij snappen onze
geweren en nemen post. Onze artillerie komt dicht bij ons insgelijks post nemen, maar
een Duits vliegmachien zweefde op ene grote hoogte boven ons en toonde aan de Duitse
artillerie onze ligging, zodanig dat vooraleer de Belgische kanonnen in orde waren, de
mannen alsook de peerden doorschoten wierden. Wij stonden daar voor minstens
vijfduizend Duitsers met kalronnen en mitrail/eusen. Wij, vierentwintig mannen! En toch
was het onze plicht onzen post niet te verlaten. . . . 1• 1 1

·

8. DE TERUGTREKKING ACHTER DE DIJLE
Op 1 9 augustus begon de terugtrekking achter de Dijle, meer bepaald op de frontlijn
Neerijse-Leuven-Rotselaar. De koning verplaatste zijn hoofdkwartier van Leuven naar
Mechelen en gaf vervolgens het bevel tot terugtrekking van zijn troepen binnen de
frontlinie van de vesting Antwerpen .
Leuven e n Brussel in handen v a n d e Duitsers
Duitse colonnes trokken richting Leuven, dat bezet werd op 1 9 augustus. 's Avonds
naderden de voorste Duitse eenheden Brussel , dat zich op 20 augustus overgaf.
Burgemeester Adolf Max ging de Duitse troepen tegemoet met een witte vlag.
De Duitsers terroriseerden de burgerbevolking
De D uitse soldaten lieten zich opmerken door geweldplegingen tegen de lokale bevolking.
Wanneer er een schot gelost werd, misschien door een Belgische of Duitse soldaat, werd
dat afgereageerd op de plaatselijke bevolking. De verklaring was altijd: 'Man hat
geschossen'. De bevolking had dan ook met reden schrik. Op 1 9 augustus terroriseerden
ze Aarschot, waar talrijke burgers werden gedood en vele huizen in brand gestoken. Het
nieuws verbreidde zich snel en de bevolking vluchtte in paniek als de Duitse soldaten in
aantocht waren.
Soldaat Philemon Boterberghe uit Maldegem had er moed op
Op 1 7 augustus vanuit de omgeving van Sint-Niklaas schreef Philemon Boterberghe een
brief aan zijn familie in de Westeindestraat met onder andere het volgende:

'Beminde ouders, broeders en zusters.
Ik laat u weten dat ik sedert maandag in tenu sta en volop bezig ben met het geweer te
handteren, want als het niet verandert, moeten wij met eenige dagen naar den slag en ik
heb er moed op om eens op de Duitschers te kletsen. Wij hebben er al gezien op onze
vooiagen . . . �2
Een soldatenbrief uit Lint bij Kontich
We citeren even uit een soldatenbrief uit het Maldegemse archief, wellicht van een
Maldegemse soldaat, maar spijtig genoeg is de naam onleesbaar. De soldaat vertelde
over wat er echt gebeurde in de strijd, want vele soldaten verbloemden de toestand en
durfden de waarheid niet te vertellen om hun familie niet nodeloos ongerust te maken.
De soldaat schreef naar zijn vrouw en kind op 21 augustus 1 91 4 het volgende:
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' . . . Nauwelijks waren wij een half uur toegekomen en moesten aan eenen tranché
beginnen; goed aan 't werk zijnde met ons schuppe, wierden wij opeens overvallen van
de Duitschers en bevonden ons op 150 meters van den vijand. Opeens wierden er
kanonschoten op ons gelost; elk sprong achter een hoogte, waar wij van de kogels bevrijd
waren gedurende een � uur, nochtans vele huizen en soldaten ziende in stukken
schieten, dan naar het dorp lopende door het volle vuur, die gegeven wierd van de
Duitschers. Daar zagen wij al de burgers staan schuilen en elk zich weg stekende achter
de huizen, stallen en schuren en zoo kwamen wij daar ten volste in 't vuur. Het duurde
zoo gedurende % uurs en dan ging het op eiken soldaat zijn leven komen. Velen gingen
op de vlucht, alsmede ik. Op een laagte komende, wierp ik mijn zak van het lijf en wilde
er nog mijne noodigheid uithalen, op eens kreeg ik een stuk schramnel tussen bazache

en goerde, dat ik achterover viel, nochtans er geene blessuren van dragende zoo was ik
terug op de vlucht gegaan. Op mijn vlucht vielen er velen van het belgisch leger. Nochtans
ik ben bij de gelukkige, ook heb ik nog vier man helpen wegdragen naar het dichtst
gelegen hospitaal, een die zo goed als zot was en 3 geblesseerde. Daarna wierden we
nog terug achtervolgd en zijn we zoo met verscheidene vluchtelingen tot in Leuven
geraakt na 8 uren marcheren, meer loopen dan gaan . . .
'

9. NIEUWS UIT MALDEG EM EN ADEGEM EIND AUGUSTUS 1 91 4
Vijf zonen van brugwachter Van den Berghe uit Balgerhoeke waren soldaat
In 't Getrouwe van 23 augustus stond het volgende:
'De brugbewaker van Balgerhoeke, M. Vandenberghe, heeft 5 zoons in den oorlog. Allen
gedragen zich heldhaftig, en Camiel is heel nabij zijn dood geweest. Hij had al zijn
kardoezen verschoten en hij moest door den vijand heen. Dan werd hij door een
kameraad over eene haag geholpen, waar hij plat op den grond moest liggen om zich zelf
niet te verraden, terwijl de vijand nevens hem heen stormde.
Zoo gepijnigd zat hij dat hij zijn geldbeugel schier zag liggen en hem niet zonder
levensgevaar kon oprapen. Hij liet hem achter, maar zijn kostelijk leven hield hij, gereed
om het aan het vaderland te offeren bij een nog grooter gevaar. Onze jongens zijn helden
grooter dan ons de geschiedenis ooit heeft verhaald.
Dienst van het Rode Kruis van België
Het Rode Kruis was ook in Maldegem actief en de namen van de bereidwillige personen
werden opgesomd in 't Getrouwe.13 Het waren:

Mevrouw Rotsart de Hertaing
Ruebens . . . , Stroobrugge
Terny Helena, Akkers
Cabuy Bertha, Marktstraat
Potvliege Marie, Marktstraat
De Vildere Odile, Marktstraat
Van Hoorebeke Celina, Noordstraat
Lambert Lucie, Statiestraat
De Meyere Judith, Noordstraat
Tine/ Marie, Noordstraat
Tine/ Agnes, Noordstraat
Blanckaert Gabriëlle, Noordstraat
Busschaert Marie, Westeindeken
Van Nieuwenhuyse Aline, Marktstraat
Cools Eveline, Westeindeken
Van Leene Rachel, Statiestraat
Claeys Bertha, Molentje
Van Hauwe Magdalena, Buurtstraat
Vermeersch Emerence, Molentje
Geirnaert Brigitta, Westeindeken
Geirnaert Magdalena, Westeindeken
De Meyere Magdalena, Statiestraat

De Meyere Adriana, Statiestraat
Timmerman Germaine, Statiestraat
De Broeders Hieronymieten
De Groote Marie, Statiestraat
Bollé Maria, Markt
Van Kerschaver Magdalena, Voorstraat
Potvliege lréne, Marktstraat
Bekaert Marie, Noordstraat
De Lille Jeanette, Statiestraat
Cuelenaere Julienne, Noordstraat
De Coninck Adèle, Voorstraat
De Coninck Clementine, Voorstraat
De Coninck Odile, Westeindeke
Rodts Celesta, Statiestraat
De Lille Louise, Noordstraat
Van Hoorebeke Emma, Noordstraat
Mevr. Van Kerschaver-Dvi/lier, idem
Coelis Albert, Noordstraat
Goossens Bertha, Stroobrugge
Tytgadt Alix, Markt
Tytgadt Magdalena, Markt

Kapitein-commandant Th. Blomme u it Adegem gekwetst
Commandant Blomme, geboortig van Adegem en kapitein van de 4e Linie, was geveld
door reuma en kon moeilij k aan zijn verplichtingen voldoen. Een landman bracht hem
naar zijn regiment terug, zodat hij uit de handen van de vijand bleef. M idden augustus
verbleef hij even in zijn villa in Sint-Kruis bij Brugge voor herstel.14 Een maand later
meldde men dat hij gekwetst was door Duitse kogels en dat hij nu verpleegd werd in een
ziekenhuis in Antwerpen . De roddel dat hij naar Nederland was gevlucht, werd daarmee
ontkracht.
24 augustus 1 91 4
Vluchtelingen kwamen i n Antwerpen en Gent aan en vertelden over wreedheden, begaan
door Duitse soldaten. De bevolking werd zeer ongerust en er brak paniek uit.
Op maandag 24 augustus sloegen vele burgers op de vlucht, have en goed achterlatend.
Een of twee dagen later keerden ze op hun stappen terug, een beetje beschaamd, omdat
ze zich hadden laten vangen. De pastoor van Adegem schreef daarover het volgende:
' Ook bij ons op de Hoeke, in Veldekens, was geen mens nog thuis dien Maandag. Overal
vluchtten de mensen een of twee gemeenten verder en keerden na enkele dagen
huiswaarts'.
Volgens burgemeester Charles Rotsart de Hertaing waren het vooral de wielrijders, die
snel valse geruchten verspreidden. Hij wees erop dat de militaire overheid wel eens het
gebruik van velo's kon verbieden, om zo de rust in het land te bewaren. Tevens verzocht
hij de bevolking kalm te blijven bij �et binnentreden van Duitse troepen en zich te
onthouden van vijandelijke handelingen. De burgers werden aangemaand wapens zo
vlug mogelijk in te leveren.15
Lopersmaandag

U itbetaling vergoeding voor de opgeroepen soldaten
In Maldegem werden op zaterdag 29 augustus tussen 8 en 1 1 uur de bonnen voor de
gemobiliseerde soldaten uitgedeeld op het gemeentehuis en daarna uitbetaald door
gemeenteontvanger Victor De Lille. De Lille noemde dat 'soldaatjes-geld'.
Men diende het nodige zilvergeld mee te brengen om een bankbriefje van 20 frank te
kunnen wisselen. 16
1 0. DE VERDEDIGING VAN NAMEN
De Belgische 4e Divisie stond in voor de verdediging van Namen. Rond de stad lagen
negen forten, allen nog gebouwd door Brialmont en dus wat verouderd zoals in Luik. De
vesting Namen vormde het zwaartepunt van de zuidelijke Maaslinie.
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Gevechten rond Namen
Het 2e Duitse Leger zocht zijn weg naar Frankrijk via de dalen van de Maas en de
Samber, waar het op de vesting Namen stootte. Geleerd uit de ervaringen met de forten
van Luik, werden de negen forten rond Namen aangevallen door zware artillerie. Ze
werden bestookt met kanonnen van 305 mm en 420 mm ( Grosse Bertha), dus met
uitzonderlijk zwaar geschut dat zijn waarde in Luik had bewezen.
Op 1 8 augustus begon effectief de grote Duitse opmars richting Namen. Dinant viel op 21
augustus en daar terroriseerden de Duitsers de bevolking. Ze vermoordden zeshonderd
mannen en honderd vrouwen en kinderen. Honderden inwoners werden gedeporteerd en
meer dan duizend woningen van de 1 650 werden in de as gelegd. Ook daar hadden de
burgers volgens de Duitsers 'geschossen'.

Op 23 augustus werd de sterk beschadigde stad Namen ingenomen en twee dagen later
viel het laatste fort Suarlée. Met Namen kwamen de Duitsers in het bezit van een cruciaal
spoorwegknooppunt en van een aantal belangrijke bruggen over de Maas, waardoor een
snelle aanvoer van materieel en manschappen mogelijk was.
Ernest Claes.
Hij nam ook deel aan de gevechten rond Namen.
Op 22 aug ustus werd hij getroffen door kogels en
g ranaatscherven , gevangen genomen en naar Erfurt in Duitsland
gebracht. H ij werd zwaar ziek, kon begin 1 9 1 5 naar Zwitserland en
later naar Le Havre.
Daar vervulde hij een administratieve functie in het Belgische
leger. In 1 91 6 werd hij definitief vrijgesteld en trad in dienst van
de Belgische regering.
Na de terugtrekking uit Namen weken de Belgische soldaten uit naar de Franse kust,
onder andere Le Havre (F), en werden ze begin september via Zeebrugge en Oostende
naar België gebracht. Slechts één trein spoorde rechtstreeks van Dieppe naar
Antwerpen. Op 8 en 9 september werd het grootste deel van de soldaten vanuit de
voornoemde Belgische havens naar Antwerpen vervoerd via de spoorlijn Brugge-Eeklo,
dus via Maldegen en Adegem. De bewaking van de spoorlijn was in handen van de
plaatselijke burgerwachten.

Een Adegemse en twee Maldegemse soldaten stierven rond Namen
Bij de verdediging van Namen stierven drie soldaten van bij ons: Eduard Colpaert, Alfons
Van Landschoot en Leopold Van Landegem. Eduard Colpaert en Alfons Van Landschoot
vochten in Bioul en werden beiden vermist bij de terugtrekking uit Namen.
Leopold Van Landegem werd gekwetst en met de auto naar het Waalse dorp Pesches
gebracht. Hij werd daar enkele dagen verzorgd in het plaatselijke Convent, maar stierf
aan een longaandoening en werd later herbegraven in Champion.

COLPAERT EDUARD
0 Adegem 07. 1 1. 1890 als zoon van Jan-Francies en Leonie Calsyn
Klas 1910 / 1e Jagers te voet
+ Bioul (Namen) 22 of 23.08. 1914.
VAN LANDSCHOOT ALFONS
0 Maldegem 21.05. 1883 als zoon van Petrus en Virginie Trenson
Klas 1903 / 1 e Jagers te voet
+ Bioul (Namen) 24.08. 1914.
VAN LANDEGEM LEOPOLD
Maldegem 16. 1 1. 1880 als zoon van Joseph en Rosa/ie Yzenbaerd
x Emma Van den Genachte
Klas 1900 / 1 e Jagers te voet
+ Pesches 29.08. 1914 (1 uur) / begraven in Champion (Namen) .
0
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1 1 . N IEUWS U IT MALDEGEM EN ADEGEM IN SEPTEM B E R 1 91 4

't Getrouwe Maldeghem verscheen begin september op 20 000 exemplaren en het werd
uitgegeven met toelating van de Belgische krijgsoverheid. Het blad werd ook g ratis
bezorgd aan de ziekenhuizen via het Rode Kruis.
Op zaterdag 5 september eiste opperwachtmeester Sonck, bevelhebber van de
gendarmerie kanton Maldegem, de motocyclette op van drukker Victor De Lille voor
gebruik door de militaire overheid. Eveneens op 5 september 1 91 4 moesten er
trekhonden geleverd worden aan het Belgische leger. Ze werden gekeurd op de Markt in
Maldegem en samen met Adegem kwam men aan 52 honden. Daarna werden ze naar
Eeklo gebracht, maar vele honden ontsnapten. U iteindelijk werden er na keuring slechts
acht honden geleverd.
Soldaat Camiel De Vulder terug thuis in Moerhuize
Een zoon van Jan De Vulder uit Moerhuize kon huiswaarts keren. H ij had niets moeten
tekenen van onderdanigheid aan de keizer, beweerde hij, wel tekende zijn commandant
voor heel de compagnie. Het sprak vanzelf dat hij zich voo rtaan van vijandelijkheden
moest onthouden.11
De zoon van apotheker Vandenbroucke gevangen genomen
Omer Vandenbroucke, zoon van de apotheker in Maldegem, was gevangen genomen in
Oplinter na de slag bij Tienen en verbleef begi n september in het klooster van de broeders
hiëronymieten in Borgloon. Een broeder liet aan de pastoor van Eede weten dat Omer
Vandenbroucke binnenkort naar Duitsland zou worden overgebracht.18
Veel troepentransport begin september
In Eeklo waren er begin september wel 5 000 soldaten en velen ervan waren van onze
streek. Op donderdag 3 september passeerden ze het station van Maldegem, waar de
trein wel een kwartier stilhield. De familieleden van de soldaten waren van het oponthoud
op de hoogte en de moeders, vaders, broers en zussen wachtten hen op aan het station ,
waar zich hartroerende taferelen afspeelden. Omdat ze nog met zo velen waren,
veronderstelde men dat er nog maar weinig gekwetste of gedode soldaten waren. 19
Mogelijk u lanen op Raverschoot
Midden september zag men twee ulanen op Raverschoot langs de vaart. Vrijwilligers uit
de buurt zetten de achtervolging in tot Zomergem, maar er waren geen ulanen te zien .
Een bedanking van het Rode Kruis
Als bedanking kreeg De Lille het volgende briefje van het Rode Kruis:
'Mijnheer Victor De Lille, Maldeghem
Namens het Roode Kruis en de gekwetste soldaten in de hospitalen van Brugge, verhaast
ik mij U te bedanken voor die schoone gazetten, die gij ter lezing gezonden hebt. Veel
soldaten en officieren wisten niet dat er in Vlaanderen zulk een schoon en
geestverheffend blad gedrukt werd. En vooral die printjes hebben bijval, want deze
soldaten die te ziek zijn om recht te zitten, moeten toch de printjes zien.
En ook de Waalsche soldaten , die geen Vlaamsch kunnen, kijken ernaar. Vooral hebben
zij plezier gehad in die soldaten met het stroo op hunnen hoed. Ook de Paus was welkom
zoowel als Von der Goltz, die nog niemand gezien had. 't Is wel te hopen dat hij niet lang
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hier te zien zal zijn. Ge moest nog meer groepen van soldaten geven. Dikwijls zou familie
en vrienden iemand herkennen en 't ware het schoonst levensbewijs dat men kon vinden.
Nog eens van herte bedankt in name van allen.
Ste Kruis bij Brugge, 14 Sept. 19 14. Mennes'.20
1 2. DE GEVECHTEN TUSSEN LEUVEN EN MECHELEN
De m i l itaire toestand
Het Belgische veldleger verliet de Getestelling en stelde zich vanaf 20 augustus 1 91 4 op
ter hoogte van de Rupel en de Nete binnen de lijn van de Antwerpse forten .
Volgens het von Schlieffen-Moltkeplan bogen d e Duitse troepen a f naar het westen e n het
zuiden richting Frankrijk, waardoor de druk op de Belgische troepen verminderde. Koning
Albert besloot tot de aanval over te gaan.

Adolf Willems en August-Francois De Smet sneuvelden
Adolf Willems sneuvelde in Haacht en August-Francois De Smet (wonende in Maldegem)
in Wespelaar. Beiden werden eerst begraven in de plaats waar ze stierven.

WILLEMS ADOLF
0 Maldegem 1 4. 07. 1889 als zoon van Eduard en Marie Louise Van de Casteele
x Emma De Clercq
Klas 1909 / 6e Linie / vrijwilliger met premie
+ Haacht 24. 08. 1914 / begraven in Veltem-Beisem.
DE SMET A UG UST-FRANCOIS
0 Adegem 07. 05. 1890 als zoon van Eduard en Amelie De Smet
Klas 1 9 1 0 / 6e Linie
+ Wespelaar 26. 08. 1914 / begraven in Veltem-Beisem.
Emma De Clercq, vrouw van Adolf Willems, had na de oorlog nog geen zekerheid over
de dood van haar man. I n een brief van 25 november 1 91 9 verwees ze nog naar
getuigenissen van medestrijders, die hem in Haacht hadden zien vallen. Van veel
soldaten werd op het ogenblik van hun overlijden geen overlijdensakte opgemaakt.
Maldegemse soldaten krijgsgevangen
Verschillende Maldegemse soldaten werden krijgsgevangenen. Ze behoorden tot het 1 e
Jagers te voet of tot het 1 Oe Linieregiment. Soldaat René De Vogelaere werd in die
gevechten gekwetst en verzorgd in Leuven.
De krijgsgevangenen waren:

Coene Theophiel
0 Maldegem 06. 12. 1884
Van Kerschaver Alfons
0 Maldegem 05. 1 1 . 1884
Klas 1904 / 1 e Jagers te voet.
Leloup Camille
0 Maldegem 14.05. 1883

Krijgsgevangen op 23. 08. 1914
Terug uit Duitsland op 08. 0 1. 1919.
Krijgsgevangen op 24. 08. 1914
Terug uit Duitsland op 07.01. 1919.
Krijgsgevangen op 24. 08. 1914
Terug uit Duitsland op 10. 0 1 . 1919.

Graf van Adolf Willems in Veltem-Beisem.

Soldatenkerkhof in Veltem-Beisem.

Graf van Aug.-Fr. De Smet in Veltem-Beisem.

Graf van Achiel Van Speybroeck in Eppegem.

Willems Theophiel
Maldeaem 14. 12. 1883
Van Kerckhove Cyriel
0 Maldegem 07. 1 0. 1883
Geyssens Arthur
0 Maldegem 22. 1 0. 1884
0

Krijgsgevangen op 24. 08. 1914
Terug uit Duitsland op 03. 0 1 . 19 19.
Krijgsgevangen op 24. 08. 1914
Terug uit Duitsland op 1 0. 01. 1919.
Krijgsgevangen op 25. 08. 1914
Terug uit Duitsland op 15.01. 1919.

Een eerste uitval vanuit de vesting Antwerpen op 25 en 26 augustus
Op dinsdag 25 augustus deed het Belgische leger enkele uitvallen ter hoogte van Zemst,
Eppegem en Elewijt, maar de Duitsers vermeden de gevechten en trokken zich terug. De
Belgisch troepen bezetten nu de linker Zenne-oever, Beigem en het gebied ten noorden
van Eppegem. De uitval kostte echter aan het Belgische leger vierduizend gesneuvelden
en gewonden .
Leuven brandde op 25 augustus
Leuven was bezet sinds 1 9 augustus, maar na de eerste uitval van het Belgische leger
sloegen de Duitsers i n paniek en staken op 25 augustus Leuven in brand. Er werden niet
alleen meer dan 1 00 burgers gedood, maar ook 1 1 20 huizen in brand gestoken en
ongeveer 1 000 h uizen geplunderd. De universiteitsbibliotheek ging in vlammen op met
een onherstelbaar verlies van oude boeken en documenten. Meer dan 1 000
handschriften, 800 i ncunabelen en 300 000 boeken gingen voor altijd verloren. De
verontwaardiging in de wereld was groot.
Toch kreeg het Belgische leger het bevel de veroverde posities te verlaten. Kort daarop
begonnen de Duitsers terug aan een opmars en op 4 september viel Dendermonde
zonder dat de brug over de Schelde vernield was.

De verwoeste universiteit van Leuven.
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De Britten kwamen ondertussen in ons land aan
Op 27 augustus 1 9 1 4 kwamen de eerste 4 000 Britse soldaten in Oostende aan en begin
oktober nog eens 1 400 man. Ze vormden het Britse Expeditie Leger of BEF (British
Expeditionary Force).
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Aftocht op 20 augustus van Belgische Karabiniers richting Antwerpen.

Vluchtelingen u it Mechelen naar Eeklo, Adegem en Maldegem op 28 augustus
Virginie Loveling schreef het volgende in haar dagboek:

' Bombardement van Mechelen.
Nieuwe treinladingen van dak/oozen komen in Gent aan; ze zijn ten getalle van ongeveer
tweeduizend: van Contich, Duffel, Lier en andere dorpen uit de provincie Antwerpen, er
zijn er zelfs bij van Luik en Verviers. Allen worden in het Feestpaleis geherbergd; er was
plaats: twaalf honderd Mechelaren hadden het heden verlaten, om naar Eec/oo, zes
honderd naar Adegem en twee honderd naar Maldegem gestuurd te worden'.
I n 't Getrouwe stond dat er 600 voor Eeklo waren, 400 voor Maldegem en 200 voor
Adegem . Maar in werkelijkheid waren het er minder. Ze trokken vooral in bij de landelijke
bevolking en in leegstaande huizen.
Een tweede u itval vanuit de vesting Antwerpen van 9 tot 1 3 september
Koning Albert gaf het bevel voor een tweede uitval om de aanvoer van Duitse troepen en
materieel naar de Marne, noordoostelijk van Parijs, te bemoeilijken. De Fransen konden
er slechts met moeite standhouden, want van 5 tot 1 2 september greep daar de Eerste
Slag aan de Marne plaats. De uitval verliep tamelijk vlot tot bij Haacht, maar in Zemst
werd weer hard gevochten.
Op 1 2 september dreven de Duitsers de Belgen terug en 's avonds stond ons leger op de
lijn H u mbeek-Hofstade-Demer.
's Anderendaags werd het bevel voor de terugtocht naar Antwerpen gegeven.

Twee Maldegemnaars sneuvelden bij de tweede u itval
Bij de tweede uitval vielen er enkele duizenden slachtoffers waaronder Medard Van den
Neste en Achiel Van Speybroeck.
In 1 934 kreeg de moeder van Achiel Van Speybroeck de 'juweelen en het brevet van het
Kruis van Ridder in de Orde van Léopold Il met den palm en van het Oorlogskruis met
den palm' voor haar zoon, met de vermelding dat 'alleen de moeders der tegenover den
vijand gesneuvelde oud-strijders de juwee/en der hen toegekende eervolle
onderscheidingen' mochten dragen.

VAN DEN NESTE MEDARD
Maldegem 19.04. 1893 als zoon van Julien en Judoca Mouton
Klas 1 9 1 1 / 1 e Linie / vrijwilliger
+ Beigem 12.09. 1914 / eerst in Beigem begraven.
0

VAN SPEYBROECK ACH/EL
Maldegem 28. 06. 1893 als zoon van Victor en Emma De Poorter
Klas 1913 / 2e Jagers te voet
+ Eppegem 12.09. 1914 / begraven in Eppegem.
0

Soldaat Honoré Terny vond de oorlog triestig en hoopte hem te overleven
Op 1 4 september schreef Honoré Terny (1 e Jagers te voet) aan zijn ouders in Maldegem.
Hij verbleef in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, ten noordwesten van Mechelen.

'Beminde Ouders,
Ik laat u weeten dat ik nog altijd ben in het leven; wij zijn gisteren nog eens van een
gevecht afgekomen van 5 dagen, hetgeen ons wel is mede gestegen. Wij hebben maar
omtrent 15 dooden dags per regiment, mits den Duitschman er wel met de duizende
hebben. Dacht het is ons goed ingelukt, mijne Ouders, ik laat u ook weeten dat het in den
oorlog zeer tristig is en ik vraag het u ook af om het aan God om te vragen met mij om
mij te behouden in het leven. Ik vraag u ook om mij eens een antwoord te zenden van u,
want het is hier zeer tristig als ik van niets weet dan van vechten. Doet de complementen
aan allen van mij, dat ik nog niet ben geblesseerd geweest tot nu toe en ik geef u de hand
van verre aan u, Mijne Ouders, Broeders en zusters. Van Honoré'
Alfons Bauwens schreef op 16 september over de vele Belgische gesneuvelden
In het Maldegemse archief bevindt zich een briefje gedateerd 1 6 september, geschreven
door Alfons Bauwens (1 e Linie) met het verhaal van de gevechten rond Kapelle-op-den
Bos, Puurs en Londerzeel, de streek ten westen van Mechelen.
Over de juiste identiteit van de soldaat zijn we niet goed ingelicht, maar zijn moeder
Bauwens-Vereecke trok wel in Maldegem soldatengeld.

' In Kapelle op den Bosch wierden wij onverwacht door den vijand aangevallen en een 1 0
minuten strijd had plaats. Toch bracht aan onzen kant geene verliezen bij.
Wij brachten daar den nacht door in eenen gragt waar smorgens water onder ons liep.
Den volgenden dag trokken wij naar den vijandt op en kwamen op 150 meters in zijne
nabijheid. Onder het geweldig schieten van wederkanten bracht ons een verlies van
eenen Commandant en 1 15 mannen, ook onzen kolonel is gekwetst en wij moesten
achterun voor de overmacht en zijn naar Willebroek over komen.
De Dorpen die wij moesten verlaten wierden door de laffe Duitschen in brand gestoken.
Beminde Vrouw, ik moet u niet schrijven wat ik geleden heb bij de gedachten tegen uw en
ons beminde zoon die ik als een kostbaar voorwerp lief heb. Ik veele hoop u toch gezond
terug te vinden, dat is de wensch van uwen getrouwen man. Alfons Bauwens'.
Leon Vanhecke uit Maldegem vocht ook in Eppegem
Leon Vanhecke (0 Maldegem 1 7.03. 1 893) vertelde later in Vrij Maldegem over zijn
wedervaren in de G rote Oorlog. Hij werd soldaat op 1 5 september 1 91 3 bij het 2e Jagers
te voet en was gelegerd in Bergen. Toen de oorlog uitbrak was hij in Maldegem juist tien
dagen in verlof. Zijn regi ment werd naar Namen gezonden en daarna meer
zuidoostwaarts, waar slag geleverd werd in Gedinne. Zijn regiment vocht ook bij Aarschot
en Buggenhout. Al de Jagers te voet moesten aanvallen in Eppegem, waar velen het
leven lieten. Hij kreeg slechts twee kogels in zijn ransel en hij kon het slagveld ongedeerd
verlaten. Kort daarop werden de vlaggen gehesen aan beide kanten en konden de
gewonden geëvacueerd worden .
Geen derde uitval eind september vanuit d e vesting Antwerpen
De eerste twee uitvallen waren goed gelukt en de Fransen vroegen of ons leger op 25
september een derde uitval kon doen. Koning Albert weigerde dat echter, omdat hij
vaststelde dat de Duitsers zich versterkt hadden en hij een derde uitval niet verantwoord
vond. Het plaatselijke Duitse leger bezat nu meer zwaar geschut, dat vrijgekomen was
nadat de vijftien forten rond 'de vesting Maubeuge waren gevallen.

·

Soldaat August Roelands overleed i n Antwerpen
August Roelands, wonende in Raverschoot (Eeklo) , overleed in het ' British Militar Hospita/
for Belgium' in Antwerpen . Hij stierf aan een wonde i n de onderbuik, veroorzaakt door een
vuurwapen. H ij staat in Adegem op alle monumenten van de Eerste Wereldoorlog
vermeld, zowel buiten als binnen de kerk en op het nieuwe kerkhof.

ROELAND$ A UGUST
0 Eeklo 12. 1 0. 1893 als zoon van Seraphien en F/orentia Van Speybroeck
Se Linie
+ Antwerpen 14.09. 1 9 1 4 / begraven in Eeklo.
E n kele soldaten verpleegd in Antwerpen
Na de oorlog meldde het Rode Kruis dat in de eerste oorlogsmaanden de volgende
soldaten in Antwerpen waren verpleegd:
* Arthur De Baets:
0 Maldegem 29. 1 0. 1 888

6e Linie I gewond in Wezemaal / verpleegd van
1 2.09. 1 91 4 tot 03. 1 0. 1 91 4 (zenuwcrisis)

* Henri De Metsenaere:
0 Adegem 20.04. 1 889

1 1 e Linie / verpleegd van 1 2.09. 1 9 1 4 tot
1 6. 09. 1 9 1 4

0

* Alfons Van Vooren:
Adegem 1 5.04 . 1 887

24e Linie I verpleegd van 1 4.09. 1 91 4 tot
1 9.09. 1 91 4

* Leonard Van Vooren:
Adegem 1 5.08 . 1 880

artillerie forten / verpleegd van 08.09. 1 9 1 4 tot
23.09. 1 91 4 (pijn in de buik)

0

Een versnelde n ieuwe lichting eind september 1 91 4
De gouverneur van Oost-Vlaanderen schreef op 23 september 1 91 4 een brief aan de
burgemeester en schepenen van Maldegem met het verzoek oproepingsformulieren te
bedelen aan 55 jongelingen. De soldaten moesten zich zo vlug mogelijk naar 'den depot
der 4e afdeeling te Contich (Hove) begeven om bij het leger ingelijfd te worden en in
werkdadigen dienst gesteld te worden'. Het vervoer was op kosten van de staat. Omdat
Wallonië voor het grootste deel bezet was, werden nu vooral Vlamingen voor de
legerdienst opgeroepen.
De nieuw ingelijfde soldaten uit Maldegem waren:
Baute Guillaume, Blomme Urbaan, Bomberna Edmond, Braet Edmond, Chauvin Henri,
Cherlet Hilaire, Colpaert Emiel, Coppens Julien, Cru/ Ernest, De Blaey Jerome, De Clerck
Jozef, De Coninck Cyrille, De Cuyper Prudent, Dedeyne Prosper, De Grande Eduard, De
la Meil/eure Octaaf, De Lille Cyriel, De Pré Camil/e, De Rese Michel, De Rycker Alphonse,
De S/oovere Hector, Diet Cyriel, Dobbelaere Alfons, Dobbelaere Alfons Joseph, Expeels
Leon, Fiers Jerome, Geyssens Richard, Goossens Richard, Joos Philemon, Lamote
Eduard, Lampo Alfred, Leys Emiel, Lootens Gentiel, Marclé Alfons, Matthys Joseph,
Rieberghe Medard, Roets August, Roeygens Emile, Rombaut Hector, Scherrens
Raymond, Standaert René, Temmerman Henri, Van de Wal/e Dominique, Van Deynse
Garni/Ie, Van Hecke Camiel, Van Kerschaver Edmond, Van Landschoot Bertrand, Van
Landschoot Jozef, Van Loo Alphonse, Van Loo Jerome, Vercruysse Medard, Versluys
Julien, Verstringe Edgard, Voet Camiel en Willemarck Julien.

·
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1 3. H ET BELEG VAN ANTWERPEN
I n de nacht van 24 op 25 augustus had een zeppelin een luchtaanval uitgevoerd op
Antwerpen met tien doden tot gevolg. Paniek maakte zich van de inwoners van deze stad
meester.
De belegering van Antwerpen
Rond Antwerpen lagen er 1 8 forten voor de verdediging van de stad. Het waren:
Berendrecht, Stabroek, Ertbrand, Brasschaat, Schoten, 's G ravenwezel, Oelegem,
Broechem, Kessel , Lier, Koningshooikt, Sint-Kathelijne-Waver, Walem, Breendonk,
Liezele, Bornem, Rupelmonde en Haasdonk. De laatste twee lagen op de linkeroever van
de Schelde. Tussen de forten had men redoutes of veldschansen en dicht bij de stad was
er nog een oude fortengordel. De buitenste fortengordel was enerzijds nog niet volledig
afgewerkt en had anderzijds dezelfde zwakheden als de forten van Luik en Namen. De
metalen platen waren niet bestand tegen een aanval van de Duitse moderne zware
kanonnen. De platen waren weliswaar geleverd door de firma Krupp, maar tezelfdertijd
maakte Krupp al kanonnen die de dubbele dikte van de platen konden vernietigen.
Op 27 september 1 91 4 werd Mechelen i ngenomen door de Duitse troepen en 's
anderendaags begon de Duitse aanval op de forten. De Duitse troepen waren niet
voldoende in aantal om de fortengordel over de ganse breedte aan te vallen en daarom
koos men voor de aanval in een beperkte sector, het vak Lier-Mechelen, ongeveer 1 5 km
breed. In deze zone lagen de forten Lier, Koningshooikt, Sint-Kathelijne-Waver en Walem.
Het Belgische veldleger begon zich terug te trekken, want het voelde dat Antwerpen
moeilijk te behouden was. Op 30 september hield de sector Schelde-Walem nog stand,
maar de 1 e Divisie van het leger trok zich terug uit de sector Walem-Lier.
Op 1 oktober viel het fort Sint-Kathelijne-Waver in handen van de Duitsers. I n de nacht
van 1 op 2 oktober werd de brug van Dendermonde door Belgische troepen opgeblazen,
maar de vijand stak de Schelde over in Schoonaarde. I n de namiddag van 2 oktober gat
het fort Walem zich over en alle verdedigingswerken tussen Walem en Lier vielen in
Duitse handen, met uitzondering van de schans Duffel. De restanten van het veldleger
werden teruggeworpen achter de Nete.
Brieven van Camlel Van den Bossche en Gustaaf Van Audenhove
Deze twee soldaten waren gelegerd aan de forten rond Antwerpen.
Camiel Van den Bossche schreef midden september 1 91 4 aan zijn vrouw een brief 21 , toen
hij al zeven dagen tussen Duffel en Lier lag. H ij vroeg aan zijn vrouw hem vijf frank op te
sturen en hem eens te bezoeken. Maar ze moest wel op tijd vertrekken, zodat ze nog
dezelfde dag kon terugkeren. Camiel Van den Bossche dacht eraan zijn post eens te
verlaten en eventueel verkleed zijn vrouw te komen bezoeken, maar ze mocht er met
niemand over spreken. H ij schreef onder andere:
' . . . want als gij moest weeten wat zij hier met oude menschen gedaan hebben, gij waart
dood van schrik. Want ik heb genoeg gezien van heel mijn leven lang. Ik heb hier zien en
hooren zeggen dat den pastoor van . . . en twee oude menschen, die niet meer konden
vluchten, levend in een put gestoken werden, twee uren voor dat wij daar gekomen zijn.
En als wij daar waaren, hebben de menschen de drie lijken er uit gehaald. En al zo vrouw,
ziet dat gij in tijd gaat vluchter.1, dat gij tot den laatsten minuut niet wacht als ze beginnen
met alles af te branden. Ziet dat gij allen uit de voeten maakt'.

Soldaat Gustaaf Van Audenhove (3e Lansiers) verbleef in het fort van 's Gravenwezel en
klaagde op 20 september bij zijn vrouw Louise Willems vooral over het slechte eten, want
de soep was als grijs water. H ij dacht binnen vier weken thuis te zijn en vroeg zijn vrouw
hem niet te bezoeken, want ze moest om het fort te bereiken wel een uur in de bossen
marcheren. Hij gaf haar ook de raad als de Duitsers naderden, zo snel mogelijk te
vluchten.
Soldaat Camille De Lille u it Maldegem gekwetst en verpleegd in Antwerpen
Camille De Lille, soldaat van het 1 e Jagers te voet, werd gekwetst in de gevechten rond
de fortengordel en werd verpleegd in de kliniek van de witte zusters franciscanessen in
de Pothoekstraat in Antwerpen. Briefschrijver George Roose uit Borgerhout l iet op 29
september aan Victor De Lille weten dat hij naar de kliniek was gegaan met het gedacht .
dat het misschien een zoon van Victor was, maar dat was niet het geval.
Camille De Lille, kandidaat briefdrager, was in Rijmenam gekwetst aan zijn voet door een
geweerschot tijdens een gevecht met vier Duitsers. Eén Duitser kon hij neerschieten,
stond dan bloot aan een kogelregen en pas bij het opstaan stelde hij vast dat hij gekwetst
was. Een kameraad nam hem op zijn rug en bracht hem terug naar zijn wacht, van waaruit
hij met een kruiwagen naar Sint-Katelijne-Waver werd gevoerd voor de eerste verzorging.
De strijd om de forten rond Antwerpen ging verder
Eén voor één vielen de forten vanaf 3 .oktober en de Duitsers bereikten de Nete.
Op 4 oktober kwam in Antwerpen Winston Churchill aan voor overleg over de Britse steun
aan ons leger. Nog dezelfde dag trokken de Belgische troepen zich terug tussen de G rote
en Kleine Nete. Lier werd bezet op 5 oktober en 's anderendaags geraakten de Duitsers
over de Nete tussen Lier en Duffel . Een g root deel van het Belgische leger trok over de
Schelde ter hoogte van Temse.

Vier Maldegemse en een Middelburgse soldaat stierven begin oktober
De volgende soldaten kwamen om bij de gevechten rond de forten van Antwerpen: Jozef
Martlé, Prudens De Brabander, Armand Masson (wonende in Maldegem, later in Diest),
Theophiel Ardeel en Henricus Coens (wonende in M iddelburg).

MARTL É JOZEF
0 Maldegem 1 1. 04. 1892 als zoon van Leonard en Julie De Graeve
Klas 1 9 12 / 2e Jagers te voet
+ Rumst 30. 09. 1914 / begraven in Mechelen.
DE BRABANDER PRUDENS
0 Maldegem 23. 07. 1891 als zoon van Hyppolitus en Virginie Thys
Klas 1 9 1 1 / 6e Linie
+ St. -Kathelijne- Waver 1 of 2 okt. 1914 / begraven in Mechelen.

Graf van Prudens De Brabander in Mechelen.

Graf van Armand Masson in Mechelen.

Graf van Jozef Martlé in Mechelen.

Soldatenkerkhof in Mechelen.

MASSON ARMAND
0 Schoore 1 4. 09. 1892 als zoon van Clement-Joseph en Helène Dutrieux
Klas 1 9 12 / 4e Linie / sergeant
+ Walem 02. 1 0. 1 9 14 / begraven in Mechelen.
ARDEEL THEOPHIEL
0 Maldegem 05. 12. 1883 als zoon van Charles Louis en Amelie Leyzeele
x Alida Blomme / Klas 1913 / 1 e Karabiniers
+ Lier 05. 1 0. 1 9 1 4 (vermist).
COENS HENRICUS
0 Sijsele 22. 1 0. 189 1 als zoon van Petrus en Julie De Muynck
x Helena Boerjan / Klas 1 9 1 1 / 4e Linie
+ Rumst 05. 1 0. 19 14.

Theophiel Ardeel.

Prudens De Brabander.

Soldaat Jozef Martlé
I n 't Getrouwe van 1 1 oktober verscheen zijn foto met de volgende commentaar:
'Zijn vader was hem de vorige week gaan bezoeken; hij was eerste soldaat benoemd en
vertelde hoe hij aldus ook altijd de eerste moest zijn, maar van zijn 35 man waren er maar
twee overgeschoten . . . Met Gods hulpe zou hij er wel doorkomen. Hij was zoo blij dat hij
nu een warmen lijfrok had van zijn vader, want 't waren koude nachten . . . anders moest
hij niet hebben . . . Eilaas f
Over zijn beg raafplaats was er lang onzekerheid. In november 1 9 1 9 meende de
burgemeester van Maldegem nog dat hij gesneuveld was in Walem en hij vroeg aan de
burgemeester van Duffel of Jozef misschien in zijn gemeente begraven was, maar dat
was niet het geval. In zijn formulier ' Strijderfonds' schreef men later dat hij sneuvelde in

het fort van Walem op 1 oktober 1 91 4, maar volgens officiële documenten was dat op 30
september in Rumst.
Soldaat Prudens De Brabander
In het familieboek De Brabander vermeldde men het volgende over hem:
' Voor Prudent zou het oorlogsgebeuren minder goed verlopen. Hij werd opgeroepen,
zogezegd om de grenzen te bewaken en gekazerneerd in Antwerpen. Begin september
1914 trokken vader Hippo/iet en Frans De Sutter naar Aarschot. De oorlog was reeds
uitgebroken. Zij vonden er (hun zoon en kozijn) Prudent in een abnormaal opgewekte bui,
bijna enthousiast omwille van de oorlog en zonder schrik of besef van gevaar. Deze
houding viel beide bezoekers zo op, dat zij ervan overtuigd waren dat men de soldaten
moed inpompte met alcohol. Prudent stelde hen gerust: "Maak je geen zorgen. Ik zal
schrijven en als ik dit niet meer kan, dan doen mijn vrienden dit wel". Er is nooit een brief
toegekomen, noch van Prudent, noch van zijn strijdmakkers. Nog tijdens dat zelfde
bezoek van Hippo/iet en Frans werd er algemeen alarm geblazen. Het 6e Linieregiment
moest meteen naar het front. Enthousiast sprongen Prudent en ook de andere soldaten
recht: "Nu gaan wij de Duitsers platleggen".

In een slag die vijf dagen duurde, sneuvelden er veertien van hun peloton bij het
oversteken van een bietenveld te Sint-Katelijne-Waver. René Corthals die er bij was en
de aanval overleefde, getuigde achteraf dat ze neergeschoten werden gelijk de hazen.
Onze jongens hadden weinig beschutting en de Duitsers lagen verschanst achter een
haag. Eind september werden ze met dertig, waaronder ook Prudent, in een massagraf
begraven en pas acht maanden later opgegraven en overgebracht naar het stedelijk
soldatenkerkhof van Mechelen. Ondertussen bleef de familie op nieuws wachten .
. . . En de oorlog kroop voort . . . Het was eind 1915 dat de garde de droeve tijding bracht,
dat Prudent reeds meer dan een jaar geleden was gesneuveld. Zijn bretellen, portefeuille
en numéro matricule, dit alles bebloed, waren de trieste bewijzen. De rouwdienst vond
plaats in de kerk van Donk op 3 januari 1916. Postuum werd hem volgende eretekens
geschonken: officier in de orde van Leopold Il en het militaire kruis van verdienste'.
De beschieting van Antwerpen
Conform de Haagse Conventie lichtte in de namiddag van 7 oktober generaal von Beseler
de stad Antwerpen in over de nakende beschieting. Rond middernacht losten de Duitsers
het eerste schot en al vlug waren het centrum van Antwerpen en de voorsteden Deurne,
Borgerhout en vooral Berchem zwaar getroffen . Het blussen van de branden was moeilijk
tot onmogelijk, omdat de watertoevoer vanuit Walem was afgesneden. De toestand werd
onhoudbaar.
Terugtocht vanuit Antwerpen naar de zee: een moeilijke beslissing
Duitse troepen waren op 5 oktober in Arras en koning Albert vreesde dat zijn soldaten
ingesloten zouden geraken. Hij was echter niet happig om naar de zee uit te wijken en
daar samen te werken met de Fransen en de Britten. Regeringsleider de Broqueville was
daar wel voorstander van en na lang wikken en weken gaf de koning toe. Op 6 oktober
besloot koning Albert om uit te wijken naar de zee en de effectieve terugtrekking uit
Antwerpen begon op 8 oktober. Op 9 oktober gaf de stad Antwerpen zich over. In de
overeenkomst met de Dl!litsers stond vermeld dat de resterende forten de
vijandelijkheden moesten staken.
De soldaten in de forten waren wat aan hun lot overgelaten en de meesten hadden
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slechts twee mogelijkheden: zich overgeven of vluchten naar Nederland. De soldaten van
de forten ten oosten van de Schelde zaten helemaal ingesloten, konden zeker niet meer
weg en velen kozen voor een vlucht naar Nederland, waar ze onmiddellijk werden
geïnterneerd . Volgens historica Sophie De Schaepdrijver vluchtten meer dan
dertigduizend soldaten naar Nederland, maar dertigduizend anderen, voor het merendeel
vestingsoldaten , werden krijgsgevangen genomen en weggevoerd naar Duitsland, waar
de meesten slechts vrij kwamen na het einde van de oorlog.
Oproep voor vrijwilligers op 7 oktober 1 91 4
Gouverneur baron de Kerckhove van Oost-Vlaanderen deed op 7 oktober 1 91 4 een
oproep voor aanwerving van vrijwilligers en de kandidaten van het arrondissement Eeklo
dienden zich aan te melden bij de plaatsbevelhebber van Gent.
De kandidaat moest tussen 1 8 en 30 jaar oud zijn (leeftijd op 31 december 1 91 4), een
getuigschrift van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen (een mondelinge verklaring
volstond) en goedgekeurd worden door een arts. Na deze modaliteiten tekende hij voor
de duur van de oorlog, waarna hij naar Oostende werd gestuurd voor inscheping naar een
opleidingskamp. De gemeentebesturen werd gevraagd een warme oproep te doen bij de
jongelingen, opdat zij het vaderland zouden verdedigen.
Wie er allemaal i nsch reef, was moeilij k te achterhalen, maar er werd wel een l ijst
opgesteld op datum van 25 juni 1 930 van de nog in leven zijnde vrijwilligers.
Ziehier de namen van de Maldegemse vrijwilligers: Lucien Bert ( 0 Maldegem 04.07 . 1 895),
Edmond Bleyaert { 0 05.07. 1 895) , Rer:ié Cauwels ( 0 Eeklo 06.08. 1 896), Cyriel Claeys ( 0
Maldegem 2 1 .02 . 1 896) , Lucien Clyncke { 0 Maldegem 28.03. 1 896), Rudolf Clyncke ( 0
Maldegem 04.08 . 1 896) , Jozef De Bree ( 0 Maldegem 04. 1 1 . 1 896) , Omer De Bree ( 0
2 1 .09 . 1 898) , Alfons De Clerck ( 0 06.07 . 1 897) , Frederic De Deyne ( 0 Maldegem
1 8.07. 1 897), Leo De Deyne ( 0 Maldegem 04. 1 1 . 1 894) , Jozef De Vos ( 0 Maldegem
1 3.05. 1 895), Hendrik Deyne ( 0 Maldegem 08.02 . 1 896), Jeroom Landuyt ( 0 Maldegem
08.01 . 1 894), Michel Lootens ( 0 06.04 . 1 896), Pieter Tinel ( 0 Maldegem 1 1 .07. 1 895), Pieter
Van Ootegem ( 0 Maldegem 27.0 1 . 1 898) , Omer Van Wassenhove ( 0 Maldegem
1 5.07 . 1 895) en Jozef Vermeersch ( 0 Maldegem 27. 1 2. 1 892).
De kranten brachten alleen maar goed nieuws
Tot begin oktober hadden de dagbladen alleen maar goed nieuws gebracht, maar de
werkelijkheid was anders. Tot dan hadden ze nog niets vermeld over de inname van Luik
en de val van het fort van Loncin in augustus. De censuur zorgde ervoor dat negatieve
berichten niet verschenen met de bedoeling de bevolking niet te ontmoedigen.
Op zaterdag 1 O oktober 1 91 4 schreef Virginie Loveling het volgende:
' De kranten hebben alles verbloemd. Ons volk is moeten wijken voor de overmacht.
Telkens en telkens kwamen ze verhalen van zege: de Duitsers waren gevlucht, hadden
zich overgegeven daar of ginder na ernstige verliezen te hebben ondergaan'.
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De Gentse burgerwacht in Maldegem
In de laatste week van september 1 91 4 waren niet minder dan 1 39 burgerwachten van
Gent in Maldegem gelegerd. 62 burgers gaven onderdak aan één of twee burgerwachten,
maar een g rote groep van 37 leden verbleef bij de zusters maricolen op de Markt. De
burgerwachten kregen logement en eten, waarvoor later na de oorlog een vergoeding
werd betaald.22

Op het bord staat de volgende tekst: 'Garde Civique de Gand - Défense de Maldegem 7 september 1 91 4'.

Rijkswachter August Van Oost uit Adegem sneuvelde op 7 oktober 1 91 4
August Van Oost was bij de Rijkswacht en zijn eenheid voerde slag met de Duitsers op
de Edemolen i n Nazareth. Hun bevelhebber kapitein Frémault sneuvelde samen met vijf
andere gendarmen waaronder Maurice Van Oost.
Later werd beslist het feest van de Rijkswacht te laten doorgaan op 7 oktober ter
herinnering aan deze slag. Bij de gevechten vielen niet alleen doden , maar werden ook
een aantal gendarmen gekwetst, een aantal gevangen genomen en vielen er eveneens
vijf soldaten-vrijwilligers.

VAN OOST AUGUST
0 Adegem 12. 12. 1875 als zoon van Ferdinand en Victorine Geyssens
x Marcelina Baroen
Rijkswacht te voet I 1896 in dienst / wachtmeester 1 e klas
+ Nazareth 07. 1 0. 1914 (ca. 12 uur). Begraven in Zomergem.
Leo De Zutter vermist
In het geharrewar en de schermutselingen bij de terugtrekking van het leger uit Antwerpen
verdween Leo De Zutter op 1 2 oktober 1 91 4.

DE ZUTTER LEO
0 Maldegem 1 1. 12. 1889 als zoon van Eduard en Sophia Laridaen
'
Klas 1909 / 1 e Artillerie
+ Brugge 12. 10. 1914 (vermist).

Monument op de Eedemolen in Nazareth.

Huwelijksfoto van August van Oost en Marcelina
Baroen.

Lc Capilaini FREMA UL T .t m brav."
Cc groupc a llé fait pcu

50 1

avant

Ic

mauacrc tic NAZARETH.

Op de tweede rij onderaan, derde van links: August Van Oost.

dappere mannen.
De=• gr0<p i• ttmoa}il t<Wte•l /,:oth
<'óór het bloedt1 1•wch1 """ NAZARETH.

Dc Kap//cin FREMAUL T en =•in•

1 4. DE TOCHT NAAR DE IJZER
De aftocht uit Antwerpen via een ponton en een brug
Op 8 oktober 1 91 4 begon de terugtocht van het leger vanuit Antwerpen. In de vooravond
gebruikte men een ponton aan het Steen en ook een brug ter hoogte van Burcht. Een hele
rij schepen lag naast elkaar en de boten werden verbonden met planken, zodat de
soldaten er met hun geschut over konden rijden. De terugtocht van het leger vanuit
Antwerpen verliep tamelijk vlot.
Gekwetsten kwamen in Eeklo aan op 8 oktober
In de nacht van 8 oktober kwamen een zestigtal gekwetsten aan in Eeklo en ze werden
opgevangen in het instituut Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn. Enkele Britse soldaten, die
eveneens in Eeklo aankwamen , vertelden dat ze niet tegen de Duitsers opgewassen
waren. De volgende dagen passeerde in Eeklo de hele Belgische 1 e Legerdivisie richting
Oostende.
Koning Albert en koningin verbleven in Eeklo
Op dinsdag 6 oktober verliet de regering al om 4 uur 's morgens Antwerpen en voer met
een mailboot naar Oostende. De koning en de koningin vertrokken 's anderendaags en
verbleven eerst in Sint-Niklaas samen met het hoofdkwartier van het leger.
Op 8 oktober 's avonds waren ze in Zelzate, waar de koning en koningin hun intrek namen
bij schepen De Clercq. Op 9 oktober vestigde het hoofdkwartier zich in het vredegerecht
van Eeklo en koning Albert en koningin Elisabeth namen hun intrek bij Lionel Pussemier
in de Boelare. De koningin bezocht de gekwetsten in het militaire hospitaal van Onze
Lieve-Vrouw-ten-Doorn en probeerde hen te troosten. Op het stadhuis wachtten
burgemeester Emiel Dauwe, schepen Albert Euerard en raadslid Desiré Goethals de
koning op.23
Het koningspaar reed via Adegem naar Brugge op 1 O oktober 1 91 4
Op zaterdag 1 0 oktober vertrok koning Albert om 7 uur te paard ' langs den aardeweg van
Raverschoot, den ouden weg van Napoleon, naar Oostende' .2• Elisabeth vertrok twee u u r
later met d e auto e n passeerde langs Adegem via de oude baan , d i e van Balgerhoeke
naar Maldegem centrum loopt. In Adegem bewees een g roep burgerwachten van Eeklo,
die de baan Eeklo-Maldegem bewaakten, haar de eer. De manschappen kregen van de
koningin 35 pakjes sigaretten . I n Brugge nam Albert opnieuw de wagen en reed samen
met Elisabeth naar Oostende.
Troepenbeweging tussen Maldegem en Eeklo vanaf 8 oktober
Over deze troepenbeweging gaf Roger Moelaert in zijn artikel 'Het Belgisch leger in het
Meetjesland tijdens de Duitse inval in 19 14' het volgende relaas.
Op 8 oktober 1 9 1 4 was Maldegem aangeduid als bevoorradingstation van de 5e
Legerdivisie, Waarschoot voor de 4e en Eeklo voor de 3e Legerdivisie.
Het 2e, 3e, 5e en 6e Jagers te voet, allen onderdeel van de 5e Legerdivisie, reden op 1 O
oktober per trein via Eeklo, Adegem, Maldegem en Brugge naar de Westhoek.
Op zondag 1 1 oktober was de redding van de troepen uit Antwerpen afgerond en trokken
de soldaten verder naar de stellingen achter de IJzer. Op deze dag waren er nog veel
troepen in onze streek aanwezig, omdat het overbrengen van de troepen vooral via het
spoor gebeurde en het traject Eeklo-Brugge speelde daarin een belangrijke rol .
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De aftocht van de Belgische troepen (foto genomen door koningin Elisabeth).

Op 1 1 oktober waren er in Eeklo nog 7000 soldaten van de 2e Legerdivisie en deze
vertrokken per trein via Brugge en Adinkerke naar Veurne. De bereden troepen van deze
2e Legerdivisie passeerden om 8 uur de brug van Balgerhoeke en via Brugge reden ze
naar Meetkerke. De 2e Legerdivisie was de laatste divisie die Antwerpen had verlaten.
Een aantal vesti ngtroepen van Antwerpen onder leiding van generaal Warnant,
kantonneerde op 1 1 oktober in Maldegem en Adegem. Te voet trokken ze via Brugge,
Oostende, Lombardsijde en G ravelines naar Audruicq i n Frankrijk, een reis van 1 80 km.
Het hoofdkwartier van de burgerwacht, onder leiding van generaal Clooten, was nog altijd
in Balgerhoeke gevestigd en de b u rgerwacht van Eeklo, versterkt met een
automitrailleuse, bewaakte de brug van Veldekens.
De cavalerie dekte de aftocht in onze streek
Ook de cavalerie werd als dekking voor de troepen ingezet. De 2e Cavaleriedivisie onder
leiding van generaal De Monge kwam op 1 2 oktober rond 1 8 uur in Eeklo aan, waar een
hoofdkwartier werd ingericht. De kantonnementen voor de nacht waren als volgt: het 1 e
Jagers te paard in Maldegem, het 2e en 4e Jagers te paard in Oostwinkel, en het 2e
Lansiers in Adegem. Het 1 e Jagers kwamen pas eerst in Maldegem aan om 21 uur en
omdat er al veel plaats was ingenomen door de burgerwachten, moest men een
slaapplaats zoeken in de uithoeken van de gemeente. Om 3 u u r 's nachts kwam al een
nieuw marsbevel binnen voor 1 3 oktober. De opdracht l uidde een verkenningseenheid te
plaatsen in Waarschoot, want de Duitsers waren al over het kanaal Gent-Terneuzen.
De opdracht werd toevertrouwd aan het 2e Lansiers (in Adegem gelegen), versterkt met
twee compagnies Wielrijders en twee automitrailleuses. De groep stond onder leiding van
commandant Cumont van het 2e Lansiers. Om 5 uur in de morgen vertrokken ze al via
Eeklo naar Waarschoot en om 6 uur was Waarschoot ingericht als verdedigingscentrum
en verschillende detachementen werden op verkenning gestuurd.
Door het snel oprukken van de Duitse troepen, werd om 1 0. 1 5 u u r al besloten tot de
terugtocht richting Brugge. Het grootste deel van de troepen uit Waarschoot kwam om
1 2.45 uur aan bij de brug van Balgerhoeke aan en nadat de achterhoede was opgedoken,
vertrok men om 1 3.30 uur naar Maldegem en vervolgens, na even de paarden te hebben
laten rusten, naar Oedelem. Het 1 e Jagers te paard (in Maldegem gelegen) werd belast
met de verdediging van het Schipdonkkanaal ter hoogte van Veldekens.
Niet alle verkenningstroepen kwamen op tijd terug
Volgens Roger Moelaert waren sommige eenheden te ver doorgedrongen in de richting
van de oprukkende Duitse troepen en geraakten ze ingesloten. Zo verging het op 1 3
oktober een groep onder leiding van onderluitenant de Biolley. Toen de manschappen na
hun verkenning Waarschoot naderden, stelden ze vast dat Waarschoot al in Duitse
handen was en waren ze verplicht zich terug te trekken richting Eeklo. Ter hoogte van de
stad werden ze onder vuur genomen en genoopt te vluchtten richting Maldegem.
Passagiers in een stoomtrein verwittigden onze soldaten ervan dat ze achtervolgd werden
door een 25-tal Duitse ruiters. I n Maldegem botsten ze op een peloton Duitse Wielrijders
en er zat niets anders meer op dan in galop Maldegem te doorkruisen richting Strobrugge.
Op Strobrugge werden de Duitsers tegengehouden door een ter plaatse opgestelde
mitrail/euse.

Na enkele uren rust in Middelburg was het 1 1 uur in de avond. Toch moest de groep
verder, want de Duitsers rukten op naar Brugge en de kans voor insluiting was groot.
Uiteindelijk bereikte men veilig Blankenberge na een bewogen tocht.
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Materiële hulp aan de Belgische soldaten
In het gemeentearchief kan men vele afrekeningen vinden over verblijfskosten voor
Belgische soldaten . Secretaris Alfons Vermeersch diende rekeningen in voor verblijf op 5,
6 en 9 oktober van een sergeant-majoor en een sergeant-fourrier, die het logement van
soldaten regelden. Officieren van de 22e Linie namen hun intrek in de Noordstraat en de
Eedestraat.
Op 1 1 oktober leverde Gebroeders Verkinderen 1 00 kg brood en 450 pakken beschuit,
Edmond Cauwels 35 broden, weduwe Leon Standaert drie dozen kaarsen en 30 broden
Desiré Willemarck 23,5 kg hesp en de Kinderen Van den Berghe twee rijwielen en drie
dozen carbure aan de Belgische troepen.
Op 1 2 oktober leverde Desiré Willemarck 24 kg hesp, André Clyncke 62 kg kalfsvlees,
Octaaf Bottelier verschillende hespen, Arthu r Caeckaert 1 02 broden, August Ryckenboer
45 broden van 2 kg, Desiré De Jaeger 1 50 liter bier, Prosper Geyssens een rijwiel en 25
buitenbanden. Gareelmakerij en Magazijn van Schoenen Leopold Van Landegem-Van de
Genachte leverde drie paar bottinen aan de 2e Lansiers.
Op 1 3 oktober zorgden Emiel Verstuyf, Edmond De Meyere en Leopold Van Poelvoorde
nog voor veNoer van materieel van Maldegem naar Brugge. U iteraard werd er ook
gezorgd voor haver en hooi voor de paarden .25
'

Aftrekkende Adegemse soldaten bezochten hun familie
Bij de aftocht uit Antwerpen naar de Westhoek passeerden verscheidene Adegemse
soldaten onze gemeente, gingen nog even goedendag zeggen aan vader, moeder of
echtgenote en trokken dan verder.26
1 5. WAT ER IN EN ROND MALDEG EM GEBEURDE
De vlucht naar Nederland op dinsdag 13 oktober 1 91 4
De Duitsers waren op komst en de bevolking had schrik, want ze had gehoord over de
gruweldaden in Dinant, Aarschot, Leuven en Dendermonde. De meeste inwoners van
Adegem, Maldegem en M iddelburg vluchtten op dinsdag 1 3 oktober over de Nederlandse
grens. Sommigen brachten al vroeger belangrijke goederen naar Nederland of staken een
aantal zaken in de grond.
Volgens Jozef De Keyser trokken veel inwoners van Adegem naar de Vuilpanne, j uist over
de grens ter hoogte van Moershoofde in Sint-Laureins. Veel inwoners van Maldegem
trokken voor een tijdje naar Eede of Aardenburg.
'Tot in de kerk van Eede toe lagen vrouwen e n kinderen op stroo e n allerlei slaapgerief
neergevallen. Terwijl op twee altaren de H. Mis werd opgedragen, zag men moeders
neergehurkt op den vloer bij hunne schreiende kinderen, en grijsaards werden door
hunne kleinkinderen toegedekt. Men moet dat zien om te gevoelen wat dat is . . .
. . . . En nu die vlucht van al die menschen met have en goed! Van Adegem, Ursel, van
Knesselare en Aalter, van Ruiselede en Canegem, en van nog veel verder was het heel
den Dinsdag en tot heden Woensdag, zulk een akelige stoet dat we ons dat nooit hebben
kunnen voorstel/en' . 21

Over de stoet naar Moershoofde, waarbij ook veel Adegemnaren waren, schreef Pius
Ryffranck uit Eeklo het volgende:
'De a vond viel als we aan St. Laureyns-Moershoofde toekwamen. Van daar af beleefden
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we een visioen dat nooit uit ons oog zal verdwijnen. Aan de grens trappelden en hinnikten
ongeduldig de kostbare hengsten die de landbouwers van de streek uit zekerheid naar
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Holland overbrachten. Van af Moershoofde tot aan Balgerhoeke was het een eindelooze
zwijgende stoet van mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, de eenen op wagen, de
anderen te voet,

die zich in de invallende duisternis,

beladen met de noodigste

lijfsbenoodigheden, tusschen droef-bulkende koeien en triestig snoevende paarden, die
men naar de ballingschap mededreef, voortspoedden naar waar, als ze maar 't lijf veilig
kannen bergen en de duitsche furie ontloopen'.28

Adegem en Maldegem op woensdag 1 4 oktober 1 91 4 bezet door Duitse soldaten
De Duitse soldaten waren in Maldegem op woensdag 1 4 oktober. Volgens Gabriël De Lille
gingen ze onmiddell ijk naar het gemeentehuis, lieten de geweren van de burgerwacht op
de Markt op een hoop gooien en verbrandden die.
Een g root deel van de bevolking van Adegem en Maldegem was gevlucht en maakte de
intocht van de Duitsers in hun gemeente niet mee. Adegem en Maldegem waren bijna
lege dorpen bij de aankomst van de Duitse soldaten. De Duitsers beukten de deuren van
de lege woni ngen in en namen daar hun intrek. In de volgende dagen keerde de bevolking
geleidelijk aan terug.
Toen Maria De Zutter (weduwe Jacob Van den Berghe en gestorven op 1 3 oktober) in de
kerk van Maldegem begraven werd, wellicht op 1 4 oktober (sommigen beweren op 1 3
oktober) , was e r noch koster noch pastoor aanwezig. De deur werd geopend door de
kerkbaljuw, die zelf de lijkbaar met wijwater besprenkelde. Aan sommige huizen was
schade aangebracht, maar n iet aan de woningen van de geestelij kheid.29
In het verslagboek van de gemeenteraad van Adegem noteerde men dat op woensdag 1 4
oktober rond 1 0 u u r in de voormiddag de eerste Duitse soldaten in het dorpscentrum
kwamen . Ze kwamen uit de richting van de Kruipuit en gingen verder richting Brugge. 's
Avonds nam een groot deel :lijn intrek bij de inwoners. 'Het merendeel van de burgers was
met schrik bevangen en uitgeweken naar Holland'. Het verslag was ondertekend door
onderpastoor A. Lens, secretaris Prosper De Smet, schepen Charles Louis Verstrynge,
gemeenteraadsleden Prosper De Smet en H ilarius De Smidt. Vermoedelijk waren de
andere hoogwaardigheidsbekleders gevlucht.30 Ook moeder overste van het Hospice in
Adegem was samen met haar zusters ter plaatse gebleven . De Duitsers lieten hen
ongemoeid.
Verslag van de i ntocht van de Duitsers in Maldegem volgens 't Getrouwe
I n 't Getrouwe van 1 8-23 oktober 1 9 1 4 staat nog het volgende te lezen:
'Op het oogenblik dat wij schrijven, Woensdag, 14 October voormiddag, trekt het Duitsch
leger dat Antwerpen gebombardeerd heeft, door Maldegem.
Eerst een honderdtal huzaren van de dood, die echter een deksel over hun doodsteeken
hebben, heel rond hun shako en wat dragonders. Ze bleven voor het stadhuis van
Maldegem staan en spraken met de enkele overheden en eenige andere personen, die
daar stonden. Ze zijn op het stadhuis niet gegaan. Dan kwamen andere ruiters toe, en
een overheid bleef staan op den hoek van de Eedestraat (die op de Markt uitloopt) en
zegde in het Duitsch dat de bevolking moest kalm blijven, dat zij dan ook geen kwaad
zouden doen; dat anders alles afgebrand zou worden en er dooden zouden vallen.
. . . Wij hadden van vluchtelingen gehoord dat het kasteel van 't Prince veld, op 't zuidelijk
uiteindje van Maldegem, in brand was geschoten, maar de Duitschers zegden dat er niets
was gebrand op heel hunnen weg van Ursel naar Maldegem. De Duitsche overste vroeg
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ook dat al de menschen in hunne huizen zouden blijven. En daaraan werd seffens
voldaan. 't Sloeg tien uren wanneer van langs de groote baan van Gent op Brugge, een

dichte

drom

peerde volk,

opdaagde.

Dan

kwamen

ook

voetgangers,

dicht

aaneengesloten, en dan weer een wolk van ruiters. . . .
Och arme, nu zien we ook enkele Vlaamsche mannemenschen die met hen moeten
meegaan. Een heeft op zijn rug alreeds een Duitschen ransel. Ze moeten toch wat
misdaan hebben. Men spreekt van een jongen van Adeghem, die zou met hen gespot
hebben . . . Ook een gendarm en een piot was er mee. Kwaart na elf waren de eerste
voorbij, zoo wat een vier duizend. Daarachter komen nu de kanoniers en een veldkeuken
passeert dat het rook geeft. Op dit oogenblik hoort men weer het kanon langs de kanten
van het zuiden, Ursel-Knesselaere

? Reeds heel de

week is van die kanten het gedonder

vernomen '.

De eerste dagen van de Duitse bezetting
De straten waren doods, want vele burgers waren nog gevlucht. Vooral de avonden waren
stil, maar dat kwam goed uit voor de Duitsers, want ze wilden dat de nachtrust
geëerbiedigd werd. Zondag 1 8 oktober was voor de bevolking de meest doodse zondag
van de laatste honderd jaar. Maar de Duitse soldaten h ielden wel van zondagsleute, want
op zondagavond trokken ze al zingend met een accordeon door de Noordstraat.
Op de kerk waaide nog de Belgische vlag, maar alleen het zwarte gedeelte was nog
overgebleven , de rest was er afgewaaid. De Belgische vlag was van het stadhuis
afgehaald en vervangen door een witte vlag, gemaakt door de familie Van den Berghe,
die hier al drie maanden in Maldegem was en op de Markt toneelvoorstellingen verzorgde.
Deze familie maakte zich in deze moeilijke dagen zeer verdienstelijk door het inrichten
van een open tafel op de Markt voor de voorbijgaande vluchtelingen.
Een Damescomiteit voor hulpverlening i n Maldegem
Om aan de dri ngende nood te voldoen, werd er begin oktober een Damescomiteit
opgericht met als doel kleding te bezorgen aan arme h uisgezinnen, maar ook aan de
h uisgezinnen van de arme vluchtelingen. Het comité deed een oproep aan de
ingezetenen van de gemeente om kleerstoffen, gemaakte klederen, breiwerk of andere
gerieven ter beschikking te stellen. Men kon daarvoor terecht bij de leden van het comité
en dat waren: mevrouwen Charles Rotsart de Hertaing, Hector Cuelenaere, Leonard Van
Hyfte, Hector Potvliege, mejuffers Odila De Vildere, Leonie De Pau, Judith De Meyere,
Celina Van Hoorebeke, Julienne Cuelenaere, Bertha Cabuy, Marie Busschaert, Aline Van
Nieuwenhuyse, Alix Tytgadt, Germaine Timmerman , Madeleine Potvliege en Madeleine
De Meyere.31
De eerste oorlogsmaanden volgens 't Getrouwe Maldeghem
Enkele maanden na de gebeurtenissen werd er nog eens een relaas gegeven over de
eerste maanden van de oorlog. Het luidt als volgt:
'Voor het eigen Belgisch leger gaf het op eersten Augustus peerden, karren, later honden
en weinig levensmiddelen.
Het had in September vluchtelingen te spijzen, dan

900 burgerwachten

van rond Brussel

en een honderd Gentenaars. 't Was toen voor de Belgen, 't was geern gedaan.

't Was

kerremisse, volop kermis voor de Brusselsch garde civieken.
Wij hadden het zo geern blijven doen, die Zondag tienden October, toen er dertig soldaten
sliepen in een huis en

40 kwamen

eten.

Toen voelden wij het reeds van den Zaterdag, 't

waren onze laatste snikken, morgen, overmorgen, de Duitschers zouden er zijn. 't Zullen
de laatste geruste stonden zijn geweest voor onze doodvermoeide Belgen. Er hadden
sommigen een voorgevoelen van de eerste zeven ijselijke Yzerdagen.

l

sg

Den Maandag had Maldeghem nog soldaten te logeeren, ze kwamen om

11

uur 's a vonds

binnen en voor ze gingen slapen, zeiden ze zachtjes: Maak ons, vergeet het niet, om

4

uur in den morgen wakker, want eer het uren later is, zijn de Duitsche troepen door
Maldeghem'.

32

't Getrouwe bleef verschijnen
Toen de intocht van de Duitsers nakend was, trof Victor De Lille maatregelen om het
verschijnen van zijn weekblad veilig te stellen. H ij liet op woensdag 1 4 oktober 1 91 4 in de
toen heersende verwarring en paniek een deel van de machines en persen naar
Nederland brengen. Drie edities van 't Getrouwe verschenen daar met de vermelding
"Hollandsche editie'. De eerste oplage van 1 0 000 nummers werd in IJzendijke gedrukt,
maar de afname was zo groot dat 's anderendaags nog eens 1 O 000 exemplaren werden
gedrukt. Na drie weken werd de drukkerij naar Aardenburg verplaatst.
Maar alras verschenen er een aantal Gentse gazetten opnieuw in het bezette gebied en
Victor trok zijn stoute schoenen aan en ging begin november naar de Kommandantur in
Gent om ook een toelating te verkrijgen . De toelating kwam er en op 29 november
verscheen het eerste n u m mer in het bezette België. De twee oudste zonen Antoon en
Jozef De Lille bleven echter in Nederland en daar lieten zij een ''tweede editie"
verschijnen. De hoofdredactie was daar in handen van Jozef De Lille en was in Oostburg
gevestigd. Een deel van de oplage werd gedrukt op de persen van de heer Bevin in
IJzendijke en een ander deel op de eigen persen in Aardenburg. Van de gecensureerde
editie in België verschenen slechts drie nummers.

De Kommandantur Eeklo
Op de avond van 1 9 oktober arriveerde Karl Aegidi per trein in Eeklo om de leiding van
de Kommandantur van Eeklo in handen te nemen. H ij was er niet al te gerust in, want h ij
bracht zijn eerste nacht in een slaapwagen tweede klas door.33 De Kommandantur Eeklo
was de 1 8e mobile Kommandantur en deel van het Etappengebiet, dat als hoofdkwartier
Tielt had. Het Etappengebiet was zelf onderdeel van het 4. Armee (Duitse leger). Tot de
Kommandantur van Eeklo behoorden 1 8 Meetjeslandse gemeenten, waaronder Adegem,
Sint-Laureins, Oostwinkel en U rsel . Vele grensgemeenten hadden een Ortskommandant,
zo ook Maldegem . De bevelen van de Kommandantur werden bekend gemaakt via
affiches of aanplakbrieven.
Begin november liet Aegidi met een aanplakbrief34 aan de bevolking weten dat elke
persoon die zich achter de Duitse linie bevond en een wapen bezat, door de kop zou
worden geschoten. Elke persoon die hulp verleende aan een vijandelijke soldaat, zou van
verraad beschuldigd worden en streng gestraft. De gemeenten werden tevens verplichl
de militaire lijsten na te zien om na te gaan of er geen dienstplichtigen aanwezig waren in
de gemeente. Het was ook ten strengste verboden gewonde of gesneuvelde soldaten te
beroven of verraderlijke handelingen te stellen.
Geïnterneerde soldaten i n Nederland
In 't Getrouwe van 1 8-23 oktober 1 91 4 stond nieuws uit Loosdrecht met de melding dat
er een aantal Maldegemse soldaten in het interneringsdepot van het Kamp Ackenburg bij
Loosdrecht waren aangekomen. Eén ervan was ldes Neyrinck uit de Westeindestraat, die
zijn wedervaren vertelde als volgt:
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'Wij waren met ons kanons op de buitenste lijn van Antwerpen aan Cathelijne- Waver; daar
hebben wij vier dagen en vier nachten geschoten zonder slapen bijna of in de open lucht.

Geïnterneerden in het kamp Loosdrecht in Nederland.
V.l.n.r.: Camiel De Groote, ldès Neyrinck, Adhemar Boes, Camiel Van Kerckhove en Jozef De Bruyckere.

�

Bewaking van een Belgisch vliegtuig.

/\rm é e beige

'liropl1n1.

De Duitschers schoten geweldig terug, er vielen standvastig kogels rond ons en deze
maakten putten waar er gemakkelijk dertig man konden inzitten.
In het wegloopen van mij was er een piot nevens mij die ook liep en deze wierd dood
geschoten; er vlogen wel vijfhonderd kogels van geweren rond mij. Gij moet niet vragen
als ik content was op vrije voeten te zijn voor zooveel.
Dan zijn wij voort getrokken over de Schelde langs Beveren- Waas naar de Clinge, waar
wij over de grens in Holland gekomen zijn, daar waren wij al met duizenden; vandaar zijn
wij over Vlissingen naar Loosduinen gereisd. Daar lagen wij in tenten van

14 man omtrent

ieder, daar kregen wij seffens eten en het was lekker natuurlijk, wij hadden in vijf, zes
dagen niet veel te smullen gehad. Wij hebben daar acht dagen verbleven, dan zijn wij veel
verder opgetrokken naar Gaasterland in de gemeente Bakhuizen, een klein dorpje tegen
de Zuiderzee. Wij zijn hier geherbergd in de oude kerk, er staan er twee, wij slapen er
omtrent met

160 man en de rest is bij de burgers.

Het eten is nog al goed, wij hebben ook

al nieuw ondergoed gekregen. De Maldegemsche zijn en blijven goed te samen met acht
en als er iets te krijgen of te regelen is, zijn wij bijeen op het eerste woord. Onzen
commandant is Boes Adhemar van 't Molentje en als wij naar hem niet luisteren, spreekt
hij maar seffens van er een lap op te leggen.
Wij hebben hier goed leven, eten en drinken en niet werken, wij doen niets anders dan
kaarten en als het ons verveelt gaan wij gaan visschen. Ik denk ook dat wij wel 't
Getrouwe zullen ontvangen en als er iets nieuws is, zullen wij nog eens schrijven.
Neyrinck /des,

geïnterneerde

soldaat,

2e

compagnie,

Bakhuizen,

Gaasterland

(Holland) '.35

Een hulp- en voedingscomité in elke gemeente
De voedselvoorzien i n g van de bevolking werd een problee m , vooral voor de
minstbedeelden. Op 1 5 september 1 9 1 4 werd in Brussel door Ernest Solvay en Emile
Franqui het ' Nationaal Hulp- en Voedingscomité' opgericht, dat instond voor de verdeling
van de goederen, die door de Amerikaanse 'Commission tor Relief in Belgium' werden
geleverd. De man achter de oprichting van deze Amerikaanse commissie was Herbert
Hoover, de latere president van Amerika. Met toestemming van de Duitse overheid
werden allerlei voedingswaren per schip ingevoerd zoals bloem, suiker, rijst, vlees, enz.
en via de plaatselijke afdelingen verdeeld.
De eerste lading voedsel kwam ons land binnen op 1 november 1 9 1 4. Het was een schip
geladen met zakken meel, rijst en bonen.36 De winkels van het Comité heette men
'Amerikaanse winkels' en een dergelijke winkel was gevestigd in Eeklo.

Vluchtende burgers
(tekening van Alfred Ost).

1 6. DE SLAG AAN DE IJZER
Het leger hergroepeerde zich achter de IJzer
Rond 1 4 oktober kwamen de verschillende regimenten een voor een in de IJzervlakte
aan. iedereen was doodvermoeid en zocht een slaapplaats. 's Anderendaags kregen de
oorlogsvrijwilligers een nieuw geweer. Hun oude Comblaingeweer werd vervangen door
een Mauser, zodat ze nu niet bij elk schot moesten herladen. Met een Mausergeweer kon
men vijf schoten na elkaar afvuren, het was veel lichter en trefzekerder.
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Het Belgische leger was echter sterk gehavend door de vele doden, gekwetsten en
krijgsgevangenen. Het aantal manschappen was meer dan gehalveerd, maar het te
verdedigen gebied was nu veel kleiner geworden en er was hulp van Britten en Fransen.
Van de oorspronkelijke sterkte van 1 97 000 soldaten schoten er nog ca. 70 000 over,
waarvan 48 000 infanteristen. De artillerie beschikte nog over 350 vuurmonden en er was
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vooral gebrek aan munitie. Opslagplaatsen met munitie had men moeten achterlaten en
waren n u in handen van de vijand. Samen met de 6000 Franse mariniers die de vlucht
hadden meegemaakt, slaagde men erin weerstand te bieden aan de Duitsers. Het leger
werd heringericht, waarbij vestingtroepen en vrijwilligers werden geïntegreerd, en in
Frankrijk werden nieuwe rekruten opgeleid.
Het bezoek van de Franse generaal Foch aan koning Albert 1
De Fransen bekeken de Belgische koning met een zekere achterdocht, want koningin
Elisabeth was uiteindelij k een D uitse en haar schoonbroer Rupprecht von Wittelsbach
was aanvoerder van het 6e Duitse leger, dat vocht in Lotharingen.
Foch bezocht koning Albert op 1 6 oktober in Veurne en vroeg om een aanvallend offensief
in Vlaanderen. De koning wees op de verzwakte toestand van zijn leger, dat nog maar de
beschikking had over 48 000 geweren, en het gevaar voor een Duitse doorbraak. Foch
bleef overtuigd van een offensief en stuurde een infanteriedivisie als versterking.
Duits offensief vanaf 1 8 oktober 1 91 4 aan de IJzer
Op 1 8 oktober begon von Kluck zijn g root offensief ter hoogte van de IJzer. De Duitse
Generale Staf had als nieuwe bevelhebber von Falkenhayn en het was zijn bedoeling
door een snelle inname van de havens aan de Noordzee de verbinding tussen de Britse
en Franse troepen af te snijden .
Het zwaartepunt van de aanval lag tussen 1 8 en 25 oktober. Door de grote Belgische
weerstand geraakten de Duitsers slechts over de IJzer op 22 oktober ter hoogte van
Tervate. Gelukkig slaagde ons leger erin tussen 27 en 29 oktober grote delen van de
IJzervlakte onder water te zetten, waardoor de aanvallen van de Duitsers sterk werden
bemoeilijkt en na een tijdje zelfs ophielden.
Het Belgische leger verloor in de Eerste S lag aan de IJzer ongeveer 1 4 000 man aan
doden en gewonden. De infanterie telde nog maar 32 000 man en verder waren er nog
maar 200 vuurmonden beschikbaar. Ook de Duitsers leden grote verliezen en ze noemde
de IJzer ' den Blutstrom' .
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Zes Maldegemse en drie Adegemse soldaten stierven in oktober aan de IJzer
De volgende soldaten stierven in de Eerste Slag aan de IJzer: Camiel Van Kerrebroeck
(wonende in Brussel) , Charles Louis Sekeet, Camiel Van Kerckhove, August De Baets,
Petrus Pieters, Alphonse Van Vooren , René Laureyns, Elias Van Landschoot en Polydoor
Bordes.
De strijd aan de IJzer verliep hevig en chaotisch en velen dienden als vermist opgegeven.
Van een g raf van deze gestorven soldaten is er meestal geen sprake.
Charles Louis Sekeet sneuvelde op de baan van Lombardsijde naar Westende.
Camiel Van Kerckhove werd als vermist opgegeven en als doodsoorzaak stond
' verwondingen en verdrinking' vermeld. August De Baets, broeder Arseen in het ' Klein
Noviciaat van de Broeders van Liefde ' in de Sleepstraat in Gent, sneuvelde als
brancardier. Petrus Pieters, wonende in Balgerhoeke (Eeklo), werd als vermist
opgegeven op 21 of 22 oktober in Ramskapelle. Alfons Van Voeren was vermist op 24
oktober, maar op zijn bidprentje staat 9 november 1 91 4. Op de groepsfoto van de
gesneuvelden van Adegem staat hij als August genoteerd, wat fout is.
René Laureyns werd in een gemeenschappelijk graf in Veurne begraven en Elias Van
Landschoot, wonende in Oedelem, werd vermist in Ramskapelle. H ij komt voor op een

gedachtenisprentje van de gesneuvelden van Oedelem. Polydoor Bordes, geboren in
Stene uit Maldegemse ouders, woonde in Kleit bij Melanie en Clemence Van Deynze,
zusters van zijn moeder. H ij staat vermeld op het monument aan het kerkhof van Kleit.
VAN KERREBROECK CAM/EL

0

Maldegem 1 1 . 05. 1 885 als zoon van Charles Louis en Sabine De Prée

x Maria

Elisa Van de Velde

Klas 1 908 / 24e Linie /vrijwilliger met premie
+ Pervijze 19. 1 0. 1 9 1 4.
SEKEET CHARLES L OUIS
0

Maldegem 06. 05. 1 892 als zoon van Hendrik en Florentia Debbaut

Klas 1 9 12 / Se Linie
+ Lombardsijde op 1 9 of 20 oktober 1 9 14.
VAN KERCKHOVE CAM/EL
0

Maldegem 03. 08. 1 892 als zoon van Eduard en Roman ie Timmerman

Klas 1 9 12 / 4e Jagers te voet
+ Lombardsijde op 20. 1 0. 1 9 1 4 (vermist).
DE BAETS A UGUST (broeder Arseen)
0

Adegem 07. 02. 1 893 als zoon van Charles en Marie Louise De Baere

Klas 1 9 1 3 / T.S. /. / brancardier
+ Oostkerke op 20. 1 0. 1 9 1 4 (in officiële akte: Stuyvekenskerke).
PIETERS PETRUS
0

Adegem 23. 02. 1 886 als zoon van Petrus en Amelia Trenson
Marie Louise Martens

x

Klas 1908 / 23e Linie / vrijwilliger met premie
+ Ramskapelle 2 1 of 22 oktober 1 9 1 4 (vermist).
VAN VOOREN ALFONS

0

Adegem tS. 04. 1887 als zoon van Charles Louis en Marie Louise Bonne

x Ida/ie

De Pré

Klas 1 907 / 4e Linie
+ Pervijse op 24. 1 0. 1 9 1 4 (vermist). Foutief August genoemd op foto.
LAUREYNS RENE JOZEF
0

Maldegem 23.08. 1891 als zoon van Joannes en Phi/omena Coucke

Klas 1 9 1 1 / vrijwilliger / t e Jagers te voet
+ Veurne op 24. 1 0. 1 9 1 4 (23. 30 uur).
VAN LANDSCHOOT EL/AS
0

Maldegem 3 1 . 1 0. 1894 als zoon van Eduard en Marie Louise Van Hu/Ie

Klas 19 14/ oorlogsvrijwilliger / Se Linie
+ Ramskapelle 23. 1 0. 1 9 1 4 (vermist).
BORDES POL YDOOR als zoon van Ferdinand en Julie Van Deynze
0

Stene 27. 09. 1 892 / Klas 1 9 12 / 3e Linie

+ St. -Omer (F) 29. 1 0. 1 9 1 4

"

Gevechten rond leper
leper was in handen van de Britten en de Duitsers vielen aan tussen 29 oktober en 24
november 1 91 4. Bijna hadden de Duitsers op 31 oktober een doorbraak ten zuidoosten
van leper, maar de ter hulp gesnelde Franse en Britse troepen konden het tij nog keren.
Op 1 1 november veroverden de Duitsers Diksmuide op de Belgen .
' s Anderendaags viel de eerste sneeuw, d e aanvallen werden gestopt e n alle partijen
begonnen loopgraven aan te leggen. Het was ondertussen herfst en de winter stond voor
de deur. Het werd steeds kouder en natter en de troepen snakten naar rust. Het werd nu
een harde tijd van loopgraven maken en schuilplaatsen inrichten in de bittere kou.

Polydoor Bordes.

Twee Maldegemse en een Adegemse soldaat stierven in november 1 91 4
Het waren Emile Van den Bossche, Alfons Bilaey e n Camiel De Bruyckere.
Emile Van den Bossche, wonende in Elsene, brak zijn beide benen bij een gevecht in
Oud-Stuyvekenskerke en stierf in Adinkerke.
VAN DEN BOSSCHE EMILE
0

Maldegem 23. 1 1. 1 889 als zoon van Pieter en Marie Glosse

Klas 1 909 / 2e Karabiniers
+ Adinkerke 0 1 . 1 1 . 1 9 14.
BILAEY ALFONS
0 Brugge 1 7. 09. 1 894 als zoon van Alfons en Theresia Hinderijckx

66 1

Klas 1 9 1 4 / regiment C. l. A . M.
+ A vranches (F) 1 9. 1 1 . 1 9 1 4 / er begra ven op 20 november.

De Heer gaf hem , de Heer nól.m hem, zijn Naam
gebe ned ij d 1

zij

�

GODVRUC HTIG A A N DENKE:-<

van

CAMIEL DE BRUYCKER
.

Zoon van

.

Leonardus en van Leonie Goeg elmer
. geboren te Ad-el{em dr.n 16 F<'hruari 1 8g2.
Soldaot lr(f lt�t .c&• l.fnler�gfTn � u (, e n u_n r>"

••P hfff! 11lay-.·eld te
.
.
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De .Heer had hem· beg:a�da met een vreed'zaam <"n
vroolijk lrnraktcr w:rn.rdoor h ij alJc h arten tot zich
trok Ook WC'rd hil van Gort en de menscl1en bemind
Eed.
en zal zijne gedachtenis i n zcg<'ninl! blijven.
De gehoorzaamheid. deed hem aan eii:!en ha ar,d "
aan eigen wil :urn elg-en leven verzaken, en �epaa n}
aan d e liefde tot den naa ste voor wien Mj streed en
sti er f. maakte zij van he m ee:n christen held, wiens
roem bij de . mt--nschen leeft' en wi e ns bC"looning bij
God alle-en te viÎld<;n is · De i:-choorzaamhcid heeft
de meeste ve rd ienste , �o�mt het na ast bij God en het
dichblt bij d�n hemel; zij i��palm der overwinning,
J::f . Bonaventura.
.
de lad d er van ht't Pa radijs �
Troo�t u , lieve ouders broeder eÎi zuster i k leef bij
God . Ik ben g-estorven voor de eer van het Vader
land , voor d� v erded igin g van het ge-schonden
H echt . « zonder twijfel be kroont Christus den moed
v•m den 1ml<laott. en de dood met christen gevoelen
a:omvaard, ve rzek ert hem de eeuwige zal i gheid •
Kard. Mercier.

Jesua, Maria, J o:;cf, dat zi]ne zid met u in vrede
100 dag afl
ruste
H. Hert vanJ csusbescherm onsBelgenland Joo d . afl.

Zalig de dien�r , welken de Heer bij zij n komst
wakende zal vinden . Hem zal hij ZC;J!gen:« Kom, g�
zecend.C mijM Vaders. bent het rij k da.t U van eeu
H. Luc:is.
wigheid ;. voorberei d . •
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BROEDER ARSENIUS

AUGUST· DE BAETS

van de Congregatie der Broeders Van L'.d'dc.

nranca.,..atcr.,.. b"J •t B�lgl"nla. l.Ggr ,... 4 XHul11tn
1 a lfl»fc n�q(n.t"n<"

gcboreo te Adegem tien 7 Februari 18QJ gesncuvcl1

op bet ecrevcld te Oostkerke den
--,:..sr.:.

2� Octob�r 1914.

Wie in mij n na�m hui1. vader en moeder, broeden

en zcuter• heeft verlaten, zal

in di t leven het hon

derd vou.diC"e hebben en het eeuwig leven bezitten.
llutth x r x , "9·
Do Heer hOild hem begaafd met een vrecd �am tn

altijd vroolij k. karakter waardoor hij allo hert<-n tot
zich trok Ook werd hij va n God en de men.chen

be ·

mind en zal zijne �c&a.cbtenia in iegenin� blijven

Eccl.
'Wie zijn l even R"eeft voor zijnen evennaa•tc, voor

"Jtaar en troon , volbrcn ct de wet der hoogote liefd e
en u t het l oo n dt·I' rech tvaardig,..n bekomen.
Kardinaal A!ercier.
Hij ia uit het leven �eM::h eiden niet alleen den jon�

..:elinaen. m.ur «:-.n.cb het vol k de gehcugcnl1 zijner

dood tot een voorbeeld va n deugd
heid aal.at.ende.

Duarb-.tre Moeder, Broeden en

en kloekmoedig

Mach. v r, J 1

Zu1ten,

en

Gij 1

mijn ducarbare lfedcbroeden. vcriteet mij niet in uw

gebeden. Tot wederzien• bij God in de� Jacmel 1
IJ Jeowa barmhartigbehH

René Laureyns.

DE BRUYCKERE CAM/EL
0

Adegem 1 6. 02. 1 892 als zoon van Leonard en Leonie Goegebuer

Klas 1 9 12 / 1 e Linie
+ Diksmuide 1 0. 1 1 . 1 9 1 4.

Verwarring over soldaat Camiel De Bruyckere
Camiel De Bruyckere staat op alle monumenten van Adegem en ook op zijn bidprentje
vermeld als gestorven in Lier op 8 oktober 1 91 4. Er was echter geen overlijdensakte en
de overlijdensdatum en -plaats bleken later fout te zijn. Bij nader onderzoek stelde men
vast dat het g raf in Lier niet van De Bruyckere was en het graf werd bijgevolg voorzien
van het opschrift 'Onbekend'.
Volgens gegevens van de militaire overheid was Camiel De Bruyckere gesneuveld op 1 O
november 1 91 4 in Diksmuide en een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van
Gent op 3 november 1 925 legde dat definitief vast. Volgens zijn dossier werd hij indertijd
in Diksmuide begraven (graf n r. 240) .
'Bruges, Ie 9-4- 1 926
Le Directeur du s.s. m. B. au cap. Trésonie du 1 e de Ligne
Comme suite

à

votre lettre du 9- 1 -25, j'ai /'honneur de porter

à

votre connaissance que

Ie militaire inhumé primitivement sous Ie nom De Bruycker Camille au cimetière de Lierre,
tombe 1 058, y repose actuel/ement comme '/nconnu'.
Il résulte de man enquête que Ie militaire préconnu est tombé

à

Dixmude Ie 1 0. - 1 1 - 14.

Pour Ie Major Directeur
Le Lieutenant Verbuyt, délégué'

1 7. NI EUWS UIT MALDEGEM EN OMSTREKEN
De bruggen over het Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal bezet door de Duitsers
Begi n november werden de bruggen op beide kanalen bewaakt door Duitse
marinesoldaten , zo ook in Strobrugge. iedereen mocht nog vrij passeren , maar de
vrachten of pakken werden nagezien. Alleen fietsers mochten nog ongehinderd door. Drie
karren van Tieltse boeren geladen met haver werden aan de Rapenbrug in beslag
genomen. Kort daarna werden de bruggen bezet door andere Duitse soldaten en het
verkeer werd nu maar met tussenpozen doorgelaten .31
De bruggen over het Leopoldkanaal werden opgeblazen
Op 1 o en 1 1 november 1 91 4 deden de Duitsers alle bruggen over het Leopoldkanaal
springen, van Heist tot Sint-Laureins. Alleen de brug die naar Watervliet leidde, lieten ze
ongemoeid. Het verkeer per tram naar IJzendijke was nog mogelijk, maar wel met
versterkte controle. Ook de spoorlijn Brugge-Eeklo werd op verschillende plaatsen
onbruikbaar gemaakt. De bevolking van Strobrugge en een gedeelte van Moerhuize was
door de vernietiging van de bruggen van het centrum van Maldegem afgesneden en was
voortaan op Middelburg aangewezen.
I nvoering van het Duitse uur
Het Duitse uur of de M idden-Europese tijd werd ingevoerd op 23 november volgens een
aanplakbrief van Aegidi, Kommandant van Eeklo. Dat was een uur later dan onze tijd. Het
behoud van de verschillende uuraanwijzingen veroorzaakte groot ongemak en de
uurwerken van de openbare gebouwen dienden aangepast en het Duitse uur aan te
duiden.
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Tot hier toe zijn van de Zee t ot
in Eremo, bleef g eheel.
aan Sint L a u re i n s 8 bruggen ve r·
Aan
de
Uevensbrug
t u s s chel'l
nield. Waarom ? Dat moet de Duit·
StrQobr u g en S i n t laureyns kan een
man en velo o ver. Er ligt een wag·
sche strategie b est weten.
gelen d e plank een vuist onder water.
Verleden zondag zegden zij ondermalkaar opdat al de m en s ch e n het
Aan S troob rug moet men van een
zouden hooren, dat d e Engel schen
ladder dalen en dan nog jonge
aan wal ge s l a p t waren te Vlissi ngen. 1 be e n e n h ebben o� te springen.
Hadde dat waar geweest, de vernie·
O ansch d e week hoorde wij harde
slagen . ' t Was haast o n gelooflijk dat
ling der bruggen zou ha�r oorzaak
dit al van de bruggen kwam.
gehad hebben. M aar het was i m mers
Tu sschen Woe n s dag en Donder«
niet waar. Is d a t
nu
ge d a an in
't voor uitzicht dat het waar kan w o r·
dag om 2 u u r werd weer kanon•
gedonder gehoord.
den ?
Dit in een echt s tormweer vaJf
De Zonn ebru�, het hou ten brugj e
ovér Sint Laureyns onder Sint j a n
wind en régen.

8!n van de vernielde bruggen over het Leopoldskanaal.

Aegidi vroeg naar de beschikbare wijn en hooi
Duitsers dronken g raag bier, maar een glas wijn was ook niet te versmaden. Bij hun
intocht gingen ze steeds op zoek naar bier of wijn.
Aegidi, Kommandant van de Kommandantur van Eeklo, vroeg op 24 november 1 91 4 aan
de gemeentelijke overheden hoeveel wijn ze in voorraad hadden. De opgave van de wijn
mocht in flessen of in liter gebeuren. H ij vroeg ook naar de voorraad hooi en men moest
vermelden hoeveel men nodig had voor de eigen behoeften.38
Telling d u ivenbestand in Maldegem
Een duif werd beschouwd als een mogelijk spionagemiddel en dus was het nodig te
weten wie duiven had. Elke i nwoner van Maldegem deed eind november een verplichte
aangifte van het aantal duiven in zijn bezit. In Maldegem waren er niet minder dan 4032
duiven en elke aangifte werd door de eigenaar zelf ondertekend.
We vermelden hier even de duivenliefhebbers met het grootste aantal duiven : Theodoor
Spiegelaere (50), Napoleon Van N ieuwenhuyze (45), Edmond Verstringe (37), Prosper
Willemarck (37), H ippoliet De Jaeger (36), Camiel Heyneman (36), Pieter Cuelenaere
(35), Octaaf Schei rens (33) , Camiel Blomme (32), Aaron Heyneman (31 ) en Arnold
Lampo (30). Ook zuster Mechtilde, overste van het hospitaal in de Voorstraat, deed
aangifte van drie duiven.39
Opeising van paarden in Maldegem
Op 26 november moesten alle paarden uit de omliggende gemeenten verzameld worden
op de Markt in Maldegem, maar men betrouwde het niet en slechts een vijfde deel kwam
opdagen. Eenentwintig mooie paarden werden door de Duitsers opgeëist en in ruil
daarvoor kreeg men een D uitse bon.
De burgerwacht naar Eeklo voor eedaflegging
Leden van de burgerwacht van Eeklo en omliggende gemeenten, moesten zich op
donderdag 26 november 1 91 4 om 1 0 u u r aanbieden aan het station van Eeklo om er een
eed af te leggen, te verklaren nooit de wapens op te nemen tegen de Duitsers en hun
verklaring te handtekenen.
Niet iedereen was aanwezig, sommigen zaten nog in Nederland, anderen kwamen
gewoon niet opdagen. De afwezigen kregen nog even de tijd om in Gent de eed af te gaan
leggen. De burgerwachten trokken dan naar huis, de Vlaamse Leeuw zingend.
De burgerwachten moesten ten laatste op 1 december hun wapens inleveren.40
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De burgerwacht van Middelburg ter orde geroepen
De burgerwacht van Middelburg was niet naar Eeklo geweest. Op maandag 30 november
kwamen elf ulanen samen met een officier te paard naar het gemeentehuis van
Middelburg. In het gemeentehuis was het echter te koud en de Duitsers gingen een café
binnen. Daar diende de namenlijst van de burgerwacht te worden voorgelegd en de
veldwachter moest de leden verwittigen dat ze zo vlug mogelijk naar het gemeentehuis
moesten komen. Na twee u ren waren ze daar allemaal, met uitzondering van drie die over
de vaart woonden, en de champetter had geen toelating om over de vaart te gaan.
Voor de vierentwintig aanwezigen hield de bevelhebber een rede in het Hoogduits. Wat
men ervan begreep was dat men braaf moest zijn, zo niet zou men gestraft worden of
krijgsgevangen genomen. De leden van de burgerwacht moesten handtekenen op een wit
papier, maar een eed was niet nodig.

De officier ging daarop met de secretaris mee en at er zijn buikje vol. Hij wou champagne
en de ulanen reden naar de pastoor om drie flessen wijn. Vervolgens maakte de officier
bekend dat hij vrijdag zou terugkeren op het gemeentehuis en dat de jonge mannen van
de militieklas 1 91 5 en 1 91 4 (indien nog aanwezig) zich moesten aanmelden.41
Grensverkeer bemoeilijkt
Eind november kon men op Strobrugge met enige moeite nog over de g rens, maar op
Moershoofde in Sint-Laureins ging het niet meer. Daar was men strenger geworden,
nadat er een man in het bezit van Engelse bladen was aangehouden.
Midden december moesten de inwoners van Maldegem langs Watervliet rond om in Eede
te geraken, een omweg van tien u u r. Men kon dus niet meer via Strobrugge naar het
postkantoor van Eede.
Bewoners van 't Fort en hun bevoorrading
Voor enkele vrouwen was het wel mogelijk om dagelijks petrol te halen in een winkel dicht
bij de Nederlandse grens. De vrouwen werden tien per tien, begeleid door twee Duitse
soldaten, naar de voordeur van de winkel aan de grens gebracht. Ze moesten echter
eerst via een ladder over de opgeblazen brug over het Leopoldkanaal. De winkel aan de
grens kon zich enkel bevoorraden door smokkelwaar en dat werd steeds moeilijker. Bij
een van de bezoeken kon men alleen nog tapioca en gort krijgen en de moeders
begonnen te wenen ' omdat ze geen bakte konden medenemen'.42
Bij een van die gelegenheden vluchtte een vrouw naar Nederland om haar zoon terug te
zien, die in Amersfoort geïnterneerd was.
De gemeente Maldegem liet noodgeld drukken
Er waren veel behoeftigen en werkloze burgers die geldelijke steun vroegen. De
gemeenten hadden niet voldoende middelen en leenden dus geld.
Bepaalde gemeenten besloten om eigen geld te drukken en dat werd toegestaan mits
strenge voorwaarden. Zo besliste het college van burgemeester en schepenen van
Maldegem in haar zitting van 1 4 december 1 91 4 tot het drukken van noodgeld. Het ging
over een bedrag van 20 000 frank, verdeeld in 2500 bons van één frank, 2500 van 2 frank
en 2500 van 5 frank. Het cliché voor het geld werd i n Brugge opgehaald door Gabriël De
Lille, want de bonnen werden in hun drukkerij gedrukt. Het noodgeld was nodig om onder
andere de soldij te betalen aan de soldaten.
Ook in andere gemeenten ging men over tot drukken van noodgeld.43
Victor De Lille aangehouden op 1 5 december 1 91 4
Op dinsdag 1 5 december werd Victor De Lille aangehouden en gevankelijk meegevoerd
naar Tielt. De reden was dat De Lille in 't Getrouwe wou schrijven dat de inwoners van
Staden de Engelse vlag op de kerktoren hadden uitgestoken. De Duitsers hadden daar
een nederlaag geleden en waren slecht gezind en konden dergelijke berichten niet
appreciëren. Antoon en Jozef De Lille verspreidden verder het weekblad vanuit Nederland
en op de editie stond nu 'Hollandsche editie, niet toegelaten in België' . Wegens
papiergebrek en tekort aan nieuws uit Maldegem en omstreken was het moeilijk om de
zaak draaiende te houden. Vanaf 20 december verscheen het blad in twee edities, een
op donderdag en een op zaterdag.

Bovenaan en midden: noodgeld van 1 en 5 frank, gedrukt op 1 5 december 1 9 1 4 en uitgegeven door het
gemeentebestuur van Maldegem.
Onderaan: een bon uitgegeven door het Plaatselijk Comiteit van Maldegem met de vermelding: 'Goed voor
aankoop van waren ter waarde van

n

\

5 centiemen,

maar niet voor drank, niet meer geldig na 3 1 december 191 7'.

Uiteindelijk zou De Lille als krijgsgevangene naar Holzminden in Duitsland worden
gebracht. Later zou hij daar nog gezelschap krijgen van andere Maldegemnaren.
't Getrouwe Maldeghem verscheen in Nederland nog tot 27 februari 1 9 1 6.
1 8. BRIEVEN VAN ONZE SOLDATEN
Het was bijna onmogelijk voor de soldaten om brieven te sturen naar hun familie en ook
omgekeerd kon de familie geen contact krijgen met hun soldaat. Al vlug bleek dat er een
mogelijkheid was om een teken van leven te geven door een brief te laten opnemen in 't
Getrouwe Maldeghem en daarin de namen van soldaten te vermelden.
Het weekblad dat in Zeeuws-Vlaanderen gedrukt werd, kwam via smokkelwegen toch in
onze gemeenten terecht. Vele soldaten schreven dan ook een brief met wat n ieuws, maar
vooral om aan namedropping te doen. N ieuws van het front was om veiligheidsredenen
verboden.
Een brief van soldaat Julien Willemarck uit Octeville
Julien Willemarck was nog maar bij het leger sinds eind september 1 9 1 4. Hij behoorde tot
de jongste militielichting en werd opgeleid in Frankrijk. I n 't Getrouwe van 22 november
verscheen een brief met nieuws over hem en enkele Maldegemnaren.
'Octeville, 1 1 November 1 9 1 4
M. Delil/e,
Uitgever van 't Getrouwe
Ik kom u eenige regelen te schrijven, met bede ze aan mijn ouders mede te deelen, en er
dan zelf eenige woorden van in 't Getrouwe te zetten, met al onze namen erbij, om
zoodoende onze ouders, broeders en zusters gerust te stellen.
Vooreerst kom ik u te laten weten dat wij uit België vertrokken zijn den dinsdag 6 October,
rond 4 ure namiddag uit de gemeente Cortemarck. Na eenige uren rijdens bleef de trein
stoppen en moesten wij allen uitstappen. Daar zegde men ons dat wij in Duinkerke waren.
Van den trein gingen wij direct naar den boot die naar Cherbourg vaarde, waar wij 's
anderendaags tegen den a vond aankwamen. Wij hadden meer dan 1 6 uren op den boot
gezeten.
In Cherbourg aangekomen werden wij in de kazerne van de Fransche soldaten geleid,
waar wij goed te eten kregen en eindelijk op een bed mochten slapen. Wij hebben daar
1 0 dagen gelogeerd en zijn den 17 October vertrokken naar Octeville, een half uur verder
waar wij nu nog verblijven in eene soort van fabriek.
Wij zijn hier met rond de 500 man, waaronder de veertien volgende van Maldegem.
Julien Willemarck, Bloemestraat; Alfons Dobbelaere, Warmestraat; Alfons Dobbelaere,
Ee/ve/de; Henri Van Deynse, Eelvelde; Emiel Colpaert, Statiestraat; Jerome De Blaey,
Akkers; Van Kerschaever, Vossenhol; Leon Expeels; Klein Burkel; Raymond Scheirens,
Grootburkel; Emiel Roets, Grootburkel; Willem Baute, Papingloo; Cyriel De Coninck,
Henri Temmerman en Eduard De Grande, Kleit.

Dat zijn de mannen die deelmaken der 2e compagnie, van het 2e jagers te voet; de
andere Maldegemsche zijn in andere groote gebouwen gehuisvest,

elk bij zijne

compagnie en regiment.
Wat ons betreft, wij zijn tot nu toe allen frisch en gezond en leeren met moed onzen
dienst. Donderdag 5 November kregen wij het bezoek van den Minister van Koloniën die
eene toespraak hield van moed en vaderlandsliefde en eindigde met te zeggen dat wij
weldra als goede soldaten naar België zouden mogen terugkeeren,

wat met luid

handgeklap werd beantwoord.
Nu moet ik beginnen sluiten in de hoop dat gij mijn brief aan mijne ouders zult
overhandigen, die mij dan op dezelfde wijze zullen antwoord zenden, 't is te zeggen in
Holland in de post steken.
Uw vroegere letterzetter,
Julien Willemarck
2e chasseurs

à pied,

2e kompagnie

klas van 1 9 14, Se legerafdeeling
Octevil/e bij Cherbourg (France)'.

De afsluiting van de grens tussen België en Nederland was in het begin van de oorlog wel
heel primitief: men behielp zich met een ladder. We kijken richting Rentestraat en hebben
De Tol achter ons. Links bevindt zich de Molenkreek, in de bocht van de weg is er nog
steeds een herberg.

als doorgeefluik voor inlichtingen
De brief van Julien Willemarck kreeg navolging en soldaten uit Adegem vroegen in een
brief op 1 8 november 1 9 1 4 om inlichtingen over ouders, vrouw of kinderen.
De soldaten waren: Jules Van Deynse, Eduard Van Haele, Henri Pieters, Richard Van den
Berghe en Frans Cornelis. Ze verbleven in Frankrijk en vroegen dat al degenen die
inlichtingen konden geven over hun familie, dat zouden doorgeven aan 't Getrouwe, dat
de informatie dan zou doorzenden naar het adres: Henri Pieters, 1 e regiment artillerie de
Forteresse Antwerpen, 2e compagnie, Frankrijk.
De opsteller van 't Getrouwe kon toen al melden dat allen de complimenten hadden van
hun ouders en dat de ouders van de algemene vlucht goed waren teruggekeerd en met
hun familie terug goed thuis waren. De week nadien zou hen een vollediger antwoord
toegezonden worden.44
't Getrouwe Ma/deghem

Noten
1 't Getrouwe Maldeghem d.d. 9 augustus 1 9 1 4.
2 't Getrouwe Maldeghem, 9 augustus 1 9 1 4.
3 Loveling Virginia, Oorlogsdagboeken. uitgave 2005, Meulenhoff/Manteau.
4 't Getrouwe Maldeghem, 23 augustus 1 91 4.
5 't Getrouwe Maldeghem, 26 januari 1 91 9.
6 't Getrouwe Maldeghem, 9 augustus 1 91 4 .
7 't Getrouwe Maldeghem, 2 3 augustus 1 91 4.
8 Van de Woestyne Paul, Eeklo in Wereldoorlog 1. in: 750 jaar Eeklo, 7pp. 462-492, Eeklo, 1 990.
9 Aanplakbrief d.d. 6 augustus van de gemeente.
10 't Getrouwe Maldeghem, 23 augustus 1 91 4.
1 1 Loncke Marcel, Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, 1 989, Hadewijch.
12 Gemeentelijk Archief, Maldegem nr. 2328.
1 3 't Getrouwe Maldeghem, 23 augustus 1 9 1 4.
14 't Getrouwe Maldeghem, 23 augustus 1 9 1 4.
1 5 't Getrouwe Maldeghem, 30 augustus 1 9 1 4.
1 6 't Getrouwe Maldeghem, 23 augustus 1 9 1 4.
1 7 't Getrouwe Maldeghem, 6 september 1 9 1 4.
1 8 't Getrouwe Maldeghem, 6 september 1 9 1 4.
1 9 't Getrouwe Maldeghem, 6 september 1 9 1 4.
20 't Getrouwe Maldeghem, 20 september 1 91 4.
21 Gemeentelijk archief Maldegem, nr. 2328.
22 Gemeentelijk archief Maldegem, nr. 2377.
23 Ryffranck Pius, dagboek, Appeltjes van het Meetjesland, 2001 .
24 Ryffra nck Pius, dagboek, Appeltjes van het Meetjesland, 2001 .
25 Gemeentelijk archief Maldegem, nr. 2377.
26 Informatie via mijn buur Maurits Van de Velde.
27 't Getrouwe Maldeghem, 1 8-23 oktober 1 91 4.
28 Ryffranck Pius, dagboek, Appeltjes van het Meetjesland, 200 1 .
2 9 't Getrouwe Maldeghem, 1 8-23 oktober 1 91 4.
30 Verslag gemeenteraad van Adegem, 1 4 oktober 1 9 1 4.
31 't Getrouwe Maldeghem, 1 1 oktober 1 91 4.
32 't Getrouwe Maldeghem, 14 februari 1 91 5.
33 Van de Woestyne Paul, Eeklo in Wereldoorlog 1.
34 Aanplakbrief d.d. 5 november 1 9 1 4 van Aegidi.
35 't Getrouwe Maldeghem, 8 november 1 91 4.
36 De Schaepdrijver Sophie, De Groote Oorlog, 1 997, Olympus-Amstel.
37 't Getrouwe Maldeghem, 1 2 november 1 9 1 4.
38 Gemeentelijk Archief Maldegem, nr. 2391 .
39 Gemeentelijk Archief Maldegem, nr. 2367.
40 Aanplakbrief d.d. 21 november van kolonel Jochmus.
41 't Getrouwe Maldeghem, 6 december 1 91 4.
42 't Getrouwe Maldeghem, 1 3 december 1 91 4.
43 Bastiaan Filip, 'Lenen of geld drukken? Noodgeld in het Meetjesland, 1 9 1 4- 1 9 1 8'
Appeltjes van het Meetjesland, jaarboek nr. 52, 200 1 .
44 't Getrouwe Maldeghem, 1 3 december 1 9 1 4.
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Een weergave van de eerste gasaanval met chloor door de Duitse troepen In 1 9 1 5.

De oorlog nam uitbreiding in Europa. Italië koos partij voor Frankrijk en G root-Brittannië,
terwijl Bulgarije en het Ottomaanse Rijk de kant kozen van Duitsland en Oostenrijk
Hongarije. 1 9 1 5 zal voor altijd herinnerd blijven als het jaar waarin massaal gas werd
gebruikt, waardoor de loopgravenoorlog nog meer slachtoffers eiste. Op 7 mei 1 91 5 werd
het Amerikaanse schip Lusitania, dat voer van New York naar Liverpool, door een Duitse
torpedoboot tot zinken gebracht. Er waren niet minder dan 1 200 slachtoffers, waaronder
veel Amerikanen. Het incident zou later g rote gevolgen hebben voor Duitsland. Nog later
zou blijken dat het schip wel degelijk munitie vervoerde, wat indertijd werd ontkend.
1 . AAN H ET FRONT IN H ET JAAR 1 91 5
Tweede Slag om leper i n april 1 91 5 : gebruik van chloorgas op 22 april
Bij de aanval op donderdag 22 april gebruikten de Duitsers voor de eerste maal chloorgas
ter hoogte van Steenstraete, dicht bij het dorp Lizerne. De aangevallen soldaten, vooral
Fransen waaronder een divisie Algerijnen, geraakten in paniek en er werd een kloof van
8 km geslagen . De volgende dag was er een tweede gasaanval .
Op 24 april werd er tussen Langemark en Passendale gas ingezet. De belaagde
Canadezen beschermden zich met een zakdoek in water gedrenkt en konden daardoor
de aanval afslaan. Op dezelfde dag zetten de Duitsers ook veel nieuwe superkanonnen
in van het type Lange Max. De Tweede Slag om leper eindigde op 25 mei met vele
duizenden slachtoffers, zowel bij de Britten (ca. 58 000), Fransen (ca. 1 0 000) als bij de
Duitsers (ca. 35 000).
Giftige bommen
In de beginperiode was er onduidelijkheid over de wijze waarop het gas zich verspreidde
en men wist niet goed hoe zich te beschermen . Volgens een verslag in 't Getrouwe vielen
er tussen leper en Boezinge veel soldaten en burgers als stenen te gronde. In de
hospitalen lagen mannen, vrouwen en kinderen ziek van de uitwerking van de gassen . I n
Boezinge lagen burgers zelfs zes uren plat op d e grond t e wachten o p hulp. Waar
mogelijk vluchtten de burgers in paniek zonder iets mee te nemen. De weiden lagen vol
met dode paarden en koeien.1

R

Stier_ven. Voo( f!elgië.

·
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Acht Maldegemse soldaten stierven in de eerste helft van 1 91 5
Begin 1 91 5 was het voor de Belgen relatief rustig aan het front, maar toch waren e r acht
doden uit Maldegem. De slachtoffers waren: Cyriel Lootens, Jules De Coninck, Jozef
Meire, Gerald De Meyere, Henri Temmerman, August De Smet, Eugeen Willems en
Leopold De Roo.
Cyriel Lootens werd op 24 jantl ari 1 9 1 5 in Veurne geraakt in zijn rechterslaap door een
scherf van een obus en naar het hospitaal L'Océan in De Panne gevoerd, waar hij op 3
februari overleed. Jules De Coninck nam deel aan de Eerste Slag van de IJzer, werd
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CY R I E L, CAM I E L L O OTE N S
Soldaat bij het
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Linier�gi n: ent

zoon van

H en r i en E m i l i e C lyn cke
geboren te Maldegem dec 16 J uli 18g1

'\"Oor het V::1derland g-cstorven in het hospitaal
in De Panne, den 3 F è bruari IgtS en begraven
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I n !;?;.� geliefd" Ou d en. Broeders en Znster5, Gij
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ZALIGER GEDACHTENIS
VAN

GERALD GERMAI N D E M EYERE
Soldaat bij h td 8 • Reg. L anciers
ZOON VAN

Petrus Paulus

en van

Ida Veerman,

geboren to l!aldogom, don 15 februari· 1892, en lOOr kot
Vadorl&nd goslonen

in het koepit&al

to Boogst&ode, den

27 llaari 1915 en den 29 !!aart aldaar bogrnon.

Wij bewonderen den belden moed VAD den soldaa t ;
zou h e t mo(lellJk z U c , da l God dl•n heldenmoed nlel
met l ief<le aanvaarde 1
Kn rd M KRCI�R.

.

Ons Vaderland werd bedreigd ec de pl i cht riep
mij onder de wapenen. Schelden viel zwaar, want
Ik wist dat ik den dood te gemoet ging.". doch de'n
dood zelf moest lk niet vreezen : want wie zUn leven
voor z1;ne vrienden , heeft de grootste liefde en
zulk een dood ls aang:enaam ln de oogen van God.

geert·

Liefste Moeder, wees trot&ch op uwen zoon. Voor
hel Vaderl�nd hoort hij zUn leven (l�laten en beert
hl) vroegtijdig van u moeten schelden, één• toch
zult gij hem wAderzlen. Breng dsl otler dus mei
gelatenheid. Van uit den hemel zal ik u blij ven
beminnen, méér nog dan Ik u heb l!orgohad op
aarde.
'fot weder.ziens due ln een beter Vaderl and, waar
nooit ee n vuand den vrede stoor\.

MIJn Juus. barmhartighsir!..

Hart van Jezu&. �e&cherm B•lgid.
R.

Snelp.

Fr.

1.

P.

300 d ag .
100 dag.

all.

an.

Oabuy, Maldegem.

Gerald De Meyere.

daarna ziek en op 26 november 1 9 1 4 belandde hij in het hospitaal Notre Dame van Calais
(F). Daar stierf hij op 6 februari 1 91 5 aan een ziekte van besmettelijke aard.
Jozef Meire, wonende in Anderlues, werd op 1 4 december aan de IJzer gekwetst, werd
ziek in Poperinge (tyfuskoorts en hartziekte) en stierf in het hospitaal van St.-Pol-sur-Mer
(F). Gerald De Meyere, ordonnance van generaal De Coninck, werd i n Oostvleteren
getroffen door een obus met verlies van zijn beide benen en stierf in het veldhospitaal van
Hoogstade. August De Smet, op 24 april gewond aan hoofd, nek en handen, stierf 's
anderendaags in het hospitaal van Hoogstade.
Eugeen Willems, wonende in Heist-aan-Zee, werd op 24 april 1 91 5 in Rennes ( F)
gehospitaliseerd wegens ziekte en stierf daar een maand later. Leopold De Roo trad in
Lille toe tot het Franse leger en stierf op 10 juni 1 9 1 5 in Hebuteme (F).
Henri Temmerman werd op 1 O oktober gewond i n Fortem bij Alve ringem en
gehospitaliseerd i n Alveringem, waar hij stie rf op 1 2 april. Op zijn bidprentje staat
verkeerdelijk 1 O mei 1 91 5, want zijn overlijdensakte dateert van 1 2 april 1 91 5.
Over de dood van Hendrik Temmerman schreef Julien Willemarck het volgende:

'Zaterdag 1 O april 1 9 1 5 is Henri Timmerman, van Klein Burkel, getroffen door een granaat

en in mijn armen gestorven. Hij is te Alveringem begraven en op zijn graf hebben zijn
vrienden een kruis geplant, alsook bloemen. Op zijn kruis staat zijn naam, woonplaats en
andere inlichtingen,

die zijn herkomst zullen getuigen. Zo zullen zijn ouders en

bloedverwanten en vrienden zijn laatste rustplaats kunnen vinden.
Henri Timmerman was een moedig soldaat van de klas 14 en wij betreuren hem zeer. Hij
stierf voor de verdediging van zijn vaderland: hij bleef op zijn post, waar hij de laatste
adem gaf als een held'. 2
LOOTENS CYRIEL

0 Maldegem

1 6. 07. 189 1 als zoon van Henri en Emelie Clyncke

Klasse 1 9 1 1 / 4e Linie
+ De Panne 03. 02. 1 9 1 5 / begraven in De Panne.
DE CONINCK JULES

0 Maldegem 25. 12

1 890 als zoon van Theophiel en Florence Dumon

Klas 1 9 1 0 / t e Karabiniers / oorlogsvrijwilliger
+ Calais 06. 02. 1 9 1 5 / begraven in Calais (F).
MEIRE JOZEF
0

Maldegem 25.02. 1889 als zoon van Charles Louis en Marie Therese Compernolle

x Laure

Marie Sadin

Klas 1 909 / Se Artillerie
+St. -Pol-sur-Mer (F) 14. 03. 1 9 1 5 (hospitaal). Begra ven in De Panne.
DE MEYERE GERALD
0

Maldegem 1 5. 02. 1892 als zoon van Pierre en Ida Veerman

Klas 1 9 12 / vrijwilliger / 3e Lansiers
+ Hoogstade op 27. 03. 1 9 15 (hospitaal, 1 7.30 uur) / begraven in De Panne.
TEMMERMAN HENRI
0

Maldegem 23. 05. 1894 als zoon van Charles Louis en Marie Louise De Clerck

Klas 1 9 1 4 I 2e Jagers te voet

+ Alverinaem (Fortem) 12.04. 1 9 1 5 (3 uur) / begraven in Oeren.
DE SMET AUGUST
0

Maldegem 27. 04. 1 882 als zo'on van Augustien en Sophie De Bruyckere

Geirnaert I Klas 1902 /Artillerie groupe d'Obusiers
+ Hoogstade 25. 04. 1 9 1 5 (hospitaal) / begra ven in Hoogstade.

x Ida
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Graf van August De Smet in Hoogstade.

Graf van Jozef Debruyne in Hoogstade.

WILLEMS EUGEEN

0

Maldegem 28. 02. 1 892 als zoon van Camiel en Elisa Willemarck

Klas 1 9 14 / 3e Linie

+

Rennes (F) 1 7. 05. 1 9 1 5 (hospitaal) / er 's anderendaags begra ven.

DE ROO LEOPOLD
0

Maldegem 26. 0 1 . 1 869 als zoon van Bernard en Barbara De Buck

243e Infanterie van het Franse leger

+

Hebuterne (Pas de Calais) 1 0. 06. 1 9 1 5 (vermist).

Julien Willemarck schreef in voormelde brief
vanuit De Panne, dat h ij van regi ment
veranderd was en voortaan tot het 4e
Linieregiment behoorde zoals zijn broer. H ij
hoopte verder het weekblad te ontvangen,
want 'gij kunt niet gelooven hoe vurig ik en
mijn broeder, alsook de andere mannen van
Maldegem, er naar verlangen wat nieuws uit
de streek te ontvangen, wat wij alleen maar
vinden in 't Getrouwe. De gazetten gaan hier
van hand tot hand, zelfs de Walen die geen
V/aamsch kunnen lezen, willen ze eens zien,
alware het maar voor de gravuren' .

Hij zag het verdere verloop van de oorlog
gunstig in, want de overwinning van de
Fransen i n Arras en van de Belgen in
Diksmuide begonnen hun u itwerking te
krijgen. De Duitsers waren volgens hem
ontmoedigd, want bij een aanval van de
Belgen waren er 37 Duitse soldaten
gevangen genomen door zeven soldaten van
het regiment Jagers te voet.

En hij bctfocht liu.dtts l\fachQ.betisJ dat yoor de
R•ncn die gbd v rucbtht ge oeuveld war�n ce n niil<l•
2 Macll. XJJ ,15.
rs.
•ono.c.1,tloon

,veggeleld
Bm

.,.

vooR

VAN

DE ZIEL

AUGUST D E SMET
Kanonnier bij hel Belf!/sch leger
tc h tg en oo t van

I DA MARIA GE I RNAERT

gebore n te Maldegem, den 27 April 1882, en voor
het Vader l a n d gestorven in het
H ospi taal van Hoogstaedc, den 25 April 1915.

En God was ve rbolgen op Z ij n volk en sloeg
bet Isa. 5-25. Wij lijden in alles verdrukking, maar
worden niet bean::stigd. 2 Cor. ./-li . Wan t Uod is
goed en bermher tig en t en cta�< des lij<lens vergeeft
1i ij onz< zon den .
Ecc/. /.
Goede christeo, moedig sold"at, st reed hij voor
eeoe h i l i g zaak : h t du urbaar Vaderland.
Hebt den Heere lief, gij zijne vromen allen 1 De
Heer vn:1agt getrouwheid ; laa t uwe handen niet
ver�lappen want er zal loon zijn voor u w w erk .
Ps. 30-24. 2 Para/. 7.
Gelukkii: de menséh die stervende voor het aard
sche vactuland, het hemelsche noi: .vinneD.
Beminde echtgcooote, lieve k i n :lerkens God heeft
niet t oegelaten ons o p aarde no� wede r te z:ien.
w,est daarom niet k l ei n m ,dig i '" een beter land
wacht ik op u. De Heer d ie m ij nep zal u niet ver
hebben en bescher
laten. la den h em l blijf u
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Alfred Lampo onderscheidde zich als verkenner
Eugène Lampo, sergeant-majoor bij het Belgische leger, liet eind oktober weten dat zijn
broer Alfred zich zeer moedig had gedragen aan het front. Na zich vrijwillig opgegeven te
hebben om te patrouilleren, nam hij de kop van zijn groep en na twee uren geduldig
wachten konden ze twee Duitse soldaten onschadelijk maken. De Duitsers hadden
duidelijk de bedoeling de Belgische schildwachten te vermoorden . Het kwam uiteindelijk
tot een vuurgevecht. Alfred wou de twee Duitsers gaan halen, maar zijn overste verbood
het hem. 's Anderendaags werden de soldaten opgehaald door het Rode Kruis, ze waren
beiden dood. Alfred werd op de dagorder geplaatst en geprezen voor zijn moed. Eugène
Lampo besloot zijn brief met een vraag voor toezending van 't Getrouwe en hij nam een
abonnement voor zes maanden.3

Beperkte schermutselingen voor het Belgische leger in de tweede helft van 1 91 5
Vanaf midden 1 9 1 5 waren e r geen zware gevechten voor het Belgische leger, maar
inslaande bommen zorgden altijd voor doden of gekwetsten.
De slagvaardigheid van het leger werd geleidelij k op peil gebracht en veel gekwetste
soldaten konden naar het front terugkeren. Er was ook gelegenheid om op een andere
plaats, ver van het front, op adem te komen. Zo rustten het Jagers te voet uit van 1 5
augustus tot 4 oktober bij Bray-Dunes aan de zee, dichtbij De Panne.

Drie soldaten sneuvelden i n de tweede helft van 1 91 5
Het waren Hector De Smet en Jozef Debruyne, beiden geboren in Maldegem, en Richard
Stul uit Adegem. Hector De Smet, wonende in Kaprijke, werd op 5 juli in Avekapelle in de
rug gewond door een scherf van een obus en stierf 's anderendaags in het veldhospitaal
L'Océan in De Panne. Jozef De Bruyne, wonende in Koolkerke, werd een goede en
toegewijde soldaat genoemd. In Leisele werd hij gekwetst door een slag van een paard
op zijn onderbuik; hij stie rf in het Britse hospitaal in Hoogstade. Richard Stul sneuvelde
volgens officiële bronnen in Oostkerke.

DE SMET HECTOR
0 Maldegem 27. 04. 1887 als zoon van Eduard en Metania Mouton
Klas 1906 / 3e Genie
+ De Panne 06. 07. 1 9 1 5 (veldhospitaal Océan) / begraven in Adinkerke.
DEBRUYNE JOZEF HENRI
0 Maldegem 06. 12. 1893 als zoon van Franciscus en Sophie Braet
Klas 1913 / 4e Lansiers
+ Hoogstade 05. 08. 1 9 1 5 in het Engels hospitaal / begraven in Hoogstade.
STUL RICHARD
0 Adegem 29. 1 1 . 1888 als zoon van Charles Louis en Amelie Marclé
Klas 1909 / 1 e Jagers te voet
+ Oostkerke 20. 1 0. 1915 / begraven in Adinkerke.
Een n ieuwe tenue en een stalen helm voor de Belgische soldaat
Het was nodig de kledij minder zichtbaar te maken en daarom opteerde de legerleiding
begin 1 91 5 voor een andere kleur. De minister van Oorlog koos in samenspraak met de
koning voor een bruin groenachtig kaki, sober, eenvoudig en netjes. Aan het hoofddeksel
kon een afneembare nekbedekking worden gehecht. De kapootjas, uit linnen gemaakt,
was zowel geschikt voor de winter als voor de zomer. 4 In december 1 9 1 5 werd beslist dat
elke Belgische soldaat een stalen helm zou krijgen.
Eerste fosgeenaanval i n december 1 91 5
O p 1 9 december 1 9 1 5 gebruikten de Duitsers voor de eerste maal fosgeen, een nog
dodelijker gas dan chloor. Ze hadden met het gebruik gewacht tot ze zelf betere maskers
hadden om zich daartegen te beschermen. Het gas maakte het voor de soldaat steeds
moeilijker om te vechten. Hij moest niet alleen op zijn wapens letten, maar ook op zijn
masker. Het al of niet tijdig opzetten van het masker kon beslissen over leven en dood.
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Oproep voor de m i l itielichting 1 91 5 in Zeeuws-Vlaanderen
Het viceconsulaat van België in Oostburg publiceerde in 't Getrouwe van 1 9 december
een militiebericht. Volgens de besluitwet van 6 november 1 91 5 dienden de in een vreemd
land verblijvende Belgen, die geboren waren tussen 1 januari 1 896 en 31 december 1 896,
deel uit te maken van de militielichting van 1 91 5.
De in aanmerking komende landgenoten moesten zich op de kanselarij van Oostburg
aanbieden, waar hen de nodige uitleg zou worden verschaft. Mannen die gehuwd waren
vóór 1 5 november 1 91 4 waren vrijgesteld.
2. NIEUWS IN EN ROND MALDEGEM
Kerstdag en Nieuwjaar bij de Duitse soldaten
Enkele dagen vóór Kerstmis 1 9 1 4 kregen de Duitse soldaten een spar, te gebruiken als
versiering. Het was de toen voor ons nog onbekende kerstboom. Van dan af zou het
plaatsen en versieren van een kerstboom ook bij ons ingang vinden. De Duitsers vierden
Nieuwjaar door met geweren in de lucht te schieten.
De medaille ' Het IJzeren Kruis '
Men schreef het volgende in 't Getrouwe: ' De Duitsche keizer deelde aan zijn mannen
geen Yzeren kruis meer, omdat elk zijner mannen en hij zelf een Kruis aan den Yzer
kregen'.
De prins van Bentheim in Middelburg
Eind januari 1 91 5 vertrokken de ulanen uit M iddelburg naar het front. Zij waren tamelijk
gemakkelijk aan de g rensovergangen, maar vuil in hun manieren, schreef men in 't
Getrouwe. Paarden stonden in de gangen, slijkkloppers op de tapijten en veel
koffieplekken op de tafelbladen. M idden januari verbleef bij de pastoor in M iddelburg de
prins van Bentheim, verwant aan de koninklijke familie van Nederland.5
Midden februari legerden er meer dan honderd Duitse soldaten in Middelburg en het
regime werd geleidelijk aan strenger. Men diende altijd een paspoort bij zich te hebben en
men mocht maar van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds op straat vertoeven. Toen de
veldwachter in aanwezigheid van twee Duitse soldaten dit bericht na de mis voorlas,
begon het volk te lachen en te ronken. 6
Veel Duitsers in Maldegem en Eeklo
Op maandag 1 februari 1 9 1 5 kwamen er 1 80 Duitse soldaten aan in Maldegem en de
volgende dag nog meer. Ze werden ingekwartierd bij burgers, maar de meesten kondèn
terecht in nog leegstaande huizen van gevluchte inwoners. Het was de eerste vaste
bezetting voor Maldegem, voorheen waren er alleen soldaten in Strobrugge voor de
g rensbewaking. I n het begin waren het daar marinesoldaten, dan jonge huzaren en
daarna een vijftigtal 'Landstormers.7
Midden februari verbleven er in Maldegem ongeveer 500 Duitse soldaten.
Begin 1 9 1 5 verbleven er 400 soldaten in Eeklo. De Eeklonaren keken met verwondering
naar de speciale manier van paraderen, de zogenaamde paradepas.
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De Burgemeester der gemeente Malde
gem bericht zij ne in gezetenen dat, te
rekenen van heden. alle herbergen en
andere drankhuizen des avonds om 9 112
ure, Duitsche uur (zij nde 8 1r2 Belgische
u ur) zullen moeten gesloten zijn.
Maldegem, 7 Februari 1915.
Gezien :

De

Plaatselijke Bevelhebber,

Wellen kamp.

De Burgemeester,

Chs Rotsart de Hertaing.

De plaatselijke Duitse bevelhebber Wellenkamp gaf instructies in verband met het sluitingsuur van de herbergen in
Maldegem.

Inwoners van Maldegem, wellicht wachtend op brood uit Nederland.

l
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'Oen stap van den Kaiser zeggen ze zelf. Ze gaan als gewoonlijk allen naast elkaar, doch
houden hun beenen stijf en heffen het een na het ander hoog omhoog, als wilden ze
telkens hun voorganger een schop onder de broek geven. De Duitsche soldaten stappen
hem geren, 't maakt veel geregelde klabbettering op de kasseien. In 't eerst deden de
Eeklonaars hun deuren dicht bij den kaiserpas'.6
Mevrouw Victor De Lille werd gemeenteontvanger
Kort na de aanhouding van Victor De Lille werd zijn echtgenote tot gemeenteontvanger
aangesteld in de gemeenteraad van Maldegem van 9 februari 1 91 5. Blijkbaar was zij
goed op de hoogte van de taken van een gemeenteontvanger en kon ze haar man
vervangen. De goedkeuring van de bestendige deputatie kwam er op 28 april 1 91 5.
Tussenkomst i n het Nationaal Steun- en Voedingscomiteit
Het hoofdprobleem in België was de voeding van de bevolking en om dat in goede banen
te leiden, werd een Nationaal Steun- en Voedingscomiteit opgericht.
Elk gemeentebestuur werd gevraagd om toe te treden en daarvoor moest men 7 frank per
inwoner betalen. Voor Maldegem was dat een bedrag van 1 1 000 x 7 fr.= 77 000 frank.
De toetreding werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 2 februari 1 91 5 en
burgemeester Charles Rotsart de Hertaing werd als vertegenwoordiger in deze
maatschappij aangeduid. Begin februari trad ook Adegem toe, 'ten einde in het vervolg de
bevoorrading der gemeente te verzekeren'.
't Getrouwe Maldeghem werd een dagblad
Eind maart werd 't Getrouwe een dagblad, dat elke dag verscheen in Nederland, ook op
zondag. Na drie maanden werd dit experiment echter stopgezet wegens de schaarste
aan papier en de slechte verkoop. 't Getrouwe bleef als weekblad verder verschijnen tot
27 februari 1 9 1 6.

Brood was er nodig
Het brood voo r de i nwoners van Strobrugge werd in Eede en in Aardenburg gebakken.
Eind februari werd in Maldegem nog steeds brood aangevoerd vanuit Nederland en het
werd niet alleen verdeeld in het centrum, maar ook in de buitenwijken.
De gemeente werd nu ook regelmatig bevoorraad met bloem en meel uit Canada,
waarmee de bakkers fijn en g rof brood bakten. Ze beweerden dat hun brood zelfs
goedkoper was dan het Nederlandse.9
De vernielde bruggen over het Leopoldkanaal hersteld
Het vorige jaar in november waren de meeste bruggen over het Leopoldkanaal van
Damme tot Watervliet vernield, maar nu was men aan herstel toe. Men begon met de brug
van Moershoofde, waar een 'bomenbrug' naast de oorspronkelijke vernielde brug werd
gelegd. Daarna begon men in Strobrugge, schreef 't Getrouwe van 7 maart 1 9 1 5.
Marinesoldaten voerden het werk uit en ze droegen als bescherming een witte broek over
hun blauwe uniform. In Strobrugge was nog één brugpijler onbeschadigd en bruikbaar. De
soldaten gebruikten een soort trog, maar vooral vlotten gemaakt van petroleumvaten met
daarop planken bevestigd. Toen de brug klaar was, werd ze getest door er met paarden
en karren in volle galop over te rijden.
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Een Duitse ambulancedienst in Eeklo
Begin maart hielden twee Duitsers de wacht aan de brug van Balgerhoeke, zo ook aan

het G raf en aan het standbeeld van Ledeganck. De Kommandantur van Eeklo was in de
Brugsestraat gevestigd, maar de officieren verbleven i n de Gouden Leeuw.
De meeste officieren behoorden tot de ambulancedienst, want Eeklo was een centrum
voor de verzorging van gekwetste soldaten. Er lagen er nu in maart zeshonderd, waarvan
de meesten gekwetst aan het front of lijdend aan tyfus.
De toestand in Maldegem en Middelburg eind maart 1 91 5
Het huis Reychler-Govaert i n de Noordstraat werd als een Rode Kruishospitaal ingericht.
Door de vele gewonden die eind maart van het front kwamen, was het daar druk. In het
centrum van Maldegem lager er 200 Duitse soldaten, nog eens 1 00 in Strobrugge en bij
De Vleeschouwer stonden er 27 paarden.
Postmeester Louis Claeys, die niet zoveel meer omhanden had, maakte zich nu
verdienstelijk als tussenpersoon bij geschillen tussen burgers en Duitsers.
In Middelburg verbleven er jonge dragonders. 'Vieze mannen', schreef men, die veel
dronken en dansten. Ze vervingen in hun lokalen het kruis door het portret van de keizer
en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd met het gezicht naar de m u u r geplaatst.10
De bestuurster van de school op Strobrugge, M. Paelinck, stuu rde op 2 juni een rekening
naar het gemeentebestuur van 'hetgeen door de Duitsche soldaten in ons schoollokaal en
in de keuken verbruikt en onbruikbaar gemaakt is. Laat mij toe U E te bemerken dat wij
de 15 matrassen en de 30 sargiën, die wij op U E verzoek aan de Duitsche soldaten in
gebruik hebben gegeven, nog niet terug ontvangen hebben'.
I n een bijlage vermeldde ze de gemaakte kosten voor het herstellen van de plankenvloer,
de afsluiting van de koer, het plaatsen van kapstokken en deuren, de herstelling van
lessenaars en meubels, van de kachel en keukenstoof, het leveren van kole n ,
schoolgerief e n keukengerief.
Oprichting van een centraal Steuncomiteit in Maldegem
De oprichting ervan werd meegedeeld via een aanplakbrief zonder datum , maar moet
gesitueerd worden in april 1 9 1 5. Het Steuncomiteit werd samengesteld uit leden van de
al bestaande liefdadige instellingen en het doel was de noodlijdende huisgezinnen te
helpen. De rijke burgerij had haar goed hart al getoond bij de eerste oproep, 'maar, wie
stelt niet met medelijden vast dat iedere dag nieuwen nood, iedere week nieuwe
slachtoffers van den werkstilstand bijbreng(?' Gebrek aan werk stond gelijk met gebrek
aan voeding. De openbare besturen konden niet alle leed opvangen en dus was er
solidariteit tussen de burgers nodig. Liefdadigheid werd een nationale plicht. Alle giften of
bijdragen, hetzij in geld, hetzij in natura, waren welkom. Dagelijks zou er in de voormiddag
een bureau open zijn in een van de benedenzalen van het gemeentehuis, waar men de
bijdrage kon afleveren. Kledingstukken waren ook welkom. Men deed vooral een warme
oproep aan de landbouwers om graan, aardappelen of andere levensmiddelen ter
beschikking te stellen.
De l eden van het Comiteit waren: voorzitter C harles Rotsart de Herta i n g ,
schatbewaarders Hippoliet Vermast e n Louis Claeys, schrijver Ferdinand Herpelinck en
leden Charles en Louis Busschaert, Hector Cuelenaere, Alfred De Facq, Hippoliet De
Jaeger, Eduard De Laere, Edmond De Meyere, Louis De Neve, Edmond De Rycke,
August De Witte, Frederic Dhont, Romain Eeckhout, Serafien Moerman, Hector en
Honoré Potvliege, Henri Timmerman, Emiel Tytgadt, Emiel Van de Wiele, Edmond Van
Hecke, Achilles Van Hoorebeke; Leonard Van Hyfte en August Verleye.
Op 8 april kwam er nog een waarschuwing van het Voedingscomiteit, ondertekend door
vier leden, namelijk L. Van Hyfte, A. Van Hoorebeke, R. Eeckhout en L. Busschaert. Ze
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De Duitsche Militaire Overheid
uitdrukkelij k verboden is :

maakt

bek.end dat het

1 / Binnen de gemeente met VBLO te rijden ;
2/ Zonder ·Duitsch paspoort, zelfs te voet, zich
naar Sijsseele of Brugge te begeven. '
Overigens zij er opgemerkt dat

zonder noodzakelijkheid

geene pasporten meer mogen aangevraagd worden. De paspor
ten worden alleen voorbehouden aan degenen welker beroep of

handel een dergelijk stuk vereischen.

Ter kennis gevin g aan de Malde gemsche Bevolkin g , voor stipte inachtnemin g.
Maldegem, 1 ? April 1915.
DE

BURGEMEESTER,

CH1 ROTSART

de HERTAING.

Belangrijk Bericht

De Duitsche Militaire Overheid maakt bekend dat
du i ven . �onder onderscheid . j onge en oude. binnen de
dagen moeten gedood worden.

allé
drij

Er zal een streng onderzoek gedaan worden en de per50nen
welke
nadien nog in bezit van duiven zullen
bevonden
worden zullen streng gestraft worden.
Ter kennisge ving a.a.n de Ma.ldegemsohe Be volk.i.ng, voor st:ipw
in.achtneming.

Maldegem, 3 Mei 1915.
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laakten het feit dat sommige personen hun verkregen bloem en meel met winst
doorverkochten aan winkeliers en bakkers. Sommigen boden zich zelfs tweemaal aan bij
de bedeling, in de toekomst zouden dergelijke personen van de bedeling uitgesloten
worden.
Verboden met de velo te rijden in Maldegem
Burgemeester Ch. Rotsart de Hertaing liet via een aanplakbrief van 1 7 april aan de
bevolking weten dat in opdracht van de Duitse militaire overheid het voortaan verboden
was met de velo te rijden. Voor verplaatsingen naar andere gemeenten waren er ook
beperkingen.
Ook Duitse inkwartiering i n Adegem
Begin mei was de gemeente verplicht strostrooisel te leveren voor de paarden van de
Duitse soldaten en dit zonder vergoeding.11
Begin mei moesten alle duiven dood
In een aanplakbrief van 2 mei 1 91 5 wees admiraal von Schröder van het Marinegebied
erop, dat er spionage was met briefduiven i n het Operationsgebiet. Daarom had het
Armee-Ober-Kommando besloten om alle duiven te laten doden en het vinden van een
duif zou gelijkgesteld worden met het vinden van een wapen.
De burgemeester van Maldegem liet op 3 mei weten dat tegen 5 mei alle duiven moesten
gedood zijn. Op 5 mei herinnerde hij er nog eens aan dat er die avond geen enkele
levende duif mocht gevonden worden, zoniet zou men streng gestraft worden.
Weg met alle Franse u ithangborden in Maldegem
Franse teksten waren een doorn in het oog van de Duitsers en volgens een bericht van
8 mei moesten in Maldegem alle Franse opschriften , uithangborden, rek/amen, enz.
binnen de twee dagen verwijderd zijn. Alleen de Vlaamse en de Duitse taal mocht nog
gebruikt worden. Vanaf begin mei moesten tevens alle herbergen om halfelf 's avonds
(Duitse tijd) gesloten zijn en niemand mocht na dit uur nog op straat zijn.12
Maldegemse landbouwers aangehouden?
Volgens een soldatenbrief in 't Getrouwe van 1 0 mei 1 91 5 werden op het Vossenhol de
landbouwers Jacobus Allemeersch en Bauwens aangehouden, omdat zij g raan
wegstopten. Soldaat Gustaaf Van Poucke had het in Ons Vaderland in De Panne
gelezen. In dezelfde brief verwees hij als eerste soldaat, voor zover mij bekend, naar de
verstikkende bommen met chloorgas, sinds 22 april gebruikt aan het front. Men kon het
volgens hem ruiken tot op 2 km in de loopgrachten, hij noemde het een barbaars middel
en een laffe daad. Het kanon bulderde bij hem alle dagen, de h uizen daverden op hun
fundamenten en hij noemde het een verschrikkelijke tijd.
Een paspoort vanaf 1 5 jaar
De Duitse militaire overheid besloot eind mei dat elke persoon ouder dan 1 5 jaar in het
bezit moest zijn van een identiteitsbewijs, dat bij controle van de Duitse politie moest
getoond worden.13 Dat was voor onze bevolking een nieuwigheid, want voorheen had
men geen identiteitsbewijs
Reglementering van de prijzen van brood en meel
In �aldegem en ook in Middelburg mocht vanaf 1 juni 1 9 1 5 het te verkopen brood niet
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lichter wegen dan 970 g ram, twaalf u ren na het uittrekken uit de oven, en niet duurder zijn
dan 0,46 frank. Ook was het verboden het meel duurder te verkopen dan 0,55 frank per
kg. Dat was zo op vraag van het Provinciaal Hulp- en Voedingscomiteit, waarbij elk
gemeentelijk Voedingscomiteit was aangesloten.
Nijverheid op een laag pitje i n Maldegem
De Duitse overheid vroeg begin juni welke grote nijverheden er nog in werking waren i n
Maldegem. De burgemeester antwoordde dat het er geen waren. Het werkhuis voor het
trekken van konijnenhaar (Enke uit Eeklo - vroeger 1 80 personeelsleden) en het werkhuis
voor 't vervaardigen van fijn- en grofmandenwerk en van rieten meubels (De Facq en De
Prest, Maldegem - vroeger 76 personeelsleden) waren niet meer operationeel.
Zeppelins over Maldegem
Duitse zeppelins voeren naar Engeland, vooral om Londen te bombarderen, en sommige
vlogen over Maldegem. I n het begin kwamen ze bijna allemaal terug, maar midden juni
1 91 5 niet meer. De vluchten werden stopgezet, want vele zeppelins werden neergehaald
door Engelse vliegtuigen.
3. B R I EVEN VAN SOLDATEN IN N EDERLAN D EN AAN 'T FRONT
J u les Dombrecht geïnterneerd i n Zeist in Nederland
Op 31 januari schreef soldaat Jules Dombrecht vanuit Zeist naar zijn ouders om hen een
gelukkig nieuwjaar te wensen en hij hoopte dat 1 91 5 een beter jaar zou zijn dan het
vorige. H ij was nog altijd gezond en was van Amersfoort naar Zeist overgebracht, waar ze
met velen van de streek waren. Volgens hem verbleven de Maldegemnaren Edmond
Rotsaert en Achiel Leers in Harderwijk.
Adegemse en Maldegemse soldaten in opleiding in Ardres (F)
Soldaat Henri Pieters, die regelmatig contact nam met 't Getrouwe, vroeg op 7 januari
1 9 1 5 om namen van soldaten in het weekblad op te nemen, zodat het thuisfront zou
weten waar hun soldaat verbleef en vooral welke soldaten er nog in leven waren.
Er waren in Ardres, departement Pas-de-Calais, veel Maldegemse en Adegemse soldaten
in opleiding. De Maldegemnaren waren: Edmond Van Haelewyn, Theophiel Lambrecht,
August Verstringe, Camiel De Baets, Henri Verbeke, Desiré De Metsenaere, René
Versluys, Louis Lameire, Camiel De M uynck, Jules Van Daele, Hippoliet Maantjes en
Philemon Termote. De Adegemnaren waren: Jules De Vos, Jules Van de Geuchte, René
Cornelis, Henri De Rocker, Eduard Van Haele, Jules Van Deynse, Richard Van de n
Berghe, Camiel De Pré, August De Meyer, Camiel Borgonjon, Frans Cornelis en
Theophiel Van Hecke. De soldaten kregen in Ardres een versnelde opleiding en van de
oorlog wisten ze weinig. Ze amuseerden zich wel en waren van plan zich samen in portret
te laten trekken. 14 De foto kwam later in het bezit van 't Getrouwe, maar het was te
moeilijk om de foto hier weer te geven. Volgens de commentaar in het weekblad zagen
de mannen er goed uit en zeker niet afgemat. Ze droegen hun gewone uniform met een
nieuwe broek en hadden een oorlapmuts aan, zoals de vrijwillige mitrailleurs droegen
toen ze door Maldegem trokken. Er was maar één met een baard, de anderen waren
netjes geschoren.
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Theo Lambrecht uit Maldegem gekwetst in Oostkerke
Het voorbeeld van Henri Pieters kreeg navolging en zo kwam er in januari 1 9 1 5 een brief

van soldaat Theo Lambrecht uit Ardres. Theo vertelde dat hij gekwetst werd in de Slag
aan de IJzer in Oostkerke, nadat ze 29 dagen gebombardeerd waren. Op 1 5 november,
toen hij zich gereed maakte om een kanon te verplaatsen, kreeg hij opeens een schrapnel
in zijn rug en hij kon zijn rechterbeen niet meer bewegen. Per auto werd hij naar Calais
gevoerd voor verzorging en na genezing vertrok hij naar Ardres, waar hij vele vrienden
terugzag. 15
Ook August Verstringe schreef vanuit Ardres
Omdat het al vlug bekend raakte dat een zeker contact mogelijk was met de familie via 't
Getrouwe, greep ook August Verstringe uit Maldegem naar de pen. H ij vertelde in een
brief gedateerd 6 januari 1 91 5, dat het Belgische leger nu wat op orde werd gebracht en
dat de oudste soldaten en de soldaten met kinderen in aparte compagnies werden
ondergebracht en voorlopig werden ingezet om wegen te herstellen.16
Camiel Van Houwenhuyze werd gebombardeerd vanuit een vliegtuig
Camiel liet begin februari weten dat de meeste soldaten elke dag naar het lof gingen. In
de kerk werd de herderlijke brief van kardinaal Mercier voorgelezen, waarin de kardinaal
zich verzette tegen de Duitsers en opriep tot patriottisme en volhardende l ijdzaamheid,
spijtig genoeg in het Frans, merkte hij op. Op het einde van zijn brief vertelde hij over zijn
persoonlijke belevenissen in de oorlog. Zo had hij meestal in een stal moeten slapen met
zijn 'vest' als oorkussen. Dikwijls moest hij vluchten samen met zijn paard en eens werd
hij gebombardeerd vanuit een vliegtuig, waarbij de bommen op enkele meters van hem
neervielen. Veel honger had hij geleden, maar tot nu toe was hij er goed vanaf gekomen. 17
Maldegemnaar Richard Clyncke schreef van aan het IJzerfront
Ook Richard, lid van de Armée Beige, maakte veel namen van medesoldaten bekend. Hij
groepeerde de namen per wijk.

'België 24 Maart 1915
Ik kom u eenige regelen te schrijven in naam der Maldeghemsche broeders aan het
Yzerfront. Ik geef u terzelvertijd eenige namen van Maldeghemmers welke ik en mijn
naaste geburen hier bij toevallen hebben ontmoet. Ge moogt nooit niet denken dat ze er
al zijn, de Maldeghemmers, want elke dag komen wij er nieuwe tegen, bijzonderlijk van
de klas '14. Ik denk dat ik er u veel plezier zal meedoen en opdat het aan d'ooren van
ouders, vrienden en kennissen mogen komen, wil het in onze gazette doen zetten.
Ik hoop sterk dat gij er zult voor zorgen, en groet u in den naam van allen.
Richard Clyncke, 4e Lanciers, 4e Escadron, Division cavalerie, Armée Beige.
*'t Molentje of Moleneindeken: Richard Clyncke, Rudolf Clyncke, Lucien Clyncke, Alfons
Claeys, Cyriel Claeys, René De Backere, Honoré Van Landegem, Medard Cauwels, Noé
Willems, René Willems, Jozef Kerchove, Julien Masson, Alfons Masson, Emiel Debbaut,
August De Pré, Michiel De Lille, Julien Willemarck, Louis Willemarck, Richard Willemarck,
Hector Willems, Eugene Lampo, Theophiel Roets, Gerald De Meyere, Alfred Roete,
Alfons Marclé, Camiel Van den Neste en Romain Geirnaert.
" Eelvelde:Camiel Claeys, Alfons Van Hecke, Henri Longueville, Emiel Dhoore, Alfons
Vercruysse, Camiel Grootaert, Alfons Dobbelaere, Octaaf Dobbelaere en Emiel Van
Deynze.
" Voorstraat: Arthur Van Parijs, Edward De Meyere, Sylvain Van Kerschaever.
" Ad_egem: Henri De Rocker en Aloïs Savat.
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* Statiestraat: Gentiel Lootens, Michael Lootens, Waartje Leie, Firmin den Dik, Emiel
Grootaert, Richard Vercruysse, André Martens en Maurice Taveirne.
* 't Vossenhol: René Heyneman, Alfons Reychler, René De Voge/aere en . . . De Smet.
* Cleyt: Jozef Ryckenboer, Am. Fiers en broeder.
* Donck: Prosper Deyne, Deyne uit de Muffe/, André Goossens en Richard Goossens.
*Butswerve: Ernest Vyncke.
* Vaeke: Edgard Blomme en Emile Blomme.
* Stroobrugge: Dees Claeys, Gustaaf Riebert, Arthur Veirman, Hippo/iet Coene, Honoré
Gys, Eduard Raeman en Victor De Baets.
* Dorp en Akkers: Theodoor Boone, Victor De Reze Coetse, Emiel Meert, Louis De
Meu/enaere, Henri De Lille en broeder, Leo Van de Walle en broeder, Prosper Lazoen,
Eduard Cromheecke en Jozef De Vos.
* Warmestraat: Honoré De Smedt, Leon Van Hecke en Em. Dobbe/aere.
* Moerhuize: Cuypers, Em. Thys, Alfons Van Hecke, Edm. De Rocker en Em. Vilders.
A rthur Willems schreef vanuit Engeland
Maldegemnaar A rthu r Willems, gekwetst in de Slag bij Halen op 1 2 augustus 1 91 4,
verbleef voor herstel nog altijd in Engeland en van daaruit schreef hij een brief naar Victor
De Lille. Er staat geen datum vermeld, maar de brief moet gesitueerd worden in de
tweede helft van april 1 9 1 5. Arthu r verbleef daar bij een oude Engelse dame en was heel
blij toen hij een pakje oude Getrouwes toegezonden kreeg. Hij schreef onder andere over
Gerald De Meyere:

'Nu van Gerald Meyers, weet ik, dat deze, ordonnance zijnde van den Generaal der 6e
Divisie, rond den 28 Maart met de twee paarden op gang was voor zijn meester, een obus
op hem gevallen is, die hem de twee beenen en een arm ontnam en zijne 2 paarden
doodde en hij ook een half uur nadien gestorven is. (Men weze zijn ziele gedachtig).
Later schreef mijn broeder mij dat hij in Hofstade het graf gezien heeft, waar hij begraven
is en heel zijn graf met rozen bekroond door den Generaal en zijn naam er op'.
Een groet van Hippoliet Coene uit Eggewaertskapelle
H ippoliet Coene, soldaat bij het 1 e Jagers te voet, vocht aan de kant van Pervijze en
Diksmuide. In Pervijze lag volgens hem bijna alles plat, de kerk volledig en tachtig procent
van de huizen. Al de mooie boerderijen waren vernield. Toen hij er voor het eerst
aankwam, zag hij wel zeventig dode paarden en koeien liggen . De voorbije winter hadden
de soldaten veel geleden van koude en vochtigheid, maar nu was er goed weer op komst.
Hij zag al verlangend uit naar het weerzien met vader en moeder. Dat alles staat te lezen
in zijn brief van 27 april 1 9 1 5.18
René Willems schreef naar zijn broer A rthur i n Engeland
Arthur Willems, in Engeland verblijvend, maakte de brief van zijn broer René, over aan 't
Getrouwe. Daaruit bleek dat frontsoldaat René heel blij was met het gekregen pakje van
zijn broer, met daarin een handdoek, zeep, kousen, een flesje met medicijnen en
chocolade. Een vriend van René was kok en daardoor had hij goed te eten.
René had drie weken gevochten aan De Drie Grachten, een plaats gekend als een heel
gevaarlijk gebied. Arthur Willems bood zijn diensten aan om informatie in Engeland in te
winnen , indien iemand daar een familielid had . 19
Julien Willemarck schreef over mastklimmen, zaklopen en loopkoers
Julien had enkele dagen rust en dus even de tijd voor een lange brief gedateerd 21 juni

1 91 5. Hij schreef over de moed van zijn medesoldaat Robert Van Daele uit de Akkers.
Robert was altijd paraat om op patrouille te gaan en moest er een boerderij ingenomen
worden, dan was hij er zeker bij. Soms ging hij zelfs alleen op pad om vijandelijke
voorposten te verkennen. Om zich te amuseren organiseerden de soldaten een
mastklimming, een zakloping en een loopkoers, opgeluisterd door het eigen muziekkorps.
I n zijn brief noemt hij veel namen van soldaten.
Richard De Meulenaere vertelde over koersen en krulbollen aan het front
In zijn brief van eind augustus schreef Richard De Meulenaere dat men aan het front een
krulbolmaatschappij had opgericht en een velokoers had ingericht. In de uitslag van de
wedstrijden stonden de namen van 1 1 0 soldaten. Achteraf bleek dat er van de krulbol en
de velokoers niets waar was, maar dat het een manier was om aan het thuisfront te laten
weten dat deze 1 1 0 personen nog altijd in leven waren.

Op de keerzijde van deze foto staat geschreven:
'Gedenkenis van het Camp Richard (Frankrijk) aan mijnen vriend en dorpsgenoot /des
Neyrinck, den 20 Juli 1915, vanwege Arthur Roets.
Beste vriend,
Ziehier eenige Maldegemse vrienden uit het kamp Richard. Ik denk dat ge mij zult
herkennen. Ik ben de man met haar aan de kin. Aan mijnen rechterkant: André Mortier en
Emiel Sijs, Dorp. Aan mijn linkerkant: Henri Verbeke en Camiel De Baets, twee
Kleitenaren. Te midden: Hippo/iet De Bruyckere van Kleit. Rechterkant: Camiel Dhoore
van den Briel. Linkerzijde: de /<hecht van Ysebaert of Theo Lambert.
Van allen onze beste groeten'.
De t�to werd in juli 1 9 1 5 verstuurd via Engeland naar Nederland, waar ldes Neyrinck
verbleef. Arthur Roets en Camiel De Baets hadden de rang van sergeant.
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De elektrische draad. Volgens bepaalde bronnen werd deze foto in de omgeving van Maldegem genomen.

ANGRIJK WICHTi
·

De

afsluiting aan de grens is dag en

nacht met elootrische stroom geladen.
Iedere aanraking is doodsgevaarlijk.
Der Zaun an der Grenze ist Tag und Nacht mil eleclrischer
spann ung gelad en.

�de anné' l:erung ist lebensgeflthrlich.

1
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4. DE ELEKTRISCHE DRAAD AAN DE GRENS M ET N EDERLAND
Er waren verschillende redenen om een elektrische draad aan te brengen aan de grens
met Nederland zoals de spionage bemoeilijken, brievensmokkel tegengaan, desertie en
ontsnappingen van de eigen Duitse soldaten beperken, de g renssmokkel een halt
toeroepen, maar vooral het beletten dat jonge mannen het Belgisch leger vervoegden.
Het aanbrengen van de elektrische draad i n 1 91 5
Vanaf april 1 91 5 begon men met het plaatsen van de elektrische draad en voor deze
werken eiste men arbeiders op uit de nabijgelegen gemeenten.
Aan het plaatsen van de draad in Maldegem begon men te werken op 1 7 juni 1 9 1 5 en na
drie weken was hij klaar. Op Strobrugge voorzag men een doorgang, een breed wit hek,
dat elke morgen openging van 7 tot 8 uur voor koeien- en ossengespannen. De
elektrische draad werd in een boog over de balie geplaatst.
De afsluiting ter hoogte van M iddelburg en Eede volgde iets later. Voor het maken van
putten en het heien van de palen deed men een beroep op een veertigtal mannen uit
Middelburg en de Hoorn in Moerkerke. Voor de afsluiting ter hoogte van Sint-Laureins
zette men zestig mannen uit Sint-Laureins in.20 Eind juni werd nog een grote open plek
tussen Waterland-Oudeman en Sint-Lau reins dichtgemaakt met een draadversperring.
Het verliep als volgt: 'Een zware vrachtauto kwam aan Sint-Margriete grens met een volle
lading porceleinen potten en kisten en bloot in schavelingen gedraaid. Ze waren met
genoeg Duitschers er om heen om den auto te lossen, doch het beliefde de heeren de
burgers welke tien minuten verder bezig waren met staken te slaan, daarvoor van hun
werk te roepen. De patrouille ging ze halen en de burgers mochten met al hun
draadkracht de loodzware kisten komen afzetten'.21
De elektrische draad stond onder hoge spanning en aanraking had de dood tot gevolg.
De Duitsers h ingen kleine bordjes met de waarsc h uwing: ' Hochspannung Lebensgefaht' en 'Hoogspanning - Levensgevaar. Vóór 27 juni stond de draad nog niet
onder stroom , want een Duitse soldaat demonstreerde dat door er met zijn helm op te
slaan.

De elektrische draad kwam onder spanning
De elektrische draad stond zeker onder spanning op donderdag 1 5 juli 1 91 5, toen een
Duitse generaal een bezoek bracht aan de draad bij Strobrugge.
't Getrouwe Maldeghem van 1 8 juli verhaalt het als volgt: ' Pas na den vijven Donderdag
middag kwam van de brug vah Stroobrug met snellen gang een auto naar de grens
gereden. Hij stopte voor de versperring, de deuren aan weerszijden van den auto gingen
open en drie vier officieren in mooien grijzen mantel kwamen er uit .

..
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In 't Getrouwe Maldeghem van 14 juli 1 9 1 5 werd uitgebreid gerapporteerd over de

elektrische draad. Twee ongeval len werden besproken, maar ook werd er gewezen op de
grote gevaren van elektriciteit. In die j aren was elektriciteit nog niet zo goed bekend en de
gevaren, zeker van hoge spanning, werden nog wat onderschat.
Er vielen niet alleen menselij ke slachtoffers, maar ook dieren werden doodgebliksemd.
Vele bonden en katten, en ook hennen werden het slachtoffer.

"Dommigheden van de menschen er rond "
Ze gaan hem probeeren.
- Ze gaan kijken of er stroom in den draad zit, en ze nemen een widauwisse ofeen stok van
een vliender om op den draad te gaan leggen. Ge moogt hem niet vast pakken in uwen
vuist, zeggen ze, maar alleen laten rusten op 't platte van uw hand.
A l dommigheden en levensgevaarlijk.
Wanneer werkelijk electrischen stroom op dat oogenblik door de geleiding loopt, kan
telkens en telkens de man, die den nattigen stok genaakt, doodgeslegen worden.
Geen enkeling van tegen de grens, die eenig begrip heeft van den electrischen stroom.
Doe wat ge wilt en duif wat ge wilt, maar raak aan den draad niet - den draad van de
potten - prikkeldraad ofgewonen.
Komt aan den potdraad met niets, nie_ts te wereld, het is alles levensgevaarlijk.
Wijs zelfs met geen vinger naar den potdraad, want niet alleen het genaken, maar op eenige
centimeters er omtrent komen, kan de vonken doen uitslaan en den dood veroorzaken.
En wie alle voorzichtigheid wil in acht nemen, genaak zelf de buitenste rijen niet, wan
zooals Maandag den midden potdraad gebroken alover de buitenste rij geslingerd was,
was binst de oogenblikken dat er stroom gegeven werd, ook de buitenste palenrij omheen de
gebroken plaats doodelijk en wat verder nog erg gevaarlijk.
In hetzelfde Getrouwe staat een korte beschrijving van de route die de draad volgde in onze
streek.

'De electrische versperring der Duitschers komende van tusschen Sint-Marguerite en Sint
Kruis, loopt recht naar den Leopoldsvaart af Van daar loopt ze boven op den Noordelijken
dijk van den vaart zelf, zoo een kwartier ver,. tot aan de nieuwe houten brug van
Moershoofde. Van Moershoofde verlaat de versperring den dijk van den vaart en loopt
bijna zuiver/ijk met de grens, rechtdoor tot den Oosthoek.
A an de Oosthoek loopt de versperring een tweede maal naar het kanaal om weer direct op
de grens te komen tot aan Eede.
Het geval nu van den dooden man is gebeurd daar waar de versperring een kwartier lang
op den dijk van den vaart loopt. Hoogstens een vijfhonderd meter van de nieuwe Duit he
brug, rechtover het midden van Sint-Laureyns dorp zelf. '
De kosten voor de draadversperring kwam voor een groot deel ten la te an Belgi " : b t
hout kwam uit de eigen sparrenbossen, de draad werd getrokken in een fabriek in
Zwevegem, porseleinen potten werden geproduceerd door Belgische por el infabri k n n
voor het graven van de putten deed men vooral beroep op Belgi ch w rkli d n.

Er was dien Donderdag al veel binnen gebracht van doodgebliksemde hennen en klein
gedierte en de Duitschers hadden naar de menschen op 't Hollandsche geropen <'t is
goed kiekenvleeschf>. De officieren hadden met dit alles nog grooter bekijks naar de
draadversperring en ze drukten 't verlangen uit de werking te zien. En de wachter kwam
seffens met een ijzerstaaf te voorschijn, welke van een porceleinen handhaaf was
voorzien en op het eene uiteinde een plooibaren koperdraad had. De koperdraad werd
aan de buitenste palenrij geknoopt, de soldaat hield de porceleinen handhaaf vast, en liet
de ijzerenstaaf tot tegen den potdraad komen. Blauw vuur en rood, vonken sprongen er
eenige seconden uit en wanneer de soldaat de staaf over den potdraad deed glijden,
knetterden de vonken licht. 't Was in orde, zoo verklaarde de grootste der officieren . . . '
Een patrouillerende Duitse soldaat vertelde later dat het de generaal was geweest, die
kwam meedelen dat voortaan geen enkele burger meer over de brug van Strobrugge
mocht en van de gelegenheid gebruik had gemaakt om de draad eens te zien.22
Of de draad vanaf 1 5 juli onder spanning bleef, is niet zeker. Misschien was dat maar
vanaf 27 juli, want toen werden er effectief waarschuwingsborden geplaatst. Op 27 juli
kreeg de burgemeester van Maldegem formeel de opdracht van de Ortskommandant
Eberle om in Strobrugge op geschikte plaatsen een houten waarschuwingsbord voor de
draad of Zaun aan te brengen. De opdracht daarvoor luidde als volgt:

uAn das Buergermeister-Amt in Maldegem
In Stroobrügge ist an geeigneter Stelle eine holzerne Warnungstafel mit folgender
Anschrift in deutscher und vlamscher Sprache anzubringen.
'Der Zaun an der Grenze is Tag und Nacht mit electrischer Hochspannung geladen. Jede
Annacherung ist lebensgefaehrlich'.
Stroobrügge 27. 7. 15 Eberle, Ortskommandant"
-

De opdracht werd nog op dezelfde dag uitgevoerd. Vanaf dan was er een speciale pas
nodig om de grens over te steken en de eerste passen werden op donderdag 29 juli
uitgereikt volgens een mededeling van Ortskommandant Eberle van Strobrugge.
De bewoners van Maldegem dachten eerst dat de draad ging stoppen bij Maldegem,
maar dat was niet het geval. De versperring werd doorgetrokken tot aan de zee.
Bij de uitvoering ervan werd n iets ontzien, al wat in de weg stond werd afgebroken of
afgezaagd. 'Het huis van wed. Faelens aan Eede Steenweg staat juist met de grens
gebouwd en den oven zelfs op Holland. Niet zoals elders werd den draad op den
Belgischen kant van het huis geplant, maar doodeenvoudig werden twee hooge palen
naast de twee gevels gezet en den draad over het heele huisdak heen gespannen. Veel
boomen stonden in den weg op den boomgaard, doodeenvoudig weerom werden ze
afgekapt aan takken en spilleri .23
Klein België
De elektrische draad volgde niet volledig de grens met Nederland en daardoor ontstond
er een gedeelte dat geprangd zat tussen de draad en de Nederlandse g rens. Het werd
'Klein Belgiè genoemd en lag grotendeels in Sint-Laureins. Voor de bevoorrading was
men aangewezen op Nederlanc>.. In het begin was het een uitgelezen plaats om brieven
over te smokkelen, maar dat duurde niet lang daar de Duitsers snel ingrepen.

Doden aan de elektrische draad i n 1 91 5
Volgens 't Getrouwe van 1 4 juli 1 91 5 was het eerste slachtoffer van de elektrische draad
in onze streek een man die stierf ter hoogte van de dorpskom van Sint-Laureins. Zijn
panen broek was opgesloofd tot boven de knieën en in zijn nabijheid vond men nog een
paar sloffers, een klak en een vrouwenkloef. Vermoedelijk waadde h ij eerst door het
Leopoldkanaal en probeerde dan onder de draad door te komen, wellicht in het
gezelschap van een vrouw.
Het volgende slachtoffer viel begin juli eveneens ter hoogte van Sint-Laureins. Zes jonge
mannen wilden gaan werken naar Nederland en waagden om 1 1 uur 's avonds de
doortocht. Ze waadden eveneens door het kanaal en bij de passage van de derde jonge
man liep het mis. H ij werd doodgebliksemd, maar toch waagden de andere drie nog met
succes de doortocht. De dode, Camiel Goossens uit Assenede, werd door een
hospitaalkar opgehaald en naar Eeklo gebracht, voorafgegaan door de plaatselijke
veldwachter en gevolgd door een Duitse officier. 24 De door de jonge mannen gebruikte
methode raakte bekend bij de Duitsers en zij bevestigden een vijfde pot in de hoogste
palen. Daardoor kwam er een vijfde draad helemaal bovenaan, een halve meter hoger
dan de vroegere hoogste draad. 25
Op 31 juli 1 9 1 5 werd een Franse soldaat doodgebliksemd aan de elektrische draad op het
g rondgebied van Maldegem. De soldaat Henri Bronze (20 jaar en geboren in Auchy) had
aan bepaalde burgers in Maldegem verteld dat hij door omstandigheden aan de andere
kant van het front was beland en naar Nederland wou vluchten.
Clarisse Accoe, een kind uit Sint-Laureins, raakte bij het spelen ook even aan een van de
draden . Clarisse viel neer in de buitenste draden, kon weggetrokken worden, bleef
gelukkig in leven en had alleen erge brandwonden aan de uiteinden van haar vingers.
I n Boekhoute bleef begin augustus herbergier August Bonte aan de draad hangen, maar
een Duitse soldaat kon hem eraf duwen en de man overleefde het. 26
Op 1 4 augustus was er opnieuw een dode aan de draad. Het was nu de Duitse soldaat
Herman Appel, die doodgebliksemd werd ter hoogte van de Biezen in Sint-Laureins. Men
dacht dat de soldaat vroeger nog op wacht had gestaan in Strobrugge en dat hij nu
gedeserteerd was. Ondertussen werd men veel strenger langs de grens en om de 200 m
stond er van Sas-van-Gent tot in Lapscheure een bewakingshok voor de soldaten.21
Begin oktober waren er ter hoogte van Eede enkele draden doorgeknipt en in Sint
Marg riete waren er twee wachten geëlektrocuteerd.28 In feite was het verboden dicht bij
de draad te komen.
Op 9 oktober 1 91 5 werd Renilda Calleeuw uit Middelburg aan de draad gedood. Ze was
geboren in Oostkamp en was echtgenote van Theophile Rootsaert. Ze struikelde over een
versperring en viel tegen de draad. 29
Volgens 't Getrouwe van 24 oktober hadden sommigen al een middel gevonden om over
de draad te geraken, zelfs bij klaarlichte dag. Spijtig genoeg was de wijze ook al bekend
bij de Duitsers, zodat de methode niet meer bruikbaar was.
Juist na Kerstmis was er nog een dode aan de draad in Boekhoute ter hoogte van de
lsabellasluis. De Duitsers beweerden dat het een Fransman was die wilde vluchten, maar
de bevolking dacht eerder dat het een Duitse deserteur was.
•

Ook het gedeelte draad op de grens met Moerkerke onder spanning
De elektrische draad werd verder gelegd en was in augustus al geplaatst in Moerkerke.
De keizerlijke Kommandantur van Moerkerke bracht een aanplakbrief aan met de
mededeling dat op 23 augustus 1 9 1 5 er stroom zou zitten op de stekeldraadversperring.

Kort daarop volgde een andere aanplakbrief van 28 augustus 1 91 5 met het bericht dat
overgang van het Leopoldkanaal op het g rondgebied van Maldegem mogelijk was.

BEK ENDMAKING.
De overgang van

bet

Leopoldskanaal

binnen bet Kommandatuurgebied Moerke rke
1op het grondgebied der gemeente Maldegem)

is tot benuttiging toegelaten.
Moerkerke, den 28 Aug. 1 9 1 5.
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Het wordt bekend gemaakt dat
de stekeldraadversperrm g aa.n ,de
Hollandsch·Belgische grens van 23
Augustus 1 9 15. van af 7 ure
's morgens, voor altijd met electri
sche stroom geladen 1s.
Iedere aanraking van den draad.
ook met een voorwerp, heeft den
onmiddellijken dood voor gevolg.
Dit voor waarschuwing.
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Moerkerke.

5. NIEUWS U IT MALDEGEM IN DE TWEEDE H ELFT VAN 1 91 5
Bekendmakingen van de Kommandantur van Brugge
Midden juli 1 91 5 werden de 'hoogste prijzen' voor bepaalde producten bekend gemaakt
door von Buttlar van de Kommandantur van Brugge. De plaatsen waar dat bericht diende
u itgehangen in onze streek, waren onder andere: ' Sijsele, Damme, Noorthem, De Kroon,
De Hoorn, Donk, Eibey, Strooibrug en Vaeke.' Dat waren dus duidelijk gebieden waar de
Kommandantur van Brugge (Marinegebied) zeggenschap had.
Een blindenstoet in Eeklo
Aan het station van Eeklo kwam in augustus 1 91 5 een transport toe van Duitse soldaten,
die bijna blind waren. Vele rijen soldaten stapten op, steu nend met hun handen op de
schouders van hun voorganger. Zo trokken ze via de Markt en de Paterstraat naar het
klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn. Ook in Gent kwamen er veel blinden toe,
wellicht van de strijd rond leper.30
Carbure als verlichtingsmiddel
Als verlichting werd in huis dikwijls het carburelicht van de fiets gebru ikt. De
velohandelaars hadden in augustus hun handen vol om van cacaodozen of koffietonnen
carburelichten te maken.31

Paspoorten om in de grensstreek te mogen werken
Ortskommandant Eberle van Strobrugge liet eind juli weten dat er een aparte pas nodig
was om in de grensstreek te werken of de grens over te steken om er landbouwgrond te
bewerken. De grenspoort op Strobrugge was zowel 's morgens als 's avonds geopend
van 7 tot 8 uur. Ossen- en koeiengespannen mochten overgebracht worden, maar geen
paarden. Het doorgeven van middageten over de grens was eveneens verboden.
Vrouwen mochten ook niet doorgelaten worden; ze moesten naar de doorgang in
Watervliet, waar een vrouwelijke controleur hen kon aftasten. Bij overtreding van de
grensvoorschriften of bij briev�nsmokkel zou de gemeente streng gestraft worden met
intrekking van alle passen en een geldboete van 1 000 frank.

Bekendmaking

Het i s voor ied ereen v e rb o d e n . brieve n . postkaar e n o f a n c e re
sch r i fte l ij k e o f g e d r u k t e m ed e ct e 3J i n ge n . i: o • . 1 bne k e n of n i et t oege
later.e ga ze t t en o v e r d e belgis c c c::>· r e ::11 s t e bre n 
gen of te l ate n bre n ge n . o f m e d e te wer k e n <1 a n h u n vervoer en
ook m ed ed e e l i n ge n m o n d e l i n gs o v 0 r d e gre n s t e r oe pe n . ( O nder
vervoer w o r d t ook v e r s t aan het m ed e n e m e n ter g e l e g e n h e i d van
eene r e is , of het over d e gre n s werpen of sch ieten.)

IN G A NSCH H ET GEBIED VAN H ET DU ITSCH LEGER is h et

verbe d e n m e t n i e t toege l a t e n e ga zette n te h a n d e l e n o f d 1or m i d del
van s c h rij fm ac h i e n e n of h a n d s c i1 r i ft e l ij k o f o p andere w ij z e u i ttrek
selen v a n gaz e t t e n o f T i e v e n v a n d e n b e n o e m d e n aard te make n .
Het bezitten v a n z u l k e d i n ge n i s strafbaar.

Binnen het GEBIED DER ET A P P E N , naar d i t ge b i ed of van dit

ge bied n aa r a n d e r e s t r e k e n m oge n b r i e v e n of m e d ed eel i ngen van
iederen aard aan g·e l ij k w i e n . m aar v e r v o e r d of m e deg e d rage n
worden, i n d i e n ze h et ze g e l en h e t t o e l a t i n g :>bewij s v a n e e n g o e d 
k eur i n g·sb u ree l ( Po s tp rüi u n gs ste l l e) d r a g e n . U itgen ,1 men zij n
r eke n in g e n , d i e g·oeèleren � ij ge v o eg d word � n e n geen part i k u l iere
m ed ed e e l i n g·e n i n h o u d e n .

Binnen het OPER ATIEGE B I E D. naar d i t ge b ied of van d i t gebie d
naar and ere s tr e k e n · s 't b r i e v e n ve rk eer van a l l e n aard v er b o de n .
U itge n o m e n zij n r e k e a i n g e n . d i e goederen b ijg evo eg d worden �n
geen aar d van p '.l r t i ku l i e r e m ededeel i ngen i n h o u d en. Brieven voor
het beste l l e n va n �· o ed e r e n en e t elij k e ware n , die m aar handels
zake n betreffe n en n iet g e s l ote n m o g e n z ij n , z ij n aan de n a.ast
b ij ge l e ge n e « O rt s k o m m a n d a n t u r >) t e r goe d k eu r i n g i n te leveren,
en van daar worden ze (z o n d e r ve r b i n t e n i s ) v e rzon d e n .
In braak op deze bekend i i a k i n g w ordt met gevangenis tot één
jaar of met g e l d b o e t 9 tot 5 000 Ma rken g e st ra f t , voor zoover niet
volge n s andere wetten strengere straffen moeten toegepast worden.
Geldboete en g·eva ngenisstraf k u n n e n ook tegelij k toegepast
worden.
De schrij ve rs van brieven of andere m e dedeeli n gen zij n ·aan
dezelve straffen on d e r wor p· e n .
Verboden aan de t o e b e hoore n d e van het Duitsch leger zonder
dienstelijke toelating medede e l i n gen van g·elij k welken aard

voor

de in.woners

van het land over te b rengen .

Thlelt, den 6 Juli 1 9 1 5.
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Paspoorten werden uitgereikt door de Kommandantur Brugge, maar ook bij de
Ortskommandant Eberle van Strobrugge kon men terecht.32 De Kommandant van
Moerkerke was echter niet akkoord met deze regeling. Personen die woonden tussen de
grens en het Leopoldkanaal, moesten zich volgens hem voor een reispas tot de
Kommandant van M iddelburg wenden.
Op 7 september 1 9 1 5 meldde de Kommandant van Moerkerke dat hij slechts reispassen
afleverde voor het Etappengebiet, meer bepaald voor de bewoners van Sint-Laureins,
Adegem, Ursel, Knesselare en Oedelem . Bewoners van andere gemeenten moesten zich
tot de Kommandantur van Brugge wenden.33
Beperkingen voor de boter i n Maldegem
Een nieuw reglement voor de botermarkt midden augustus bepaalde dat slechts boter
mocht worden verkocht op de wekelijkse markt. De boter diende gewogen op het
gemeentehuis en het vijfde deel werd onmiddellij k in beslag genomen aan de prijs van
3,80 frank per kilo. De aangeslagen boter werd aan de inwoners van Maldegem verkocht
naar rato van 1 kg per huisgezin. Op de marktdag van midden augustus 1 91 5 werd er
1 403 kg boter aangeboden.34
Door de honger gebeurden er veel diefstallen van oogstvruchten zoals tarwe en haver.35
En om de zaak nog erger te maken, eisten de Duitsers niet alleen heel veel tarwe en
rogge op, maar ook talrijke paarden.36
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Hierbij wordt bekend gemaakt dat er iederen Maandag door
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iedere landbouwer van binnen of buiten de gemeen te is v �r
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phcht Maandag a. s. van 7 tot 8 ure 's morgens ( B . T. l het v ij fde
deel van zij ne ter markt gebrachte boter op het gemC'entehui�
te brengen tegen compt.ante betaling van 3 . 80 fr. de k i lo. Deze
boter moet gewogen zijn i n stullen van 1 kilo of van 1 2 k i l o. Zij
za l. dan onmiddellijk na den afloop der markt ten gemeente
hwze verkocht worden en uitsluitelijk aan de i nwoners van
Maldegem tegen 3.80 fr. de kilo.
Iedere burger zal 1 kilo kunnen bekomen.
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Voorschriften voor de brouwerijen i n Maldegem
De Kommandant van Moerkerke liet op 23 augustus aan de Maldegemse burgemeester
enkele voorschriften geworden voor de brouwerijen in Maldegem. In een opsomming
vermeldde men er zeven: ' Charles Busschaert, Galon en Herpelinck, Honoré Potv/iege,
Louis Soenen-Vermast, Gustaaf Tytgadt, V. Van Wassenhove en Emiel Verstringe
Talloen'. De kooplieden Emiel Matthys, Paul Strubbe en Oskar de Vallego waren
aangesteld als ' Gerstenkommissaren', wellicht om toezicht te houden op het gebruik van
gerst in de brouwerijen. I n een i nventaris eind december 1 9 1 5 vermeldde men dat de
bro uwerijen Louis Soenen (Markt), Emiel Verstringe (Noordstraat) en Ferdinand
Herpelinck (Statiestraat) niet meer in werking waren.
Geen handel toegelaten tussen het Etappengebiet en het Marinekorpsgebiet
De Kinderen Accoe uit de Warmestraat wilden een jong merrieveulen verkopen aan Victor
Hermie uit Adegem. Dat werd echter op 26 augustus 1 91 5 geweigerd door de
Kommandant van Moerkerke, omdat verkeer van vee tussen het Marinekorpsgebiet
(Warmestraat) en het Etappengebiet (Adegem) verboden was.
Verplicht gebru i k van het Duits in correspondentie met de Duitse overheid
Ortskommandant Schilling van de Kaiserliche Kommandantur Moerkerke liet op 5
september aan de burgemeester van Maldegem weten dat hij voortaan alleen het Duits,
en bij onvoldoende kennis het Vlaams, mocht gebruiken in de briefwisseling met de
D uitse overheid. Hij verwees daarvoor naar een beslissing van zijn hoofdkwartier van 23
augustus jl.
Klokkengelui i n Maldegem voor Duitse overwinningen
De Duitsers hadden de Russische vesting Brest-Litowsk ingenomen en om dat te vieren
diende men op 27 augustus 1 91 5 van de Kommandant van Moerkerke de klokken te
luiden op verschillende plaatsen , onder andere in Donk, Vake en Strobrugge en dat op de
middag van één u u r tot kwart na één.
Wei n ig Duitse soldaten in de gemeenten
Begin september waren er nog maar weinig soldaten aanwezig in de dorpen, maar wel
nog in de plaatsen waar een Kommandantur was gevestigd. Degenen die er nog waren,
waren dikwijls veldgendarmen, die een armband droegen als herkenningsteken.37
6. MALDEGEM WERD EEN KA/SERLICHE KOMMANDANTUR
België was in drie gebieden verdeeld:
een Okkupationsgebiet,
* een Operationsgebiet
* een Etappengebiet.
Het Okkupationsgebiet omvatte onder andere Wal lonië en Limburg. Het had een
burgerlijk bestuur, dat de uitvoerende macht uitoefende in dat bezette gebied. De leiding
was in handen van een gouverneur-generaal. In het begin was dat von der Goltz, later
von Bissing en vanaf midden 1 9 1 7 von Falkenhausen.
Het Operationsgebiet was het deel waar de oorlog woedde, dus het front en het daar
dichtbij gelegen gebied. Dat had uiteraard een militair bestuur.
Het Etappengebiet was het gebied dat nauw betrokken was bij het Operationsgebiet en
waar nog militaire beweging plaatsvond, zoals bevoorrading en troepenverplaatsingen.
*
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Dit gebied had ook een militair bestuur.
Een speciaal gebied was het Marinegebiet, dat de kuststreek omvatte en Brugge als
centrum had. Het Marinegebiet was zowel Operations- als Etappengebiet.
Strobrugge, Vake en Donk, en ook M iddelburg behoorden zeker tot het Marinegebiet.
I n de beginperiode behoorden de grootste delen van Oost- en West-Vlaanderen tot het
Etappengebiet, maar dat wijzigde wat in de loop van de tijd. I nwoners van het
Etappengebiet en het Operationsgebiet leefden onder een harder bezettingsregime dan
de rest van het land. Begin 1 91 5 was er een Kommandantur in Eeklo, Gent, Beernem,
Moerkerke, Tielt, Deinze enz. Een Grenzkommando was er in Watervliet. Bepaalde
gemeenten hadden een Ortskommandant.
I n de Kommandantur moest men terecht voor de nodige Duitse paspoorten. Zo moest in
de eerste maanden elke burger van Maldegem zijn paspoort voor de westkant aanvragen
in de Kommandantur van Moerkerke. Dagelijks reed een politiebediende met de
aanvragen naar Moerkerke en bracht de verleende paspoorten terug.38
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Maldegem kreeg een Kommandantur en werd Operationsgebiet
Maldegem kreeg midden september 1 9 1 5 een Kaiserliche Kommandantur en werd tevens
Operationsgebiet. De bewegingsvrijheid was in dat gebied om militaire redenen sterk
beperkt en aan strikte regels gebonden. Het gevolg van deze wijziging was dat elke
Maldegemna ar nu bijkomend een Duits paspoort moest hebben en omgekeerd dat elke

1 1 03

burger uit een nabijgelegen gemeente een Duits paspoort moest hebben om Maldegem
binnen te komen.
Omdat de wijziging onvoldoende bekend was bij de inwoners van Eeklo, werden zij met
een aanplakbrief van 1 3 november 1 91 5 erop gewezen dat Maldegem Operationsgebiet
was geworden met als gevolg strengere voorsch riften en beperkingen i n de
verplaatsingen naar dat gebied.
Adegem behoorde dus niet bij het Operationsgebiet van Maldegem en bleef deel
uitmaken van de Kommandantur van Eeklo. Het verkeer tussen Adegem en Eeklo bleef
zoals vroeger, maar verplaatsingen tussen Adegem en Maldegem waren alleen mogelijk
met een speciale toelating en mits een aanvaardbare reden.
De Kommandantur van Maldegem werd ingericht in het huis van notaris Vermast op de
Markt, n u huis Wallyn. Voor de inrichting ervan leverde onder andere Triphon De Candt
Fiers op 1 3 september een tafeltapijt van 6 frank voor rekening van het gemeentebestuur.
Voorschriften om een reispas aan te vragen werden duidelijk weergegeven in het bericht
n r. 23 van 24 september 1 91 5 van Kommandant Nieten aan het gemeentebestuur van
Maldege m . Elke persoon mocht slechts vier keer per maand zijn woonplaats verlaten en
slechts één keer in de maand mocht men een reispas aanvragen met duidelijke opgave
van de reisdata. De pas diende uiterlij k 48 uur op voorhand te worden aangevraagd en
48 u u r na het verlopen ervan m oest ze persoon l ij k ingeleverd worden op de
Kommandantur. De bedoeling was in elk geval duidelijk: de bewegingsvrijheid van de
bevolking sterk aan banden leggen.
I nwoners van Maldegem die tussen het kanaal en de Nederlandse grens woonden
Het gemeentebestuur van Maldegem kreeg op 1 9 november de opdracht een lijst op te
stellen van alle landbouwers en hun gezin die tussen het Leopoldkanaal en de
Nederlandse grens woonden. Volgens die lijst waren dat: Louis Timmerman, Bavo
Wittoeck, Charles Louis Herpelinck, August Cromheecke, Edmond Schelstraete, Victor
Schelstraete, August De Geeter, H ippoliet Raeman, Gustaaf Rootsaert, August Cru l ,
Henri Van den Abeele, Jacob Lamote, Charles D e Vleesschouwer, Pharaïlde Boerjan,
Charles Louis Raeman, Gesar Van Landschoot, Desiré De Love, Andreas Van Hecke,
August Sompels, Ferdinand De Coster, Maria Theresia De Baets, Eduard Van de
Wynckel, Eduard Matthys, Camiel Cuelenaere en Petrus Bonamie. Deze informatie was
van belang voor de af te leveren passen.
De eerste overtredingen in Maldegem
Bericht n r. 64 van 30 september 1 91 5 van de Kommandantur ging over de eerste
overtreding vastgesteld door de Kommandantur Maldegem. Petrus Rieberghe, uit de
Rokalseide, reed met een vervallen pas over de brug van Strobrugge en werd voor
waardelijk bestraft met 50 Mark. De volgende boetes van 20 Mark waren op 3 oktober
voor Henri Vercruysse uit de Brieldreve, Gustaaf Dermul uit het Vossenhol, Raymond De
Meyere uit de Statiestraat, Albert Notebaert uit de Noordstraat, Desiré De Clerck uit de
Kleine Bogaarde, Prosper Willemarck uit de Noordstraat en Leopold Willemarck uit
Adegem, omdat ze zich verplaatsten zonder pas of met een vervallen pas.
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De Duitse overheid liet een hele reeks inventarissen opmaken
De eerste aanplakbrief van de Kommandantur Maldegem dateerde van 1 oktober 1 91 5.
Daarin werden de bezitters van wijn, champagne, cognac en likeuren verzocht het aantal
van deze flessen aan te geven op het politiebureel. De Duitsers wilden alles weten en
later moest men melden hoeveel ruwe wol men bezat, hoeveel koper, geel koper, brons

Duitse cavalerie (1 6e Dragonders uit Lüneburg) op de hoek van de Marktstraat en de Stationsstraat op 1 7 juni
1 91 5, toen de Duitsers de 1 OOe verjaardag van de slag bij Waterlo herdachten.

Duitse soldaten in Maldegem (fotoverzameling Hubert De Saer).

en zuiver nikkel men in huis had. Eind oktober moest men laten weten of men eventueel
een photografietoestel bezat.
Voorschriften voor het dagelijkse leven
Om de openbare orde te kunnen handhaven, legde de Duitse overheid een aantal
voorschriften of beperkingen op. Een groep vormen of rondslenteren op straat was
voortaan verboden. Voetpaden en straten moesten elke woensdag en zaterdag
schoongemaakt worden . De voertuigen op de openbare weg dienden allemaal voorzien
van een duidelijke naamplaat en bij duisternis dienden ze verlicht te zijn door een
lantaarn . Het was verboden om tarwe, rogge of haver te gebruiken om mout te maken;
alcoholische drank mocht niet verkocht worden, zelfs niet in winkels en ook niet aan
militairen zonder een bijzondere toelating. Om de prijzen onder controle te houden
werden voor een aantal producten 'hoogste prijzen' of maximumprijzen opgelegd.
Straffen , straffen en nog eens straffen
Het aantal inbreuken waarvoor men kon gestraft worden, was uitgebreid en alle namen
noemen van de burgers die gestraft werden, is onbegonnen werk. Vermelden we er toch
een aantal om een idee te hebben van de aard van de overtredingen.
NAAM
Bottelier Theophiel
Cauwels Alfons
Cauwels Edmond
Cauwels Theophiel
Cuelenaere, weduwe
De Meyere Raymond
Dhoore wed.
Eeckhout Romain ,
politiecom missaris
Veerman Madeleine
Verstrynge Felix

AARD VAN H ET VERGRIJP EN BOETE
met de fiets naar Knesselare zonder Duitse pas / 1 0 Mark
met drie paarden naar Etappengebiet geweest / 20 Mark
verkoop van een kalf niet aangegeven I 20 Mark
valse aangifte van aardappelenbestand / 375 Mark
valse aangifte van aardappelenbestand / 330 Mark
zonder pas van Operations- naar Etappengebiet / 1 20 M
herberg nog open na 9 uur 's avonds I 50 Mark
bevelen van de Kommandantur niet opgevolgd / 30 Mark
slenteren op straat / 1 O Mark
valse aangifte van hennenbestand I 960 Mark

Somm ige burgers moesten ook effectief de gevangenis i n
Doorgaans werd m e n bestraft met een geldboete e n als men niet betaalde, kon d e boete
omgezet worden in een gevangenisstraf. Maar soms waren de inbreuken volgens de
Duitsers zo zwaar, dat men onmiddellijk naar de gevangenis moest. Dit overkwam
Charles Louis en Alberta De Backer uit de Burkelslag, die een Duitse militai r haddên
belasterd en geen gevolg hadden gegeven aan zijn bevelen. Daarvoor kregen ze op 1 7
december 1 91 5 respectievelijk tien en zeven dagen gevangenisstraf.
Wie ook hard gestraft werd, was Romanie De Backer uit Kleit. Haar man, Edmond
Caboor, was soldaat aan het front. De Duitsers straften haar omdat ze geen slot met
sleutel op de deur van haar konijnenhok had. Daarvoor had de vrouw echter geen geld,
want ze had de zorg voor drie kleine kinderen. De Duitsers kenden geen medelijden en
ze kreeg drie dagen cachot, die ze daadwerkelijk uitzat in de gevangenis onder het
gemeentehuis van Maldegem. Na drie dagen werd ze vrijgelaten, maar ze zat wel van top
tot teen onder de lu izen en de vlooien. Het verhaal werd ons verteld door haar
kleindochter.

Een verplichte pas voor de jonge mannen vanaf 1 5 jaar
Een aanplakbrief van 9 oktober 1 9 1 5 riep de weerbare mannen op om zich in te schrijven
op het gemeentehuis op 1 2, 1 3, 1 4 of 1 5 oktober. Elke jongeman ouder dan 1 5 jaar moest
immers een paspoort hebben, waarin persoonlijke gegevens stonden vermeld en tevens
voorzien van een pasfoto.39 Ze waren verplicht zich op geregelde tijdstippen te vertonen,
zodat men kon controleren of ze nog aanwezig waren i n de gemeente. De Duitse
overheid was immers bang dat ze de g rens zouden oversteken om soldaat te worden.
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VRIJDAG 5 NOVEMBER. 's namiddags, voor de nummers 1 tot 200
20 1 tot 400
ZATERDAG 6
40 1 tot 600
MAANDAG 8
DINSDAG 9
601 tot 800
80 1 tot het einde
WOENSDAG 10
N. B. De nummers zijn op de kaarten aangeduid.
Bet is oildrokkeJjjk ooodig dat :
1) iedereen zich in persoon aan hiede. mei :r.ij oe bruine ka a rt :
!t) de gehuwde mannen drager zij n van buo trouw boekje :
.
en i>) iedereen twee nieuwe porlrelleo voorleggc (reed s op een andt>r slnk g<'d1cnde
portrelleo gf'lden niet).
HALDEGEH. !t

",. °"""·

...... ," Dt ,....,., ......,._
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BURGEMEESTER.

ces ROTSART de BERTA!NG.

Oproep voor de weerbare mannen van Maldegem om te verschijnen voor de Duitse militaire overheid in november
1 91 5.

Jongemannen werden opgevorderd om te werken aan het front
Stielmannen werden weggevoerd uit Waarschoot, Sint-Laureins, Maldegem en Eeklo en
dat ging in veel gevallen met g rote moeilijkheden gepaard. De belofte dat ze niet aan het
front zouden worden tewerkgesteld, werd niet altijd gehouden .
Bewoners van Sint-Laureins betrapt bij het smokkelen van brieven
Begin november werden twaalf personen door de Duitsers opgepakt bij het smokkelen
van brieven. Het waren inwoners van Sint-Laureins, die boven het Leopoldkanaal
woonden, dus in 'Klein België', en die elke donderdag naar de markt in Eeklo gingen.
'Klein België' was het gebied boven het Leopoldkanaal, van Sint-Laureins afgescheiden
door een elektrische draad.
Wellicht door verklikking was er een strenge controle door de Duitsers en er werden een
vierhonderdtal brieven ontdekt. Er waren onder de aangehoudenen een vader, een
moeder en drie kinderen van eenzelfde gezin.•° Kort daarna deden de Duitsers een
h uiszoeking in alle woningen in 'Klein België'. Ze vonden geen brieven meer, maar de
schrik zat er zodanig in dat , verschillende personen onmiddellijk naar Nederland
vluchtten.41
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Speciale borden aan de grenzen van de Kommandantur Maldegem
Kommandant Nieten gaf op 8 november aan het gemeentebestuur van Maldegem het
dringende bevel borden aan te brengen met de waarsch uwing dat Maldegem een
Operationsgebiet was. Het moesten grote borden zijn met witte letters op een zwarte
achtergrond en met de duidelijke tekst: ' Grenze des Operationsgebietes - Kommandantur
Maldegem'. De borden dienden aangebracht aan alle wegen op de grens met het
Etappengebiet, dus op de wegen waar Maldegem g rensde aan de gemeenten Sint
Laureins, Adegem , U rsel , Knesselare en Oedelem .
D e pers aan banden
De bevolking van Maldegem werd op 1 2 november gevraagd om gedrukte gedichten
zoals 'La Liberté' en 'Schele Lucie' in te leveren bij de Kommandantur. Ook de druksels
verspreid door ' Soldat prisonnier dienden afgegeven. Enkele dagbladen hadden
toestemming om te verschijnen zoals Het Volk, de Vooruit, de Gazette van Gent, De
Gentenaar, De Landwacht, De kleine Patriot, De Volksvriend, de Vlaamsche Post. Deze
bladen werden uiteraard gecensureerd.

De Maldegemse politie. Foto genomen in 1 9 1 6, toen politiecommissaris Moerman al vervangen was door
stationschef Romain Eeckhout. V.l.n.r.: Henri De Clerck, lsidoor Van Poelvoorde, veldwachter Camiel Rootsaert,
tijdelijke politiecommissaris Romain Eeckhout, Louis Verstringe en Gesar Posman.

De Maldegemse politie
In 1 9 1 5 werden er vier tijdelijke bijgevoegde agenten aangesteld, twee in mei, een i n
oktober e n een in december. Het waren: Henri De Clerck, lsidoor Van Poelvoorde, Louis
Verstringe en Gesar Posman. Veldwachter was Camiel Rootsaert en politiecommissaris
Serafien Moerman. Deze laatste zou na zijn deportatie vervangen worden door Romain
Eeckhout. Op 2 september 1 9 1 5 schreef politiecommissaris Serafien Moerman het
volgende aan de burgemeester van Maldegem:
1 0s

\

'Mijnheer de burgemeester,
Gezien de talrijke opeisinghen van graan en andere waaraan ons tegenwoordig
personeel gedurig gebruikt wordt en zelfs onvoldoende is, geloof ik dat er reden bestaat
nog twee mannen voor den dagdienst aan te stellen. Reeds gisteren hebben de Heeren
schepenen Posman aangesteld om de landbouwers bij hunne leveringen naar Brugge te
vergezellen. Allen waren reeds in overtreding genomen om zonder regelmatig pasport te
rijden. De candidaat De Clerck Henri verlangt niet den dagdienst te doen en zou liever
wachten tot dat men iemand voor den nachtdienst noodig heeft. Aanvaard, Mijnheer de
Burgemeester, de verzekering mijner hoogachting,
De Politiecommissaris,
S. Moerman'
Strobrugge-kerm is
Eind november 1 91 5 was het Strobrugge-kermis en talrijke Maldegemnaren gingen naar
die wijkkermis. De Duitsers bestraften alle bezoekers, omdat ze zich zonder toelating
buiten de binnenste kom van de gemeente bevonden.42
Meel te laat geleverd i n Maldegem in november 1 91 5
Op een zaterdag eind november werd er geen meel geleverd en de bakkers en burgers
konden geen brood bakken. Het meel werd wel geleverd op zondag en dan kon men
bakken.
Er waren ook strubbelingen over de leveringen van brood uit Nederland, maar na
onderhandelingen kon al op dinsdag aan de grens met Maldegem terug Nederlands
brood geleverd worden. Het waren driehonderd witte broden in Aardenburg gebakken . De
burgerlijke en militaire overheden woonden de overdracht van deze eerste zending bij . I n
d e toekomst zou er ook brood naar Brugge gezonden worden.43
Een huwelijk met een Duitser
Eind december 1 91 5 waren een M iddelburgs meisje en een Duitse officier 'in de geboden
voorafgaande den trouw'. Een h uwelijk tussen een Duitse soldaat en een Belgisch meisje
was geen uitzondering. Na de oorlog gaf zo een h uwelijk aanleiding tot problemen.
7. H ET STEUNCOMITEIT IN ADEGEM
Dankzij aantekeningen van Maria De BaetS44, dochter van onderwijzer Edmond De Baets,
lid van het Comiteit, weten we iets meer over de activiteiten van dat Comiteit in Adegem.
Ze schreef daarover het volgende:

'Daar vele gezinnen gebrek leden tengevolge der belastingen, opeischingen en ontnemen
van den steun, werd in het dorp een comiteit ingericht voor hulp en voeding.
A. Gewone onderstand: sedert 15 Februari 1915 tot 30 Juni 1919 is als gewone
onderstand een som van 20 515, 75 fr. uitgereikt.
B. Voedingsonderstand voor werkloozen, waarvan 250 huisgezinnen met 4275 leden,
genoten van 2 Juni 1915 tot 30 Mei 1919 en die een som van 326 499,50 fr. bedroeg.
C. Volkssoep, ingericht den 20 Februari 1 9 1 7 tot 1 Maart 1919. Op elke werkdag en
afge�telde heiligdagen werd aan de 4275 personen Ui liter soep uitgereikt. De onkosten
bedroegen 61 215,90 fr. Toelage van 't Provinciaal comiteit 15 297,50 fr.
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D. Hulp aan de van steun beroofde gezinnen (huisgezinnen van militairen): Vanaf
't begin tot 22 Maart 1 9 1 9 werd door het plaatselijk comiteit 269 342,50 fr. in gelde
uitgedeeld.
E. Geneeskundige dienst: van af 4 November 1 9 1 6 tot 30 Juni 1919 kostelooze hulp aan

de ondersteunden: 14 42 1,48 fr.

F Allerlei uitgaven: Steun aan uitgedreven gezinnen 9 699 fr. Soldij aan krijgsgevangenen

uit Holland en Duitschland weergekeerd 3 1 1,50 fr. Voor brood aan militairen in verlof
188,40 fr. Voor soep aan weggedrevenen in oktober 1918 321,82 fr.
Voor onderstand aan weduwen van militairen 450 fr.
Het totaal bedrag der ondersteuning beliep omtrent 742 505,94 fr. '

De leiding van het Adegemse H ulp- en Voedingscomiteit, met v. l.n.r. : onderwijzer Edmond De Baets,
hoofdonderwijzer Gustaaf Boute en onderwijzer Alfons Van Cleemput.
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Noten
't Getrouwe Maldeghem, 19 mei 19 15.
2

3
4
5
6
7

't Getrouwe Maldeghem, 3 1 mei 1915.

't Getrouwe Maldeghem, 31 oktober 1 91 5.

't Getrouwe Maldeghem, 21 maart 1 91 5.

't Getrouwe Maldeghem, 7 februari 1 91 5.

't Getrouwe Maldeghem, 21 februari 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 7 februari 1 91 5.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gemeentearchief, Verslag gemeenteraad van Adegem, d.d. 4 mei 1 9 1 5.
Gemeentearchief, Aanplakbrief d.d 4 mei 1 91 5.
Gemeentearchief, Aanplakbrief d.d. 29 mei 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 1 7 januari 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 21 januari 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 21 januari 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 25 februari 1 91 5.
't Getrouwe Maldghem, 8-9 mei 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 1 8 mei 1 91 5.

20

't Getrouwe Maldeghem, 30 juni 1915.

21

22

23
24
25
26
27
28
29

30

31
32

33
34

35

36

37
38

39
40
41
42
43
44

't Getrouwe Maldeghem, 24 januari 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 28 februari 1 91 5.

't Getrouwe Maldeghem, 29 maart 1915.

't Getrouwe Maldeghem, 28 juni 1915.

't Getrouwe Maldeghem, 18 juli 1915.

21 juli 1 9 1 5.
14 juli 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 28 juli 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 8 augustus 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 1 8 augustus 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 7 oktober 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 17 oktober 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 1 8 augustus 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 15 augustus 1 91 5.
Gemeentearchief, nr. 2391 . Brief d.d. 28 juli 1 9 1 5.
Gemeentearchief, nr. 239 1 . Brief d.d 7 september 1 91 5.
't Getrouwe Ma/deghem, 22 augustus 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 25 augustus 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 1 5 september 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 8 september 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem,

't Getrouwe Maldeghem,

't Getrouwe Maldeghem, 5 september 19 15.

1 4 oktober 1 91 5.
4 november 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 7 november 1 91 5.
't Getrouwe Maldeghem, 2 december 1 9 1 5.
't Getrouwe Maldeghem, 2 december 1 91 5.
De Baets Maria, Geschiedenis der gemeente Adegem, manuscript 1 928, privéarchief.

't Getrouwe Maldeghem,

't Getrouwe Maldeghem,

Victor De Lille (3e van rechts) tijdens zijn verblijf in Holzminden (fotoverzameling Hubert De Saer).
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Aan de grensovergang met Nederland, vermoedelijk in Strobrugge.
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Het jaar 1 91 6 blijft verbonden met de Slag van Verdun en de Slag aan de Somme. I n
Verdun wilden d e Duitsers een doorbraak forceren e n aan d e Somme probeerden de
Britten hetzelfde. In beide confrontaties vielen enorm veel doden voor een geringe
terreinwinst.
1 . AAN H ET FRONT IN DE EERSTE H E LFT VAN 1 91 6
Het frontleven van een soldaat aan de IJzer
Een anonieme briefschrijver in 't Getrouwe geeft een beeld van het rustige leven aan het
front begin 1 91 6.1 Het was er nochtans niet zonder gevaar, want weer sneuvelden enkele
soldaten uit Maldegem en Adegem .

" Natte tel ik niet meer, ik, die thuis zoo gaarne in 't warm hoekje zat. De oorlog heeft me
gesterkt. Nat tot op 't vel . ", wel 't zal wel drogen, zeggen we.
En 'k ben liever in de loopgraven dan achter de linie, waar ik zware balken en planken
dragen moet, dat mijn schouder er van blauw is.
Duitschers heb ik nog niet gezien, tenminste aan 't front. En velen van ons, die hier al
lange zijn, nog niet. Ze houden zich verdoken lijk wij, want wie maar een tippeke van zijn
kop toont, is er aan.
Gehoord hebben wij ze wel. Op Nieuwjaarsavond nog. Toen 't bij ons elf was, begon voor
hun 't nieuwe jaar. 'Brave Belgen, goed nieuw jaar!' riepen ze. En wij antwoordden met
'Lafaards, moordenaars'. We kunnen aan geen vriendelijkheid denken. Door hun schuld
liggen we hier, meer dan een jaar gescheiden van hen, die ons lief zijn, van hen, waarvan
we niet hooren. Door hun schuld zijn duizenden makkers dood. We hooren ze ook wel
eens op hun accordeon spelen.
./

We houden moed; 't mag zoo lang duren als 't wil. Eens komt toch de bevrijding. 'k Heb
Dixmuiden gezien. Er staan nog daken overeind. Heel plat is de stad niet; als men
letterlijk spreekt. Ja, hier telt men de rechtstaande woningen.
Ik sprak daar van 't werk. Meest hier kort achter de linie, gebeurt dat 's nachts. 's Nachts
brengen ze ons ook eten. We zijn als de uilen. Nacht en dag is ons eigenlijk gelijk. Wat
zal 't zijn als we weer eens een regelmatig leven hebben, 's avonds naar bed en 's
morgens er uit.
Ja alles 's nachts en in 't verdoken. Ik ben nu al twee maanden aan 't front en ge zult met
me lachen misschien als ik u vertel, dat ik hier nog nooit een kanon gezien heb. Gehoord
genoeg, en brullen doen ze luid en geweldig, maar gezien, neen. De kanonnen zitten
veilig verdoken.
Een rare oorlog. Soms vraagt men, waarom we hier zijn. Wel om de wacht te houden, de
wacht aan de Yzer, opdat de Duitscher niet verder kome, geen stap verder in ons vrij
België, hoe klein dit ook is. Daarvoor zijn we hier. Wachten en wachten. de Duitscher wil
er door. Wij verdedigen ons terrein. En komt er order, dat wij er op moeten, vooruit dan,
voor onze vrijheid, voor ons volk, voor 't vrije België, nu klein, maar dat weer 't oude moet
worden'.

·

De Slag van Verdun en de Slag aan de Somme
De Slag van Verdun is bekend als een van de grootste
veldslagen ooit. H ij begon op 2 1 februari 1 91 6 en duurde tot
november van dat jaar. De verliezen in beide kampen waren
enorm groot. Om de Fransen te helpen en de druk aan het
front in Verdun te verlichten, vielen de Britten op 1 juli de
Duitsers aan bij de Somme. Als reactie stuurden de Duitsers
veel troepen naar die sector en beperkten ze zich in Verdun
tot verdedigen.
Ook in de Slag aan de Somme vielen veel slachtoffers, veel
Fransen maar vooral Britten en Duitsers. Het was tijdens die
slag dat op 5 oktober 1 91 6 de Duitse korporaal Adolf H itler

(zie foto) gekwetst werd.
De gevechten in Verdun hadden gevolgen voor ons leger. De Franse legerleiding trok
immers soldaten weg uit nabijgelegen loopgraven aan het Belgische front en de Belgen
moesten die overnemen.
In mei aan het Belgische front
Begin mei beschoten Duitse troepen de Belgische bij Diksmuide, waarbij ze gebruik
maakten van een nieuw wapen : de Minenwerfer. Dat loopgraafmortier verschoot zware
springladingen die een kromme baan maakten en was heel trefzeker. Het succes ervan
was g root en de Belgische officieren drongen sterk aan op snelle levering van hun eigen
mortier, het Van Deurenmortier.
Mei 1 9 1 6 was een kantelmoment in de oorlogvoering, want van dan af werd men zich
bewust van het toenemende belang van de gemoderniseerde artillerie.
_
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Gebruik van de eerste tanks
Op 15 september werden aan de Somme de allereerste tanks ingezet door de Britten.
Technisch stonden de tanks nog niet op punt, maar ze zorgden toch voor een beperkt
succes. De Britse legerleiding was tevreden en bestelde onmiddellijk duizend nieuwe
exemplaren.

Ongenoegen bij de Vlaamse soldaten
De meeste legerofficieren spraken alleen Frans en de
Vlaamse soldaten werden in die taal aangesproken.
Bij de Vlamingen heerste g root ongenoegen over de
achteruitstelling van hun taal, maar verzet was een
delicate zaak, want dat werd aangezien als
insubordinatie. De legerleiding deed kleine
toegevingen, maar het taalprobleem bleef aanslepen.
In de legerwet van 1 91 3 waren al verbeteringen op
taalgebied
voorzien,
maar
door
de
tijdsomstandigheden waren ze niet uitgevoerd.

Drie Maldegemse soldaten stierven in de eerste
helft van 1 91 6
Het waren: Edmond Braet, René Landuyt en Pieter
Ven as.
Edmond Braet sneuvelde in Oostkerke op 4 februari.
René Landuyt was rond 24 augustus 1 9 1 4 gevangen genomen in Bioul bij de gevechten
rond Namen en naar Celle in Duitsland gebracht. Hij stierf aan tuberculose in een lazaret
in Celle en werd er begraven . Later werd hij overgebracht naar de militaire begraafplaats
van Leopoldsbu rg. Pieter Venas, vroeg wees en pleegkind van zijn oom Theophiel Boels,
werd in Kongo chef van een sectie mitrailleurs en nam als onderluitenant deel aan de
verovering van U rundi. H ij overleed op 6 juni 1 91 6 in de Slag van Kokawani (Oost-Afrika) .
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BRAET EDMOND
0 Maldegem 29. 07. 1894 als zoon van Arthur en Leonie Van Poucke
Klas 1 9 14 / 2e Jagers te voet
+ Oostkerke 04. 02. 1 9 1 6 / begraven in Adinkerke.
LANDUYT RENE
0 Maldegem 1 7.07. 1890 als zoon van Ferdinand en Rosa/ia Janssens
Klas 1 9 1 0 / Be Linie
+ Cel/e (Duitsland) 07. 03. 1 9 1 6 / herbegraven in Leopoldsburg.
VENAS PIETER
0 Maldegem 16. 06. 1888 als zoon van Alphonse en Prudentia Geyssens
x Emeline Van Vlemmeren
Vrijwilliger in 1906 / 1 e Linie / militair agent van de Force Publique
+ Kivitawe (Oost-Afrika) 06. 06. 1 9 1 6.
Iedereen soldaat vanaf de leeftijd van 1 8 jaar
De besluitwet van 1 maart 1 91 6 breidde de rekruteringsbasis voor het Belgische leger
sterk uit. Voorheen was de minimumleeftijd 20 jaar, maar die werd nu verlaagd tot 1 8 jaar.
Tevens moesten alle jonge mannen die voordien vrij van legerdienst waren, soldaat
worden indien ze jonger waren dan 40 jaar. Dat was nodig, want in de onbezette
gebieden en vooral in Frankrijk liepen er veel jongelingen rond, blijkbaar gezond en toch
geen soldaat. Dat was een doorn in het oog van de Franse overheden en zij lieten hun
ongenoegen daarover blijken. Dat veel jonge Belgen geen militaire dienst deden, was te
wijten aan de vroegere militiewetten. Sommigen hadden zich immers vóór 1 9 1 0
vrijgeloot, anderen hadden tussen 1 9 1 O en 1 91 3 een broer i n dienst, waardoor zij vrij
waren. Dat was echter in deze moeilijke tijden onhoudbaar en een aanpassing van de
militiewet drong zich op. De nieuwe legerwet verscheen in het Belgisch Staatsblad van
29 juli 1 91 6 en sloeg in als een bom. De dorpen achter het front gelegen moesten bij na
alle jonge mannen afstaan aan het leger. De wet was alleen maar van toepassing in het
niet bezette gedeelte in België en in het buitenland.
Onze soldaten kregen de kans te oefenen in het kamp van Mailly in de Champagne
streek, waar ze onder andere nieuwe aanvalstechnieken leerden. Door de instroom van
nieuwe soldaten was het mogelijk het Belgisch leger te reorganiseren.
2. DE TOESTAND IN MALDEGEM IN DE EERSTE HELFT VAN 1 91 6
't Getrouwe verscheen niet meer
Begin 1 9 1 6 verscheen 't Getrouwe nog altijd in Nederland met de vermelding
'Hollandsche Editie. Niet toegelaten in België'. Onder druk van de Duitse overheid diende
men echter de uitgave te staken. Het laatste nummer verscheen op 27 februari 1 91 6. De
Duitsers hadden gedreigd de echtgenote van Victor De Lille naar Duitsland te deporteren
zoals haar man, indien het drukken van 't Getrouwe niet werd stopgezet.

Sluitingsuu r voor de herbergen
De Duitse overheid hield een sterke greep op het alledaagse leven van de burgers en
reglementeerde bijna alles. Ze vaardigde op 21 januari 1 9 1 6 het volgende besluit uit:
1 . Voor het g rensgebied werd het sluitings- of politieuur op 1 O uur 's avonds vastgelegd.
Na tien uur moest iedereen die zich nog op straat bevond, van een reispas of paspoort
voorzien zijn.

2. De herbergiers mochten slechts open blijven tot 9.45 uur 's avonds. I n geen enkele
herberg mocht sterke drank, zoals elixir of zoete brandewijn , geschonken worden . De
bevelhebber van de grensstreek kon het sluitingsuur van een herberg op 1 1 uur 's avonds
brengen voor wat betreft het schenken van Duitse bieren.2
Vanaf begin juni werd men nog strenger en was het aan de herbergiers verboden vóór
1 1 .30 uur in de voormiddag alcoholische drank te schenken aan Duitse soldaten.
Weerbare man vanaf 15 tot 40 jaar
De Maldegemse jongemannen van 1 5 tot 1 7 jaar moesten zich op 28 januari 1 91 6 in het
gemeentehuis laten inschrijven en nog geen maand later werden ze aangemaand zich op
te geven als weerbare man. De bovenste leeftijdsgrens van de weerbare mannen werd
begin februari verhoogd van 35 tot 40 jaar. Binnen een korte tijdspanne werden de
grenzen dus tweemaal gewijzigd: voortaan was weerbare man wie tussen 1 5 en 40 jaar
oud was.
De volgende controle van de weerbare mannen was voorzien op 28 en 29 februari 1 9 1 6
in het Pasbureel op de Kommandantur.3 De jonge mannen die pas 1 5 jaar geworden
waren, dienden zich aan te melden met drie ongebruikte portretten . De Kommandant
wees hen erop dat ze zich behoorlijk moesten gedragen en zich daarna verwijderen
zonder g roepjes te vormen.
Duitse soldaten in Maldegem
Begin 1 91 6 kreeg Maldegem een compagnie Duitse pioniers of geniesoldaten te logeren
en wat later kwamen er ook nog infanterieregimenten bij.4 De scholen moesten hun
lokalen afstaan en noodgedwongen lessen inrichten in andere gebouwen zoals de kerk
en de sacristie en bij particulieren.
Er kwamen hier ook soldaten uitrusten die aan de Somme gevochten hadden. Ze
vertelden dat het daar een hel was en dat er veel slachtoffers vielen.
Het proces tegen Virginie De Mauw i n Brugge
Een aantal Maldegemse burgers dienden zich op donderdag 1 O februari 1 91 6 aan te
melden in de Kommandantur van Brugge.
Volgens een lijst verschenen in 't Getrouwe waren het: 'de beschuldigde mevr. Virginie
Boterberghe (geboren De Mauw), de burgemeester van Maldegem, mevrouw Moerman,
mevrouw Van Caeseele en dochter, mevr. Cuelenaere, mevr. Euphenie Beusser (geboren
Boterberghe), Frans Boterberghe, toneelspeler Willem Van den Berghe en zoon Adolf,
mevr. Antoinette Van den Berghe, mevr. Emma Bollé (geboren Cosyns), André Verstringe,
meubelmaker Camiel Van Reybroeck met echtgenote en dochter, herbergier Vincke,
mandenmaker De Facq, tolbeambte Blanckaert, aardewerker Louis De Roo, timmerman
Henri Willems, mandenmaker August Bruneel en juffrouw Adrienne Clyncke'.
Virginie De Mauw werd veroordeeld voor het verbergen van een vluchteling en op 1 6
februari gedeporteerd naar Holzminden i n Duitsland.
Rantsoenering van voedsel
Het opmaken van een inventaris van de aardappelen, het bakgraan en het bakmeel werd
eind maart in Maldegem bevolen door de Duitse overheid5• Bij onvoldoende medewerking
werden strenge straffen in het vooruitzicht gesteld.
Het rantsoen aardappelen per persoon werd voor de periode van 1 mei tot 1 5 augustus
op 200 gram per dag vastgesteld. Midden april werd de vleeskaart met bonnetjes
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ingevoerd, waarbij elke persoon recht had
op 1 50 g ram vlees per week.6 I ets nieuws
was
de
i ngebruikname
van
een
Amerikaanse winkel.
Sinds 5 juli 1 9 1 6 was een dergelij ke winkel
gevestigd in de Statiestraat in Eeklo en daar
kon men bepaalde goederen aankopen
afkomstig uit de Verenigde Staten of
Canada.

CODISSION FOR RELrn IN BELGIUI

Amerikaansche Waren

JIOO&is Spek, Rijst. Gruis. Mats enz., zij n voortaan. op da·
po en in hoeveelheden - welke telkens zullen bekend
gemaakt worden - verkrijgbaar in het huis

lV tl DER STATIESTRAAT.

Het leven iil Maldegem
Al de herbergen binnen een afstand van 3 km van de grens moesten begin februari
onmiddellijk gesloten worden met uitzondering van die in het noorden van het dorp en
op Strobrugge.1 Op 1 mei was er nog eens een aanpassing van het Duitse uur. Voor de
D uitsers was het al 1 4 u u r, als het bij ons nog maar 1 2 u u r was. Het torenuurwerk stond
verplicht op het Duitse uur en om verwarring te vermijden stond op vele aankondigingen
de tijd met daarnaast de vermelding ' torenuur vermeld. Deze uurregeling liep tot 30
september.
Eind mei mocht niemand nog op straat zijn na 1 0 u u r 's avonds. N iet alleen de persoon
in kwestie zou gestraft worden , maar gans de bevolking zou dan voortaan 2 uren vroeger
moeten binnen zijn.8
Een verplichte reispas voor het verlaten van de gemeente
Wie ouder was dan 1 5 jaar moest een identiteitskaart bij zich hebben.
Ook de eenvoudigste werl<man moest dus zijn portret laten maken en dat kostte 0,75
frank. Een reispas was nodig als men de gemeentegrens overschreed en zonder werd
men gestraft. Victor Van den Neste en Ferdinand Van Ootegem werden in december
1 91 6 bestraft omdat ze al meer dan een jaar werkten in Adegem (Etappengebie� zonder
de vereiste reispas te hebben . Ze werden beboet met 1 50 Mark of 1 4 dagen gevang.
De aanvraag van de reispas moest in het Duits of in het Nederlands gesteld worden en
de burgemeester van Maldegem moest verklaren dat de persoon in kwestie een goede
faam had, het volle vertrouwen genoot en niet onder de toepassing viel van eerrovende
straffen. De aanvrager moest ook zijn identiteitskaart met foto voorleggen.
Men mocht op de geplande reis zeker geen brieven of dagbladen meenemen en de
voorgeschreven weg diende gevolgd binnen de voorziene tijd. Op de Kommandantur van
de aankomstplaats moest men een controlestempel vragen.

118 1

Aanhouding van politiecommissaris Serafien Moerman
Serafien Moerman werd eind december 1 91 5 aangehouden, omdat hij vanuit Nederland
brieven van zijn zoon Georges aan het front liet overkomen. Vermoedelijk werd hij
verklikt. Georges Moerman was beroepsvrijwilliger en onderofficier. Alles wees erop dat
de commissaris niet vlug zou vrijkomen en er diende in zijn vervanging voorzien. In het
college van burgemeester en schepenen van Maldegem van 25 januari 1 91 6 werd
stationsoverste Romain Eeckhout als zijn tijdelijke vervanger aangeduid. Daar er geen
treinen meer reden, had hij toch weinig omhanden. Het politiekorps bestond verder uit
veldwachter Camiel Rootsaert en vijf tijdelijke politieagenten. Arthur Roets, de andere
veldwachter, was bij het leger.
Op 3 maart 1 91 6 liet Kommandant Nieten via het gemeentebestuur aan mevrouw
Moerman weten dat haar man binnenkort naar Duitsland zou worden overgebracht. De

commissaris kwam in Holzminden in Westfalen terecht, waar Victor De Lille al gevangen
zat. Een laatste daad van Kommandant N i eten was de aan houding van
politiecommissaris Serafien Moerman. Enkele dagen later werd h ij vervangen door
Reunert, die minder streng was.
Matrassen, dekens en bedden verdwenen in Pont-de-Paille of Strobrugge
Een van de eerste opdrachten voor politiecommissaris Eeckhout was het onderzoek naar
de verdwenen matrassen en dekens in Strobrugge. Toen in februari 1 9 1 6 de
bezettingstroepen, een g roep Bayerische Landsturmers, Strobrugge verlieten voor
Moerkerke, namen ze achttien matrassen en dertig dekens mee. De matrassen waren
eigendom van de kloostergemeenschap zusters maricolen . Veldwachter Camiel
Rootsaert stelde op 24 februari vast dat achttien bedden, eigendom van de gemeente,
verdwenen waren. 9
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Cam iel Mercy
2. A 1 o i s M e r c y
1.

beidèn landarbeiders te Adegem
wegens

Geheimhouding van Duiven
resp.

Verzuim van verplichte aanklacht
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Camiel en Aloïs Mercy veroordeeld voor
onder andere het houden van d uiven
In mei 1 91 5 was er een verbod op het houden
van duiven uitgevaardigd. Sommige burgers
verborgen toch enkele duiven en liepen tegen
de lamp. Dat overkwam Camiel en Aloïs
Mercy uit Adegem. Ze werden beiden voor
dat vergrijp en ook voor andere op 8
augustus 1 9 1 6 veroordeeld tot 5 112 jaar
gevangenis .
Adegemse boeren i n de clinch
August Van den Neste1 0 uit Eeklo vemeldde in
zijn dagboek het volgende: ' Den maandag 19
Juni geweldige tooneelen te Adeghem tegen
Duitsche gendarmen. Verscheidene boeren
gevankelijk hier gebrachf . M eer details
deelde h ij n iet mee, maar men mag
aannemen dat het verzet zich richtte tegen de
opeising van goederen. De boeren moesten
tegen hun zin het grootste deel van hun
goederen afstaan aan de Duitsers. De kar die
de goederen kwam ophalen werd door de
bevolking 'dievenkar' genoemd.

Eekloo, den 8 Augustus 1 9 1 6.

DER GERICHTSHERR.

Weerbare mannen van Maldegem te laat
bij een controle
De jonge mannen kwamen met tegenzin naar
nd nt.
de controle en durfden wel eens te laat
komen. Op 25 mei 1 9 1 6 werden tachtig
weerbare mannen met een boete van 20 Duitse Mark voorwaardelijk gestraft, omdat ze
niet op tijd kwamen. Acht mannen kregen een grotere effectieve straf: Cyriel Cherlet (60
M), Alfons Borgonjon (40 M), Eè3 mond De la Meilleure (40 M ) , Camiel De Smet (40 M),
Camiel Vlaeminck (40 M), Henri De Groote ( 1 00 M}, Bertrand Tytgadt (40 M) en Camiel
Van Landschoot (30 M).
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Edmond De Pré krijgsgevangen i n Duitsland
Volgens historica Sophie De Schaepdrijver waren er
meer dan 30 000 Belgische krijgsgevangen i n
Duitsland . Een van hen was Edmond D e Pré uit
Adegem (zie foto), die gevangen zat in Soltau, een
stadje gelegen tussen Hamburg en Hannover. Het
kam p stond bekend als zeer streng en had een hoog
sterftecijfer. De gevangenen m oesten zelf h u n
barakken bouwen e n sommigen dienden in zout- of
koolmijnen te werken. Van Edmond De Pré zijn twee
postkaarten bewaard , die h ij sch reef naar zijn
halfbroer Charel Van de Velde in de Weide in
Adegem . Telkens vroeg Edmond om tabak op te
zenden. Op de ene kaart staat een groepsfoto van
gevangen soldaten en op de andere kaart een portret
van Ed mond zelf. De kaarten dragen als posttempel
respectievelijk 8 mei en 1 4 september 1 91 6.
De botermarkt i n Maldegem
Men was midden juli niet meer verplicht al de melk naar de melkerij te brengen, maar de
landbouwers moesten samen wel elke week 3500 kg boter op de markt brengen.
In de aanplakbrief van 1 8 juli 1 9 1 6 - beloofde de Duitse overheid voldoende boter ter
beschikking te houden voor de bevolking.
B u rgers van Maldegem gestraft in 1 91 6
Doorgaans werd een vergrijp gestraft met een geldboete, en wie niet betaalde ging de
gevangenis in. Maar soms waren de inbreuken zo zwaar, dat men onmiddellijk met
opsluiting werd gestraft.
Dit overkwam Henri De Baets uit de Vakekerkweg en vrouw Werrebroeck uit Strobrugge.
Hij had het politieuur niet in acht genomen en op straat schandaal gemaakt en zij had
gelogen tegen de Kommandant. Ze kregen daarvoor respectievelijk zes en acht dagen
gevangenis.
Ziehier enkele overtreders met hun overtreding en de bijhorende boete:
NAAM

A A R D VAN HET V E R G R IJP E N B OETE

Cromheecke Alfons
Couvreur Eduard

op hondenkar gezeten/20 Mark
geen goede pas en met harmonica op straat spelende/20 M

Cuelenaere Eugenie

voorschriften voor brieven niet nageleefd/20 Mark

De Candt T riphon

geen Belgische pas bij zich/ 1 50 Mark
aardappelen vervoerd zonder toelating/ 1 50 Mark

De Lille Desiré
De Roo Pieter

niet aanmelden van dienstmeid/ 1 50 Mark

De Sutter Pl utarque

brievensmokkel/ 1 50 Mark
geen identiteitskaart bij zich/ 50 Mark
200 kg gewicht in plaats van 1 00 kg op hondenkar I 30 Mark
meer dan het toegelaten gewicht op hondenkar / 1 O Mark

Fransoo René
Gobeyn Alfons
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Leloup Kamiel
Lootens Hector
Meire Emma
Meire Louis
Pille Cyriel

overtreding politieuur/20 Mark
de opgelegde prijzen van boter, eieren en vlees niet nageleefd / 600 Mark
niet aanmelden van koop en verkoop van paard/ 1 50 Mark

pasvergrijp en smokkel van levensmiddelen / 80 Mark

Krijgsgevangenen in Soltau in Duitsland met onder andere Edmond De Pré (2e van links).

Postkaart d.d. 11 september 1 9 1 6 van Edmond De Pré aan zijn halfbroer Charel Van de Velde.
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Roelandt Philemon

geen reispas bij zich/ 30 Mark

Roete Hector

een zwijn geslacht zonder toelating/ 1 50 Mark

Spiegelaere Eveline

de ouders lieten deze kinderen zonder reispas naar school

en Cools Bertha

gaan in Eeklo / 30 Mark

Tytgadt Bertrand

pas vergeten/ 20 Mark

Tytgadt Edgard

na 9 uur 's avonds nog op straat aanwezig/ 20 Mark

Van Hulle E & C,

verleiding tot brievensmokkel/ 50 Mark

Van Waes Kamiel

geslacht tijdens slachtverbod/ 20 Mark

Verstrynge Casimir

Duitsers aangevallen door zijn hond/ 20 Mark

Vyncke Alfons

nog op straat om 1 0.45 uur 's avonds/ 1 50 Mark

Ysebaert Emiel

zonder Duitse pas naar de grens gegaan/ 1 00 Mark

Verstringe Richard

zwijnensmokkel/ 1 000 Mark

Van Houcke Arthur

·

geslacht zonder toelating/ 50 Mark
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Opname in 1 91 6 in Maldegem ter gelegenheid van een feestmaaltijd. Op het tafellaken vooraan staat 'Oorlog 1 4·
1 5- 1 6', op de onderste ton rechts een verwijzing naar Gustaaf Tytgadt.

1
"Wegens ni t n ak o min g van bevele n en
ero rdenin ge n va n D uitsche bevelhebbers
n wegen s opzet telij k valsche aan gave n
n eene D uitsche Overheid , bestraf ik de
o l gende land bo uw ers van Maldegem. :
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Krach ten s beslu i t va n Z. E. den H er
Kom mandee rend en A d m i raal van h t
inekorp z ij n n a olge n de land o u e
i
aldegem gestraft :
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3. AAN H ET FRONT I N DE TWEEDE H ELFT VAN 1 91 6
Meer en meer gifgas aan het front
In de herfst- en winterperiode werden de Duitse troepen versterkt in Vlaanderen. Bij hun
aanvallen gebruikten de Duitsers meer en meer gasgranaten. Oefeningen met maskers
waren dus belangrijk en ook de kwaliteit van de maskers diende steeds verbeterd. In het
college van Veurne was er een gasmaskercentrum voor de Belgische soldaten onder
leiding van arts Frans Daels.
Nieuw aangekomen Duitse soldaten kregen hun opleiding in het kamp van Leopoldsburg.
Burgers dichtbij het kamp werden weggestuurd, want men wou geen pottenkijkers.

De Panne 1 91 6, bij het passen van nieuwe kledij.
V.l.n.r.: Bovenste rij: Basiel De Roo (Sint-Laureins), Georges Van Holsbeke (Sint-Laureins), Michel Lootens
(Maldegem), Hippoliet Van Daele (Watervliet) en Clement Van Acker (Watervliet). Tweede rij van boven: Gentiel
Lootens (broer van Michel), Richard De Meulenaere (Maldegem), Pierre Vermeersch (Maldegem), Edgard
Verstringe en Albert Gailliaert (Sint-Laureins). Onderste twee rijen: . . . Reychler, Emiel Colpaert (Maldegem), . . . Van
Hecke, . . De Clerck, . . . De Smet , Alfred Lampo (Maldegem) en . . . Bomberna.
.

Vijf Maldegemse en één Adegemse soldaat stierven in de tweede helft van 1 91 6
De Maldegemnaren waren Cyriel Baute, Jacobus André Goossens, Gustaaf Rieberghe,
Alfons Vanhecke en Richard De Baets. Edmond Mouton woonde in Adegem.
Cyriel Baute sneuvelde op 2 juli om 1 8 uur in Sint-Jacobskapelle. Jacobus Mouton
verbleef onder andere in Valognes en Cherbourg en overleed in Moëres 'F).
Gustaaf Rieberghe stierf aan geelzucht in het militair hospitaal Roi Albert in Parijs en ligt
begraven in de crypte van het rri� mument voor de Belgische soldaten op het kerkhof Père
Lachaise in Parijs. Alfons Vanhecke werd ter hoogte van Zuydschoote-Steenstraete
getroffen door een kogel in zijn hals. Edmond Mouton werd door een bom getroffen in de
loopgraven ter hoogte van Kaaskerke.
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Cyriel Baute.

Graf van Edmond Mouton In Adinkerke.
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'.lLouis en J5melte Saer

gtboren l t MALDEOEM dtn 25 August/ 1893,

g.sntuvtld lt OOSTKERKE dtn 23 Dectmbtr 1916

"ft'\ EN goeden sf rijd hebben zij gestreden, en tof den
� dood bebbt:n zij bua gegeven Woord gehouden;
daarom staat hun de kroon der rechtvaardigheid te
wachten, die de Heer za l geven, d e God vaJ1 het
Recht.
2 Thim. IV 8

1bUN ras zal eeuwig blijven, en hun glorie zal nooit

worden uit�evaagft... Hwl J!chaam werd llc.:ra
ven, maar bun naam zal eènwig leven. Alle vol ke
ren zullerr hua kloekheid loven, en in de vergade
ringen we!'çklinkt hlll\, lof.
Eccl. XLV

""EER Jezus, g__
eef dat zij die on vermoeid stonden
V in den str
Ud voor het recht, voor eeuwig mo
gen rus ten in de bemelsche vrede Amen.

H. Hut van]tsus, wus mijne lltfdt.
300 d. afl.
H. Hut van Maria, wus ml}= zallghtld. 300 d. a.
Drukkerij " Sint Jozef " - Alveriaghem.

Jacob André Goossens.

Ter

+

zaliger

gedachtenis

VAM MIJ?'CHEER

A lfons-Joseph

S o l d a a t bij het l l c

VAN HECKE

Jall'ers te voet, IV• Bat.

ZOON VAH

Charl es-Louis en Maria-Louise
D E BAERE

geboren t e Ma/d"ghem den 20 Febru.art 1898,
�es11eu v"ld te Stunstrnele op I December 1916.
De a o l c m n eele d i e n st heeft plaats te Mald eg-h em den 28 Mei 1 918.

Graf van Jozef Meire in De Panne.

BAUTE C YRIEL
0 Maldegem 08.06. 1893 als zoon van Petrus en Nathalie Trenson
Klas 1 9 13 / 1 e Karabiniers
+ St. -Jacobskapelle 02. 07. 1 9 1 6 / begraven in Hoogstade .
GOOSSENS JACOBUS ANDRE
0 Maldegem 06. 09. 189 1 als zoon van Theophiel en Florencia De Deyne
Klas 1 9 1 1 / 4e Lansiers / brigadier
+ Moëres (F) op 25.08. 1 9 1 6 I eerst begraven in Adinkerke.
RIEBERGHE GUSTAAF
0 Maldegem 2 1 . 07. 1890 als Pieter en Melania Frans
x Maria Van Brabant / Klas 1 9 1 0 / 2e Genie
+ Parijs 18. 1 0. 1 9 1 6 / begraven in Parijs (Père Lachaise crypte).
VANHECKE ALFONS ·
0 Maldegem 20. 02. 1893 als Charles Louis en Marie Louise De Ba ere
Klas 1913 / 2e Jagers te voet
+ Zuidschote 0 1 . 12. 1 9 1 6 / begraven in Westvleteren.
MOUTON EDMOND
0 Ursel 07.06. 1889 als zoon van Eduard en Ursula Fiers
Klas 1909 I korporaal / 1 e Jagers te voet / korporaal
+ Kaaskerke 09. 12. 1 9 1 6 / begraven in Adinkerke. .
D E BAETS RICHARD
0 Maldegem 30. 08. 1893 als zoon van -Charles Louis en Emelie De Saer
Klas 1 9 1 3 / 3e Zware Artillerie
+ De Panne op 23. 12. 1 9 1 6 / begraven in Adinkerke.
Richard De Baets, een zeer toegewijde, dappere en voorbeeldige soldaat, was
munitiebevoorrader. Op 1 6 november 1 91 6 werd hij in Lampernisse gewond door een
obus met vele kwetsuren aan dijen en handen tot gevolg. Belaagd door vijandelijk vuur
werd hij door zijn kameraden weggehaald en naar het krijgshospitaal L'Océan in De
Panne gebracht, waar hij op 23 december 1 91 6 stierf.
Krijgshospitaal L'Océan in De Panne
De Panne was een rustplaats voor militairen, maar vooral een plaats voor gekwetste of
zieke soldaten om te herstellen. N iet elke soldaat had het geluk te genezen en velen
stierven in dit hospitaal.
4. DE TOESTAND IN MALDEGEM I N DE TWEEDE HELFT VAN 1 91 6
Verplichte tewerkstelling
De Duitse overheid ging midden 1 91 6 meer en meer over tot verplichte tewerkstelling. Zo
diende de gemeente Maldegem een dertigtal arbeiders te leveren om in Koekelare, op 1 0
·
km van het front, te gaan werken, waar ze voor het g raven van loopgraven werden
ingezet. De werklieden kwamen om de veertien dagen even naar huis.
Maar het bleef niet bij die beperkte opeising. I n de volgende weken dienden arbeiders te
gaan werken in Oostende, Klemskerke, Varsenare, Bovekerke, Diksmuide en Slijpe.,,

12s

I

Voorschriften voor de bewoners aan de grens
Begin augustus herinnerde Kommandant Reunert er nog eens aan dat de landbouwers
geen veldvruchten mochten planten binnen een afstand van 50 m van de grens. De
inwoners over het Leopoldkanaal mochten zonder formaliteiten naar het centrum van
Maldegem komen, maar niet de g rens met M iddelburg of Sint-Laureins overschrijden.12
Nieuwe identiteitskaarten voor personen ouder dan 1 0 jaar
In een aanplakbrief van 1 augustus werd aan de bevolking van Maldegem bekend
gemaakt dat alle inwoners ouder dan 10 jaar, voortaan van een nieuw
eenzelvigheidsbewijs (Belgisch paspoort) moesten voorzien zij n .
D e identiteitskaart diende persoonlijk afgehaald op het gemeentehuis van donderdag 3 tot
vrijdag 1 8 augustus. Men moest zich per geboortejaar aanbieden , de mannen in de
voormiddag en de vrouwen in de namiddag.
Voor de nieuwe kaarten kon men de oude portretten gebruiken op voorwaarde dat zij
duidelijk, gelijkend en niet te klein waren. Het oude paspoort diende meegebracht en thuis
moest men nog eens alle gegevens controleren aan de hand van het trouwboekje.
Strengere voorschriften voor reispassen
De Duitsers waren bang voor spionage en daarom waarschuwden ze midden augustus
de bevolking nog eens uitdrukkelijk dat ze bij hun reizen de voorgeschreven weg moesten
volgen. 13 De reis op een ander tijdstip doen of voor een ander doel zoals briefbevordering
of mededeeling van militaire nieuwstijdingen, was verboden. Bij overtreding zou de ganse
bevolking van Maldegem gestraft worden.
Beschikbare werkkrachten eind september i n Maldegem
Wellicht in verband met de verplichte tewerkstelling wou de Duitse overheid weten welke
arbeidskrachten er nog beschikbaar waren in de gemeente. Het gemeentebestuur
antwoordde dat het aantal werkkrachten op 850 werd geraamd. Tevens deelde het
bestuur mede dat het ondersteuning verleende aan ongeveer 500 mannen, 300 vrouwen
en 1 00 kinderen onder de 1 6 jaar.
Schade aan de velodroom
Het grasperk van de velodroom was beschadigd door paardenhoeven en het herzaaien
van 400 m2 gras was noodzakelijk. Mevrouw Victor De Lille vroeg schadevergoeding aan
Kommandant Reunert, maar hij antwoordde op 8 september dat de schade verband hield
met de inkwartiering en die was altijd ten laste van de gemeente.
Nieuwe voorschriften voor de vleesvoorziening
Vanaf 1 oktober werd het vleesrantsoen verminderd. Voortaan had men nog recht op 1 30
in plaats van 1 50 gram vlees per hoofd en per week. 14 De 'vleeskaart' mocht zeker niet
aan een andere persoon doorgegeven worden.
Een varken kon men thuis slachten op voorwaarde dat men toelating had. Bij de aanvraag
diende men op te geven hoe zwaar het zwijn woog en hoelang men zijn gezin daarmede
kon voeden, gerekend aan 1 30 gram per persoon en per week. Het gezin had
ondertussen geen recht op bedeling van vers vlees via de vleeskaart. Valse aangifte van
het gewicht van het varken of van het aantal personen van het gezin, zou streng gestraft
worden.
' ·

G EM E ENTE
KONTROOL- KAART N�

M A L D E O E M.

".."l.f.6. .

..

"."

.

van de weerbare Mannen der Gemeente Maldegem.

����
"./.::.:#-_" .
" . " &/h.�----·�
::::=:,::�� - -! : : � ;:"��-: - �-- -= =
P E RSOO N S B E SC H R I J V I N G

. " . .""

O ro ott�

:11 1)

2)

_, " .

H aarkl e u r".""

/,

."" """"""""""""""".

.

8)

""."""

"
.""".

� : �;-"

"".""""". ."

"

--

·

1

1 1)

1 12)
.

)

ro

ep

-=�

_""

.

"""

--- ·-----· -·-· -- · --- - - -

G e h u wd _""".".""" """" ." .".�"""_".""".-"." ".-".""""". ""
M e� w i e""" . .-.-""""" ".""" "

._". "".- " ".

H oeveel k i n d e r e n "."" " _.

7

>

·

.

Me isj e s.

.

. ""...".___ ".
"

" "

-,,e" .• "

=

-·····-··· ···

(+- �

.

-

"

··-·- ·- --

"".."."."._._________

""" .""""""". " ". .

daaro n d e r Knape n __"".""

Aan gezi ch C"". �--- ·
Bijzo n d er e ken t e c k e n s

Be

I O)

--· ".-".

"""".".fLl..- �" .fffL.""" -""-"

;

.
O u d """""._". "". . �
J.... ". "".-"" J aar

6�

9)

Ki n baard ."""""""'.'.'. .

O bor n

>

".".." 7)

·----- ------·

S tr aat en N r._".f/..
".U.(4:"�:;.t-t<
. CA.d.'4�
4 �t:..a'd:::.

)

�.""""

M

Woo n p laa t s

3)

.-."."""".

O o g e n .� """" ." """"" """" ""
N�us""""

N a m e n ___

" "- .. ""."". "

.

" "" . " "

-

"

"...

�

---·-

····-- ·-· "···-····

-

."" .

.

"

"

.

·-- ··-····· ··"· �

Wo o n a cht ig te Ma l d egem seQ e r t :

-·--··-·-------

--

----·-·-"-·- ·-·-"-·-·-·--·--

V o r ige verb l ijfplaats ".". "�""."."""." " . . .

"."".

•

" "
"

" ... "

Eig e n h a n d ig H a n d t e e k e n :

Voorbeeld van een controlekaart, opgemaakt voor alle Maldegemse weerbare mannen in 1 9 1 6.

Schoolgaande kinderen
Op bevel van de Du itse overheid dienden op 1 1 juli alle scholen te sluiten om 'de slag bij
Kortrijk' te herdenken. Verlof voor de 3e en 4e graad kon toegestaan worden voor het
planten van aardappelen in april, voor het oogsten van veldvruchten in juli en augustus
en voor het rooien van aardappelen in september van het komende jaar.
Het aantal verlofdagen mocht zeker niet meer dan 35 bedragen in één jaar en het verlof
diende minstens 24 uur op voorhand aangevraagd.15

Bommen op Raverschoot
Aan beide zijden van de vaart vielen op 7 septem ber 1 91 6 enkele bommen, waarbij een
aantal huizen beschadigd werd, gelukkig zonder gekwetsten. De reden was onbekend en
van een luchtgevecht was er geen sprake.
Inlevering van rijwielen in Maldegem
De Duitsers hadden velo's nodig en tegen 1 oktober moesten ze alle ingeleverd worden.
Ze werden als volgt verdeeld: negen voor de Kommandantur Maldegem en dertig voor de
Duitse overheid in Gent. Van een vijftiental werden de banden afgedaan en in het
gemeentehuis weggeborgen.
Inventarisatie van fotografietoestellen
De verordening van 6 juli 1 91 5 die het smokkelen van brieven en gazetten strafbaar
stelde, werd van toepassing verklaard voor fotografiën. Dat besliste hertog Albrecht von
Württemberg, hoofdbevelhebber van het leger, op 1 1 augustus 1 9 1 6.
De formulering was als volgt: ' Deze te vervoeren en mede te dragen is ook alleen
toegelaten, indien zij zegel en toelatingsbewijs tot vervoer van een
postgoedkeuringsbureel dragen'.
Een lijst van Maldegemse eigenaars werd op 1 7 oktober 1 91 6 overgemaakt aan de
Kommandantur. De bezitters waren: 'Edmond Sandyck (Statiestraat), Emiel Ysebaert
(Markt}, wed. Modest Van Kerschaver (Statiestraat), mevrouw Victor De Lille
(Noordstraat), Emiel Vandenbroucke (Eedestraat), Heliodoor Willems (Noordstraat),
Achiel Van Hoorebeke (Noordstraat), Willem Van den Berghe (Markt), Gesar Rooms
(Markt), Louis Fiers (Kleitkalseide}, Charles Rotsart de Hertaing (Brugsesteenweg), Emiel
Tytgadt (Markt}, Leopold Timmerman (Statiestraat), Frans Cabuy (Markt) en Louis Bo/lé
(Markt)'. Op het politiebureel bevonden zich nog enkele toestellen, waarvan de eigenaar
onbekend was.
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Aanhouding Hippoliet Van Caeseele
In het jaarboek van de Heemkundige Kring Ambacht Maldegem anno 2006 werd al
uitvoerig i ngegaan op de figuur Hippoliet Van Caeseele, de man die regelmatig over de
elektrische draad ging en veel brieven smokkelde van Nederland naar België. Hij werd in
oktober 1 91 6 aangehouden en tot de doodstraf veroordeeld. De straf werd later omgezet
in levenslang. Hippoliet werd naar Geile en later naar Soltau in Duitsland gebracht, maar
overleefde zijn krijgsgevangenschap.
Sluiting Maldegemse brouwerijen
Kommandant Reunert liet op 1 8 oktober 1 91 6 weten dat alle brouwerijen onmiddellijk
moesten gesloten worden met uitzondering van de brouwerij van Gustaaf Tytgadt.
Een maand later werd er nog eens op gewezen dat geen jenever mocht geschonken
worden aan soldaten en dat bier slechts was toegelaten vanaf half twaalf in de
voormiddag. De aanplakbrief voor deze mededeling moest zowel in het Duits als in het
Nederlands opgesteld zijn en de drukproef diende ter goedkeuring voorgelegd.
Opnieuw werklieden opgeëist
Begi n oktober had de Duitse overheid honderd arbeiders nodig en ze moesten zich op
Strobrugge aanmelden . Op zaterdag 1 8 november had men nog eens honderd
werklieden nodig. Er werd eerst een beroep gedaan op vrijwilligers, maar dat had weinig
succes. Nog dezelfde dag verscheen er een aanplakbrief met het bericht dat van 20 tot
29 november per straat alle mannen van minstens 1 4 jaar zich moesten aanmelden op
het gemeentehuis. Daarna zou de effectieve opeising gebeuren.
Overlijden van Serafien Moerman
De politiecommissaris stierf in Holzminden op 28 december 1 91 6 en werd na de oorlog
naar Maldegem overgebracht en op het gemeentelijk kerkhof begraven.
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LOUISE CHRISTIAENS

PO LITIECOM MISSARIS VAN MALDEGEM

grboren l r SI-Martens Laethem, den 27 Octob. 1862
O'Derlcden te Holzmindr ( D u i t schiand) den

28 Drcrmber 1916.

Strijd tol aan uwe dood voor de waarheid e n
G o d de Heer. zal \·oor u strijden.
"Eccli JV. 33.

Verdraag wat God u te verdragen toezendt. blijf
met God vereenigd en '�:ees lijdzaam .... want v.oud

�n zilver worden i n het vuur beproefd, .m a a r m t.! n ·
schen d i e aan God wclgevnllig zijn, I n den smeltoven

d e r heproeving. Vertrouw op God en H ij zal u hel
-pen, be treed den rechten weg e n hoop op Hem ....
want genadig en barmhartig is de .H eer..- e n een
beschermer is Hij voor allen die Hem op1echtelljk
· EccU. Jl. 3 tot 13.
zoeken. ·
- Bemind e Echtgenoote, lieve Kinderen. God heeft
n i e t toege1aten ons op aarde n og weder te zien.
Weest daarom niet k l e i n moedl l1, In een beter land
wacht i k o p u . De Hee.- d i e miJ riep zal u niet ver·
la1en ; vergeet mij niet In uwe gebeden.
Heilig Hart van °Jezus, bescher{1l Belgen/and.
S(J(l dag afl.
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Inlevering van klokken, brouwerijvaten
en telefoontoestellen
Het gemeentebestuur van Maldegem moest
tegen 1 8 november mededelen wel ke
klokken in koper of brons er in de kerken
aanwezig waren. De kerk van Maldegem
had vier klokken en die van Kleit en Donk
elk twee.
In december diende men te melden welke
brouwerijvaten er ter beschikking waren van
de brouwerijen die niet meer in werking
waren. Zelf vaten verkopen was in elk geval
verboden. De ketels van de brouwerijen
Soenen en Herpelinck werden gebruikt voor
een badinstelling voor de Duitse soldaten en
daar ze als kosten voor inkwartiering
werden beschouwd, moest de gemeente
een vergoeding betalen aan de eigenaars.
Ook de nog aanwezige telefoontoestellen
dienden ingeleverd bij de Kommandantur.

l

1

i

Het vleesrantsoen verminderde tot 75 gram per hoofd en per week
Het vleesrantsoen werd eind december nog eens verminderd, nu tot 75 gram per hoofd
en per week. H uisslachtingen waren tot nader order verboden. De levensmiddelen van
het Spaans- Amerikaans Hulpcomiteit werden niet meegerekend. Kinderen die één jaar
werden, moesten op het einde van de maand aan de Kommandantur gemeld worden,
zodat ze in aanmerking kwamen voor het vleesrantsoen.
Verboden liederen te zingen met Kerstmis en N ieuwjaar
Op 23 december kondigde een plakkaat aan dat het verboden was met Kerstmis en
Nieuwjaar aan deuren te gaan zingen. Aan de inwoners van Maldegem werd gevraagd
hun deuren gesloten te houden en in elk geval niets te geven.
5. DE TOESTAND IN ADEGEM
Volgens het verslag van onderwijzeres Maria De Baets16 had Adegem vanaf december
1 9 1 6 af te rekenen met inkwartiering van Duitse soldaten .
Z e schreef het volgende:

'Dat inkwartieren was een aanhoudende oorzaak van onaangenaamheden, last en
kommer in de families, bij de burgers en de mindere standen vooral. Nu eens kreeg men
echte vuilaards, dan weer onbeschaamde wellustelingen te huis. Weinigen konden de
kamers en meubels onbeschadigd laten en meer nog, vergaten bij hun vertrek dat alles
hun niet toebehoorde. Was een soldaat bij u ingekwartierd, dan mocht gij rekenen op een
man meer aan tafel. Hadt gij den durf niet naar hem om te zien en hem niet aan tafel te
vragen, dan mocht gij vreezen 's nachts duchtig bestolen te worden'.

Noten

1 'I Getrouwe Maldeghem, 27 februari 1 91 6.
2 't Getrouwe Maldeghem, 30 januari 1 91 6.
3 Gemeentearchief, Aanplakbrief van 24 februari 1 9 1 6.
4 De Lille Gabriël, Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 1 9 1 4-1 9 1 9, uitgave 1 973.
5 Gemeentearchief, Aanplakbrief van 21 maart 1 91 6.
6 Gemeentearchtef, Aanplakbrief van 1 8 april 1 91 6.
7 Gemeentearchief, Aanplakbrief van 1 1 februari 1 9 1 6.
8 Gemeentearchief, Aanplakbrief van 25 mei 1 91 6.
9 Gemeentearchief, Archief Maldegem, nr. 239 1 .
1 0 Declercq Rudolf, Oorlogsdagboek August Van den Neste, Appeltjes van het Meetjesland, 2006.
1 1 De Lille Gabrtêl, Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 1 9 1 4- 1 91 9, uitgave 1 973.
1 2 Gemeentearchief, Aanplakbrief d.d. 12 augustus 1 91 6.
1 3 Gemeentearchief, Aanplakbrief d.d! 14 augustus 1 91 6.
14 Gemeentearchief, Aanplakbrief d.d. 9 september 1 91 6.

1 � Gemeentearchief, Besluit van het College van Maldegem d.d. 21 .09. 1 91 6.
1

De Saete Marta, Geschiedenis der gemeente Adegem, manuscript 1 928.

De oorlog in Vlaanderen in de buitenlandse pers. De vierde illustratie geeft goed de evolutie van de uitrusting van
de soldaat weer in 1 91 7 in vergelijking met 1 91 4.

1 91 7 zal vooral herinnerd blijven als het jaar van de Russische Revolutie en het aftreden
van de tsaar.
Vanaf 1 februari 1 91 7 viel Duitsland alle schepen aan, ook die onder neutrale vlag, en
lokte zo een onbeperkte duikbotenoorlog uit. De Verenigde Staten waren niet opgezet met
deze actie, verbraken twee dagen later de diplomatieke betrekkingen en verklaarden
uiteindelijk op 5 april 1 91 7 de oorlog aan Duitsland.
Op 1 O november sloot R usland een wapenstilstand met Duitsland, waardoor dat land
massaal troepen van het oostelijke naar het westelijke front kon sturen.
1 . AAN H ET FRONT
Aanval van de Britten ter hoogte van Mesen
De Britten bouwden ter hoogte van Mesen schachten vol m ijnen onder de D uitse
stellingen en in de nacht van 6 op 7 juni brachten zij de mijnen tot ontploffing. De Britse
troepen van veldmaarschalk sir Douglas Haig vielen aan op de heuvelrug van Mesen met
de bedoeling de Duitse linies te doorbreken bij leper. Vóór de aanval met grondtroepen
werden de Duitsers zeventien dagen beschoten door zware artillerie. Het gedonder was
te horen tot in onze streken. In Maldegem kwamen soldaten op rust die in Mesen
gevochten hadden en ze waren zeer terneergedrukt.
Gebruik van mosterdgas door de Duitsers
De Duitse troepen gebruikten op 1 2 juli voor de eerste keer mosterdgas. Daar het in de
omgeving van l eper werd gebruikt, noemde men het Yperiet. Het was een gevaarlijk gif,
maar het werd vooral gevreesd omdat het gemakkelijk door de kledij van de soldaten
drong en blaren op de huid veroorzaakte.
Nog andere offensieven
Op 31 juli startten de Britten een offensief met het doel Zeebrugge in te nemen, maar ze
slaagden niet in hun opzet. Die haven speelde een voorname rol in de duikbotenoorlog
en kon dus best veroverd worden. De Belgen leverden op 1 5 augustus slag bij de Drie
Grachten, nabij Noordschote, maar ook dat was geen succes. Het meest bekend is de
Britse aanval op Passendale op 30 oktober. De Britten slaagden in hun opzet, maar de
terreinwinst van ongeveer 1 O km betaalden ze met een verlies van duizenden soldaten .

�

Stierven voor België

Zes Maldegemse soldaten en één Middelburgse stierven in 1 91 7
De Maldegemnaren waren Octaaf Dalle, Richard Grommen, Emiel Dhoore, Amatus
Boterberge, Remi De Geuninck en Willem Baute, de Middelburgnaar was Alfons Galle.
De meesten werden getroffen door een obus. Octaaf Dalle, wonende in Oostveld in
Oedelem, werd gedood door sc herven van een obus. Alfons Galle overleed door ziekte in
Calais (F). Richard Grommen stierf ten gevolge van een hersenvliesontsteking in het
veldhospitaal Gabour in Adinkerke. Emiel Dhoore, vermist sinds 1 juli, werd op 1 6
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augustus 1 91 7 gevonden in een overstroomd gebied rond de ' Grote Wacht van
Stuivekenskerke'. Remi De Ceuninck, geïnterneerd op 1 0 oktober 1 91 4 in Nederland,
stierf in het hospitaal in Amsterdam . Amatus Boterberge werd op 30 oktober in de
' Tranchée de Pétrograd in Diksmuide getroffen door scherven van een obus. Amatus
moet Vlaamsgezind geweest zijn, want op zijn graf staat een heldenhuldezerk met een
Keltisch kruis en de letters 'AVV-VVK' of 'Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor
Kristus'. Het heldenhuldezerkje was een ontwerp van Joe English .
Willem Baute werd i n zijn hoofd getroffen door een scherf van een obus.

DALLE OCTAAF
0 Maldegem 13. 03. 1894 als zoon van Gustaaf en Ida Be/Iaen
Klas 1 9 1 4 / 1 1e Linie
+ Kaaskerke 06. 0 1 . 1 9 1 7 / begraven in Adinkerke.
CALLE ALFONS
0 Middelburg 03. 1 1 . 1860 als zoon van Petrus en Marie Therese Van Waes
Kapitein van de Genie
+ Calais (F) 23. 02. 1 9 1 7 / er begraven en later op het Schoonselhof in Antwerpen.

Alfons Calle.
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Richard Grommen.

GROMMEN RICHARD
0 Maldegem 08. 1 1. 1889 als zoon van August en Amelia Vereecke
Klas 1909 / 6e genie
+ Adinkerke 13. 05. 191 7 / begraven in Adinkerke.
DHOORE EMIEL
0 Maldegem 29. 1 o. 1887 als zoon van Jacob en Melanie De Clerck
Klas 1908 / vrijwilliger met premie / 4e Jagers te voet
+ Stuivekenskerke 0 1 . 0 7. 1 9 1 7 / begraven in De Panne.

Graf van Richard Grommen in Adinkerke.

Graf van Emiel Dhoore in De Panne.
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Graf van Octaal Dalle in Adinkerke.
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Graf van Amatus Boterberge in Steenkerke.
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Remi De Ceuninck.

Willem Baute.
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BOTERBERGE AMATUS ANDRÉ
0 Maldegem 2S. 06. 189S als zoon van Petrus en Virginie De Mauw
Klas 1914 / 24e Linie I oorlogsvrijwilliger
+ Vinkem 31. 1 0. 1 9 1 7 (S. 30 uur) / begraven in Steenkerke.
DE CEUNINCK REM/
0 Maldegem 09. 02. 1893 als Charles Louis en Juliana Stalens
Klas 1913 / 7e Linie
+ Amsterdam 16. 1 1. 1 9 1 7.
BAUTE WILLEM
0 Maldegem 1 1 . 09. 1894 als zoon van Petrus en Nathalie Trenson
Klas 1 9 14 / Se Jagers te voet
+ Diksmuide 04. 12. 1 9 1 7 (16.30 uur) / begraven in Oeren.
Vier Adegemse soldaten overleden in 1 91 7
Het waren Julius De Wispelaere, René De Laere, August Bonne en Jules De Vusser.
Jules De Wispelaere, ziek geworden, verbleef vanaf 1 4 december 1 91 6 in het hospitaal
van Caen (F) en overleed daar een maand later.
René De Laere, wonende in Balgerhoeke (Eeklo) , werd in Oud-Stuivekenskerke getroffen
door een geweerkogel in de rechterborst en overleed in Lam pernisse. Hij komt niet voor
op het monument in en buiten de kerk van Adegem, maar wel op het nieuwe gedenkteken
op het gemeentelijk kerkhof van Adegem.
August Bonne werd gedood toen hij met een groep soldaten op weg was voor vijf dagen
verlof in Parijs. Hun trein werd in Roosendael bij Duinkerke getroffen door een
vliegtuigbom. Jules De Vusser, wonende in Adegem , sneuvelde in Diksmuide, toen een
munitiedepot ontplofte. Hij had wonden aan zijn linkerslaap, aan zijn buik en zijn beide
benen waren gebroken. Zijn naam komt niet voor op het oorlogsmonument in de kerk van
Adegem, omdat hij in Veldekens woonde. Kerkelijk behoort Veldekens tot de parochie
Oostwinkel.

DE WISPELAERE JULIUS
0 Adegem 30. 07. 1893 als zoon van August en Seraphina Borgonjon
Klas 1913 / 2e Jagers te voet
+ Caen (F) 16.0 1. 1 9 1 7 / er begraven.
DE LAERE RENE
0 Adegem 07.04. 189 1 als zoon van Eduard en Rosa/ie Danckaert
Klas 1 9 1 1 / 2e Jagers te paard (eskadron wielrijders)
+ Lampernisse 13. 06. 191 7 (21.SO uur) / begraven in Eeklo.
BONNE AUGUST
0 Adegem 12. 0S. 1892 als zoon van Bernard en Octavie Borgonjon
Klas 191 S / Se Artillerie
+ Rosendae/ (F) 12. 09. 191 7 / begraven in Adinkerke.
DE VUSSER JULES
0 Maldegem 07.04. 1894 als zoon van Desiré en Lucie Dezutter
Klas 1914 / 21e Linie
+ Kaaskerke 1S. 12. 1 9 1 7 (16 uur) / eerst begraven in Oeren.
.

.
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, Ik ben u è verrijzenis en het leven, wie in m ij geloo[t
al ware hij ook gestorven zal le ven ; en nlwie leeft e n .
i n mij gelooft, z a l n!el sterven i a eeuwigheid.
H . Lit.

Wij bidden, Heer, dat gij u gewaardigt
Izel ge::.els:Jzap uwer Heiligen en uitverko
renen te ver/ee11:•11 aan uwen dien a 7r

RE N É D E L A E R E
ZOON VAN

E D WA R D E N R O S A L I A O A N K A E R T
geboren Ie A degem .de11 7 {!Pril 1S92.
Soldut bij hot 2 Jager!! to pa&rd, wielrijdorsskwadron
eervol gesneuveld te Oud-Stuyveke11skerke,
de:r 13 Juni 1917,

Zalig is hij die 1.0odanlg leeft dat de dood hem wel
kan treffen, máar nooit verrassen, die te midden van de
bedorvenhcid zich zuiver bewaart, en te midden van hen
die God loochenen en lasteren, zijne godvruchtigheid
voort uitoefent en bidt. - Groot zal zijn lo�n zijn In het
gezelschap der uitverkorenen, want bij was, zoo doen
de, een uitverkorene.
Hij was een jongen uit het lieve Vlaanderen, die g<
! l j k zijne voorvaderen goed en bloed veil had voor de
vrijheid van zijn land e n volk.
Hij leefde I n den Heer, en daarom vreesde hl] niet te
sterven. - H ij viel, en liei. aan zijne makkers en gansch
het volk de gedachtenis ,-an zijne dood als een veor
beeld van deugd en vroom�1ei d .
Beminde Str1ïdmakkers, weent niet over mij : l k val
Yoor mijnen plicht als martelaar van de goede zaak. Vergeet ml] niet In uwe gebeden.
H. Hart van ftfaria, wees mijne zaligheid.

Er stierven veel Belgische soldaten in de Eerste
Wereldoorlog, maar vergeten we niet dat de meesten
de oorlog overleefden. Sommigen hielden er wel een
licht of een zwaar letsel aan over, anderen waren
'gepakt van de gas'.
Ziehier een van de Maldegemse soldaten die de Eerste
Wereldoorlog gezond en wel overleefde: Alfons De
Saer, vestingsoldaat. H ij was van de m i litieklasse 1 908
en had nog moeten loten.

2. DE TOESTAND I N MALDEGEM EN OMGEVING
De gure winter i n 1 91 7
Vanaf eind januari 1 9 1 7 werd het zeer koud en begin februari begon het hard te vriezen,
zeven weken lang. Zelfs het Schipdonkkanaal was dichtgevroren. Bovendien kon men
moeilijk aan kolen geraken en was het gas gerantsoeneerd. De bevolking had het koud
en begon noodgedwongen met het vellen van bomen om toch wat brandstof te hebben.
Veel hout werd gestolen en veel sparren en bomen werden illegaal geveld.
Het gemeentebestuur van Adegem sloot eind februari een lening af van 30 000 frank om
de kosten voor aankoop van kolen, carbure, petroleum, kachels en turf te dekken.1
I n april kreeg het gemeentebestuur van Maldegem toelating om enkele sparrenbossen te
rooien. De bossen waren eigendom van Napoleon Van Nieuwenhuyse, Honoré Potvliege,
Hector Potvliege en de kinderen Perneel.
Begin juli waren er een vijftigtal sparren gestolen uit een sparrenbos op de Kampel,
eigendom van weduwe Felix Boels uit Adegem. Via haar familielid Theophiel Boels vroeg
ze toelating om het bos van 60 a te mogen kappen. Het hout kon als brandstof voor de
inwoners van Maldegem gebruikt worden.
Zuinig op stro
Wegens de schaarste aan ruw voeder zoals hooi en stro mocht men geen stro meer
gebruiken als strooisel in de stallen. Dat meldde een aanplakbrief d.d. 28 januari van
Oberstleutnant von Axt, die ondertussen Kommandant geworden was in Maldegem.
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Het leven in Maldegem
Na een zeer koude winter was het begin van de zomer zeer heet, maar vanaf juli begon
het veel te regenen, waardoor de oogst mislukte.
Twee- tot driemaal per week reed brouwer Louis Busschaert om brood naar de
Nederlandse grens. Het brood noemde men gerstebrood, het hoofdbestanddeel was

gerst, aangevuld met wat tarwe en rogge. Als brouwer Busschaert aankwam in het
centrum van Maldegem, stond de Markt vol met wachtende mensen.
De eredienst voor de Duitse soldaten
Door de talrijke aanwezigheid van Duitse soldaten eiste de Duitse overheid de kerk op
voor de eigen eredienst. De Maldegemnaren moesten noodgedwongen naar de kapel
van de zusters maricolen.2
Duitse soldaten namen goederen mee bij hun vertrek
Toen begin februari een groep Duitse soldaten Maldegem verliet, namen ze onrechtmatig
een aantal goederen van burgers mee. Het verslag van politiecommissaris Eeckhout
vermeldt de volgende goederen: één fornuis en drieëntwintig wollen dekens uit de
kloosterschool (Markt), achtentwintig strozakken uit de zaal Cuelenaere (Markt) , twee
gevulde strozakken uit ' Kantien r en één volledig geëmailleerde kachel u it de
Broederschool 'afdeling Machinegewehren'.
Rantsoenering levensmiddelen
De belangrijkste levensmiddelen voor de bevolking waren aardappelen en g raan. Het
aardappelrantsoen werd eind februari op 300 g ram per hoofd en per dag vastgesteld 3 en
het meelrantsoen vanaf 1 maart op 225 g ram per hoofd en per dag. De landbouwers
hadden toelating om daarvoor in verhouding 250 gram graan te malen.•
Nieuwe prikkeldraden en strengere regels aan de grens
Om de grensovergang nog meer te bemoeilijken, werd eind april bijkomend een
prikkeldraad geplaatst op 80 m van de elektrische draad. Tevens was het streng verboden
tussen beide draden te komen en bij overtreding zou men neergeschoten worden.5
Vanaf midden mei werd men nog strenger. Een draad werd n u geplaatst op 200 m van de
elektrische draad en in de zone tussen 80 en 200 m mochten alleen de bewoners komen
en de landbouwers die daar akkerland bebouwden. Die landbouwers moesten wel een
speciale toelating hebben van het Grenzabschnitzkommando en de toelating moest
duidelijk vermeld staan op de identiteitskaart. 6
Visvangst op het Leopoldkanaal was vanaf midden mei toegestaan op voorwaarde dat
men toestemming had.7
Arbeiders voor Varsenare, Koekelare, Zande, Leffinge en Slijpe
De werklieden werkten niet graag buiten de gemeente, want ze waren dan voor één of
twee weken van hun familie gescheiden. U it protest bleven begin april een 1 50-tal
werklieden thuis zonder verontschuldiging. Het waren de arbeiders voor Varsenare,
Koekelare, Zande, Leffinge en Slijpe, die op Tweede Pasen niet naar hun werkplaats
wilden vertrekken. De Duitse overheid maande hen aan zo vlug mogelijk hun werk te
hervatten, zo niet zou ze sancties nemen.8
De melkerijen van Donk, Kleit en de Bogaarde
De koehouders van de Kroone, Eibey, Veldhoek en Donck moesten vanaf 1 6 april 1 9 1 7
hun melk aan de melkerij van Donk leveren en de koehouders uit Eelvelde, Cleyt, Grote
Burkel en Vijvereecke, Paping,oo en Doorn vanaf 3 juni aan de melkerij van Kleit.
De andere landbouwers moesten vanaf 1 oktober leveren aan de melkerij in de Bogaarde.
De melkerij van Kleit werd al vlug gesloten, deze van Donk bleef langer bestaan.9
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De melkerij in de Bogaardestraat opgericht in 1 9 1 7. Op de tweede wagen van links: Edmond Van Kerschaever
(Vossenhol). In de deur op de achtergrond Theo Baert en ernaast Celesta Chauvin. Op de derde wagen Vital
Heyneman en op de achtergrond vader Alfons Chauvin. Op de vierde wagen André Dhooghe en op de vijfde wagen
(uiterst rechts) Lucien Van Hecke (Vossenhol).

Bedeling van melk op de binnenkoer van brouwerij Potvliege op 22 september 1 9 1 7. Zittend aan de tafel is Yvonne
Potvliege, achter haar mejutfer Verbrugge en rechts van haar Maurice Van de Broucke (rechtstaande). Het kleine
meisje op de voorgrond is Paula Lambert (echtgenote koster René Verhagen) en naast haar Ernest Timmem1an
(zittend). Aan de melktobbe staan Edith Potvliege en I rène Potvliege (echtgenote René Timmerman). Rechts een
groep meisjes: Olga Potvliege, Adrienne Timmerman, Laura Potvliege en Rosa Timmerman. Vooraan rechts met
marinepakje: Aimé Potvliege.
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Aanstelling van een bevoorradingscommissie i n Adegem
Om de bevoorrading in goede banen te leiden werd begin mei op bevel van de D uitse
overheid een bevoorradingscommissie in Adegem opgericht. Ze bestond uit voorzitter
Edmond De Baets, onderwijzer, en de leden Theodule Verstraete, bediende, J ules
Lievens, onderwijzer, en Robert De Smidt, handelaar. 10
Bedienden en arbeiders in de versch i l lende C omiteiten
I n het gemeentearchief bevindt zich een lijst met de samenstelling van de verschillende
comiteiten werkzaam in Maldegem.
In het Plaatselijke Hulp- en Voedingscomiteit met als voorzitter Charles Rotsart de
Hertaing, werkten vier hulpklerken: Edmond Borgonjon, Emiel Van Poucke, Marcel De
Rycke en Pieter Herpelinck.
De afdeling Voeding had veertien man personeel: rekenplichtige-schatbewaarder Pieter
Perquy, schrijver Jozef Perquy, magazijnier Amedé Verstringe, hulpschrijvers Cyriel Van
den Bossche, Valère De Couvreur, Honoré Van Leene, Adhemar Grommen, Remi De
Baets en Hector Cauwels. Bestellers waren: Edmond en Prosper Geyssens, Edmond
Goethals en Maurits Vertommen. De enige werkman was Honoré Van Poelvoorde.
Voor de afdeling Schoolsoep vermeldde men: hulpschrijver René De Lange en bediende
Alfred Van der Heyden.
De afdeling Volkssoep werd gerund door voorzitter Edmond De Meyere en schrijver J.
Van Hoorebeke, hulpschrijver August De Ceuninck en de werkmannen Henri Geyssens
en Kamiel Willems. 1 1
Er was uiteraard medewerking van het gemeentepersonee l . Dat was in 1 9 1 7
samengesteld als volgt: secretaris Alfons Vermeersch, beambten Eduard Perquy en
Alfons Van Maldegem, tijdelijke beambten Emiel Debbaut en Camiel Bollé, ontvanger
mevrouw Victor De Lille en zoon Leon, tijdelijk politiecommissaris Romain Eeckhout,
veldwachter Camiel Rootsaert, tijdelijke politiebedienden Louis Verstringe, lsidoor Van
Poelvoorde, Cesar Posman en Henri De Clerck. Gemeentewerklieden die instonden voor
de uitvoering van de rekwisities van de inkwartiering van de troepen waren Karel
Plasschaert en Honoré De Lille en voor de straatreiniging Theodoor De Bree en August
Van Eenaeme.
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De bedeling in 1 9 1 7 van volkssoep in Maldegem op de koer van de brouwerij Verstringe in de Noordstraat. Zittend
uiterst links Bianca Roggen (secretaresse van dit comiteit), ernaast Edmond De Meyere en Paul Standaert. Achter
de bestuurstafel staat Edmond Van Hecke. De jongen uiterst links in het venster is Willy Verstringe. Livina Van
Maldegem en Kamiel Willems staan klaar om in de soep te roeren. Achter hen staan onderwijzer August De
Ceuninck, Napoleon Van Nieuwenhuyse en Hector Potvliege. Nathalie Leers komt met hondenkar soep halen voor
de bewoners van Strobrugge.

Aankoop groente en fruit ' i n het groot'
Alleen de volgende handelaars kregen begin juni 1 9 1 7 toelating om groente en fruit in het
g root aan te kopen: Pol Willems, Th. Lasoen, Tobias De Bree, Pol Verstrynge, Louis
Buysse, Jan De Baets, Desiré De Baere, Eduard De Coster en Louis De Clerck.12
In de winkels moesten voortaan de prijzen van alle goederen duidelijk aangeplakt zijn en
de Etappen-lnspektie kwam wekelijks controleren.13
Steeds meer boter en eieren leveren
Eind april moest elke eigenaar van melkkoeien per week minstens driekwart kilogram
boter per koe inleveren en de eigenaar van hennen wekelijks twee eieren per hen. Begin
mei werd dat verhoogd tot al de boter. Begin mei werd beslag gelegd op al de boter en
moesten drie eieren per hen afgestaan worden. 1 4
Vierentachtig Kleitenaars gestraft
De landbouwers van Kleit waren blijkbaar niet happig om hun melk aan de melkerij te
leveren, want bij verkoop aan particulieren waren de winsten hoger. Op 5 juni 1 91 7
bestrafte de Duitse overheid vierentachtig Kleitenaars omdat ze hun melk niet aan de
plaatselijke melkerij geleverd hadden.
De kleinste boete bedroeg 1 5 Mark voor Charles Louis Goethals uit de Holleweg en de
hoogste 1 50 Mark voor weduwe Charles Louis Lambert. De meesten hadden een boete
van 20 of 30 Mark. De gemeente Maldegem werd met de inzameling van de boetes belast
en de betaling moest binnen een week geschieden. Vijf overtreders betaalden
onmiddellijk.

Bunkers bouwen aan het Leopoldkanaal en aan de grens
De Duitsers vreesden dat de Britten zouden landen in Zeeuws-Vlaanderen, dus was het
nodig bunkers te bouwen voor de verdediging. De bunkers waren een onderdeel van de
Hollandstellung, de verdedigingslinie die langs de gehele grens werd opgetrokken. Voor
die werken werden vele arbeiders opgeëist. Men schatte het totaal van de
tewerkgestelden aan de bouw van de bunkers én aan het front op ongeveer 1 200 man.15
Maldegem werd een garnizoencentrum
De Duitse troepen vormden in Maldegem een Ersatzdepot, een plaats voor vervanging
van personeel en materiaal. Een regiment dat van het front terugkwam, werd hier
aangevuld met nieuwe soldaten, hetzij rekruten hetzij genezen soldaten . Maar ook het
materiaal werd aangevuld met bijvoorbeeld nieuwe schoenen en uniformen, hier gemaakt
of hersteld. 1 6
Op 1 O juni kwamen hier Duitse troepen aan, die bij de ondergrondse mij nontploffingen in
Mesen veel geleden hadden. Bijna alle reserves aan soldaten i n Maldegem waren nodig
om de troepen aan te vullen.
Nieuwe opschriften voor de herbergen i n Maldegem
De herbergen werden eind april in twee groepen verdeeld: een g roep voor alleen Duitse
soldaten en een voor alleen Belgen.
Aan de herbergen voor Duitse soldaten moest het witte opschrift 'Nur für Deutsche
Heeresangehörige - Voor Belgen verboden' uithangen en aan die voor de Belgen het
rode opschrift 'Für Deutsche Heeresangehörige verboten'. Voor de overtreders waren
strenge straffen voorzien. '7 Vanaf juni mocht men tot 1 1 uur 's avonds op straat zij n , maar
de herbergen moesten wel om 9 uur 's avonds gesloten zijn.18
Veel diefstal len in Maldegem
's Nachts werd er veel gestolen en de bevolking drong aan op meer bewaking.
Politiecommissaris Eeckhout liet midden juli weten dat zijn manschappen nu al drie dagen
onophoudend nachtrondes deden en dat ze uitgeput waren, ook door een tekort aan
goede voeding. De commissaris stelde aan de burgemeester voor om aan zijn personeel
bij elke brooddeling een brood extra te geven en bij elke noodslachting wat meer vlees.
Frederic Hautekeete hielp mensen de grens over
Er waren nog altijd jonge mannen die de g rens met Nederland overstaken, waarna ze
dienst namen in het Belgisch leger na een omweg via Engeland. Bij dat oversteken hielp
Frederic Hautekeete, maar op 23 juli 1 9 1 7 werd hij aangehouden en gevangen gezet. Zijn
familieleden werden eind november 1 91 7 gedwongen hun woning in Moerhuize te
verlaten en naar Merelbeke te verhuizen. Pas 1 5 november 1 9 1 8, enkele dagen na de
wapenstilstand, kon Frederic zijn familie in Merelbeke vervoegen.
Volkssoep en Schoo/soep in Maldegem
Het Werk van de Volkssoep met als voorzitter Edmond De Meyere en schrijver J. Van
Hoorebeke zorgde met enkele soepbereidsters en soepvervoerders voor soep in
Maldegem. Die organisatie werd nu gevraagd om ook de zorg voor de schoolsoep voor
'
haar rekening te nemen, maar dat weigerde ze omdat dit teveel werk zou meebrengen.
Trouwens het Provinciaal Komiteit van Gent was tegen een dergelijke samenwerking
gekant.
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Gedwongen tewerkstelling in 1 9 1 7 van Maldegemse arbeiders in Klemskerke.

Nog een groep Maldegemse tewerkgestelden in Klemskerke (fotoverzameling Hubert De Saar).

1 48 1

Woningen ontruimd aan de grens
Wellicht vond de Duitse overheid dat er teveel beweging was rond de grens met
Nederland en daarom besloot ze een aantal inwoners aan de grens te laten verhuizen.
Op 27 juli 1 91 7 kregen Edmond Schelstraete, August De Geeter, Victor Schelstraete,
Charles De Vleesschouwer, Henri Van den Abeele en Jacob Lamote het bevel hun woning
binnen een week te verlaten. Hun nieuwe verblijfplaats moest in de omgeving van Ede
(grondgebied Maldegem), Strobrugge of Moerhuize gelegen zijn.
Meer nachtwakers in Adegem
Begin juli drong de Duitse overheid aan op meer inzet van nachtwakers om de oogst te
bewaken en burgemeester Leopold Van Waetermeulen kreeg een aanmaning om
voldoende brandhout aan te kopen voor de bevolking. 19
Eind november werd het gemeentebestuur gevraagd om een deel van de elektrificatie van
Balgerhoeke te betalen. Dat kostte echter veel geld en een lening van 30 000 frank was
nodig om de kosten te dekken. Deze lening van eind december werd eveneens gebruikt
om de huisvesting van Duitse troepen te betalen, want hun inkwartiering was ten laste van
de gemeente.20
Het ging economisch slechter met de Duitsers
Dat het slechter ging met de Duitsers toonden enkele feiten aan . Zo werd aan de kinderen
eind mei gevraagd om netels te verzamelen, waarvan de vezels gebruikt werden om
klederen te maken. De Duitsers betaalden daarvoor 1 4 Mark per kg, maar de stengels
moesten minstens een halve meter lang zijn. 21
De kinderen konden ook braambessen plukken , waarvan gelei of marmelade werd
gemaakt. Eikels werden verzameld voor de voeding van dieren en uit beukennoten
maakte men olie. Men betaalde voor de eikels 1 7,50 frank en voor de beukennoten 56,25
frank per kg. Ook kastanjes waren welkom en daarvoor betaalde men 1 3,25 frank per kg. 22
Midden september werden kook- en wasketels in beslag genomen en vanaf begin
november mocht men geen stro meer gebruiken om de stallen te strooien.
Ook de plaatselijke bevolking had het moeilijk. I n oktober hing er een aanplakbrief
'Liefdadigheidsoproep' uit met een warme oproep kleerstof in te leveren bij Odile De
Vildere, die daar klederen voor de arme mensen zou van maken.23
Sabotage op het spoor
Toen er midden juli stenen gevonden werden op het spoor in Maldegem , was de reactie
van de Duitse overheid heftig. Burgemeester Charles Rotsart de Hertaing en de
schepenen Hector Cuelenaere en Leonard Van Hyfte werden opgesloten en slechts na
drie dagen vrijgelaten.
Inventaris van de molens in Maldegem
Een l ijst opgemaakt midden augustus van de in Maldegem aanwezige molenaars
vermeldt: Kinderen Rotsaert (Statiestraat), Honoré Himschoot (Statiestraat), Pieter De
Vos (Statiestraat), Kinderen De Vos (Westeindestraat), Jan Vermeersch (Akkers),
Kinderen De Vilder (Noordstraat), familie Cackaert (Kleit), familie Cuelenaere (Kleit) en
Pieter Van Kerschaver (Klein Burkel). Verschillende molens waren al voorzien van een
'
motor.24

De melkerij van Donk in beslag genomen
Op 25 augustus 1 9 1 7 werd de melke rij in beslag genomen door de lntendantur van
Brugge. Dat was een afdeling van het Duitse leger die instond voor de bevoorrading,
vooral met wapens en munitie. De heer Maes, eigenaar van de melkerij van Donk en van
Oedelem, vroeg aan het college van burgemeester en schepenen om een vergoeding.
Volgens de D uitse overheid diende de inbeslagname immers te worden gelijkgesteld met
inkwartiering en bijgevolg diende het gemeentebestuur te betalen .25
Alle deuren en vensters goed afschermen
Er verschenen af en toe vliegtuigen aan in het luchtruim en een aanval met een
vliegtuigbom behoorde meer en meer tot de mogelijkheden. Daarom werd aan de burgers
begin september gevraagd alle deuren en vensters goed af te schermen, zodat men van
buitenaf niet kon zien dat er licht brandde. 26
Een graankaart per gezin
Per h uisgezin kreeg men een g raankaart met daarop de vermelding op hoeveel bakgraan
men recht had. Dat was 1 32 kg per persoon voor de periode van 1 5 september 1 91 6 tot
1 4 september 1 91 7. Het bakgraan moest in zes beurten afgehaald worden.
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Kleine aardappelen
De boeren beschouwden een aardappel al snel als klein, zodat hij niet aan de Duitsers
moest geleverd worden. Daarom vaardigden de Duitsers op 1 3 november het bericht uit
dat een aardappel maar klein was als hij de grootte had van een hazelnoot. De boeren
kregen daarop het bevel zo snel mogelijk te leveren.
Vermoedeli jk had dit weinig effect, want vier dagen later volgde een nieuwe aanplakbrief.
De boeren kregen nog de tijd tot 24 november om zich in regel te stellen en als er nog
onvoldoend e geleverd was, zou een onderzoek op de boerderij plaatsvinde n. Het
gemeente bestuur smeekte de boeren om aan die eis te voldoen om moeilijkhed en te
vermijden en vroeg om elke ochtend om 8 uur Duitse tijd de gevraagde aardappelen te
leveren aan het Hospitaal.

Voorschriften voor de inkwartiering
De soldaten moesten in gezonde en bij voorkeur in de beste plaatsen van de h uizen
ondergebracht zijn. In de officierskwartieren moesten kachel en petroleumlamp aanwezig
zijn en was er geen kachel, dan moest er een geplaatst worden of diende de kamer
omgewisseld met een wel verwarmde ruimte.
Op elke woning waar soldaten ingekwartierd waren, was er een inkwartierbiljet
aangebracht. Dat was na een zekere tijd in slechte staat en midden december
reclameerde de Kommandant daarop. Hij schreef het volgende voor:
'Zij moeten, wanneer ze door gebruik of vochtigheid gedeeltelijk losgekomen zijn, door de
ingezetenen opnieuw vastgeplakt worden en dit derwijze dat men ze van op straat goed
herkennen en goed lezen kan. Voor zoover zij niet meer leesbaar of verloren geraakt zijn,
moet men op de Kommandantur een nieuw biljet vragen. Het op eigen hand wegnemen
dier biljetten wordt streng gestraff.
Aanleg van een vliegveld in Eeklo en Maldegem
Vliegtuigen werden meer en meer gebruikt in de oorlog en dus moesten er meer
vliegvelden komen. I n december 1 91 7 werd een vliegveld aangelegd ter hoogte van de
H uysmanshoeve in de Bus in Eeklo en een in de Warmestraat in Maldegem .

Noten
1 Gemeentearchief, Besluit gemeenteraad van Adegem d.d. 23 februari 1 91 7.
2 De Lille Gabriël, Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 1 9 1 4- 1 9 1 9, Maldegem, uitgave 1 973.
3 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Aardappelen', d.d. 20 februari 1 91 7.
4 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Meelrantsoen', d.d. 2 maart 1 91 7.
5 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Grensstreep nabij Holland', d.d. 28 april 1 91 7.
6 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Nieuwe grensstreep aan Holland', d.d. 1 9 mei 1 91 7.
7 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Visvangst', d.d. 18 mei 1 91 7.
8 Gemeentearchief, Aanplakbrieven 'Werklieden', d.d. 1 2 en 1 4 april 1 91 7 .
9 Gemeentearchief, Aanplakbrieven 'Melkerij', d.d. 1 9 e n 2 6 mei 1 91 7.
10 Gemeentearchief, Verslag gemeenteraad van Adegem d.d. 4 mei 1 9 1 7.
1 1 Gemeentearchief, Archief Maldegem, nr. 2392.
1 2 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Fruit en Groente', d.d. 4 juni 1 91 7.
1 3 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Fruit- en Groenteverkoop', d.d. 1 6 juni 1 91 7.
1 4 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Eieren en Boter', d.d. 20 april en 1 1 mei 1 91 7.
1 5 De Lille Gabriël, Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 1 91 4-1 9 1 9, uitgave 1 973.
1 6 De Lille Gabriël, Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 1 91 4- 1 9 1 9, uitgave 1 973.
17 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Betrekkelijk de herbergen', d.d. 25 april 1 9 1 7.
18 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Straat- en Herbergverkeer', d.d. 8 juni 1 9 1 7.
Gemeentearchief, Besluit gemeenteraad van Adegem d.d. 20 juli 1 91 7.
20 Gemeentearchief, Besluit gemeenteraad van Adegem d.d. 29 december 1 91 7.
21 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Brandnetels', d.d 29 mei 1 9 1 7.
22 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Eikéls, kastanjes en Beukenoten', d.d. 5 oktober 1 9 1 7.
23 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Liefdadigheidsoproep', d.d. oktober 1 91 7.
24 Gemeentearchief, Archief Maldegem, nr. 2392.
25 G,emeentearchief, Archief Maldegem, nr. 2391 .
24 Gemeentearchief, Aanplakbrief 'Inkwartiering en Vensterafblinding', d.d. 3 september 1 9 1 7.
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Edmond Spillebeen.

Oud-veldwachter Richard Spillebeen bij het graf van zijn vader Edmond in Hoogstade.
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Duitsland bracht troepen over van het oostel ijk naar het westelijk front en daar was haast
bij, want de Amerikanen zonden ook veel manschappen naar het front, ongeveer 50 000
per maand. Begin 1 9 1 8 waren er al 1 45 000 Amerikaanse soldaten in Frankrijk.
De vrede van Brest-Litovsk of vrede tussen Rusland en de centrale mogendheden
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse rijk, werd officieel getekend
op 3 maart 1 91 8.
1 . DE STRIJD AAN H ET FRONT
Het Belgische front in 1 91 8
Begin 1 91 8 was het aan het Belgische front rustig. We vermelden alleen de Duitse
verrassi ngsaanval op 6 maart 1 9 1 8 ter hoogte van een voorpost van Reigersvliet in de
omgeving van Stuivekenskerke. De Belgische soldaten boden moedig weerstand,
verloren in het begin wat gebied, maar wonnen het later terug. Om beter te kunnen
samenwerken werd maarschalk Foch op 26 maart aangesteld als bevelhebber van de
Franse en Britse troepen .
Op 1 7 april werden onze soldaten in Merkem beschoten met zware obussen en
gasgranaten en aangevallen door Duitse vliegtuigen. Ze moesten eerst terugtrekken,
maar konden later hun stellingen opnieuw veroveren. Volgens prof. Luc De Vos
bedroegen de Belgische verliezen in de gevechten rond Merkem 1 55 doden, 354
gekwetsten en 449 vermisten. De Duitse verliezen waren groter: 254 doden, 1 2 1 1
gekwetsten en 789 vermisten. Het feit dat onze soldaten de Duitsers hadden kunnen
weerstaan, gaf hen veel moed.

Aanval van Belgische soldaten bij Merkem in april 1 9 1 8.

Graf van Jozef Matthys in Oeren.

Jozef Matthys.
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Graf van René Willems in De Panne.
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Het voorjaarsoffensief van de Duitsers vanaf 21 maart
Generaal Erich Ludendorff had de militaire macht in handen op het westelijk front en hij
besloot tot een groot voorjaarsoffensief, waarin hij de zone Arras-St.-Quentin zou
aanvallen. Ludendorff beschouwde de daar gelegerde Britse soldaten als de zwakste
partij en had een overmacht van 63 divisies tegen 26 voor de Britten. De Duitse aanval
begon op 21 maart 1 91 8 en verliep voor de Duitsers eerst succesvol, maar na een tijd
stokte de aanval, moesten ze zich terugtrekken en het veroverde gebied geleidelijk aan
prijsgeven . De operatie werd Kaiserschlacht of Keizerslag genoemd.
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Stierven voor. BelgiëL
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Vijf Maldegemse, twee Adegemse en twee Middelburgse soldaten stierven
nog vóór het eindoffensief in 1 91 8
De soldaten waren: Jozef Matthys, Michael Terny, August De G roote, René Willems, Adolf
De Bruycker, Edmond Van Landschoot, Hippoliet Verstrynge, Honoré Koussemaker en
Edmond Spillebeen.
Jozef Matthys, wonende in Maldegem, werd erg gekwetst aan zijn benen en overleed in
Kaaskerke. Michael Terny, vrijwilliger in het Britse leger, werd door een g ranaat getroffen
en stierf op 27 maart 1 91 8 in Mesnil (F). August De G roote, wonende in Adegem, werd in
Steenkerke door scherven van een obus getroffen en daar begraven . René Willems stierf
tijdens een bombardement door de scherf van een obus in zijn schedel. Adolf De Bruycker
werd ziek en overleed na drie maanden in Cap Ferrat ( F) op 7 juni 1 91 8. Edmond Van
Landschoot verbleef drie jaar in het vluchtelingenkamp van N unspeet in Nederland, kon
ontvluchten en bood zich in Folkestone (GB) aan voor militaire dienst. Daar werd hij
ongeschikt bevonden voor de infanterie, cavalerie en artillerie, maar mocht wel vanaf 27
juli 1 91 8 dienst nemen bij de hulptroepen . Wegens ziekte opgenomen in de infirmerie van
de kazerne Duquesne in Dieppe, overleed hij daar op 1 0 augustus 1 91 8.
Hyppoliet Verstrynge werd geprezen voor zijn goed gedrag en zijn dapperheid bij
vuurgevechten. Voor de derde keer gewond op 5 september 1 9 1 8 werd hij naar het
hospitaal van Boulogne overgebracht, waar hij 's anderendaags overleed.
Honoré Koussemaker stierf in St.-Michel in Frankrijk, maar over hem zijn er geen verdere
gegevens bekend.

MATTHYS JOZEF
0 Sijsele 05. 1 1 . 1894 als zoon van Alphonse en Maria Ludovica Vanderplaetsen
Klas 1914 / 5e Jagers te voet
+ Kaaskerke 04. 02. 1918 (4 uur) / begraven in Oeren.
TERNY MICHAEL
0 Maldegem 14. 12. 1894 als zoon van Camiel en Sabina Ohondt
x Louise D'hondt / Klas 1914 / The East Kent Regiment
+ Mesnil (F) 27.03. 1 9 18 / begraven in British Cemetary in Ancre (F).
DE GROOTE AUGUST
0 Eeklo 07. 12. 188 1 als zoon van Medard en Marie Brusseel
x Marie Coleta Beirnaert
Klas 190 1 I 12e Linieregiment / vrijwilliger met premie
+ Steenkerke 02.04. 1918 / bedraven in Steenkerke.

Graf van August De Groote in Steenkerke.
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WILLEMS RENÉ
0 Maldegem 22. 05. 1895 als zoon van Hector en Sylvie De Smet
Klas 1914 / oorlogsvrijwilliger / 1 e Karabiniers I korporaal
+ Oostduinkerke 2 1 . 05. 1918 / begraven in De Panne .
DE BRUYCKER ADOLF
0 Middelburg 12. 12. 1893 als zoon van Edouard en Augustina Van Daele
Klas 1 9 13 / 4e Linie
+ Cap Ferrat (F) 07. 06. 1918
VAN LANDSCHOOT EDMOND
0 Maldegem 1 7. 05. 1894 als zoon van Alphonse en Rosa/ie Bombe ma
Klas 1 9 1 6 / centre d'instruction auxiliaire
+ Dieppe (F) 20.08. 1918 / begraven in Dieppe.
VERSTRYNGE HIPPOLIET
0 Maldegem 18. 03. 1893 als zoon van August en Florentina Claeys
Klas 1 9 13 / Se Jagers te voet
+ Bou/ogne-sur-Mer (F) 06.09. 1918 / begraven in Bou/ogne-sur-Mer.
KOUSSEMAKER HONORE
0 Middelburg 03.07. 189 1 als zoon van Francies en Sidonie Leliaert
+ St.-Miche/ (F) 14. 09. 19 18.
SPILLEBEEN EDMOND
0 Adegem 01.03. 1884 als zoon van Eduard en Marie Louise Van Landschoot
Klas 1904 / 1 e Artillerie
x Emma Van Hecke
+ Pollinkhove 20.09. 1 9 18 / begraven in Hoogstade.
Edmond Spillebeen werd getroffen door scherven van een obus, had een g rote open
buikwonde en beenwonden en stierf in Hoogstade. Over Edmond Spillebeen was er op
het einde van de oorlog niets geweten en ongerust schreef zijn vrouw een briefje naar de
commandant van zijn eenheid.
'St. Margriete 14. 12. 1918
Achtbare Heer / Kommandant
Ondergeteekende vrouw Edmond Spillebeen Van Hecke Emma vraagt eerbiediglijk om
juiste inlichting nopens haren man Spillebeen Edmond.
Alle man is hier van 't leger reeds eenmaal thuis geweest en mijn man heb ik sedert begin
van den oorlog nog niet gezien. Wat er eigenlijk van is, hoop ik van Ued Heer
Kommandant juiste nieuws te ontvangen. In afwachting bied ik u mijne digne gevoelens
van hoogachting en dank op voorhand.
Emma Van Hecke'.
Op 4 januari 1 91 9 kwam het antwoord van de leiding van de ' Groupe de Batteries de Pare
(ter BatterieJ en het luidde als volgt:
'Mevrouw,
Ik heb de eer u te laten weten dat de soldaat Spillebeen E. gedood is per ongeluk den 20
Sept. 1918 te Pollinchove. Hij is begraven den 23en sept te Hoogstaede '.
Er bestond echter geen officiële overlijdensakte en een rechterlijk vonnis van 8 november
1 9 1 9 in Veurne was nodig om deze vergetelheid te herstellen .

..

Het frontblaadje 'Vrienden Ondereen'
De soldaten probeerden met elkaar contact te houden en zo ontstonden er op
verschillende plaatsen frontblaadjes. Voor onze streek was dat het blaadje Vrienden
ondereen. Het eerste n u m mer van Vrienden Ondereen was alleen maar bestemd voor de
soldaten van U rsel, Knesselare en Oostwinkel en verscheen op 27 april 1 91 8. Het was
de opvolger van het blaadje Ursel bovenal, een initiatief van Gasten Rombaut uit U rsel.
Het tweede frontblaadje van 29 juni 1 9 1 8 was bestemd voor de soldaten uit U rsel,
Knesselare, Oostwinkel, Bellem, Zomergem, Adegem, Ronsele en Aalter. Soldaat Aloïs
Savat, veldwachter uit Adegem , was de contactpersoon voor Adegem en hij zorgde voor
de adressen van de Adegemse soldaten. Ziehier een paar regels uit dat blaadje:
' . . . Iedereen zorge er voor, zijn lichaam zoo gezond mogelijk te houden. Past op voor den
drank. Hebben we vooral een schrik van het naar-huis-keeren met de geslachtsziekte.
Ten tweede, verrijken we onzen geest met nuttige kennissen. Zijt ge van plan het edel
landbouwbedrijf voort te doen, leest er boeken over, zijt ge stielman, tracht er u in te
bekwamen, bereidt u voor den handel, leert de talen, bestudeert het boekhouden, de
aardrijkskunde. In één woord ontwikkelt u. Boeken kunt ge bekomen in Veurne, bij Z. E.
H. Oelbaere . . .
I n het derde frontblaadje van 1 4 juli 1 91 8 stond dat men geld had opgehaald om er zerken
mee te plaatsen voor de Adegemse gesneuvelden Edmond Mouten en Richard Stul in
Adinkerke, Jules De Vusser in Oeren en August De G roote in Steenkerke. Voor hen werd
ook een bidprentje gedrukt. Het belangrijkste nieuws uit Adegem was dat pastoor Petrus
De Troyer was gestorven en dat de moeder van Edward De Bruyckere overleden was in
de ouderdom van 1 00 jaar en 4 maanden .
'
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Cyriel Claeys (1) e n Theophiel Van Haecke (r).
Theophiel Van Haecke sneuvelde in 1 91 8
(fotoverzameling Hubert D e Saer).

Uitkijkpost van de Duitsers,
de 'preekstoel' genoemd
(fotoverzameling Hubert De Saar).

2. DE TOESTAND IN MALDEGEM EN OMGEVING
Het voorjaar in Maldegem
Veel Duitse soldaten kwamen in Maldegem uitrusten om na een korte tijd terug te
vertrekken naar het front. Daar de vrede met Rusland was getekend, waren de D uitsers
hoopvol gestemd en vertrokken ze met goede moed.
Landbewerking
Begin februari deed de Duitse overheid een beroep op alle arbeidskrachten om het land
te bewerken. Aangezien veel jonge mannen opgeëist waren om te werken in andere
gemeenten, vreesde men dat niet alle grond zou bebouwd worden.
De voedselwinning was echter belangrijk en dus diende iedereen mee te werken, ook
vrouwen en jonge meisjes, en zo nodig moest men op zondag werken. Ossen en koeien
dienden als trekkracht te worden gebruikt, desnoods dienden de garelen daarvoor
aangepast. Wie zich niet inzette, liep kans opgepakt te worden en op een andere plaats
te worden tewerkgesteld. 1
Klokken opgeëist in Maldegem
De Duitse overheid deed nog altijd veel opeisingen in de gemeenten en vooral hun jacht
op koper was onverzadigbaar. Ze roofden zelfs het oude klokje van de hoeve Papinglo,
een klokje dat dateerde van 1 592, nog gegoten door Pieter Van den Ghein. 2
Een Duits vliegveld in de Warmestraat
Er werd volop verder gewerkt aan het vliegveld in de Warmestraat. De aanleg was gestart
eind december, afgaande op een afrekening van metser Louis Bodyn met de volgende
tekst:
' Vliegplein - Duitsche dwang
De genaamde Bodyn Louis heeft 57 volle dagen gearbeid voor 139 frank, zoodus nog
geen f 2,40 per dag, van 27 December 191 7 tot den 4 Maart 1918.
Louis Bodyn, metser'.3
Volgens een lijst gedateerd 1 maart 1 9 1 8 en bestemd voor de Kommandantur, stelden
achttien landbouwers land ter beschikking voor dat vliegveld. We vermelden hier hun
namen met tussen haakjes het aantal gemeten of roeden land: Kinderen De Baets (40 g),
weduwe Van Canneyt (9 g), Edmond De Baets (4,5 g), Theophiel Van Canneyt ( 1 g),
Jozef Verbeke ( 1 g), August Claeys ( 1 g), weduwe Pieter Verstuyf (8 g), weduwe Th.
Cauwels (3 g), Charels Roels (200 r), Aloïs Meneve ( 1 50 r), Edmond De Backere ( 1 50 r),
Alfons Cauwels (250 r), August De Baere (250 r), Jules De Zutter (200 r) , Kinderen De
Vlieger (5 g), Camiel Roels (3 g), Jan Van Kerckhove (200 r) en J ules De Cloet (200 r).
Het vliegveld werd effectief gebruikt in de laatste maanden van de oorlog, toen het Duitse
leger zich terugtrok.
Slechts veertien rijwielen in gebruik in Maldegem
De Duitsers hadden weer rijwielen nodig en daarom gingen ze nog eens na wie in
Maldegem nog een velo bezat én een toelating om er mee te rijden. Een opgave van 1 5
april 1 9 1 8 vermeldt nog maar veertien fietsen, bestemd voor de vijf politiebedienden
(Camiel Rootsaert, Cesar Pos m an, Louis Verstringe, lsidoor Van Poelvoorde en Henri De
Clerck), burgemeester Charles Rotsart de Hertaing, de schepenen Hector Cuelenaere en
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Maldegem, den 19 Maart 1918.
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B O M MEN.
In den laatsten tij d hebben de vij andelij ke v liegers op Brugge
en omgeving bo mmen geworp e n , welke ten deele eerst na ver
loo p van verscheidene uren ( 8 . 1 2 , zelfs 16 ) ontploften .
Daar dergelij ke bommen zeer gevaa rlij k zii n , -wordt het vol
gende bepaald :

Gevondene niet ontplofte vijandelij ke bommen mogen niet
aangeroerd worden . maar zij n ter plaats te laten liggen .
De li ggingsplaats dient j uist vastgesteld te w-orden en het
naderen op eenen afstand van min dan 200 nieters wordt ve r
bod e n . Huizen, waarin niet ontplofte bommen zich bevinden,
moeten door al de bewoners ontruimd worden .
Bij de Kommandantur is O ' 'l l D D Ei , l, 1 .I K
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Bemerking : Bij 't vliegeralarm op 1 7.8 is het meerendeel der
in oners buiten gekomen, i n plaats van de straat te verlaten. Ik beveel
daarom dat, zoodra het klokken gel u i d op 't G emeenteh u is begint, de straat
volkomen ontrui md worde.
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Leonard Van Hyfte, Louis Claeys ( Voedingscomitei� , Lucien Van Hove (ontvanger van de
rechtstreekse belastingen), de dokters Honoré Dhondt en Maurice Coelis, veearts Henri
Vander Donckt en boswachter U rsulain Fiers.4
Geen samenvoeging van drukkerijen
Was het niet mogelij k om de drukkerijen samen te voegen? Dat vroeg de Kommandant
zich af begin mei. Als drukkers worden genoemd B. Cabuy (Markt}, V. De Lille
(Noordstraat}, G. Parrin (Statiestraat) en weduwe Standaert (Statiestraat). Volgens hun
verklaring drukten ze zowel voor de militaire overheid als voor particulieren en niemand
wenste zijn drukkerij te sluiten en het antwoord was dan ook negatief.
Aanhouding van Maldegemnaar Louis Savat voor spionage
Louis Savat behoorde tot de spionagedienst van de gebroeders Edmond en Edgard Van
de Woestyne uit Eeklo. H ij werd op 1 6 mei 1 91 8 aangehouden en naar Gent gebracht,
waar hij gemarteld werd met de bedoeling zijn vrienden te verraden. Na een veroordeling
op 30 juli tot 1 5 jaar dwangarbeid voerde men hem op 8 oktober naar Valenciennes en
vervolgens naar Görlitz in Silezië. Onderweg werd hij zwaar ziek door tyfus en g riep. Louis
Savat kon na zijn bevrijding de terugweg aanvatten op 22 november 1 91 8. Hij verbleef
een tijd in het hospitaal van Straatsburg en kwam langs Nancy, Parijs, Duinkerke en
Brugge uiteindelij k in Maldegem , waar hij vrouw en kinderen terugzag.
Voorschriften bij het vinden van een bom
Wat te doen bij het vinden van een bom? Eind juni verschenen via een aanplakbrief
enkele voorschriften in verband met het vinden van een bom. Een niet ontplofte bom
mocht men zeker niet aanràken en men moest er minstens 200 meter van verwijderd
blijven. Het huis waarin zich zo een bom bevond, moest onmiddellijk ontruimd worden.
Een groot bord met vlaggetjes op de Markt
Op de Markt in Maldegem hadden de Duitse officieren een g root bord aangebracht met
daarop vlaggetjes, die de successen van hun leger moesten weergeven, maar toen het
midden 1 9 1 8 slechter ging, werd het bord in alle stilte weggehaald. In volle zomer waren
bijna alle Duitse soldaten uit Maldegem ter versterking naar het front vertrokken . Alleen
de g renswacht en het personeel van de Kommandantur bleef achter.5
Beperkingen aan de inkwartiering
Een aantal Duitse soldaten kwam midden augustus terug van het front en ze vroegen
inkwartiering in Maldegem. De Kommandantur wilde daar toezicht op houden en de
burgers mochten geen inkwartiering geven zonder toelating. Marianne De Meyere was de
eerste die in overtreding werd bevonden. Ze had een Duitse soldaat onderdak verleend
en werd daarvoor gestraft met een boete van 1 00 Mark.
Wat te doen bij een aanval van een vliegtuig?
Een aanval door een vliegtuig behoorde meer en meer tot de mogelijkheden en het was
dan ook nodig de bevolking in te lichten over wat ze in voorkomend geval moest doen.
Een aanplakbrief van 1 7 augustus gaf de nodige instructies.

3. H ET EINDOFFENSIEF IN VLAANDEREN
Koning Albert opperbevelhebber van Legergroep Vlaanderen
In september 1 91 8 werd een groot offensief tegen de D uitsers gepland en daarvoor
dienden het Franse, Britse en Belgische legers samen te werken om kans op slagen te
hebben. De koning had zich altijd verzet tegen inmenging in zijn leger, maar nood brak
wet en nu was hij akkoord voor een gecoördineerd optreden . Begin septem ber werd hij
tot opperbevelhebber van Legergroep Vlaanderen aangesteld.
.
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Oproep aan de soldaten
bij aanvang van het
eindoffensief eind
september 1 9 1 8.

Legergroep Vlaanderen viel aan op 28 september
De Legergroep was in drie verdeeld: een G roepering Noord, een G roepering Centrum en
een Groepering Zuid. De G roepering Noord, bestaande uit de 1 0e, 1 e en 7e Divisie, viel
aan in het noordelijk deel van ons land.
Legergroep Vlaanderen slaagde erin om geleidelijk terreinwinst te boeken, de ene divisie
wat vlugger dan de andere. Op 28 september werden Houthulst, Klerken , Beselare en
Geluveld ingenomen en op 29 september Moorslede, Dadizele en Westrozebeke.
Vervolgens werden Woumen, Diksmuide en Klerken veroverd. Het resultaat voor de
Belgische troepen was minder dan verwacht, maar psychologisch was het terugdri ngen
van de Duitsers heel belangrijk.
Vanaf 30 september kwam er een stagnatie. Verse troepen dienden aangevoerd en de
artillerie diende dichterbij te komen. Op vraag van de Fransen werd er op 1 oktober
opnieuw aangevallen. G roepering Noord, uitsluitend bestaand uit Belgische soldaten,
kreeg de opdracht zich naar Torhout te begeven. De Duitsers trokken zich nu terug langs
de kuststreek tot aan de l ijn Brugge-Tielt. Onze soldaten namen Oostende in en de
Duitsers verlieten Zeebrugge. Vanaf 1 4 à 1 5 oktober versnelden de Duitsers hun aftocht
en dan ging het vlug richting Maldegem en Adegem.
Adegem en Maldegem bevrijd
Op 1 9 oktober greep de Slag van Burkel plaats en op zondag 20 oktober werden Adegem
en Maldegem bevrijd. De Duitsers vluchtten over het Schipdonkkanaal, waar ze een
aantal dagen stand hielden. Het verloop van deze strijd wordt uitvoeriger behandeld in het
'
hierna volgende artikel.
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4. ONZE GESNEUVELDEN IN DE LAATSTE MAANDEN VAN 1 91 8

Zeven Maldegemse soldaten stierven i n het eindoffensief
Het waren: Jules De Vleeschauwer, Louis-Joseph Perquy, Theophiel Van Haecke, Eduard
De G rande, René De Deyne, Prosper Dedeyne en Robert Schelstraete.
Student J ules De Vleeschauwer uit Strobrugge sloot zich op 2 september 1 91 6 aan bij het
leger in Folkestone (GB) en stie rf in Poelkapelle op 29 september 1 91 8.
Louis-Joseph Perquy, wonende in Marchienne-au-Pont, werd door scherven van een
obus geraakt op de weg van Zarren naar Staden ter hoogte van een hulppost.
Theophiel Van Haecke sneuvelde op 6 oktober 1 9 1 8 in Staden door een i nslag van een
obus en ligt in Oordegem begraven. Eduard De G rande, wonende in Kleit, werd vermist
op 7 oktober 1 91 8. René De Deyne, een dapper soldaat genoemd, werd op 4 juni 1 91 8
i n Pilkem door een geweerkogel getroffen i n zijn linkervoorarm. N a herstel kwam hij op 26
september terug in zijn eenheid en sneuvelde op 1 4 oktober in Moorslede.
Midden oktober kwam Prosper Dedeyne even naar huis om zijn moeder te groeten, wou
niet blijven en trok terug naar het front. Hij werd op 24 oktober in Adegem door een
schrapnel in de linkerzijde van zijn hoofd getroffen en stierf op 28 oktober 1 91 8 in het
veldhospitaal Océan in Brugge. Robert Schelstraete werd gekwetst door de inslag van
een obus en overleed op 31 oktober 1 9 1 8 in Brugge.

DE VLEESCHAUWER JULES
0 Maldegem 12. 0 1 . 1897 als zoon van Pieter Joannes en Petronella De Busscher
Klas 1 9 1 6 / 9e Linie / oorlogsvrijwilliger
+ Poelkapelle 29.09. 1918 / begraven in Houthulst.
PERQUY LOUIS-JOSEPH
0 Maldegem 22. 1 0. 1882 als zoon van Charles Louis en Rosa/ie Haeck
Klas 1902 / 2e Linie
+ Zarren 02. 1 0. 1918 (18 uur)
VAN HAECKE THEOPHIEL
0 Maldegem 18. 02. 1888 als zoon van Camiel en Pelagie De Spiegelaere
x Magdalena De Milde
Klas 1908 / 4e Linie
+ Staden 06. 1 0. 1918 (obus). Begraven in Oordegem.
DE GRANDE EDUARD
0 Oostkamp 07.02. 1894 als zoon Jan en Romanie D'hulster
Klas 1914 / Se Jagers te voet
+ . . . 07. 1 0. 1918 (vermist).
DE DEYNE RENE
0 Maldegem 1 7. 1 0. 189 1 als zoon van Jacobus en Marie Louise Cherlet
Klas 1 9 1 1 / 15e Linie
+ Moorslede op 14. 10. 1918 / begraven in Houthulst.
DEDEYNE PROSPER
0 Maldegem 30. 12. 1894 als zoon van Frederic en Sylvia Landschoot
Klas 1914 / te Linie
+ Brugge 28. 10. 1918 / begraven in Donk op 30. 10. 19 18.

Graf van Jules De Vleeschauwer in Houthulst.

Graf van René De Deyne in Houthulst.

Louis-Joseph Perquy.

Graf van Camille De Vogelaere in De Panne.
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Prosper Dedeyne.

Graf van Prosper Dedeyne in Donk .
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SCHELSTRAETE ROBERT
0 Maldegem 12. 1 O. 1893 als zoon van Polydore en Mathilde Verbeke
Klas 1913 / 24e Linie
+ Brugge op 31. 10. 1918 / begraven in Brugge.
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Theophiel Van Haecke.

Vier Adegemse soldaten stierven in het eindoffensief
Het waren: Cyriel Ginneberge, Camille Grison, Leopold De Vlieger en Camille De
Vogelaere. Schetsen we hier even de loopbaan van Cyriel Ginneberge. H ij werd
gemobiliseerd op 30 juli 1 91 4, werd korporaal op 1 7 mei 1 91 5 en sergeant op 24 oktober
1 91 6. Tijdens een aanval op 27 augustus 1 91 8 in Langemark op de loopgraven van de
Duitsers liet Cyriel zich opmerken door zijn dapperheid en koelbloedigheid en bij een
tegenaanval op 6 september 1 91 8 verjoeg hij met zijn soldaten de Duitsers, die Belgische
wachtposten hadden ingenomen in Steenbeke. Van 1 6 tot 26 september kreeg hij een
verdiende rustpauze, maar sneuvelde al op 28 september 1 9 1 8 in Poelkapelle bij het
begin van het eindoffensief. Volgens de overlevering haalden kort na de Wapenstilstand
zijn broers Prosper en Eduard hem daar weg om hem naar Adegem te brengen. Daar de
wegen in Poelkapelle quasi onberijdbaar waren, werd Cyriel met een kruiwagen uit het
geteisterde gebied gehaald.
Camille Grison sneuvelde in Westrozebeke op 2 oktober 1 9 1 8. Leopold De Vlieger werd
geraakt door een obus in Staden. Camille De Vogelaere kreeg griep, werd op 2 oktober
1 9 1 8 in het militair hospitaal Cabour in Adinkerke opgenomen en stierf daar op 1 2
oktober. H ij was tijdens de oorlog op 9 oktober 1 9 1 7 getrouwd met de Fransche juffer
Eugenie Doucet en had wellicht geen kinderen, zo dachten toch zijn broers en zusters.
Ze vonden geen spoor van hun schoonzus en in 1 928 meenden ze recht te hebben op
zijn dotatieboekje.
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Hij de God van Isrnêl ; Hij geeft 13'a.cht � sterkzij � Tolk ! Geloofd zij hod.
l
Ps. 67-�
Gedr=gt U als mannen etl werst stJ=rk 1 Cor. 16- �3
Niemand heeft de;ee woord�n van de� grooten A �
tel beter versta.an dan Cyrieli Geduret!de 34 maand�
front ; was h ., al• sol<la:.t eerl voorbeeid v><n tur.bt. :i.1s
wapenbrtk"û...:r t!t:n sc . 1 4 t in � woorûe� cu wcr.tum �" ·
vergelijkelijk als chrum�n. Î
j
.
l
Zijne Oversten loofden, zijXÎe m«klcets bcwonder'*'1
zijne vun1:hcid, zij n e stout�oed1gheÎd en koelbl4e
di�heid Meer dan cc� bracjtt hij . do!>r ZIJne kranige
houding, kalmte en betroûw�n. tussè�en zij ne oncl�r
danen, tijdens cntische oogenbhld.:<!n. Einde191t �c
rciucnkamp oegon : H ij zei,1, nu is h�t ter verloss*1g
onzer duurbllrcn. A«n. bet hÏ>ofd zqndr m:o.nnen r'1.ll te
hij ten vij..nd in, onstuim1� t-n o�ve�schrolc kcn ; hij
·viel en riep • vooruit mann�n! • • 0 1rlw." Uw
wil
.
geschiede op a:.. rde als in 4en hemei ! •
Duurbare Uuders. broedeiis en zust�s, op 't 60geu
blik van den bevrijdf'n va�ergro_nd.Î zegevierend te
mogen betreden en u all.-n <$e hij lie(bad in tie armen
.!?..����!..:':'.i:.1 .:'.�-�-�1:'.� u w broed er! Oat w:.s de weg
.. ��.. ?dien God hem had vootI-bestema" · Tioosî' üeiï'�Sffier ":'an t de n a am van uwe n Cynel staH.tvoortaan ge1neld in h,•t boek der helden en de Heer heeft een
milde loon " ei;gclegd voor dezen die godvrucl:tcig
gesneuveld zij n .
te aan

·

H. Hert van Jesus. bescherm Belgen land 300 d. afl.
Barmhartii;e Jesus, geef hem de eeuwige rust 300 d .
Zoet H ert van Maria wees mijn heil.
300 d afi
H. 1:!.ert va n j csus , il: heb betrouwen in U 3oo d .afl.

Bidprentje van Cyriel Ginneberge.
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Graf van Cyriel Ginneberge in Adegem.

Graf van Kamiel Grlson in Adegem.

GINNEBERGE CYRIEL
0 Adegem 12. 04. 1891 als zoon van Eduard en Nathalie Dief
Klas 1 9 1 1 / 2e Karabiniers / sergeant
+ Poelkapelle 28. 09. 1918 / begraven in Adegem.
GRISON CAMILLE
0 Adegem 2 1 . 0 1 . 1896 als zoon van Augustin en Marie Rosa/ie De Bruycker
Klas 1914 / oorlogsvrijwilliger / 4e Jagers te voet I korporaal
+ Westrozebeke 02. 10. 1918 / begraven in Adegem.
DE VLIEGER LEOPOLD
0 Adegem 2 1 . 09. 1893 als zoon van Eduard en Marie Louise Notteboom
Klas 1913 / 4e Linie
+ Staden 06. 1 0. 1918 (2 1 uur) I begraven in Houthulst.
DE VOGELAERE CAMILLE
0 Adegem 0 1 . 02. 1893 als zoon van Jan Baptiste en Philomena De Baets
x Eugène Doucet / Klas 1913 / 4e Artillerie
+ Adinkerke 12. 1 0. 1918 (23. 1 0 uur) / begraven in De Panne.
Soldaat Joris Van Severen in Adegem
Eind oktober 1 91 8 verbleef Joris Van Severen, een notariszoon uit Zarren, enkele dagen
bij zijn ouders in Zarren en trok dan naar Brugge. Toevallig ontmoette hij daar zijn
regiment en hij sloot er zich bij aan . Blijkbaar genoot hij een zekere vrijheid of nam hij die?
Voor zondag 3 november noteerde hij het volgende in zijn dagboek:
' Om 6 uur 30 op en dan weg naar Sint-Kruis, maar onderweg kom ik mijn regiment tegen
dat naar Adegem vertrekt. Dat is vervelend en droevig. Vaarwel Brugge en 't dromen door
de heerlijke straten. Stage, sombere mars door smoor naar Adegem, stuk geschoten
lands dorp. Ik zoek een kamer en vind me nogal goed te logeren op een paillasse per terre
bij goede mensen. Nu voor het eerst sinds zeven weken zal ik wat eenzaamheid hebben.
Installeer me en schrijf seffens aan Germaine. Dat is de enige geliefde werkzaamheid van
iedere dag. Dan lees ik een stomme, dwaze schets over René De Clercq door een zekere
Oktaaf Steghers. Hoe kan De Clercq zulke stommiteiten toelaten? 't Schijnt dat we
frontierwacht zijn, maar op 't onverwachts zal men ons weer in lijn zenden als dutsen die
men ter dood zendt zonder dat ze 't mogen weten. Arme, ellendige mensenkudde. . . . 't
Wordt winter. Scherpkoude wind. De Spaanse ziekte veroorzaakt op 100 gevallen 20, 25
sterfgevallen bij soldaten en burgers'.
I n de morgen van woensdag 6 november vertrok Van
Severen naar Sint-Laureins om de grens met Nederland
te bewaken. Hij was daar ingekwartierd bij een boer, waar
hij een aparte kamer had met pluimen bed. H ij las daar de
Middelburgse Courant en daarin stond dat er sprake was
van vredesbesprekingen. Op zaterdag 9 november was hij
in het dorp zelf gelogeerd in een grote herberg, waar hij 's
anderendaags vernam dat er vrede zou getekend worden.
Op 1 1 november ging hij terug naar Adegem, waar hij 's
avonds hutsepot at.8 Van Severen was officier bij het leger,
zeer Vlaamsgezind, had al veel moeilijkheden onder
'
vonden en werd gestraft met àegradatie. Later werd hij
leider van het Verdinaso. Op 20 mei 1 940 werd hij in
Abb.eville gedood.
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Nog enkele soldaten overleden i n het buitenland
Het waren: Alfons Dhont en Domien Van Caeseele.
Alfons Dhont was vanaf 1 O oktober 1 9 1 4 geïnterneerd in Nederland, eerst in Zeist en
later in Harderwijk. Hij stierf in het hospitaal van Harderwijk op 10 november 1 91 8 aan de
gevolgen van de Spaanse g riep en werd er op 1 3 november begraven.
Domien Van Caeseele overleed in het militair hospitaal van Durrington in Groot-Brittannië
en werd er geregistreerd als Amerikaanse soldaat met de naam ' Domian Van Caesele'.

Het is Volbracht !
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II Tim. IV 7 .

Heer geef aan zijne ztel d e eeuwige rust.

Alfons Dhont, gestorven in Harderwijk.

OHONTALFONS
0 Maldegem 27. 10. 1868 als zoon van Augustin en Rosa/ie Van den Bossche
x Nathalia Van Landschoot
Klas 1899 1 vrijwilliger met premie / 3e Jagers te voet
+ Harderwijk (NIJ 1 0. 1 1 . 1 9 1 8 / er begraven op 1 3. 1 1 . 1 9 1 8.

l

rn

VAN CAESEELE DOM/EN
Maldegem 02. 12. 1 895 als zoon van Eduard en Irma De Wispe/aere
Oorlogsvrijwilliger / lid van het Amerikaans leger sinds 2 1 . 1 1 . 1 9 1 7
+ Durrington (GB) 1 0. 1 1 . 1 9 18 en e r twee dagen later begraven.
0

Over soldaat Henri Tai ldeman u it Adegem is n iets bekend
Over Henri Taildeman weten we niets, noch datum noch plaats van overlijden. Hij werd
als vermist opgegeven en keerde in elk geval niet meer terug uit de oorlog. Zijn ouders
waren al overleden en zijn vier broers en zuster verlieten Adegem.

TAILDEMAN HENRI
0 Adegem 24. 12. 1873 als zoon van Jan Francies en Marie Louise Van Heyste
x Marie Louise Potvliege
Klas 1899 / 4e Linie
Overleden: plaats en datum onbekend.
Enkele soldaten stierven na de Wapenstilstand, i n 1 91 8 en 1 91 9
Het waren de soldaten: G uido Cromheecke, Louis Tensy, Edmond Caboor, Camiel
Vercruysse, Edmond Van de Geuchte, Louis Felix Potvliege, H ilarius Cherlet en Edgard
Verstringe.
G uido Cromheecke, op 1 2 september 1 91 4 in Linden bij Leuven zwaar gewond aan zijn
rechterarm door een schrapnel, werd toen gevangen genomen en naar een hospitaal in
Leuven gebracht. Daarna werd hij naar Duitsland gevoerd en werkte er in een
m u nitiefabriek van Krupp. Daar werd Guido zwaar ziek door een ernstige verkoudheid,
werd op 7 augustus 1 91 7 naar Leysin in Zwitserland overgebracht en op 24 juli 1 9 1 8 naar
Frankrijk. Op 1 4 november 1 91 8 stierf hij in het militair hospitaal van St.-Jean-Cap-Ferrat
( F) .
Louis Tensy, zoon van een gendarm, kreeg een longontsteking e n stierf o p 2 december
1 91 8 in Gent. Edmond Caboor werd ziek in het leger, kreeg verlof om naar huis te gaan
en stierf in Maldegem op 5 december 1 91 8 wegens een koude op de longen.
Camiel Vercruysse, op 1 2 augustus 1 9 1 4 in Halen gewond, werd op 28 augustus 1 91 4
ongeschikt voor de dienst verklaard. Ze hebben hem 'gebrekkelijk geslagen', liet zijn
vrouw later optekenen. Op 2 november 1 9 1 8 ging Camiel terug in dienst, maar diende op
1 december al naar het hospitaal Cabour in Adinkerke gebracht, waar hij op 9 december
overleed. Edmond Van de Geuchte, wonende· in Eeklo sinds 1 91 O en weduwnaar, werd
op 1 april 1 91 9 opgenomen in het militair hospitaal Porte de G ravelines in Calais, waar hij
op 1 5 juni 1 91 9 stierf.
Louis Felix Potvliege, student en brouwerszoon, werd gemobiliseerd op 1 augustus 1 91 4
en maakte de oorlog mee als lid van het 2 1 e Linie. Van 1 oktober 1 91 8 tot 3 januari 1 91 9
werkte hij bij de Militaire brouwerij van Duinkerke en daarna bij het Magasin de viande
conge/ée te Bressoux bij Luik. H ij bezweek op 1 4 maart 1 9 1 9 in het militair hospitaal Saint
Laurent in Luik aan een ziekte met een besmettelijk karakter.
Edgard Verstringe stierf op 27 augustus 1 91 9 in het hospitaal L'Océan in Vinkem na een
ongeval in het leger. Een medesoldaat schoot hem per ongeluk neer. Edgard leefde nog
één dag en vroeg dat zijn medesoldaat niet zou gestraft worden. Deze man woonde later
zijn begrafenis in Maldegem bij.

CROMHEECKE GUIDO
0 Oedelem 1 1. 09. 1893 als zoon van Pieter en Catharina Van Hul/ebus
Klas 1913 / 7e Linie
+ St. -Jean-Cap-Ferrat (F) 14. 1 1. 1918 I er begraven.
TENSY LOU/S
0 Maldegem 24. 03. 1894 als zoon van Guillaume en Colombe Govaert
Klas 1 9 12 / vrijwilliger / t e Linie / sergeant
+ Gent 02. 12. 1918 / begraven in Gent 1•
CABOOR EDMOND
0 Maldegem 1 7. 09. 188 1 als zoon van Jan Baptist en Philomena De Buck
x Romanie De Backer / Klas 190 1 I 4e Linie
+ Maldegem 05. 12. 1918 / begraven in Maldegem.
VERCRUYSSE CAM/EL
0 Maldegem 22. 04. 1887 als zoon van Pieter en Nathalia Van de Walle
x Elvira Longueville / Klas 1908 I 4e Linie
+ Adinkerke 09. 12. 1918 / begraven in De Panne.
VAN DE GEUCHTE EDMOND
0 Maldegem 25.08. 1887 als zoon van August en Nathalie Dhondt
Klas 1907 / 4e Jagers te voet
+ Calais (F) 15.06. 1919 (8.50 uur) / begraven in Calais.
POTVLIEGE LOUIS FELIX
0 Maldegem 13. 1 1. 1892 als zoon van Honoré en Maria Leenesonne
Klas 1912 / 2 1 e Linie
+ Luik 14.03. 1919 / begraven in Maldegem.
CHERLET HILARIUS
0 Maldegem 04. 03. 1894 als zoon van Jan Francies en Julie Verstraete
Klas 1914
+ Maldegem 05.07. 1919 (in ziekteverlof) / begraven in Maldegem-Donk.
VERSTRINGE EDGARD
0 Maldegem 19.05. 1894 als zoon van Camiel en Nathalia De Mey
Klas 1 9 14 / 4e Jagers te voet
+ Vinkem op 27. 08. 1919.
Maldegemse soldaten in het Amerikaanse en Franse leger
Soldaten bij het Amerikaanse leger waren: Alfons De Zutter, Petrus Lippens, Henri De
Blaey, Pieter Schelstraete, Camiel en August De Clerck, Louis Geirlandt, Edmond
Raeman, René en Paul Grammens, Henri Willemarck, Adolf Leers, Charles Louis Deyne,
Albert Deyne en René De Cock. Een andere bron vermeldt nog: Leonard Roets, Edmond
Veerman, Eduard Bruneel, Juliaan De Clerck en de al eerder genoemde Domien Van
Caeseele. Maurice Dobbelaere was lid van het Franse leger.
Ook Leopold De Roo wordt genoemd als lid van het Franse leger.
Gevangenen in Duitsland
Volgens een lijst begin 1 91 9 opgesteld voor de gouverneur van de provincie werden de
volgende personen in Duitsland gevangen gezet:

Graf van Camiel Vercruysse in De Panne.

Camiel Vercruysse.
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W.EES IN ,UWE OEBEl>EN IN DACHTIO
,
DE ZIEL VAN M IJNHEER

LOUIS 'FELIX CHARLES POT\rUEGE
ZOON VAN M IJNHEER

HONORË EN M EVR. MARI E·LEO N I E L E E N ESO N N E
goboron to ld aldogom , 7 November 1892 111 onrledon to Lni.k
in het llilham boSDitaal, getrooal on "ntorkl do6r de
genademiddelen VIJi oDJe llooder de H. lork, H llaart 1919.

Mijn God, hoe ondoorgrondelijk zlJn uwe rnad&
beslul len. Ons hnrte uloedt en breekt vnn droef
i.eid 1 Hoe hrng en hoe nnnhoudend hndden WIJ U
geheden, opdnL Gij onzen zoon 1 tm hroeder Joudet
�pnren I n dien •chrl k k e i•;ken oorloi: en G ij hebt ona
gebed verhoord. Onz" vreugde wn.s Wedergekéerd,
nu. \'ter Jaren vno lijden en strijden. En nil ootrukt
Ou he m op een• aan onze liefde. . hoe echrlkl<elUk
ie d e elng, die on• treft." doch Oll, mijn GOd. Gij
weet wanrom Gij •lnnt ; wij uulgen het hoorJ pn
onderwerpen one : Uw wil geschiede op de anrde
al• In den hemel 1
Teergelief<le Ouders, weest bedankt voor de
chrlstellJke opvoedlug, die gij m f) l:e•orgt'.I heb t ; h.
Clt
wna mijn troost op m 1.1n sterr bed . Weest bedl,IDl<\
,·oor de opofferingen , die gtj u om m l1n0ntwllle
�
troost t.eht. 0 ml;n God wees de 1llerkte, ne,B\oUl ,
en dR beloonlng voor Vader en M oeder e n
broeder en znetors, blijft altijd hUDD&
•• \
bidt voor mij en I k zat voor u hhldeD en �e
:n'ti
wij Wflderom te zanten veroenlgd zJJnIn
1,
•
en dun geen ecbeh1en meer.

Il\\"
!lû,t.I t��ll
vur\J'<>q8\I01i,
•uilen

(len,p�
11(1.

Zode Harten van Jezus en· Marla�..;-;(cst mlfn c

toevlucht.

·----..."."___..
•

".�:"_ !:
..

, ·

___

ow dai:-.

!'.,:.,. 0 .,.4o,,.
. i<..,;;;i 4-

Dtttkk. Standatrl, Nfr*J,
1

Graf van Leopold De Vlieger in Houthulst.

GELOOFD ZIJ JEZUS ·CllRISTUS. AMEN.

BJD

4

1-

VOOR

DE

VAN

E D M O N.D

SOLDAAT BIJ llET

Z I EL

CABOOR

BELO:SCH LEGER

cchti;enoot van
RÖman i e De Backer

i:tboren l t Clryl, tltn 2 7 Srplrmbrr 1881, m aldnnr
,:odvr11clltif: in den Heer onl.dupcn, den 5 fJcccm
ber J9i/J, versterkt door de HH. Sncru111 t 11frn.

was

Edmonc1
een ge trouwe ccht).!'cnoot, een tee·
Ucre en zorgvone v.:1dcr, eer. d:1ppcr vallcrlanc.Jcr.
Werkzaam en icvcri>! wi st hij de �toffclij k c belan�
n
o
rc
�l�� :�l�i k .'\ �"·
J�� zÏfndc��
te doen
Zijne k i nderen waren ' t voor·
zijner beste zori.::e n : hij was immers ovcrtuf�d
da-t de J.!oedC! opvocd i n i,: t.lcr jcu.,;d t e vjnden i s i n 't
.
rei:clmatii: bijwonen der school.
Oe wrccde oorlol!, helaas, kwam hem aan he t
huiselijk lc\'Cn ontr c � k c n om zij11cn di e ns t a; i n ' 1
heproc fL•c vaderland Ic >chcn k c n , c n na volbrachten
phcht zou h ij hoopvol zijne vorii:c bczi � h ellen her
nemen.
de 111cnsch wil<! en God bc>ch i k t !
Eent on verhiddclijke ziekte overviel hem e n ver
hrak zijn kloek licha:u11si?:estcl : zoo wanr is het
hrt geluk op deze wereld verdwijnt op het oo�e n
blik
111cn h e t
te bezitlcu.
�1. ijne d u u rhare echti:: c nootc, i k hen aan uwe
oog-en m:1:i.r ni et nan uwe liefde vcrdwcnt:n en h�
houcJ het J.:C"heu�cn van uwe stanUvastii:;c verkleefd
heid. De
i s wel
e n rujnlijk. m�ar
de oordeel en
ondoor<lrinJ.:haar. Hef \'OI
c o
n
zor� voor onze
��cfc �c� e � G1� v1�gr
.Mijn jezus, bnrmllarllglleid.
I OC dni:. a f l .
Men bidd� û e Akten.
7 jaren en 7 quadr. a l l .

J�'ri;fz�n�ij�r��z���e
ontldl'men.
werp

t1'ii\��1l 5

Uoch

oat

dat

meent

schcid1�a.:
h:wsti:.:
uods zijn

l��1ij�e�a���J1 1

H.

J.

P.

Edmond Caboor.

Graf van Hilarius Cher1et in Donk.

Hilarius Cherlet.

Drukk. Slandaerl, Mntttri:cm .

Nog enkele Maldegemse soldaten, gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog

Stierven

voo r

België

Pieter Venas.

Mil itaire begraafp laats in Adinkerke, met

o.a

d e graven van Octaaf Dalle en Richard De Ba ts.

NAAM
1 . Moerman Serafien
2. De Lille Victor
3. Savat Louis
4. Van Caeseele Hippoliet
5. De Mauw Virginie
(vrouw Boterberghe)
6. Martens Camiel
7. De Love Edmond
8. De Love Henri
9. Coens Richard
1 0. Terny Emma
(x Charles Louis Meire)
1 1 . Thys René
1 2. Van Laecke Augustien
1 3. Van Maldegem Eduard

D U U R EN VERBLIJ FPLAATS (in 't buitenland)
*. 1 2. 1 91 5 tot 28. 1 2. 1 91 6 / overleden in Holzminden.
1 4. 1 2. 1 91 4 tot 02. 1 2. 1 91 8 / verbleef in Giessen,
Holzminden en dan Zwitserland.
1 6.05. 1 9 1 8 tot 01 .02. 1 91 9 /
verbleef in Görlitz en Straatsburg .
28. 1 0 . 1 91 6 tot * . 1 2. 1 91 8 / verbleef in Celle en Soltau.
1 6.02. 1 91 6 tot 31 . 1 2. 1 9 1 8 / verbleef in Holzminden
en dan in Frankrijk.
22. 1 1 . 1 9 1 6 tot 1 0.02. 1 91 7 I verbleef in Gerben.
07.05. 1 9 1 5 tot 25. 1 1 . 1 9 1 8 / verbleef in Sennelager.
07.05. 1 9 1 5 tot 1 5. 1 1 . 1 91 8 / verbleef in Sennelager.
07.05. 1 9 1 5 tot 1 5. 1 1 . 1 91 8 / verbleef in Sennelager.
28.07. 1 91 7 tot 28. 1 1 . 1 91 8 / verbleef in Siegburg .
1 7.05. 1 91 5 tot 23. 1 2. 1 9 1 8 /
verbleef in Wienzin en Holzminden.
26.04. 1 9 1 8 tot 09. 1 1 . 1 9 1 8 /
verbleef in Aken en Schlinburg .
08.05. 1 91 5 tot 20. 1 2. 1 91 8 / verbleef in Sennelager.

6. EPILOOG
Bij de Eerste Wereldoorlog waren alle continenten betrokken en slechts een beperkt
aantal landen nam geen deel aan de oorlog.
Het was ook de eerste oorlog die zoveel slachtoffers maakte. Dat kwam vooral door het
massaal gebruik van mechanische middelen zoals het moderne geweer, de verbeterde
machinegeweren, de nieuwe superkanonnen en later de tanks en vliegtuigen. Het
aanwenden van gifgas was ook een belangrijke factor, maar vooral de niet aangepaste
oorlogstactiek veroorzaakte het g rote aantal doden. Het massaal inzetten van soldaten
voor het veroveren van een beperkt gebied was onverantwoord. Duizenden en duizenden
soldaten uit beide kampen werden meedogenloos weggemaaid door machinegeweren. I n
verhouding had België maar een beperkt aantal slachtoffers. Maar cijfers zijn relatief, d e
werkelijkheid i s dat in Adegem, Maldegem e n Middelburg samen 9 5 soldaten, daar
geboren of er wonende, hun leven lieten. In veel gevallen l ieten ze een vrouw en kinderen
na, maar bijna altijd een treurende vader en moeder. Het menselijke leed veroorzaakt
door de Eerste Wereldoorlog was enorm .
Noten
1 Gemeentearchief, Aanplakbrief Landbewerking, d.d. 1 1 februari 1 9 1 8.
2 De Lille Gabriêl, Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 1 91 4- 1 9 1 9, uitgave 1 973.
3 Gemeentearchief, Maldegem, nr. 2444.
4 Gemeentearchief, Maldegem, nr. 2392.
5 De Lille Gabriêl, Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 1 9 1 4- 1 9 1 9, uitgave 1 973.
6 Van Severen Joris, Die vervloekte oorlog: dagboek 1914-19 18, Kapellen, 2005.
7 Wilssens Danny, medewerker In Flanders Fields Museum, leper, opsteller van de gegevensbank gesneuvelden
1 9 1 4- 1 9 1 8.
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Het monument voor de gesneuvelden op de Markt in Maldegem.

Monument in Kleit voor de Kleitse gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.
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Gedenkplaat aan de voorgevel van de kerk van
Adegem voor de Adegemse gesneuvelden.

Gedenkplaat voor de Middelburgse overledenen
in de Eerste Wereldoorlog.

Gesneuvelde soldaten van Adegem, Maldegem en Middelburg in WO
NAAM SOLDAAT
EN -DATUM
Van Hvfte Camille
Van Basselaere Arthur
Coooens Henri
Boterman Emiel
Poppe Pieter
Van de Walle Edmond
Coloaert Eduard
Van Landschoot Alfons
Willems Adolf
De Smet Auqust-Francois
Van Landeaem Leooold
Van den Neste Medard
Van Soevbroeck Achiel
Roelands Auqust
Martlé Jozef
De Brabander Prudens
Masson Armand
Ardeel Theoohiel
Coens Henricus
Van Oost Auquste
De Zutter Leo
Van Kerrebroeck Camille
Sekeet Charles Louis
Van Kerckhove Camiel
De Baets Auqust
Pieters Petrus
Van Landschoot Elias
Van Vooren Alfons
Laurevns René
Bordes Polydore
Van den Bossche Emile
De Bruvckere Camiel
Bilae� Alfons
Lootens Cvriel
De Coninck Jules
Meire Jozef
De Mevere Gerald
Temmerman Henri
De Smet Auqust
Willems Euaeen
De Smet Hector
De Roo Leopold
Debruvne Jozef
Stul Richard
Braet Edmond
Landuv1 René
Venas Pieter
Baute Cvriel
Goossens Jacobus André
Rieberqhe Gustaaf
Vanhecke Alfons
Mouton Edmond
De Baets Richard
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GEBOORTEPLAATS
DATUM & PLAATS OVERLIJDEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Adeaem 9 seotember 1 89 1
Adeaem 26 oktober 1 889
Maldeaem 29 april 1 893
Middelburo 1 6 augustus 1 893
Moerbeke 12 seotember 1 887
Adeaem 1 7 iuli 1 890
Adeaem 7 november 1 890
Maldeaem 2 1 mei 1 883
Maldeoem 1 4 iuli 1 889
Adeqem 7 mei 1 890
Maldeaem 1 6 november 1 880
Maldeaem 19 april 1 893
Maldeaem 28 iuni 1 893
Eeklo 1 2 oktober 1 893
Maldeqem 11 aoril 1 892
Maldeaem 23 iuli 1 89 1
Schoore 1 4 seotember 1 892
Maldeaem 5 december 1 883
Siisele 22 oktober 1 891
Adeqem 1 2 december 1 875
Maldeaem 11 december 1 889
Maldeaem 11 mei 1 885
Maldeaem 6 ·mei 1 892
Maldeoem 3 augustus 1 892
Adeaem 7 februari 1 893
Adeaem 23 februari 1 886
Maldeaem 31 oktober 1 894
Adeoem 1 5 aoril 1 887
Maldeaem 23 auqustus 1 891
Stene 27 seotember 1 892
Maldeaem 23 november 1 889
Adeqem 1 6 februari 1 892
Brugge 1 7 se�tember 1 894

1 9 1 4 auaustus 6 in Ouqrée
1 9 1 4 auoustus 6 in Ouarée
1 9 1 4 auqustus 1 2 in Halen
1 9 1 4 auqustus 1 2 in Halen
1 9 1 4 augustus 1 8 in Neerlinter
1 91 4 auaustus 18 in Oolinter
1 91 4 auqustus 22 of 23 in Bioul
1 91 4 auqustus 24 in Bioul
1 91 4 auqustus 24 in Haacht
1 91 4 auaustus 26 in Wesoelaar
1 91 4 auqustus 29 in Pesches
1 91 4 september 1 2 in Beiqem
1 91 4 september 1 2 in Eppeqem
1 9 1 4 seotember 1 4 in Antweroen
1 9 1 4 seotember 30 in Rumst
1 9 1 4 oktober 1 / 2 in St.-Katheliine-Waver
1 9 1 4 oktober 2 in Walem
1 91 4 oktober 5 in Lier
1 91 4 oktober 5 in Rumst
1 91 4 oktober 7 in Nazareth
1 91 4 oktober 1 2 in Bruaae <vermistl
1 91 4 oktober 1 9 in Perviize
1 91 4 oktober 1 9 / 20 in Lombardsiide
1 91 4 oktober 20 in Lombardsiide
1 91 4 oktober 20 in Oostkerke
1 91 4 oktober 21 of 22 in Ramskaoelle
1 91 4 oktober 23 in Ramskapelle
1 9 1 4 oktober 24 in Perviise
1 91 4 oktober 24 in Veurne
1 9 1 4 oktober 29 in St. Omer (F)
1 9 1 4 november 1 in Adinkerke
1 91 4 november 1 0 in Diksmuide
1 91 4 november 19 in Avranches (F)

Maldeaem 1 6 iuli 1 891
Maldeaem 25 december 1 890
Maldeaem 25 februari 1 889
Maldeqem 1 5 februari 1 892
Maldeaem 23 mei 1 894
Maldeaem 27 april 1 882
Maldeoem 28.02.1 892
Maldeaem 27.04 . 1 887
Maldeaem 26 ianuari 1 869
Maldeaem 6 december 1 893
Adegem 29 november 1 888

1 91 5 februari 3 in De Panne
1 9 1 5 februari 6 in Calais
1 91 5 maart 1 4 in St.-Pol-sur-Mer IFl
1 9 1 5 maart 27 in Hooastade
1 9 1 5 aoril 1 2 in Alverinaem IForteml
1 9 1 5 april 25 in Hooastade
1 9 1 5 mei 1 7 in Rennes (F)
1 9 1 5 iuli 6 in De Panne
1 9 1 5 juni 1 O in Hebuterne (F1
1 9 1 5 auoustus 5 in Hooastade
1 9 1 5 oktober 20 in Oostkerke

Maldeaem 29 iuli 1 894
Maldeaem 1 7 iuli 1 890
Maldeaem 1 6 iuni 1 888
Maldeaem 8 iuni 1 893
Maldeaem 6 seotember 1 890
Maldeaem 21 iuli 1 890
Maldeaem 20 februari 1 893
Ursel 7 iuni 1 889
Maldegem 30 augustus 1 893

1 9 1 6 februari 4 in Oostkerke
1 9 1 6 maart 7 in Geile !Duitsland)
1 9 1 6 iuni 6 in Kivitawe (Oost-Afrika\
1 9 1 6 iuli 2 in St.-Jacobskaoelle
1 91 6 auaustus 25 in Moêres IFl
1 9 1 6 oktober 1 8 in Pariis
1 9 1 6 december 1 in Zuidschote
1 91 6 december 9 in Kaaskerke
1 91 6 december 23 in De Panne

0

Dalle Octaaf
De Wispelaere Jules
Calle Alfons
Grommen Richard
De Laere René
Dhoore Emiel
Bonne Auaust
Boterberae Amatus André
De Ceuninck Remi
Baute Willem
De Vusser Jules

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Matthvs Jozef
Ternv Michael
De Groote Auçiust
Willems René
De Bruvcker Adolf
Van Landschoot Edmond
Verstrynqe Hippoliet
Koussemaker Honoré
Spillebeen Edmond
Ginneberçie Cyriel
De Vleeschauwer Jules
Perauv Louis-Joseph
Grison Camille
Van Haecke Theophiel
De Vlieoer Leooold
De Grande Eduard
De Voaelaere Camille
De Devne René
Dedeyne Prosper
Schelstraete Robert
Dhont Alfons
Van Caeseele Domien
Cromheecke Guido
Tensv Louis
Caboo r Edmond
Vercruvsse Camiel
Van de Geuchte Raymond
Potvlieae Louis Felix
Cher1et Hilarius
Verstrinae Edaard
Taildeman Henri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

°

Maldeaem 1 3 maart 1 894
Adeaem 30 juli 1 893
Middelburq 3 november 1 860
Maldeaem 8 november 1 889
Adeaem 7 aoril 1 891
Maldeaem 29 oktober 1 887
Adeçiem 1 2 mei 1 892
Maldeaem 25 juni 1 895
Maldeaem 9 februari 1 893
Maldeaem 1 1 september 1 894
Maldeçiem 7 april 1 894

1 91 7 januari 6 in Kaaskerke

Sijsele 5 november 1 894
Maldeaem 14 december 1 894
Eeklo 7 december 1 881
Maldeaem 22 mei 1 895
Middelbura 1 2 december 1 893
Maldeaem 1 7 mei 1 894
Maldeçiem 1 8 maart 1 893
Middelbura 3 iuli 1 89 1
Adeaem 1 maart 1 884
Adeçiem 1 2 april 1 891
Maldeqem 1 2 januari 1 897
Maldeaem 22 oktober 1 882
Adeaem 21 januari 1 896
Maldeçiem 1 8 februari 1 888
Adeaem 21 september 1 893
Maldeoem 7 februari 1 894
Adeçiem 1 februari 1 893
Maldegem 1 7 oktober 1 891
Maldeaem 30 december 1 894
Maldeçiem 1 2 oktober 1 893
Maldegem 27 oktober 1 868
Maldeaem 2 december 1 895
Oedelem 11 september 1 893
Maldegem 24 maart 1 894
Maldeaem 1 7 seotember 1 88 1
Maldeçiem 22 april 1 887
Maldeaem 25 auçiustus 1 887
Maldeaem 1 3 november 1 892
Maldeçiem 4 maart 1 894
Maldeaem 1 9 mei 1 894

1 9 1 8 februari 4 in Kaaskerke

Adegem 24 december 1 873

1 9 1 7 januari 1 6 in Caen
1 9 1 7 februari 23 in Calais (F)
1 9 1 7 mei 1 3 in Adinkerke
1 9 1 7 juni 1 3 in Lampernisse
1 9 1 7 juli 1 in Stuivekenskerke
1 9 1 7 seotember 1 2 in Rosendaal (F)
1 9 1 7 oktober 31 in Vinkem
1 9 1 7 november 1 6 in Amsterdam
1 9 1 7 december 4 in Diksmuide
1 91 7 december 1 5 in Kaaskerke

1 9 1 8 maart 27 in Mesnil (F)
1 91 8 april 2 in Steenkerke
1 9 1 8 mei 21 in Oostduinkerke
1 9 1 8 juni 7 in Cao Ferrat (F)
1 9 1 8 auçiustus 20 in Dieooe (F)
1 91 8 september 6 in Bouloçine (F)
1 9 1 8 seotember 1 4 in St.-Michel (F)
1 91 8 september 20 in Pollinkhove
1 9 1 8 september 28 in Poelkapelle
1 91 8 september 29 in Poelkapelle
1 9 1 8 oktober 2 in Zarren
1 9 1 8 oktober 2 in Westrozebeke
1 9 1 8 oktober 6 in Staden
1 9 1 8 oktober 6 in Staden
1 9 1 8 oktober 7 (vermist)
1 9 1 8 oktober 1 2 in Adinkerke
1 9 1 8 oktober 1 4 in Moorslede
1 9 1 8 oktober 28 in Brugge
1 91 8 oktober 31 in Bruaae
1 9 1 8 november 1 O in Harderwij k (NI)
1 91 8 november 1 O in Durrington (GB)
1 9 1 8 nov. 14 in St.-Jean-Cao-Ferrat
1 9 1 8 december 2 in Gent
1 9 1 8 december 5 in Maldeçiem
1 9 1 8 december 9 in Adinkerke
1 91 9 juni 15 in Calais (F)
1 9 1 9 maart 1 4 in Luik
1 9 1 9 juli 5 in Maldeaem
1 9 1 9 auçiustus 27 in Vinkem

1.

. .

/ op schip naar Engeland

Volgens deze lijst stierven er in de Eerste Wereldoorlog 95 soldaten van onze gemeenten, er geboren of er
wonende. Eén was vermist, plaats en datum onbekend.
Jaar
1914
1915
1916
1917
1918
1919

Aantal doden
33
11
9

11
26
4

De molen van Balgerhoeke
Deze detailopname, daterend van vóór 1 872, werd gemaakt
door Polydore Lippens uit Eeklo. Toen bevond de molen zich
nog op de oostelijke oever van het Schipdonkkanaal. De
plaats kan nu omschreven worden als rechtover de huidige
kerk van Balgerhoeke. Hij stond toen ook al op het
grondgebied van Adegem, maar werd in 1 872 een paar
honderd
meter
westwaarts
verplaatst
naar
de
Staatssteenweg in Adegem (nu Oude Staatsbaan). Daar
werd hij in oktober 1 91 8 kapotgeschoten en nooit meer
hersteld. Hij was eigendom van de familie Ty1gadt.
BAt..G ERl-IOEKE
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Panorama

Midden en onderaan: het erg beschadigde Balgerhoeke in 1 9 1 8.
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Jozef Dobbelaere

Op 1 9 oktober 1 91 8 greep in Maldegem de Slag van Burkel plaats, een gevecht tussen
oprukkende Belgische en terugtrekkende Duitse soldaten . In de volgende dagen werd de
strijd voortgezet en werd hard gevochten aan het Schipdonkkanaal. Op het g rondgebied
van Adegem en Maldegem sneuvelden meer dan 1 50 Belgische soldaten. Ook enkele
burgers lieten het leven tijdens bombardementen.
1 . H ET BELGISCHE OFFENSIEF VANAF 28 SEPTEMBER 1 91 8
Een gedeelte van Vlaanderen bevrijd door Legergroep Vlaanderen
Koning Albert kreeg de leiding van de Legergroep Vlaanderen bestaande uit Belgische,
Franse en Britse soldaten. Stafchef werd de Franse generaal Degoutte, die zijn eigen staf
meebracht en in feite afhing van de Franse maarschalk Foch . De consequentie was dat
de koning niet meer vrij over zijn eigen leger beschikte, maar gelet op de omstandigheden
maakte hij daar geen bezwaar meer tegen. Het Belgische leger bestond uit ongeveer
1 20 000 goed bewapende manschappen en was klaar voor de strijd.
De soldaten kregen op vrijdag 27 september het bericht dat ze de volgende ochtend
moesten aanvallen. Op sommige plaatsen kregen ze wijn en sterke drank en de raad nog .
eens te schrijven naar hun familie. Elk kreeg als proviand een half brood, twee blikjes
ingelegd vlees, vier grote beschuiten, veldflessen gevuld met koffie en als munitie een
voorraad van 1 20 kogels en enkele handgranaten.
Op zaterdag 28 september om half zes in de morgen startte het eindoffensief van het
Belgische leger. De Legergroep Vlaanderen, verdeeld in de G roepering Noord, Centrum
en Zuid, viel aan in het noordelijkst deel van het front, tussen Diksmuide en l eper. De te
veroveren gebieden waren de heuvel van Merkem, het bos van Houthulst, de kam van
Passendale en de hoogten van Geluveld en Zandvoorde, waarna diende opgerukt naar
Brugge.
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Een g root probleem was de toestand van het terre i n , zeer drassig, zonder
herkenningspunten en zonder wegen. Daardoor had de artillerie het lastig om de voorlinie
te volgen en het oprukken van het leger verliep dan ook moeizaam.
I n feite was de artillerie in deze fase te zwak en gaf ze te weinig ondersteuning.
Na ruim een week was men slechts 1 2 à 1 5 km gevorderd. Noodgedwongen laste de
legerleiding een rustpauze in van 5 tot 1 0 oktober. Zo kreeg de artillerie en de
bevoorradi ngsdienst de gelegenheid beter aan te sluiten.
I n die beginfase waren 6000 Duitse soldaten gevangengenomen en ongeveer 250
kanonnen buitgemaakt. De krijgsgevangenen vertelden dat hun moreel sterk gedaald
was. Ze voelden dat de geallieerden stilaan de bovenhand kregen.
Van 1 1 tot 1 3 oktober schoof de legerleiding nieuwe manschappen naar voren met het
doel op 1 4 oktober aan te vallen en Torhout en Tielt te veroveren. Het oprukken ging nu
vlotter, omdat het terrein minder beschadigd was en beter berijdbaar voor de zware
artillerie. Volgens de gemaakte afspraken mochten de soldaten maar honderd meter in
drie minuten afleggen, zodat de artillerie kon volgen en niet op de eigen manschappen
zou vuren.
De D uitse troepen boden sterk weerwerk. Vooral de luchtmacht was zeer actief en
bestookte regelmatig de Belgische troepen met bommen, sommige gevuld met gifgas.
Het Duitse front doorbroken
Op 1 4 en 1 5 oktober werd het Duitse front op enkele plaatsen doorbroken. De
achtergebleven Belgische divisies achter de IJzer kregen nu bevel hun stellingen te
verlaten en mee op te rukken. De vijandelijke troepen ontruimden in versneld tempo de
kust. Op 1 7 oktober zaten ze al op de lijn Brugge-Tielt. De volgende dagen trokken ze
richting Leie en Schipdonkkanaal.
Op de baan Brugge-Gent was het een gerij van jewelste bij de terugtocht van de Duitse
troepen. Hun wagens waren overvol geladen, niets wilden ze achterlaten, desnoods
vernietigden ze alles.
2. DE TOESTAND IN EN ROND MALDEGEM
EIND SEPTEMBER EN BEGIN O KTOBER 1 91 8
Aan de hand van dagboeken en geschriften van tijdgenoten volgen we het wel en wee
van vooral de burgers in Adegem en Maldegem. In 't Getrouwe Maldeghem verscheen
van januari tot maart 1 9 1 9 een relaas van de gebeurtenissen vanaf eind september tot
eind oktober 1 9 1 8. Deze bron werd door Gabriël De Lille gebruikt voor zijn boek
'Maldegem in Beeld en Schrift, deel VII, 19 14- 191g. De Lille maakte de oorlogsjaren in
Maldegem zelf mee, zodat zijn persoonlijke herinneringen in voormeld boek van grote
waarde zijn.
Een andere belang rijke bron was de afstudeerscriptie van onderluitenant Raemdonck
van de Koninklijke Militaire School. Deze was getiteld 'Maldegem en de laatste Belgische
Cavaleriecharge tijdens het eindoffensief van 1918 ( 1 991 -1 992).
We haalden ook informatie uit 'Familieaantekeningen - Oorlogsdagboek' van August Van
den Neste en 'Korte bijdrage tot de geschiedenis van Eecloo onder het Duitsch beheer
(October 1914 - October 1 9 1 B}' van Pius Ryffranck.
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Adegem en Maldegem werden op 20 oktober bevrijd, maar Eeklo bleef bezet tot 2
november. Voor de burgers maakte dat een g root verschil. Daarom wordt af en toe
verwezen naar de toestand in Eeklo.

Terugkeer van tewerkgestelde arbeiders
Op 29 september en volgende dagen kwamen de Maldegemse opgeëiste arbeiders terug
van de kust met het nieuws dat aan de IJzer een helse beschieting aan de gang was. Het
waren de arbeiders tewerkgesteld in Oostende, Stene, Klemskerke en Blankenberge.
Ook veel burgers uit het noorden van het land ontvluchtten hun dorp wegens de
dreigende gevechten.
Doortocht weerbare mannen op 2 oktober
Weerbare mannen uit de kuststreek werden door de Duitsers vooruitgedreven om te
beletten dat ze soldaat zouden worden bij het Belgische leger. In de voormiddag van 2
oktober kwamen mannen uit Westkapelle, Knokke en Heist in Maldegem aan , gevolgd in
de namiddag door die uit Blankenberge, Wenduine, Nieuwmunster en Houtave.
Nog later passeerden die van Oostende, die de Vlaamse Leeuw zongen en een
spotliedje over keizer Wilhelm zoals ' Den Keizer Willem met zijn pin, hij moet den Yzer
in'.
Na deze doortocht volgden konvooien met koeien en schapen uit het noorden. Op 4
oktober passeerden de weerbare mannen uit Gistel en Snellegem en in de late namiddag
die van Brugge. Aan het hoofd van hun g roep droegen zij de Belgische en de Franse
vlag.
Aan de hand van de woonplaats van die mannen kon men opmaken hoever de Duitsers
al teruggeslagen waren.
Het vliegveld in de Warmestraat in Maldegem
Duitse vliegtuigen landden op 4 oktober op het vliegveld in de Warmestraat. De piloten
kwamen van Gistel, waar het vliegveld door Belgische piloten was overgenomen.
De Duitsers landden in de Warmestraat met vooral verkenningsvliegtuigen, kleine
tweedekkers. De piloten hadden hun mess in het Kasteeltje i n de Noordstraat.

Duitse bommenwerper in de Eerste Wereldoorlog.

Intrek van de staf van de Duitse Marine i n Eeklo
De staf van de Duitse Marine installeerde zich op 4 oktober in een paar villa's in Eeklo.
De stad werd nu regelmatig gebombardeerd met enkele doden tot gevolg. Veel
vluchtel ingen uit de kuststreek, vooral jonge mensen, bezweken in het hospitaal aan de
g�volgen van de Spaanse griep.
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Op 4 oktober kregen de weerbare mannen het bevel Eeklo te verlaten. Ze vertrokken 's
anderendaags, maar een dag later werden ze al teruggeroepen. Ze waren immers nodig
voor de verdedigingswerken aan het Schipdonkkanaal.
Plannen voor wegleiding van het vee u it Maldegem
Op 5 oktober maakten de Duitsers een plan op om het vee weg te voeren uit Maldegem.
Het volgende mocht men behouden : 40 goede melkkoeien (waarvan de melk bestemd
was voor de kinderen en de zieken in het klooster), één geit per familie, rundvee jonger
dan drie maanden en de meeste varkens.
Het transport was als volgt geregeld:
* dinsdag 8 oktober voor het gedeelte ten noorden van het Leopoldkanaal: alle
runderen, geiten en schapen en 50 varkens zwaarder dan 40 kg.
*
woensdag 9 oktober voor het deel tussen Leopoldkanaal en de hoofdstraat: alle
runderen, geiten en schapen en 1 20 varkens zwaarder dan 40 kg. Met hoofdweg werd
wellicht de oude baan Brugge-Gent bedoeld.
* donderdag 1 0 oktober voor het gebied ten zuiden van de hoofdstraat en ten westen
van de baan Maldegem-Knesselare: alle runderen, geiten en schapen en 1 20 varkens
zwaarder dan 40 kg.
* vrijdag 1 1 oktober voor het gebied ten zuiden van de hoofdweg en ten oosten van de
baan Maldegem-Knesselare: alle runderen, geiten en schapen en 1 20 varkens
zwaarder dan 40 kg.
Men moest voedsel voor 36 uren meenemen voor de varkens en de geiten. Als trekdieren
dienden runderen te worden gebruikt. De nodige weerbare mannen zouden op maandag
7 oktober als begeleider aangeduid worden.
Het vee mocht niet op straat blijven staan. Het werd verzameld op de weide van weduwe
Van Damme in de Gentse Steenweg.
Vertrek Maldegemse weerbare mannen
Op 6 oktober werden de mannen aangemaand zich klaar te houden om 's anderendaags
te vertrekken. Volgens de aanplakbrieven gold dit voor de mannen geboren tussen 1 5
oktober 1 901 en 1 5 oktober 1 872.
Op maandag 7 oktober begon de uittocht; meer dan duizend mannen moesten Maldegem
verlaten in blokken van tweehonderd vijftig man. Maar toen de vierde colonne aan de
beurt was, zei de Duitse bevelhebber dat het nu genoeg geweest was en dat deze laatste
groep naar huis mocht. De eerste twee colonnes werden onderweg een korte tijd
opgesloten in een weide op de weg naar Adegem, maar tegen de avond waren ze
allemaal thuis. De derde colonne marcheerde tot in Eeklo en werd in de fabriek van Enke
ondergebracht.
Eeklo vanaf 9 oktober Operationsgebiet
Op 9 oktober werd Eeklo Operationsgebiet, wat meebracht dat de verplaatsing van de
bevolking zeer beperkt was en alleen mogelijk als men een speciale pas had.
Vele weerbare mannen uit de kuststreek keerden naar huis terug en iedereen dacht dat
de Duitsers aan de winnende hand waren.
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Verdedigingswerken aan het Schipdonkkanaal
Du itse soldaten en weerbare mannen uit Eeklo werkten vanaf 1 O oktober koortsachtig

aan de verdedigingswerken langs het kanaal. De soldaten hielden zich vooral bezig met
het versterken van bruggenhoofden en het aanbrengen van prikkeldraad.
Loopgraven werden in allerijl gegraven en alle bomen tot 1 m boven de g rond afgekapt.
I ndertijd lagen er langs het Schipdonkkanaal nog veel hopen uitgedolven grond of sturten,
zeer geschikt voor de verdediging.
Wie het wou, kon op 1 2 oktober van de Duitsers enkele koeien ter bewaring krijgen, op
voorwaarde dat in ruil voor de melk de dieren gevoederd werden . Op 13 oktober was
Eeklo exact vier jaar door de Duitsers bezet.
Boven het Meetjesland was er opmerkelijk veel vliegverkeer en de kans om bij een
bombardement gekwetst of gedood te worden, was reëel.
Maandag 1 4 oktober 1 91 8: vier jaar na hun komst
Op 1 4 oktober was het juist vier jaar geleden dat de Duitsers voor de eerste maal i n
Adegem e n Maldegem aankwamen.
Op het vliegveld aan de Warmestraat werd het zeer druk. De Duitse piloten verklaarden
onomwonden dat hun troepen zich verder moesten terugtrekken. Het Marine Ersatz
Depot verliet in allerijl Maldegem en trok te voet naar Antwerpen.
De baan Brugge-Gent zat op 1 5 oktober vol met terugtrekkende Duitse troepen, een
stroom van paarden, wagens en manschappen . Afweerkanonnen werden aan het station
opgesteld.

Alle manspersonen, geboren van 15 Oktober 1 868 tot 1 5 Oktober 1903
"i� geen wit brieQe met toelating van verblijf bekomen hebben en die per'.
11

geene bezittèrs van rundvee zijn, moeten zich morgen DONDERDAG
1 7 OCTOBER 1 9 1 8, om 1 1 uren voormiddag, op de weide der Weduwe
r 1 -"-- �-�
�. Gentsche Steenweg, tot wegvoeren bevinden.

-�,!ijk
1

-r '

Gepak en et.en voor 2 dagen zijn mede te brengen, alsook het eenzelvig

b.�!dsbewijs en de controolkaarten.

D E KOMMANDANTUR.

MALDEGEM, 16 Oktober 1 9 1 8.

Veel vliegtuigen boven Maldegem
Veel geallieerde vliegtuigen vlogen op 1 6 oktober boven Adegem en Maldegem, gelukkig
werden geen bommen gegooid. Duits afweergeschut kwam in actie. Burgers vluchtten in
de kelders en de werklieden op het veld legden zich uit voorzorg plat op de grond. De
Duitse piloten werden loslippig. Ze vertelden dat Gistel vol met Belgische vlaggen hing en
dat de oprukkende troepen al in Oostende waren.
Om 4 uur in de namiddag werd bekendgemaakt dat de jonge mannen van Maldegem zich
's anderendaags moesten verzamelen op de weide van weduwe Van Damme aan de
Gentse Steenweg om weggevoerd te worden.
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Een nieuwe aanmaning voor de weerbare mannen
De Maldegemse weerbare mannen kwamen niet opdagen. De Kommandantur
verspreidde een nieuwe aanplakbrief, ook deze keer zonder gevolg .

.IBKBNDMAKINGi

Op Vrijdag 18 October 19 1 8, om 8 ure voormidda�, moeten
all!l weerbare mannen van 1 5. l 0.68 tot 1 5. 1 0. 1 903 geboren en die noorde
J ijk de baan Brugge-Eecloo wonen, op de weide der Weduwe VAN DAMME
zjch bevinden. Pak en eten voor 2 dagen zijn mede te brengen. De landbou'.
wers verschijnen eveneens en drijven alle runddieren en schapen mede.
Op Zaterdag, � 9 0ctober 1 9 1 8, zal dezelfde wegbr1mging
" gedeelte der straat Brugge-Eecloo. Verzamel·
geschieden voor het zmdel!Jk
plaats 's voormiddags, om 8 ure, bij Weduwe VAN DAMME.
De weerplichtige mannen, die een bewijs der Kommandantur tot blijven
ontvangen hebben, zijn uitgezonderd .
. MALDEGEM, 1 7 Okto ber 1 9 1 8.

DE K O M MANDANTUR.

Aanval Belgische vliegeniers
I n de namiddag van 1 7 oktob·er vielen Belgische vliegeniers een bataljon Duitse soldaten
aan op de weg van Brugge naar Maldegem ter hoogte van de wijk De Dijken in Sijsele.
Ook was er een aanval op een trein met Duitse soldaten tussen de Kroone en het kasteel
van burgemeester Rotsart de Hertaing. Er vielen enkele doden; de gekwetsten kregen
verzorging in het klooster van de zusters maricolen op de Markt.
Door de gespannen toestand werden de Duitsers kregelig en diende het gemeentehuis te
worden ontruimd en werd alles ordeloos overgebracht naar particuliere huizen. De
papieren van het gemeentebestuur werden naar de winkel van Richard Cuelenaere
(Noordstraat 52) gebracht en die van het politiecommissariaat naar het huis van de
kinderen Van de Wiele (Marktplaats).
·

's Avonds was er nog een incident in het Kapelaanstraatje. Een Duitse marinesoldaat die
weigerde te g roeten, werd door een Duitse officier doodgeschoten. Het begin van muiterij.
Boven Eeklo vlogen wel dertig vliegtuigen. Ze losten bommen, waarvan enkele op de Bus
en op Blommekens.
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Duitse piloten verlieten Maldegem
In de voormiddag van 1 8 oktober verlieten de Duitse piloten Maldegem, gevolgd door het
grootste deel van de Duitse soldaten. Het personeel van de Kommandantur vertrok en in
de plaats kwam een Feldkommandantur.
Telefoonpalen werden afgezaagd en de rails van de spoorwegen werden elke honderd
meter onbruikbaar gemaakt. De brug over de Ede in het centrum werd ondermijnd. Op 1 8
oktober werd Brugge bevrijd door Belgische soldaten.

Duitse vernielingen in Maldegem op zaterdag 1 9 oktober
Twee Duitse regimenten kwamen via Strobrugge en de Noordstraat in het centrum van
Maldegem aan. Op straat slachtten de soldaten koeien en zwijnen, want ze hadden
honger.
De Duitsers wilden weinig ongeschonden achterlaten, daarom staken ze hun barakken in
brand, ook deze van het vliegveld. Ze lieten eveneens een voorraad handgranaten i n de
lucht vliegen, waardoor vele ruiten sneuvelden. Een aantal Maldegemnaren werd
opgeëist om munitie over te laden, die overgebracht werd over het Schipdonkkanaal.

Eeklo begin 20e eeuw.

Eeklo gebombardeerd en gedeeltelijk geëvacueerd op 1 9 oktober 1 91 8
De rails van de spoorwegen vanaf de brug van Balgerhoeke tot het station van Eeklo
werden door de Duitsers onbrui kbaar gemaakt. Rond half drie werd Eeklo
gebombardeerd, vooral rond het station en het vliegveld aan de Bus en Peperstraat. De
Kommandantur verliet Eeklo.
Om half vier in de namiddag kregen de bewoners van de Broeken, Raverschoot,
Blakstraat en Balgerhoeke het bevel hun huis onmiddellijk te verlaten. Kanonnen,
geplaatst in onder andere de Kerkstraat en het Oostveld, zorgden ervoor dat de
Eeklonaren niet konden slapen. Pius Ryffranck schreef het volgende daarover: 'Het
geweldigst is als er naar de vliegers wordt geschoten en het gebonk van hun bommen
zich aan het concert mengt. 't Gaat dan van bonk, bonk, bonk, al smeedde men op een
reuzenaambeeld; andere malen is het een muziek van siss, siss, siss, wanneer de lompe
Jan of Pier van achter ons huis zijn bom al over de stad wegslingert. De verbondenen
antwoorden niet. Goddank: anders ging het voor ons schoon stedeken'.
I n Zomergem bliezen de Duitsers om 1 1 uur de kerktoren op en alle ruiten van de huizen
in de omgeving sneuvelden. Hun troepen werden massaal aangevallen door vliegtuigen
en veel soldaten sneuvelden of werden gekwetst.
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Standaard van het regiment 1 e Gidsen.

Sch ilderij

N111

Standaard van het regiment 2e Gidsen.

d<• hand 1•c111 G<'neraal J.:.E'/TEU,E dat <I<• Stormloop /<' /Jurkel uilbet'ldl
(/Joek ten t<Wnf!esteld in ht>t J..:0 11inkl(/k /,ef.!er111us<•1u11}.

l ndificatie van de Gidsen op het schilderij:
1 : Majoor Van Strydonck
2: Parmentier W" onderluitenant
3: Baes J., kapitein-commandant
4: Graaf de Meeûs F" kapitein-commandant
5: De la Serna F" paletonscommandant
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3. DE SLAG VAN B U R KEL OP 1 9 OKTOBER 1 91 8
Het noordoostelijke deel van België, dus ook Maldegem , Adegem en M iddelburg , was als
te veroveren gebied toegewezen aan de Se Legerdivisie bestaande uit het Se en 1 1 e
I nfanterieregiment, versterkt met een cavaleriedivisie met Gidsen, Jagers en Lansiers.
De cavalerie was opgesplitst in twee colonnes met elk een eigen opdracht.
De Noordelijke Colonne, bestaande uit de 1 e Brigade (1 e en 2e Gidsen), een
artilleriebatterij, het 1 e Bataljon Wielrijders en een peloton Genie, was onderverdeeld in
drie groepen: een gevechtsgroep, een voorhoede en het gros van de colonne.
De gevechtsgroep ging als een soort speerpunt voorop in de strijd om de weg vrij te
maken. Hij bestond uit onder andere een groep met mitrailleurs en mitrailleurs-voertuigen.
De Noordelijke Colonne stak op 1 9 oktober het kanaal Brugge-Gent over in Moerbrugge
en trok via Oedelem naar Maldegem. Ter hoogte van Katinne, een gehucht 3 à 4 km
voorbij het centrum van Oedelem, werd de voorop gaande gevechtsgroep rond 1 S u u r
door d e Duitsers onder vuur genomen. D e Belgische artillerie schoot terug e n de Duitsers
verplaatsten zich naar Burkel .
D e bevolking waarschuwde d e leiding van het 1 e Gidsenregiment dat nog veel Duitsers
aanwezig waren op de weg naar Maldegem en dat mitrailleurs waren opgesteld. Zo
stonden mitrailleurs op de dilte van de hoeve Louis Lammens, op het kruispunt van de
Oedelemse weg met de Barbaraweg. Om 1 6.4S uur kwam het bevel tot aanvallen. De
uitvoering werd toevertrouwd aan het 3e en 4e eskadron van het regiment 1 e Gidsen.
De aanval begon rond 1 7 uur. Twee mitrailleurvoertuigen reden voorop, gevolgd door vier
ruiters naast elkaar. Eén eskadron links en één eskadron rechts dienden de vijand in de
rug aan te vallen. De aanval werd geleid door majoor Victor Van Strydonck. G raaf Francis
de Meeûs streed aan zijn zijde.
Aanvankelijk verliep alles goed, slechts enkele licht gekwetsten en de honderd meter
voorop rijdende geblindeerde wagens konden drie kilometer doorstoten . De Meeûs
haalde een mitrailleurvoertuig in, reed ernaast om tot meer spoed aan te manen, maar
werd dodelijk getroffen. Een geblindeerd voertuig werd geraakt, bleef op de weg staan en
hinderde de troepen. Enkele Gidsen sneuvelden, majoor Van Strydonck lag in de gracht,
maar nam zijn plaats weer in. H ij gaf opdracht aan het 3e eskadron om ten noorden van
de weg op te rukken en aan het 4e eskadron om ten zuiden op te trekken. Even later
vonden ze de geschutsnesten van de Duitsers verlaten. Ondertussen gaf op de voute van
de hoeve van Theophiel Expeels kapitein-commandant de Meeûs de geest.
In het boek 'Onze Helden - Gesneuveld voor het Vaderland' van René Lyr werd kapitein
commandant Francis de Meeûs als volgt getypeerd: 'een zeldzaam dapper officier;
maakte heel de veldtocht mee en dwong bewondering af om zijn moed en zijn blijden
geest. Sneuvelde roemrijk te Burkel d. d. 19 Oktober, terwijl hij aan het hoofd zijner
eenheid de vijand chargeerde'.
De bevelhebber Victor Van Strydonck werd later tot baron benoemd en noemde zich
voortaan baron Van Strydonck de Burkel.
Nog geen jaar later mocht op de standaard van het 1 e Gidsenregiment de naam 'Burkel'
toegevoegd worden. De Sla� van Burkel zou in de herinnering blijven als de laatste
charge met paarden. Tegen mitrailleurs was de ruiterij niet meer opgewassen.

Majoor Victor Van Strydonck de Burkel.

Kapitein-commandant Francis de Meeûs.

Getuigenis van William Parmentier over de Slag van Burkel
Er bestaat een persoonlijk verslag van erekolonel William Parmentier, die aan de slag
deelnam als luitenant van het regiment 1 e Gidsen. Zijn verhaal is gebaseerd op zijn eigen
herinneringen en op die van adjudant Fassotte, die in de slag gewond werd. De
erekolonel schreef het volg ë nde:

'Onder leiding van zijn chef defileert de gevechtsgroep, met blanke sabel, voor zijn
standaard en zijn kolonel. In galop gaat het verder in rijen van vier. Eenparig weerklinkt
de kreet 'Leve de Koning'. Van zodra de twee eskadrons aan de rand van het bos komen,
vallen zij onder een hevig geweer- en mitrailleusevuur.
Alle vijandelijke 'maximes' nemen de twee eskadrons onder vuur, die in volle geweld
huilend hun helse stormloop uitvoeren. De vijandelijke schutters, die langs de bermen
liggen, schieten van op korte afstand op de aanstormende groep. Wegens de verrassing
en de morele invloed van de aanval is het vuur van de vijand onnauwkeurig. Er wordt te
laag geschoten en de kogels ketsen af op de straatstenen. Slechts enkele paarden
worden gekwetst.
Door twee automitrailleuses voorafgegaan kunnen de twee eskadrons praktisch zonder
verliezen de eerste vijandelijke verdedigingslijn doortrekken en hun stormloop drie
kilometer ver doorzetten. Dan vallen zij echter op een tweede vijandelijke weerstandslijn.
Mitrailleuses ratelen. Onmiddellijk achter de automitrail/euses volgen, onder het bevel van
adjudant Fassotte, enkele ruiters, die uitzonderlijk werk leveren. De adjudant wordt zelfs
zwaar gekwetst en op een gegeven ogenblik blijven de automitrailleuses wegens
stukgeschoten banden midden de weg staan. De stormloop van de eskadrons is
gebroken en de toestand is kritisch. Onder de indruk van die tweehonderd ruiters, die tot
in hun linies doordrongen en door paniek bezeten, trekken de Duitse fuseliers van het 5e
Marine Regiment zich in de richting van Maldegem terug en laten zij hun stukken achter.
Het paard van majoor Van Strydonck wordt gekwetst en de majoor komt in een gracht
terecht. Dadelijk is hij terug recht. Hij doet iedereen afstappen. Zijn gevechtsgroep
ontplooit zich om het veroverde terrein te bezetten.

De kapitein-commandant de Meeûs, adjunct-majoor van het regiment, die een nieuw
bevel kwam overmaken, had de stormloop vervoegd maar viel dodelijk getroffen onder de
vijandelijke kogels. Adjudant Van der Cruycen en een twaalftal ruiters lagen op de weg als
bewijs voor de betaalde tol.
De duisternis maakt de achtervolging onmogelijk. 's Anderendaags bij dageraad zal het
2e regiment Gidsen onder het bevel van kolonel du Roy de Blicquy de achtervolging
inzetten en Maldegem veroveren. Het succes van de Slag van Burkel werd mogelijk door
de beslistheid van de commandant van de Brigade, door de factor verrassing, de
flinkheid, het moreel en het enthousiasme der officieren, onderofficieren en ruiters. Maar
hier moeten wij toch de koelbloedigheid van majoor van Strydonck, de schitterende
aanvalsleider, in het daglicht stellen'.

Guy Van der Cruycen.

Raymond Cruyssaert.

Francois Timmers.

Gesneuvelden en gekwetsten in de Slag van Burkel
Onderluitenant Raemdonck noemt in zijn afstudeerwerk voor beroepsofficier ( 1 991 -1 992)
de namen van de soldaten die op die dag sneuvelden. Enkel die namen staan op het
gedenkteken in Burkel vermeld. Het waren:
* de Meeûs Francis ( 0 Ohain 04.06 . 1 867), graaf, kapitein-commandant 1 e Gidsen
* Geelhand de la Bistrate Hervé (0 Antwerpen 24.07. 1 897) , chauffeur-richter van het
mitrailleurvoertuig
* Van der Cruycen Guy ( 0 Schaarbeek 05.08 . 1 897) , hulponderluitenant
* Cruyssaert Raymond (0 Sint-Niklaas 31 . 1 2. 1 897)
* Timmers Marie Francois ( 0 Helchteren 30.01 . 1 892)
* Van Belle Alphense ( 0 Oostakker 20. 1 2. 1 893)
* Wibail Joseph ( 0 Brussel 1 8.06 . 1 892).
Geelhand de la Bistrate behoorde tot het regiment 4e Lansiers, de anderen tot het
regiment 1 e Gidsen.
De Belgische soldaten werden samen in een g raf gelegd met daarop twee gekruiste
sabels en een kruis met hun namen erop. Ook Duitse soldaten sneuvelden en ze werden
in een aparte kuil begraven , niet voorzien van een kruis.
Als gekwetste soldaten in Burkel noemt voornoemde onderluitenant Raemdonck:
adjudant Fassotte, brigadier Gerard, trompetter Zelch en de ruiters Larmuseau, Van
Doorne, Smet en Steenhoudt.
Bij nader onderzoek bleek dàt er nog meer soldaten gewond werden en later aan hun
kwetsuren overleden. Bij twee soldaten stond in hun dossier duidelijk vermeld dat ze
gekwetst werden in Burkel:
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Het monument van Burkel aan de Francis de Meeûslaan ter herinnering aan de Slag van Burkel op 1 9 oktober
1 9 1 8.
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Een groep Gidsen bij het begin van een operatie.

* Maquoy Hubert (0 Strée 2 1 .04. 1 89 1 ) had verwondingen aan de
schedel en stierf in het hospitaal L'Océan in Brugge op 30 oktober 1 9 1 8
* Naniot Leon (0 Mornimont 08. 1 0. 1 889) werd getroffen door
obusscherven en stierf in het Sint-Janshospitaal in Brugge op 2 1
oktober 1 9 1 8.
Geelhand de la Bistrate staat vermeld op het monument van Burkel,
maar niet op dat van de Gidsen in de Gidsenlaan. Logisch, want hij
behoorde niet tot de Gidsen en hij sneuvelde op het grondgebied van .__���
Oedelem.
Erekolonel William Parmentier verklaarde in zijn getuigenis dat naast adj udant Van der
Cruycen nog een twaalftal ruiters op de grond lagen. Dat kunnen echter doden en
gekwetsten zijn. Met zekerheid kan gesteld worden dat de Slag van Burkel minstens
negen doden tot gevolg had en een aantal gekwetsten.

Joseph Wibail.

Philippe Browaeys.

August Van Deun.

4. GEVECHTEN IN MALDEGEM EN ADEGEM OP 20 OKTOBER 1 91 8
De troepen overnachtten i n de omgeving van de Katinne i n Oedelem . De Noordelijke
Colonne werd versterkt door toevoeging van het 2e Bataljon Wielrijders van de Zuidelijke
Colonne. Het 1 e regiment Gidsen mocht in de tweede linie opereren, want het had de dag
ervoor zwaar geleden. Het 2e regiment Gidsen nam nu het voortouw.
Enkele soldaten van het regiment 2e Gidsen gesneuveld in Maldegem
Om 5 uur in de morgen van 20 oktober vertrok de gevechtsgroep bestaande uit de 1 e
g roep van het regiment 2e Gidsen, het 2e Bataljon Karabiniers-Wielrijders en een
eskadron mitrailleurs van het regiment 2e Gidsen naar Maldegem. Ter hoogte van het
Vossenhol botsten de soldaten op enkele Duitse mitrailleursnesten. Aan de overgang met
de Ede nabij de Bogaarde, sneuvelden vijf Belgen volgens een bericht in 't Getrouwe.
Ze werden ter plaatse begraven met als opschrift: Vijf Belgen 2de Gidsen - Gestorven
voor het Vaderland den 20 Oct. 1918'. Hun helmen werden op het graf gelegd samen met
een fles waarin de namen stonden van de gestorven soldaten.
Het waren de volgende soldaten:
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* Browaeys Philippe (0 Brussel 1 2.08 . 1 892)
* Labbe Joseph (0 Paliseul 29.01 . 1 893)
* Masquelin Oscar ( 0 Sint-Eloois-Winkel 22.06 . 1 889)
* Morette August ( 0 Izel 02.01 . 1 89 1 )
* Van Deun August (0 Oud-Turnhout 23.06 . 1 896)
Brigadier J ules Appels uit Averbode werd bij die gevechten aan zijn arm gekwetst en zijn
helm was doorboord door een kogel. Men dacht dat hij dood was, maar dat was niet zo.
Over hem was er veel verwarring en hij werd als overleden opgegeven in plaats van
Oscar Masquelin. In het Maldegemse gemeentearchief staat Appels verschillende keren
als gesneuvelde soldaat vermeld. Volgens een familielid van hem stond de naam Jules
Appels zelfs een tijdje op een graf in Maldegem.

Joseph Labbe.

Oscar Masquelin.

's Morgens sneuvelden drie Duitse soldaten ter hoogte van het kasteel van de
burgemeester. Om 9 uur trok de Duitse artillerie weg uit Maldegem richting Adegem.
Rond 9.45 u u r probeerden de Duitsers de brug over de Ede in het centrum van Maldegem
op te blazen. De brug was maar half gesprongen en kort daarop kwamen de Belgische
soldaten, sluipend langs de gevels van de huizen. Het waren geen Tommies, maar echte
Belgen. ' We zijn van Genf, zeiden de eerste soldaten.

�

M a l deghem

Tot de belangrijkste regimenten die in Maldegem aankwamen behoorden het 1 e en 2e
regiment Gidsen en het 1 e en 21 e Linieregiment. Ook enkele Maldegemse soldaten zoals
Robert Schelstraete, Maurice Taveirne en Julien Willemarck deden hun i ntrede. De
bevolking onthaalde haar bevrijders hartelijk.
De vreugde duurde echter niet lang, want in de namiddag werd Maldegem zwaar
gebombardeerd. De Belgische legerleiding besliste in elk geval alle inwoners wonende
binnen een afstand van 2 km van de vaart te ontruimen. De gemeente Adegem kreeg
bevel tot volledige ontruiming.
De soldaten van het regiment 1 e G idsen namen eerst een positie in ten oosten van het
centrum van Maldegem, maar na een zwaar bombardement rond 1 5 uur trokken ze naar
Eelvelde. Later namen ze hun intrek in Vake.
Het 2 1 e Linieregiment kreeg voor de aanval de sector rond Celiebrug toegewezen. Het
1 e Linieregiment kreeg Balgerhoeke en omgeving.
Vijf soldaten van het regiment 1 e Gidsen op 20 oktober gedood of gekwetst
De bommenregen op het centrum van Maldegem en omgeving zorgde voor enkele
slachtoffers bij het regiment 1 e Gidsen . Uit gegevens van hun dossier blijkt duidelijk dat
de kwetsuren van de meesten te wijten waren aan beschietingen met obussen.
De slachtoffers waren:
de Foestraets Ludovic (0 Brussel 27.06 . 1 878), gewond door een obusscherf
* Deloose Georges (0 Diksmuide 1 6.03 . 1 896), getroffen door obusscherven
* Goossens Pierre (0 Schaarbeek 1 7.04 . 1 893), getroffen door obusscherven
Reybroeck Edmond (0 Gent 26.06 . 1 893), geraakt door obusscherven
Sannen Franciscus (0 Diest 09. 1 2. 1 9 1 8)
*

*

*

Pierre Goossens.

apitaine- ommandant L. de Foestra t:s
Kapitein- ommandant L. de Foestraets
Edmond Reybroeck.

Kapitein-comm andant Ludovjc de Foestraets werd op 20 oktober in Maldegem gewond
door een obusscherf en 's anderendaags naar het hospitaal L'Océan in Brugge gebracht,
waar hij stierf op 25 december om 0. 1 5 uur. Georges Deloose en Edmond Reybroeck
stierven beiden in Maldegem op 20 oktober, getroffen door obusscherve n.
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Pieter Borgonjon, hoteluitbater in het Oud-Stadhuis,
die gedood werd bij een bombardement op 20
oktober 1 9 1 8.

Pieter Jan Borgonjon, zoon van voornoemde Pieter,
krijgsgevangen soldaat in 1 91 4- 1 9 1 8.
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Pierre Goossens, gewond in Maldegem op 20 oktober, werd naar het Sint-Janshospitaal
in Brugge gevoerd, waar hij twee dagen later overleed. Franciscus Sannen, gekwetst in
Maldegem op 20 oktober, overleed nog op dezelfde dag in het Sint-Janshospitaal in
Brugge. Zijn moeder stierf in Diest op dezelfde dag. Bij geen enkele van deze Gidsen is
er een verwijzing naar een mogelij ke kwetsuur ten gevolge van de Slag van Burkel, zodat
men mag aannemen dat ze in Maldegem stierven of gekwetst werden door een
bominslag. Niet zo verwonderlijk, want in Maldegem vielen die dag heel veel obussen.
Op 20 oktober stierven nog twee andere soldaten in Maldegem :
Van den Bussche Louis (0 Blankenberge 1 6.07. 1 890), gedood o p Vossenhol
Vancraeynest Henri (0 Sint-Eloois-Winkel . ) .
*
*

"

Enkele burgers in Maldegem gedood
Er was veel volk op straat toen een Duits verkenningsvliegtuig boven Maldegem
verscheen. Niet lang daarna werd het centrum van Maldegem bestookt met obussen.
De volgende burgers lieten het leven: Pieter Borgonjon (0 Maldegem 23.06. 1 863,
hotelhouder in het Oud-Stadhuis), Maria Willemarck (0 Maldegem 1 9.04 . 1 896) en
Prudence Bollé (0 Maldegem 05. 1 1 . 1 892, echtgenote van Leonard De Bruyne). Leonard
De Bruyne werd gekwetst, alsook Camiel Willemarck en een zus van voornoemde Maria
Willemarck. Prudence Bollé werd getroffen 'op den akker gelegen zuid-west van het
klooster der Zusters Maricolen'. Om 5 uur in de namiddag hield het bombardement op.
Volgens Gabriël De Lille werd in datzelfde bombardement de al eerder genoemde soldaat
Edmond Reybroeck gedood.
Er viel ook een obus in het huis van Edward Herpelinck in de Warmestraat, waar zijn
vrouw Seraphina Rammelaere zwaar gekwetst. Ze overleed twee dagen later in het
hospitaal (Voorstraat n r. 1 8) . Zoon Camiel Herpelinck werd gewond.
's Nachts vielen er wel honderden obussen . Twee kwamen op het klooster van de zusters
maricolen terecht. De bombardementen stopten pas 's anderendaags om 6 uur in de
morgen. Veel burgers vluchtten richting Donk, Vossenhol of verder. Daar was de kans
kleiner getroffen te worden.
Aankomst Belgische soldaten in Adegem
Pastoor Leo Vereecke van Adegem schreef over die eerste dag het volgende:
'Zondag 20 oktober was de grote dag onzer verlossing van het Duitse juk. De zaterdag
1 9 oktober was men begonnen alles te doen springen, bijzonderlijk langs de ijzeren weg.
Wij hoorden het geern, het was een naaste voorteken. Wij werden gewaar dat het
spande. Wij verwachten vol hoop onze mannen. Om 1 1 h 30 avontuurde ik mij aan de
kerkdeur, maar de Duitse wacht liep het dorp rond. Ik moest zurück of mit. Om 1 1 h 45
ging ik eens ongeduldig boven zien. Ik liep zeer mijn weggestoken verrekijker halen. En
van op mijn opperste zag ik de toren van Maldegem en de nationale vlag erop. De
verlossing was daar. Om half één: de Belgische soldaten Vlaamsch of Fransch sprekende
liepen in ons dorp. Zij waren welgekomen. Zij ook waren gelukkig, maar de slag begon
nog maar'.
Gevechten en gesneuvelden i n Adegem
Drie ruiters van de cavalerie drongen door tot Raverschoot, waar ze onder vuur werden
genomen door mitrailleurs van de vijand, die zich verschanst had in de boerderij van
landbouwer Bauwens. Om 3 uur in de namiddag lieten de Duitsers de brug van
Raverschoot springen.
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Monument van de Gidsen in de Gidsenlaan.
Voor alle duidelijkheid: ter hoogte van de
Gidsenlaan lagen er geen Gidsen gelegerd
in 1 9 1 8 , maar de naamgeving is een
eerbetoon aan de regimenten 1 e en 2e
Gidsen. De volgende soldaten van het 1 e
regiment Gidsen stierven in Burkel of later
aan hun verwondingen daar opgelopen: de
Meeûs,
Van
der Cruycen, Wibail,
C ruyssaert, Maquoy, Naniot, Timmers en
Van Belle.
Soldaten van het 2e Gidsenregiment die
stierven op 20 oktober aan de Ede ter
hoogte van de Bogaarde waren: Browaeys,
Labbe, Masquelin, Morette en Van Deun.
Gidsen die op 20 oktober of later stierven,
de meesten na een bominslag, waren: de
Foestraets, Deloose, Goossens, lstace,
Reybroeck en Sannen.
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In Adegem was vooral het 1 e Linieregiment actief. Van dit regiment stierven twee
soldaten:
* Germaux Leopold (0 Jumet 25.03 . 1 887), gedood bij Balgerhoeke
* Van Genhende Fernand (0 Marcinelle 1 8. 1 0. 1 889), gedood bij Balgerhoeke.
De twee Waalse soldaten sneuvelden ter hoogte van de woning van Richard Willems op
de Staatssteenweg, nu Oude Staatsbaan .
De toestand in Eeklo
Om 1 O uur was de sluisbrug van Balgerhoeke al opgeblazen. Duitse soldaten van het
Marineregiment trokken door de Molenstraat, de Markt en de Statiestraat en zochten
inkwartiering. De Duitsers haalden mannen weg uit de kerk om te helpen bij het overladen
van munitie in de Gentse Steenweg.
5. DE GEVECHTEN IN ADEGEM EN MALDEGEM OP 21 O KTOBER 1 91 8
I n de voormiddag van maandag 2 1 oktober was het in het begin rustig, tot een Duits
verkenningsvliegtuig verscheen en de soldaten in Maldegem onder vuur nam. Het
centrum van Maldegem werd tot 1 7 uur bestookt met obussen. De beschieting kwam
vanuit Celiebrug. Nog meer inwoners besloten te vluchten.
Victor lstace van het 1 e Gidsenregiment
Geraakt door obusscherven werd hij op 21 oktober naar het
Sint-Janshospitaal in Brugge gevoerd, waar zijn linkerbeen
werd geamputeerd. * lstace Victor (0 Paliseul 25. 1 0 . 1 893),
overleden in Brugge op 23 oktober 1 91 8.
Gevechten rond Rapenbrug i n Maldegem
In de morgen van 21 oktober werden patrouilles naar de
bruggen van Strobrugge en Rapenbrug gestuurd. Rond 1 3 uur voerde een bataljon
Karabiniers-Wielrijders een aanval uit op Rapenbrug, terwijl de gehuchten Moerhuize,
Oosthoek en Middeldorpe door artillerievuur werden bestookt.
De volgende soldaten van het regiment 2e Karabiniers-Wielrijders sneuvelden :
Buyle Eugeen (0 Antwerpen 1 5. 1 2. 1 890)
* Depuydt Albert ( ° Kemmel 20.07 . 1 884) , gedood bij Rapenbrug
Dox Adriaan (0 Meerhout 03.07. 1 889), kwetsuur aan de onderbuik
Horenbach Henri (0 Wandre 07.02 . 1 897), gesneuveld bij Rapenbrug.
* Volckaert Octave ( 0 Merelbeke 24.02 . 1 889), sergeant, om 16 uur gesneuveld bij
Rapenbrug.
*

*

*

Gesneuvelden in Adegem
Op de avond van 21 oktober dropte de Belgische artillerie veel obussen op de Duitsers
achter het Schipdonkkanaal. Maar ook de Duitse artillerie liet zich niet onbetuigd en er
vielen veel slachtoffers. In Adegem stierven twaalf soldaten. Ze behoorden allen tot het
21 e Linieregiment.
Het waren:
Baiwir Charles ( 0 Spa 1 5.06. 1 891 ), gekwetst aan de rug door een ontploffende obus
Callewaert Jules (0 Langem à rk 1 7.02 . 1 898), om 8.30 uur gedood bij Balgerhoeke
Delbecq Victor (0 Ormeignies 1 7.01 . 1 889), gedood aan hofstede Huyghe op Malecote
door mitrailleurkogel
*

*

*
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* De Wae Leon (0 Laken 02.05 . 1 893), gedood op hofstede H uyghe op Malecote
* Fassiau Jean Baptist (0 Herfelingen 27. 1 0. 1 894) , hoofdwonde opgelopen bij het hof Van
Oost op Malecote
* Flament Gustave (0 Wiers 26.02 . 1 894), sergeant, gedood bij hoeve Malecote
* Mortier Karel (0 Gent 03.05 . 1 896)
* Piens Modest (0 Stekene 02.07 . 1 896), om 1 4 u u r gedood op Veldekens op het hof van
A. De Baets, wonde aan het hoofd.
* Vanderhoudeli ngen Robert (0 Tollembeek 07.06 . 1 894).
* Vander Steichel Hen ri (0 Ledeberg 06. 1 2. 1 880), om 2 1 . 1 5 uur dood door obusscherf
* Van Grembergen Valère (0 Balegem 22. 1 2. 1 894), gedood op hoeve Malecote
* Van Royen Domien (0 Haasdonk 20.08 . 1 894), aan rug gekwetst door obus

Soldaat Frans Van Extergem (2 1 e Linie) nam op 21 oktober deel aan een aanval op de
hoeve- Malecote. Hij was dapper ef.l bestormde een bedienaar van een mitrailleuse en
·
doodde hem met bajonetsteken: Verscheidene Duitsers gaven zich daarna over.

Veel soldaten vermist i n Adegem
Volgens de gegevensbank van ' I n Flanders Fields' in leper werden op 21 oktober nog
achttien soldaten van het 1 e en 21 e Linieregiment vermist.
Het waren: Beeckman Emiel (0 Oosterzele), Bellet Georges (0 La Bouverie), De Windt
Octave (0 Wanzele), Dedecker Georges (0 Gent) , Demaret Charles (0 Gent), Dewachter
August (0 Turnhout), Jacobs Albert (0 Merelbeke), Lassine Firmin (0 Bastenaken), Lauwers
Cyriel (0 Nederbrakel), Mahy Arthur (0 Antwerpen), Matthieu Marius (0 Jemappes), Polfliet
Jeroom (0 Leisele), Ramelot Gaston ( ° Courcelles), Van E rtvelde Eugeen (0 Brussel), Van
Haptelaar Georges (0 Gent) , Van Laere Jules (0 Gent), Van Renterghem Clement (0
Bassevelde) en Van Wittenberghe Hubert (0 Strijpen).
De verslagenheid onder de soldaten was groot. Het Schipdonkkanaal kreeg de tekenende
benaming 'Tweede IJzer'.
Eeklo op 21 oktober
Pius Ryffranck schreef in zijn dagboek: 'Lichte voorpostgevechten langs Raverschoot en
Balgerhoeke. Enkele gewonden worden ingebracht in 't Witte Kruis bij M. Jan Van
Steenbeke, Molenstraat dat tot Roode Kruis is ingericht. Dit wordt enkele dagen later
overgebracht naar het woonhuis van M. Albert Eurerard, Statiestraaf.
Eeklo was Operationsgebiet en de bevolking was onderworpen aan strenge voorschriften.
Een speciaal paspoort was nodig om zich te verplaatsen . Als het donker werd, mocht men
niet meer op straat komen. Met een fiets rijden was verboden, alle fietsen dienden aan de
Duitsers overgedragen. Alle burgers ten westen van de lijn Moerstraat, Sint-Jansdreef,
Pokmoer moesten hun woning verlaten en hun intrek nemen in het centrum van Eeklo.

6. DE G EVECHTEN IN MALDEGEM EN ADEGEM OP 22 O KTOBER 1 91 8
Een obus kwam terecht op de pastorij van Maldegem, gelukkig zonder gekwetsten .
D rie burgers van Adegem werden gedood bij boer Louis Verpraet in d e Warmestraat. Het
waren Eduardus De Zutter, zijn vrouw Leonie Van Raeffelghem en zijn vierjarige zoon
Geeraard. Het gezin had zijn woonst in de Staatssteenweg 88 in Adegem verlaten en een
onderkomen gezocht bij boer Verpraet. Ze werden door een obus getroffen toen ze hun
schuilplaats even verlieten om eten te halen. Belgische soldaten begroeven hen ter
plaatse. Boer Verpraet verliet nu zijn hoeve en nam zijn koeien, zwijnen en inboedel mee.
"Eerst mocht hij niet weg , nu moest hij weg", vertelde hij . Ook andere inwoners van de
strook dicht bij de vaart werden verplicht te verhuizen .
Tijdens de dag brachten onze soldaten enkele Duitse krijgsgevangenen in het centrum
van Maldegem. Ze moesten tegen de volkswoede in bescherming worden genomen .
De kolonel van het 2 1 e Linieregiment verbleef bij de heer Cromheecke op de Markt. Daar
hingen de legerberichten uit in twee talen.
Een kabelballon, in de volksmond zwijn genoemd, die boven Donk hing, werd beschoten
door een Duits vliegtuig, maar de soldaten konden zich op tijd redden.
Inname van Rapenbrug i n Maldegem
Op dinsdag 22 oktober besliste de commandant van de 1 e Brigade (1 e en 2e Gidsen) om
het terrein tussen het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal te verkennen en eventueel
te zuiveren. Daarvoor deed hij beroep op een peloton én secties mitrailleurs van het 1 e
Gidsenregiment, een peloton Karabiniers-Wielrijders, een sectie mitrailleurs van de 1 e
Cavaleriebrigade, een batterij 75 mm-kanonnen en een batterij 1 05 mm-kanonnen.
De batterij 75 mm vuurde om 1 4.30 uur op het kruispunt ten westen van Moerhuize en
daarna op het gedeelte van het Leopoldkanaal gelegen tussen Moerhuize en de weg
Maldegem-Aardenburg. De batterij 1 05 mm vuurde vanaf 1 4.40 uur op de Oosthoek en
het zuidelijker gelegen bos.
Om 1 4.40 uur begaven zich drie groepen naar de Rapenbrug, maar op 1 00 m van de brug
werden ze door de Duitsers onder vuur genomen. Ze geraakten toch verder en de
Duitsers gaven enkele stellingen vrij. Het kruispunt ten westen van Moerhuize werd
veroverd om 1 6 uur. Er volgde echter een Duitse tegenaanval en onze soldaten dienden
zich terug te trekken in de richting van het kanaal. Aan de Rapenbrug staat een
monument ter herinnering aan de inname van die brug door de Karabiniers-Wielrijders.
De volgende soldaten stierven op 22 oktober:
* Bovie Cyrille {0 Mechelen 31 .03. 1 880), gedood door geweerkogel
* Crahay Francois (0 Verviers 27.03. 1 892), gevallen bij Rapenbrug
* Du pon Victor (0 Ichtegem 26. 1 2. 1 889), gevallen bij Rapen brug
* Hulet Amand (0 Namen 22. 1 1 . 1 897) , onderluitenant, gesneuveld aan Rapenbrug
* Spoelhoudt Jozef (° Kuregem 1 2.08 . 1 896), 2e Gidsen
* Van Eyken Francois {0 Booischot 31 .01 . 1 889) , obusscherf bij Rapenbrug
De meeste slachtoffers behoorden tot de Karabiniers-Wielrijders.
In Maldegem begroef men Maurice Vandemaele {0 Poperinge 02.02 . 1 899 - 3e Jagers te
voet), rond 1 5 uur in Oostwinkel gedood.
Beschietingen op Adegem
De Duitsers beschoten Adeg è m de hele nacht. Vele obussen zaaiden dood en vernieling
en zes soldaten stierven op 22 oktober:
* F.rémaux Gabriêl (0 Luik 01 .05 . 1 887), gevonden op 1 9 november op Raverschoot
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H U LET. Herman. g e bore n te Namen.
den 2 2 November 1 897.
H ulponderl u1te n a n t . Leop. Orde; Oorl.
Werd reeds g ew on d op de hoofdwacht
an Oudstu •vekenskerk . den LO Jum
or h .t brug•
1 11; sneu eldc roenirqk
genhoofd van Rapenbrug. Le Moerhu •
z:en. den 22 O k t. 1 9 1 8, terwijl bij m t z: Ïll
pclot. cen e off. erkenning ondersteunde. .

VAN DER STEICKEL. Hendrik.
geboren te Gent. den 6 December 1880.
2c Reservekapitein. Leop. Orde; Kroon
Orde ; Oorlogskruis.
Schitterend offici er ; onderscheidde zich
in den strijd en werd den 22 0ktober
1 9 1 8 . heldhaftig gedood doo.r eene gra·
naatscherf, te Adeghem, terwijl hij een
aanval op eent hoeve leidde.
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* Ligot Paul (0Hautmont 1 2.07. 1 895), gekwetst aan de rug door een obus, gestorven in
Brugge en er begraven
* Nevejans Gustave (0 Melle 05.04 . 1 894), gedood bij weduwe Ryckaert, Staatssteenweg,
dicht bij Balgerhoeke
* Seis Carolus (0 Turnhout 22.02 . 1 895), aan de buik gekwetst door een obus die viel op
het hof Mouton op de M u rkel
* Smets Louis-Theophiel (0 Sint-Pieters-Woluwe 1 5.07. 1 892), adj udant, stierf in de
omgeving van de Oude Molen
* Vanderdonckt Edmond (0 Ronse 1 7.02 . 1 890), begraven i n Eeklo, later in Brugge.
Een rustige dag in Eeklo op 22 oktober
In de vroege morgen van 22 oktober brachten de D uitsers een patrouille van veertig
Belgische soldaten en een officier in het centrum van Eeklo.
's Morgens vlogen wel dertig Belgische vliegtuigen boven Eeklo. Ze stoorden zich weinig
aan het afweergeschut.
7. G EVECHTEN IN MALDEGEM EN ADEGEM OP 23 O KTOBER
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I n de voormiddag werden i n Maldegem de bu rger
slachtoffers Pieter Borgonjon en Maria Wi llemarck
begraven . Soldaat Richard Willemarck, broer van Maria,
woonde de begrafenis bij. Tussen Celie en Balgerhoeke
werd er ondertussen hevig gevochten.
I n Eeklo bracht men verschillende dode en gekwetste Duitse
soldaten in het centrum.
Koning Albert en koningin Elisabeth deden hun intrede in het
bevrijde Brugge, warm toegejuicht door de bevolking.
Hevige gevechten in Adegem
De Duitsers zonden patrouilles over de vaart en ze kwamen zelfs tot Broekelken, waar ze
enkele slachtoffers maakten.
Acht soldaten van het 1 e Linieregiment vonden de dood op woensdag 23 oktober:
* Aelvoet Florent (0 Edelare 23.04 . 1 893), gedood om 1 O uur, bekkenbreuk door obus
* De Wilde Laurent (0 Sint-Amandsberg 30.04 . 1 894) , om 1 5 uur gewond in de Moerwege
* Geers Pierre (0 Mechelen 27.05 . 1 899), overleden om 7.30 uur in Broekelken
* Strybos Emiel (0 Eksaarde 29. 1 1 . 1 893), gedood in Broekelken
* Van Dam Joseph (0 Sint-Pieters-Woluwe 07.06 . 1 893), om 7.30 uur gedood bij
Broekelken
* Van Keymeulen Gustave (0 Massemen 24. 1 2. 1 892), rond 7.30 uur kogel in de buik
* Van Leuven Victor (0 Lede 2 1 . 1 1 . 1 893), rond 21 uur gekwetst aan hoofd door obus
* Vercauteren Pierre (0 Laken 26.07 . 1 899), om 7.30 uur gedood door revolverkogel op
Broekelken
Drie soldaten van het regiment 2e Jagers te voet sneuvelden:
* Calcoen Achiel (° Koksijde 04. 1 0. 1 897), gedood om 1 6 uur door obusscherf
* Huyghebaert Edmond (0 Ettelgem 28.07 . 1 890), om 1 6 uur gekwetst door obus
* Van der Stockt Gustave (0 Zottegem 1 8.03. 1 891 ), om 1 6 uur gedood door kogel

.

Twee soldaten in Maldegem begraven
* Marichal Adolphe ( 0 Basècles 20. 1 1 . 1 893) overleden i n
Zomergem op 23 oktober
* Seghers Gaston ( 0 Dendermonde 06.04 . 1 890), luitenant bij de
2e Jagers te voet, gestorven in Oostwinkel op 23 oktober.
Vermisten in Adegem en Maldegem
Volgens de gegevensbank van 'In Flanders Fields' in l eper waren
er op 23 oktober nog zeven vermisten van het 1 e en 21 e
Linieregi ment. Het waren: Hessel Cyriel ( 0 Staden), Steyaert
Georges ( 0 Elst) , Van Reyn Antoine ( 0 Gent), Vekemans Francois
( 0 Hoboken), Vuylsteke Maurits { 0 Bovekerke), Dewiers Omer ( 0 !;��.��2t;.u1�"" u o...
Blaton) en Van Gheluwe Didier ( 0 Oudenaarde). Voor de eerste
vijf gaf men Maldegem op als plaats van verdwijning en voor de laatste twee Adegem.
Veel sterfgevallen door de Spaanse griep i n Eeklo
Vier D uitse compagnies bliezen de aftocht en trokken weg via de Kerkstraat. In een week
tijd stierven in Eeklo 23 burgers, vermoedelijk aan de griep, bijna allemaal tussen de 1 5
en 35 jaar oud.
Om half vijf kwamen bommen op m u nitiecaissons in de Bus terecht, waarbij een Duitse
soldaat werd gedood. Vanaf 1 7.30 uur schoten de kanonnen in Eeklo een half uur lang ·
naar Adegem en Maldegem, als reactie op de bommen van de Belgische artillerie.
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De inwouere w lkn schuilplaats
verl n n aan uit ene solda n
in militaire of in bu rgerkleeding'.
en die dezelfde tot - op h den, 23
ctober, vóór 8 re 's avonds, niet
zullen overgeleverd hebben bij de
militaire overheden, zullen aange
houden en &'estraft worden met al
d� strengheid der militaire wetten,
mt hoofde van medeplichtigheid
met den vijand.
l'e Mnldercm. d

o

g� October UH 8.

DeGeneraal bevelhebberderDivi ie,

C. COLLYNS.
8.

Op bevel· der belgische militaire overheid
wordt lei: kennis der bevolking gebracht dat
het streng verboden is op welkdanige wijze, de
Yerbindingswegen en bruggen. t.elegrafische - en
telefonische draden en, in 't algemeen, alle ver
voer- of verkeermiddelen weg t.e nemen, t.e ver
nielen, af te snijden of te verplaa1sen.
De daders van dergelijke feiten zullen strenge
straffen eli zelfs de doodstraf oploopen.

De Burgemeester,

Chs Rotsart

de Bertaing.

.llALDEGEM. den 24 Okû>ber 1918.

MALDEGEM EN ADEGEM VAN 24 TOT 26 OKTOBER

1 91 8

Een rustige dag i n Adegem en Maldegem op 24 oktober
Afgaande op het aantal gesneuvelden was donderdag 24 oktober een kalme dag.
Eén soldaat stierf in Maldegem en één in Adegem:
* Van D riessche Cyriel ( 0 Zwijnaarde 28.08 . 1 890), gedood door obusscherf in de borst en
gestorven in hospitaal Princeveld in Maldegem
* Carion Julien (* Wihéries 01 .04. 1 888), om 1 7 uur overleden in Adegem.

Geen markt in Eeklo
Er werden enkele Belgische krijgsgevangenen in Eeklo binnengebracht en op de
wekelijkse marktdag werd geen koopwaar aangeboden. Op het front in Veldekens,
Raverschoot en Balgerhoeke gebeurde n iet veel, tenzij de plundering van enkele
boerderijen door de Duitsers, daarbij geholpen door enkele burgers. Tijdens de nacht
werden enkele grote kanonnen weggehaald en in de voormiddag werden de tramrails op
de lijn Ursel-Watervliet opgeblazen.

Maldegem op 25 oktober
Vrijdag 25 oktober was volgens 't Getrouwe een rustige dag. De troepen verbleven niet in
het centrum van Maldegem, maar op de boerderijen dicht bij de vaart. De soldaten die
even vrijaf hadden, gaven zich over aan het bolspel of dansten in de 'herbergen zonder
bier'. De griep maakte veel slachtoffers en de militaire dokters verzorgden zowel soldaten
als burgers.
In het kasteel op het Princeveld in Maldegem werden gekwetste soldaten verzorgd, maar
velen stierven ten gevolge de opgelopen verwondingen. Ook uit andere gemeenten
werden gewonde soldaten aangevoerd. Zo verzorgde men Antoine Verleyen, die gekwetst
raakte in Bellem en door obusscherven zijn linkerbeen en linkerarm verloor. H ij overleed
op 25 oktober.
Verleyen Antoine (0 Brussel 1 4.09 . 1 898), eerst begraven in Maldegem
*

Het kasteel Princeveld.

Vernielingen in Eeklo
Op 25 oktober bliezen de Duitsers rails van de spoorweg op, het gedeelte van de
Kerkstraat naar het station. De springstof veroorzaakte veel schade aan de gebouwen
tegenover het station.
Beschietingen met gasbommen op 26 oktober
De Belgische artillerie schoot op zaterdag 26 oktober naar de kerktoren van Eeklo en
bestookte de loopgraven met �asbomme n.
I n het centrum van Maldegem vielen eveneens bommen, onder andere bij Hector
Potvlieg e en bij de weduwe Tinel. Eén Belgische soldaat sneuvelde:
* Verryken lsidoor (0 Hamme1 7.02 . 1 893), gedood door obusscherven.
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BOMBARDEMENT OP MIDDELBURG OP 27 OKTOBER

1 91 8

I n ' Oe Slag om Schipdonk en Middelburg' schreef Gilbert Onderdonck het volgende over
het bombardement op M iddelburg , steunende op het getuigenis van zijn moeder Maria
Boterman. Volgens haar ging het om een vergeldingsactie, omdat een Duitse soldaat
gedood werd door een burger. Jerome Everaert, een stiefbroer van Maria Boterman, werd
daarover ondervraagd door de Duitsers. H ij vertelde hen dat de dader een zekere Queri n
Maenhout u i t Den Hoorn was.
De Duitsers beloofden de beschieting op M iddelburg te staken en hun kanonnen op Den
Hoorn in Moerkerke te richten. Maar toch viel op zondag 27 oktober 1 91 8 om 1 O uur in
de voormi ddag een obus i n het centrum van M iddelbu rg . Deze maakte zes
burgerslachtoffers, waarvan vier uit hetzelfde gezin.
Het waren:
* Marie Louise Martens (0 Eede, 48 jaar, gehuwd met Camiel Leloup), herbergierster
* Gerarda Leloup (0 M iddelburg , 1 0 jaar, dochter van Camiel en Marie Louise Martens)
* Augusta Leloup (0 M iddelburg , 22 jaar, dochter van Camiel en Marie Louise Martens)
* Alida Leloup (0 M iddelburg , 1 8 jaar, dochter van Camiel en Marie Louise Martens)
* Jules Cattoor (0 M iddelburg, 29 jaar, zoon van Jan-Frans en Amelie De Weerdt)
* Pieter Coene (0 Moerkerke, 67 jaar, zoon van Jacob en Maria Plasschaert).
Moeder Marie Louise Martens en dochter Gerarda stierven ter plaatse in Middelburg.
Augusta stierf 's avonds op 27 oktober en Alida op 6 november, beiden in het Sint
Janshospitaal in Brugge. Jules Cattoor overleed op 28 oktober en Pieter Coene op 6
november, ook beiden in het Sint-Janshospitaal in Brugge.
Op zondag 27 oktober stier-Ven tijdens het
bombardement ook twee soldaten :
* De W i l d e Antoon (0 Borgerhout 1 8.05. 1 888) ,
l u itenant, 6e Jagers te voet, getroffen door
obusscherven
* Vanderbeken Wilfried (0 Antwerpen 08.08 . 1 895),
soldaat, 6e Jagers te voet.
Beiden werden in Brugge begraven.
Middelburg werd blijkbaar verdedigd door het
regiment 6e Jagers te voet.

1888.

de W I LDE. Antoon. 11eboren te
Borgerhout. den 1 8 Mei
Lieut. Leopold 0.; Oorl<>ilalcruia.
Oorlogsvrijwil liger : won zijno gra
den door zijne dapperheid ;
roemriilc gedood tijden• do be ch1e•
' ting van Middelburg don 27 Olcto·
bcr 1 9 1 8, wna reeda 48 maand OP h t
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front.
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Wilfried Vanderbeken.

1 0. MALDEGEM EN ADEGEM VAN 27 TOT 30 OKTOBER 1 91 8
Op zondag 27 oktober was er misviering i n de St.-Barbarakerk met heel weinig
aanwezigen. Luiden mocht niet, want in de toren zat een observatiepost.
De Duitsers veroverden Rapenbrug op 27 oktober
Op zondag 27 oktober veroverden de Duitsers Rapenbrug, wat grote sch rik veroorzaakte
bij de Maldegemse bevolking. De soldaten kwamen aangelopen en riepen dat iedereen
moest vluchten. Een dertigtal Belgische soldaten die zich over de vaart bevonden, waren
gevangen genomen. Enkele konden zich al zwemmend redden.
Die dag stierf één soldaat en werd er één vermist, beiden in Adegem :
* Braeckevelt Octave ( 0 Tielt 22.05. 1 891 ) , o m 2 2 u u r door hoofdwonde door obus.
* H uvenne Charles ( 0 Gent 1 9.09 . 1 887), vermist.
Paniek en gijzelneming in Eeklo
Grote paniek maakte zich meester van de Eeklose bevolking, want de Duitsers wilden de
weerbare mannen van 1 7 tot 35 jaar weer verzamelen en ze naar Beveren-Waas zenden .
Hoewel het zondag was, was er weinig volk in de kerken. De jongelingen d u rfden niet
buiten te komen.
Daar de weerbare mannen op 28 oktober niet in voldoende aantal kwamen opdagen,
werden superior De Vildere van het Bisschoppelijk College, gemeenteraadslid Joseph
Roegiers en de nijveraars Arthur Goethals en Lionel Van Damme gegijzeld en in het
vredegerecht opgesloten. Na lang beraad boden zich 72 weerbare mannen aan, die in de
richting van Lembeke vertrokken onder begeleiding van vier ulanen. De Duitsers lieten de
vier gegijzelden vrij.
Bommen vielen tussen de Moeie en Nieuwendorpbrug. Eén burger werd gedood, drie
raakten er gekwetst.
Soldaten door obussen gedood op 28 en 29 oktober
In de nacht van 28 oktober viel een obus op de kerk van Maldegem zonder de m u u r te
doorboren. In Adegem kwam een obus terecht op de schuur van landbouwer Longueville
op de Appelboom, gevolgd door brand. Er waren drie slachtoffers:
* De Bosscher Jules (0 Vurste 1 8.01 . 1 894)
* Fonderie Joannes-Franciscus (0 Tremelo 1 6.08 . 1 886)
* Godderis Firmin (0 Gijverinckhove 1 1 .07 . 1 897).
Bij Balgerhoeke sneuvelde nog één soldaat:
* Verhuist Martinus (0 Sint-Amandsberg 1 2.07. 1 894) .
Op 29 oktober sneuvelden twee soldaten in Maldegem en één in Adegem :
* Blockmans Petrus (0 Antwerpen 04.05 . 1 896), obusscherf in d e rug bij Rapenbrug
* Van Neste Leon (0 Moeskroen 03. 1 2. 1 890), obusscherf in schedel, overleden in
hospitaal in Princeveld
* Van Laeken Camille (0 Pittem 1 3.02. 1 89 1 ), rond 21 uur gekwetst aan hoofd door obus
De eerste twee stierven in Maldegem, de derde in Adegem .
Vooral soldaten van de 1 2e Artillerie het slachtoffer o p 30 oktober
Gedurende de nacht schoot ' de Duitse artillerie met obussen gevuld met gas. Vier
gasobussen vielen kort na elkaar op het hof van De Backer op het Molentje. De bewoners
rok�n het gevaar en konden vluchten.
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I n de voormiddag schoot de Belgische artillerie vooral naar Celiebrug.
Veertien Duitse gevangenen werden in Maldegem-centrum binnengebracht.
Er stierven op 30 oktober drie soldaten in Adegem:
* De Bruyne Hendrik (0 Overmeire 03.08 . 1 889), om 1 9 uur gedood door een obus
* De Smedt Jean Baptist (0 Asse 03.09 . 1 893), om 1 9 u u r gedood door obusscherven
* Vanvynck Hector (0 Lessines 06. 1 2. 1 894), om 1 2 u u r mitrailleurkogel in de nek.
Drie soldaten stierven in Maldegem en één gekwetst:
* De Wit Jan Francies (0 Beigem 1 4. 1 2. 1 892)
* Huyskens Johannes (0 Zoerle-Parwijs 1 7.08 . 1 894), gedood door geweerkogel in buik,
begraven op Princeveld
* Naud Leon (0 Javingue Sevry 06. 1 2. 1 880), wachtmeester van de Rijkswacht, een
obusscherf in zijn onderbuik en begraven op Princeveld.
* Volckaert August-Adolf (0 Schaarbeek 1 3.02 . 1 886), reserveluitenant, gekwetst door
machinegeweerkogels en overleden in Brugge op 7 november 1 9 1 8.
1 1 . ZWARE GEVECHTEN IN MALDEGEM EN ADEGEM OP 31 OKTOBER
De legerleiding besliste om op 31 oktober over de hele linie langs het Schipdonkkanaal
en de Leie aan te vallen. Om 5.25 u u r begon het artillerievuur en om 6.25 uur vielen de
Belgische troepen aan. De operaties verliepen niet zo vlot als verwacht. Op de eerste dag
lukte het niet om een brug te slaan over het Schipdonkkanaal. De artillerie richtte niet zo
goed, bang om de eigen troepen te tr-effen. Het kanaal was immers niet breed. Het 21 e
Linieregiment sloeg 's nachts een brug over het Schipdonkkanaal, maar een Duitse
tegenaanval wierp haar terug.
Het was een zwarte dag voor onze soldaten, want 33 kameraden stierven.
Negentien soldaten gestorven in Adegem
De Celiebrug werd bestormd en ingenomen, maar later weer vrijgegeven.
Negentien soldaten verloren het leven. Het waren:
* Bourdon Jean (0 Herstal 28.02. 1 891 ) , rond 1 O uur gekwetste aan de Oude Molen
* Carbonelle (0 Sint-Maria-Horebeke 09. 1 1 . 1 89 1 ), om 1 O uur gedood
* Delrez René (0 Amay 09.08 . 1 892), hulponderluitenant, gesneuveld in Balgerhoeke
* Deversenne Leon (0 Roux 09.06 . 1 888), om 1 6 uur gedood bij ontploffing van kanon
* Dierickx Jean Joseph (0 Sint-Gillis-Brussel 05.05 . 1 887), om 1 6 uur gedood door
ontploffing van een artilleriestuk
* Divers Joseph ( Courcelles 09.04 . 1 892), om 6.50 uur gewond bij Balgerhoeke
* Jacqmin Pierre (0 Bastenaken 08.05 . 1 893), om 1 2 uur gedood bij Oude Molen
* Leveugle Georges (0 Quaregnon 1 4.02 . 1 895), om 1 4 uur door een kogel bij Steentjes
* Osselaer Aloïs (0 Smetlede 09.06 . 1 894), om 2 1 uur door geweerkogel in het hoofd
* Picas Marcel (0 Mainvault 29.01 . 1 894), om 1 6 uur gedood door ontploffing kanon
* Simons Pius (0 Stabroek 09. 1 0. 1 893), om 1 1 .30 uur gedood door mitrailleurkogel
Pius was onderwijzer en broeder van de broeders van barmhartigheid.
* Van Canneyt Jules (0 Wortegem 1 3. 1 2. 1 890), rond 1 3 uur gedood bij Oude Molen
* Van Keerbergen Antoine (0 Schaarbeek 29. 1 1 . 1 889), mitrailleurkogel in de rug bij
Steentjes
* Van Loo Albert (0 Gent 23.06 . 1 894), kogel in de borst bij trekweg naar Celiebrug
* Van Overbeke Jules (0 Aarsele 28.04 . 1 890), om 1 1 .35 uur door mitrailleurkogel
* Van Vlemmeren Oscar (0 Dendermonde 1 2.01 . 1 893), vermoedelijk naar hulppost nabij
Balgerhoeke gedragen
°
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* Van Wouwe Joseph (0 Haasdonk 1 3.01 . 1 894), buikwonde bij Celiebrug
* Vuylsteke Sylvère (0 Beselare 1 9.09 . 1 892), gedood bij Celiebrug
* Walbrecht Edmond (0 Wachtebeke 01 . 1 0. 1 894), gedood door mitrailleurkogel nabij
Schipdonkkanaal.
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Veertien doden in Maldegem
Een compagnie Jagers te voet trok vanuit Kleit naar het centrum en werd in Eelvelde door
een obus getroffen . Frederic Geirnaert, geboren in Maldegem op 28 augustus 1 889 en
echtgenoot van Emma De Groote, stond aan zijn deur, werd gekwetst en stierf in het
hospitaal (Voorstraat nr. 1 8) .
De volgende soldaten stierven ook op 31 oktober:
* Becco Baudouin (° Chaudfontaine 06.07 . 1 896)
* De Blieck Medard (0 Laarne 24.06 . 1 893)
* De Sadeleer Desiré (0 Herdersem 04.01 . 1 894), gedood bij Strobrugge
* Droeshout Hippoliet (0 Denderleeuw 1 2. 1 1 . 1 888), gedood om 1 .30 uur (Warmestraat)
* Geysen Florent (0 Haasdonk 08.03. 1 894), gedood bij Strobrugge
* Gilquin Emile (0 Grand Reng 06.04. 1 89 1 ), overleden in hospitaal Princeveld
* Hautecourt Fortunat (0 St.-Denis 30.01 . 1 896) , kogel in de buik, overleden Princeveld
* Jacqueloot Hector (0 Brugge 22. 1 2. 1 895)
Massy Pieter (0 Maaseik 24. 1 2. 1 896) , overleden in hospitaal Princeveld
* Pexters Raoul (0 Nice 02.02 . 1 897) , om 8 uur geweerkogel in het hoofd
* Vallons Petrus (0 Lubbeek 1•2. 1 0. 1 893), gedood in Kleit door obusscherven
* Van Mulders Dominiek (0 Opwijk 03.08. 1 886)
* Van Overtveldt Francois (0 Beveren-Waas 1 9. 1 2. 1 892)
" Verdeaux Eduard (0 Halanzy 1 4.02 . 1 888).
*

VAN DEN BOSSCHE. Viktor, gebo
ren te Gent. den 7 Juli 1 892.
2e Kapitein. L e op. Orde.; Oorl. ; IJserm.
Onderofficier bij het begin van den oor
log. W o n zijne sterren door zijne dapper
heid. Werd te Diksmuide gewond den
1 1 N ovem b e r 1 9 1 4 . Werd den 28 Okt.
1 9 1 8 door d e griep overvallen, te Malde·
gbem en overleed den 8 No v . te B 1 ugge
:

JACQMIN, Emiel. geboren te Baste·
naken, den 8 Mei 1893.
Onderluitenant. Leop. Orde : Oorlogs•
kruis.
Had zich heel den oorlog dapper
gedragen : sneuvelde beldbaJtlg den 31
Okto b er 1 9 1 8 te Oudenmolen. terwijl hij
aan het hoofd van zijn peloton, de vijan
delijke s tel li nge n bestormde.

VOLCKAE RT. August-Adolf, gebo
ren te -Schaerbeek, den 13 Februari 18e6,

Reserveluitenant. Leop. Orde : Oor!. ;

IJsennedalJe ;.Congo Ster.
- Deed dapper zijnen pllcht op het front :
werd den 30 Oktober 1918 te Malde·
ghem, door machinegeweerkogels in de
zijde getroffen en overleed in het ga.1thu11
van Brugge. den 7 November nadien.

DELREZ. Renaat, geboren t Amay,
(Luik), den 9 Augustus 1892.
Hulponder luitenant. Leo p. Ord. ; 0 rl.
�oemrifk gcsncu Id, te Bal ge rh o ek
O k t o be r 1 9 1 •
(Maldeghem), den 31
terwijl hlf aan het hoofd lln zlln P 1 ton
eene 1terk verdedtgde ljandelijke atel l ln
a a n vid .

Gasbommen op Eeklo op 31 oktober
Pius Ryffranck schreef het volgende in zijn dagboek:
• Vreselijke nacht; trommelvuur van in de vooravond tot 's morgens om 8 uur en vliegers
die bommen afwerpen. De Duitsers doen in de vroegte de laatste groote rails in de statie
springen. De meeste vensterruiten vliegen voor de derde maal uit. . . .
De Achter-Rooze wordt met Belgische bommen en stikflesschen belegd.
. . . Des morgens kramen Proviamt- en andere ambtenaren op: - men verwacht de
doorbraak aan Somergem. Des avonds zijn ze daar weer: - de Belgen zijn tot staan
gebracht'.
Er was veel schade in het Oostveld, waar de Belgische artillerie naar het daar opgestelde
grote kanon schoot.
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Allerheiligen 1 91 8
I n Maldegem stierf één soldaat:
0 Stimart Camille ( 0 St.-Gerard 25. 1 0. 1 895), op 31 oktober gekwetst in Balgerhoeke en op
1 november om 1 1 uur overleden i n Maldegem.
In Adegem sneuvelden drie soldaten:
* Roos Emile ( 0 Ellezelles 23.05 . 1 899), gedood op Veldekens
* Six Arthur ( 0 Wervik 02.01 . 1 893) , gedood op Veldekens door geweerkogel
* Van den Broeck Charles Louis ( 0 Ronse 25.05 . 1 894), om 1 8 u u r gedood bij
Balgerhoeke.
Op het P ri nceveld begroef men soldaat Lannoote J ules ( 0 Zandvoorde 1 1 . 1 2. 1 882),
gesneuveld in Zomergem.
I n Eeklo lieten de Duitsers de Witte Brug (brug over het Leiken op de Tieltsesteenweg)
springen en om 1 8 uur begonnen ze in te pakken om de stad vanaf 20 uur te verlaten. Ze
plunderden eerst nog enkele huizen .
Volledige terugtrekking van de Duitsers uit Eeklo op 2 november
Op zaterdag 2 november trokken de Duitsers zich vol ledig terug uit Eeklo, maar ze
bestookten de Belgische soldaten nog met heel veel obussen.
Om 9 uur kwamen de eerste Belgische soldaten in het centrum van Eeklo aan .
De volgende slachtoffers vielen nog i n Maldegem:
* Blanckaert Camiel ( 0 Veurne 23.03 . 1 890), gedood bij Strobrugge bij een poging om een
door de vijand ondermijnde schuilplaats binnen te dringen .
* Coorens Jozef ( 0 Doornik 1 5.05 . 1 894), gedood bij Strobrugge bij een mijnontploffing,
begraven i n Middelburg, later in Veurne
* De Wulf Justin (° Klerken 1 7.07 . 1 899), overleden in veldhospitaal
* Dubois René ( 0 Dréhance bij Namen 25.03.1 887), overleden in hospitaal P rinceveld
Semay Jean (0 Halle 02.07.1 897), overleden in hospitaal Princeveld
Uyttendaele Oscar (0 Sint-Amands 27.04. 1 89 1 ), gekwetst door obusscherven en
begraven op 3 november op het Princeveld.
In Adegem stierf soldaat Balck, 's anderendaags in Maldegem begraven:
* Balck Ferdinand ( 0 Berchem 25. 1 1 . 1 889) , gekwetst in het zuidoosten van Adegem.
*
*

Uit het dagboek van Plus RYff ranck uit Eeklo
Pius Ryttranck noteerde op 2 november het volgende in zijn dagboek:
'Achtergebleven duitsche soldaten, die hier en daar nog verscholen zaten, worden
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uitgehaald en gevangen gezet. De Belgen kwamen over de vaart gister avond om zes uur,
tusschen Balgerhoeke en Ra verschoot. De overtocht kostte hun meer mannen, moeite en
tijd dan zij het zich hadden voorgesteld. De Duitschers, die over talrijke machiengeweren
beschikten, verdedigden met uiterste taaiheid eerst het stort over en daarna dit achter de
vaart. Tusschen Stroobrugge - waar zij eveneens op fel/en tegenstand stootteden - en
Eecloo, verloor de ingezette divisie een goed 1 000tal man (sic). Maldegem werd tamelijk
beschadigd: - bommen troffen o.m. de kerk, de pastorij, en 't center van de plaats.
Adegem leed meer: - heel de bek tusschen het dorp en de groote baan werd verwoest.
Balgerhoeke werd tot puin geschoten. Van de huizen links en rechts der hoofdstraat,
tusschen de brug en de oude pastorij, bleef niets geheel: - zij vouwden zich, als
kaartenhuizen, toe. De overigen werden allen onbruikbaar gemaakt. Vooral het woonhuis
van M. R. Standaert werd hard geteisterd en stukken vaneen geschoten. Pastorij,
kloosterke, kloosterschool en kerk werden tamelijk gespaard, alhoewel de toegebrachte
schade niet te geringschatten is. Het kerketoreke werd van zijne schaliën ontbloot en
staat, pieter-poedernaakt, met zijn spiteke in de lucht.
. . . Zelfde schaden , daaromtrent, op Kruipuit, van waar de Belgen schoten naar de
Duitschers, voor en achter de Vaart. Raverschoot is nog slechts een puin. Van alle
hoeven en woonsten, voor en over de brug gelegen, bleef weinig of niets geheel.
. . . Voor de eerste maal sinds veertien dagen, legde iedereen zijn hoofd 's avonds op het
oorkussen neer, zonder te schromen voor den nacht. Velen zetten zich eerst op de knieën
voor hun bed en danken, uit de volheid des harten, den Hemel, die Eecloo zoo genadig
was . . . '
U it de notities van de Adegemse pastoor Vereecke
Pastoor Leo Vereecke {0 sreidinge 09. 1 1 . 1 860), pastoor geworden op 5 april 1 91 8 in
Adegem na het overlijden van Petrus De Troyer, schreef het volgende over de oorlog:

'Op zondag 20 oktober 1918 tijdens de eerste mis deden de Duitsers de kerk ontruimen.
Om 1 1 u 30 waren de Duitsers nog in het dorp van Adegem, maar om 12 u 30 waren er al
de Belgische soldaten. 's Avonds begon het Belgisch leger met de beschieting van de
Duitse stellingen achter het Schipdonkkanaal ter hoogte van Balgerhoeke.
De beschieting van Balgerhoeke en omgeving duurde 1 1 dagen.
Bijna heel de bevolking van Adegem en Balgerhoeke was gevlucht. De toren van
Balgerhoeke, waar een observatiepost was ingericht, de pastorij, het klooster, de scholen
werden daar zeer beschadigd en ook vele h uizen op Ra verschoot werden fel beschadigd.
De pastoor van Adegem en de dokter en zes zusters richtten hier in Adegem een
ambulancie op in de kelders van het hospice. Met ambulancie bedoelde men een
hulppost, waar de eerste zorgen werden toegediend. Er vielen niet alleen doden, maar
ook gekwetsten, allemaal samen een honderdtal in Adegem.
Het front Schipdonkkanaal-Leie werd doorbroken op 1 november 1918. De Duitsers
trokken verder terug richting Gent'.
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Later stond nog het volgende verslag in het parochieblad:
'A degem werd gebombardeerd van 20 oktober tot 2 november. . . .
De gevechten duurden 13 dagen en 14 nachten. Gekwetsten werden overgebracht naar
het hospice, dat herschapen werd in een hulppost. Tijdens die dagen deed de pastoor drie
berechtingen aan de uitkant van de parochie. Een ervan gebeurde tijdens een
bombardement. Er werd veel schade aangericht. Tien obussen drongen door het dak van
de kerk, twee door de vensters, een door de muren en wel acht op de muren. Onze

soldaten geraakten op 2 november over de vaart. Een 1 00-tal soldaten werden gekwetst
of gedood. Verschillenden liggen op ons kerkhof begraven.
Tijdens de oorlog werden een 200-tal arbeiders opgeëist: één is gestorven in de vreemde,
drie zijn overleden kort na hun terugkeer. Vermelden we nog dat in oktober 1918 alle
mannen tussen 15 en 60 jaar moesten werken aan de versterkingen van het
Schipdonkkanaal'.
Uit het boek van de gemeenteraadsverslagen van Adegem
De secretaris maakte de volgende notities over de laatste dagen van de oorlog:

'Op zondag 20 october 1918, om 12. 15 's middags zijn de eerste belgische soldaten in
het dorp gekomen, de duitsche achterhoede op de hielen zittende. De vijand hield stand
aan den Schipdonkschen vaart. In den nacht begonnen de duitschers het dorp te
beschieten met kanonnen. De beschieting hield verscheidene dagen aan. De grootste
vernieling werd aangericht op Balgerhoeke, Raverschoot, Veldekens en Kruipuit. Op de
kerk van Adegem zijn minstens zeven obussen neergekomen. Er werd hevig gevochten
aan Ge/ie, aan de hofstede van Malecote die eenemaal vernield werd alsmede aan
Raverschoot en Veldekens. Eindelijk, tot iedereens genoegen, rolden de duitschers
hunne matten op de 2den november 19 18. Wij zijn verlost.
Laat de nationale driekleurvlag nu maar wapperen!
Heil onzen Koning en de Koninklijke familie. Leve het vrije en onafhankelijke België !'
1 3.

GEBEURTENISSEN VANAF

3

NOVEMBER

1 91 8

E r werden nog Duitsers krijgsgevangen genomen. Op de Briel vond men nog vier
Duitsers op 6 november.
Later gevonden Belgische soldaten
Na de terugtrekking van de Duitsers vond men nog enkele soldaten:
Buyse Gentiel (0 Oostrozebeke 1 0.08 . 1 892), gekwetst aan de rug door mitrailleurkogel,
gevonden bij villa Standaert bij Balgerhoeke op 3 november
Mestdagh Aloysius (0 Nazareth 24.03.1 892), mitrailleurkogel in de borst, gevonden bij
villa Standaert bij Balgerhoeke op 3 november
Macq Joseph (0 Enghien 06.01 . 1 894), gevonden in de vaart ter hoogte van Veldekens
op 8 november.

*

*

*

Bezoek van het koningspaar aan Zomergem
Daar het dorp zo erg beschadigd was, brachten koning Albert en koningin Elisabeth een
bezoek op woensdag 7 november. Slechts een klein aantal burgers woonde al terug in
Zomergem. De koning sprak de aanwezigen minzaam toe en de koningin vroeg vol
medeleven naar wat ze allemaal hadden meegemaakt. Als de auto's wegreden, riepen de
mensen 'Leve de Koninklijke Familie'.
Beschadigde of vernielde woningen per wijk in Adegem
De beschietingen hadden veel huizen beschadigd of helemaal vernield, vooral die dicht
bij het Schipdonkkanaal gelegè n. Ziehier een overzicht van de Adegemse bewoners met
aanduiding van de aangebrachte schade.
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De codering is als volgt: een B voor ' Beschadigd, een V voor ' Vernield, een O voor
' Onbewoonbaar' en een A voor 'Afgebrand.
* Wijk Dorp: Kinderen Blomme (V) , Anna Kokken (V), Alfons Van Landschoot (V), Raphaël
Ducaju (V) , Amelie De Laere (0) , Sophie Roegiers (0) , Raymond Tuypens (0), Nathalie
Dierckens (0), Julie De Meyer (B) en Amelie Verspeete (B) .
* Wijk Kallestraat: geen beschadigde, vernielde, onbewoonbare of afgebrande huizen.
* Wijk Heulendonk: weduwe August Lippens (B) en J . Steyaert (0).
* Wijk Westeindeke (nu Oosteindeke genoemd): Petrus Pollier (A) , August De Jaeger (0),
Edmond De Vusser (0), August De Pauw (0), Serafien Wille (0), Hippoliet Roelandt (0),
Bernard Bauwens (0) , Camiel De Caluwé (0), Camiel De Vusser (0), P. Van Basselaere
(0), Bernard Willems (0), P. Van Houcke (0) , Charles Schoonackers (0) en Petrus Crul

(0) .

* Staatssteenweg (west): René De Pré (0), Emiel G rootaert (B) en Jules Van Giesen (B).
Beide laatste woningen staan vermeld als 'zeer beschadigd'.
* Moerwege: P. Van Kerschaever (V) , Sophie Willems (B) en Victor Hermie (0).
* Staatssteenweg (oost) : Kinderen Van Oost (B), Ed. De Vlieger (V), Marie Theresia
Doom (V), Charles D riessens (V) , Louise Van de Wiele (V), weduwe Adolf Standaert (B),
G ustaaf Van Hecke (B), Camiel Coene (B), Esther Willems (B) , Aloïs De Sutter (B) en P.
H uyghe (B) . Bij weduwe Adolf Standaert stond vermeld dat het een villa was.
* Oudenweg: C. De Wispelaere (B).
* Balgerhoeke: Petrus Clauws (B) , Camiel Bauwens (B), August G ryp (B), Adolf G ryp (B),
A. Van der Jeugdt (B), Alfons De Clerck (B), P. Van den Hauwe (B), August Van Voeren
(B), Serafien Claeys (B), Charles Van den Hauwe (B), August Van Voeren (B), August
Basslé (B), Laurent De Caluwé (B) en Marie Emma Verstuyf (B) .
* Kruipuit: geen beschadigde, vernielde, onbewoonbare of afgebrande huizen.
* Veldekensstraat: Clement Verborght (0), Camiel De Pré (0), E. Van den Bossche (V) ,
Emelie Neyt (0), Maurice Neyt (0) , Jules Joos (0) , H . De Baets (0), August Martens (0),
Petrus Dobbelaere (0), August Pattyn (0) en Em. Van Speybroeck (0), wed. Standaert
(V) , René Claeys (V), wed. Van Kerrebroeck (V), Eduard Willems (V), J. Van de Walle (V),
August Foré (V), Triton Pattyn (V) , wed. Pattyn (V), Alfons De Sutter (V), A. De Pauw (V),
H . De Pré (V) , wed. De Backer (V), Petrus Potvliege (V), Louis Moffaert (V), Marcel De
Pauw (V), Th. Standaert (V), E m . De Meyere (V), Petrus Lippens (V), Kinderen Van
Hecke (V) en H . De Wispelaere (V) .
* Appelboom: Emiel Joos (V) .
* Kraailokerkweg: geen beschadigde, vernielde, onbewoonbare of afgebrande huizen.
Totaal werden dus 28 huizen beschadigd, 31 vernield en 30 onbewoonbaar. Eén huis was
afgebrand.
Over Adegem in het Davidsfondsboek
Het Davidsfonds heeft een boek uitgegeven met verslagen over wat er gebeurd is in de
dorpen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Over Maldegem en Middelburg staat niets
vermeld, maar over Adegem wordt geschreven:

'Adegem had een bevolking van 4 376 inwoners en 122 daarvan namen deel aan de
oorlog. Daarvan sneuvelden er 15 en werden er vijf gekwetst. Er werden 200 personen
opgeëist, waarvan er vier gestorven zijn. Zes burgers werden gedood, 57 huizen vernield
en 400 woningen beschadigd. De cijfers over de woningen lijken achteraf wat aan de
hoge kant geschat.

Het wedervaren van de familie Welvaert uit de Kruipuit i n Adegem
In 't Getrouwe Maldeghem van 1 2 januari 1 91 9 stond het volgende verhaal te lezen over
de familie Welvaert uit de Kruipuit bij de bevrijding in oktober 1 91 8:

'De tot hiertoe goede Welvaert is met de groote dagen van 's lands vrijmaking een
beklagenswaardig < kwavaart > geweest. Zijn molen, sieraad van het vredige landschap,
werd van op den Dam bij Waarschoot door de Duitschers beschoten en ligt nu
middendoor gebroken. Dit gebeurde binst de molenaar voor eenige uren afwezig was om
zijn vrouw en kinderen te zien, die bij de aankomst der Belgen achteruit geweken waren
naar Knesselare, om nog een grooter ongeluk tegemoet te loopen. Daar was de hoeve,
waarheen zij gevlucht waren (deze van landbouwer Henri Matthys-Da/Ie) getroffen en zijn
jongste zoon op den slag dood.
Maar de molenaar vond er zijne vrouw, noch de andere kinderen niet: doodelijk gekwetst,
naar Brugge gevoerd. Gezocht in 't hospitaal, en in twee andere plaatsen niets te vinden,
tot dat men zei dat ze konden liggen in het Moederhuis.
En waarlijk, daar zei men dat er eene .------,
vrouw
en
twee
meisjes
waren
binnengebracht en dat er een van dood
was. Hij zag een meisje, heel zwart en
onkennelijk, maar op het plankje aan het
bed, las hij den naam van zijn kind.
En 't kon zijn een oog opendoen en zijn
vader herkennen . . . Morgen moest het
geopereerd worden. Het doode meisje was
het zijne niet. Hij zag ook zijne vrouw
terug, over heel het lichaam gekwetst. Zijn
tweede meisje vond hij op een kasteel, te
Beernem, even slecht. Nu wist hij nog niet
waar zijn oudste zoon Arnold* was. Men
zei ook te Beernem, te Oostkamp, te
Ruddervoorde. Eindelijk vond hij hem
aldaar op de < Schare > met zijne beesten
op eene weide, ongedeerd.
Maar als hij nu eindelijk weer op den
Krapuit kwam, was heel het onbewaakte
huis geplunderd . . . door wie ? Door , .:
�
Belgische soldaten ? en visschers in
troebel water. Want het waren toch geen
soldaten die zijn graan van den zolder
gehaald hadden, soldaten hebben dat niet noodig. Een der geburen was zelfs zijn overjas
gestolen. Men vond hem bij eenen soldaat, die daar woonde, maar deze zei dat hij hem
gepakt had, de man hem anders hadde kwijt geweest! Zoek daarachter!
Heel het molenaarsgezin buiten het jongentje, dat met militaire eer te Knesselare
begraven werd, is nu zoo goed mogelijk hersteld en thuis.

:t�r;...
•
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" Arnold Welvaert (0 Adegem ' 09. 1 0. 1 905), zoon van de mulder, werd later schepen in
Adegem.
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Vrede
Aan het gemeentehuis van Maldegem hing op 1 0 november het bericht uit dat Duitsland
nog tijd had tot 's anderendaags om 1 1 uur om de wapenstilstand te aanvaarden.
's Avonds kwam al het bericht dat de Duitsers de voorwaarden aanvaardden. De
komende vrede werd in Maldegem uitbundig gevierd door de soldaten en de bevolking.
Bezoek van familie aan het graf van haar gesneuvelde soldaat
Familieleden van een gesneuvelde soldaat konden met een gratis treinticket het g raf van
hun soldaat bezoeken . Het aantal familieleden was echter beperkt. De bestuurder van de
Krijgsbegravingsdienst in Brugge besliste daarover.
Bezittingen van de overleden soldaat
Aan de familieleden, vader of moeder of echtgenote, werden de schamele bezittingen van
de soldaat overgemaakt. Enkele voorbeelden :

BAUTE CYRIEL: 2 brieventaschen met brieven, 1 stalen doosje, 1 tabaksblaas, 1
zakboekje, 1 pijp, 1 naamplaatje, 1 ketting, 1 gordel, 1 spiegel, 1 pennemes, 1 kam, 1
briefje van 2 frank van Rijssel, 1 geldbeugel met 2 aluminiumringen en 1 medalie
(d. d. 28. 0 1 . 1920).
BAUTE WILLEM: 1 brieventasch in lijnwaad bevattende 15 lichtbeelden en persoonlijke
brieven, 1 kam, 1 mes, 2 eenzelvigheidsplaatjes, 2 medaliën, 2 potlooden, 1 geldbeugel,
1 spiegel, 1 mes, 1 zakboekje en 1 pijp (d. d. 09. 0 1 . 1920).
BOTERBERGHE AMATUS ANDRÉ: 1 brieventasch met briefwisseling en papier, 1
paternoster, 2 messen, 1 tabakzak, 1 notaboek, 1 spiegel, 1 paar scharen, 1 geldbeugel
met medaliën (d. d. 14. 0 1 . 1920).
BRAET EDMOND: 1 geldbeugel met een schapulier, 1 mes, 2 ringen in aluminium, 1
stuk ketting met 2 kogels, 1 zakspiegel, 1 eenzelvigheidsplaatje, 1 kleine kam met
inhouder, 1 notaboek met 2 photos, 2 poscaarten (d.d. 14. 0 1 . 1920).
DE BAETS RICHARD: 1 brieventasch met foto's en allerhande briefwisseling, 1 pijp, 1
tabakzak, 1 oorlogskruis, 1 militair ereteken (medalje), 1 geldbugel, 1 gouden ring (d.d.
25. 0 1 . 1920)
DE DEYNE PROSPER: 1 eenzelvigheidsplaatje 1 nikkelen uurwerk, 1 ledige
brieventasch, 1 kam (d. d. 22. 1 0. 1 9 1 9).
* DE VLEESCHA UWER JULES: 1 eenzelvigheidsplaatje, 1 uurwerkarmband, 3
lichtbeelden, 1 bril (d. d. 1 1 . 10. 1 9 1 9).
* SPILLEBEEN EDMOND: 1 bundel schrijfpapier en omslagen, 1 doosje met 5
schapulieren en 1 O rozenkransen, 1 nekjuweeltje, 2 kruisen, 1 medalje, 2 boeken van de
Belgische soldaat, 1 pakje briefwisseling, 1 pakje tabak, 1 paar sokken, 1 wasdoek" 1
paar burger schoenen, 1 paar nieuwe militaire schoenen, 2 doosjes schoenblink, een
doosje vet, 1 blikken doos met aluminiumring, 1 vijl, 1 bol sajet, 1 papierpresser, glazen
bol met Q. L. V. beeld, 2 sjarpen in khaki. (d. d. 8.9. 1920).
* VERCRUYSSE KAMIEL: 1 paar handschoenen, 1 mes, 1 vork, 1 geldbeugel met 1
trouwring, 1 eenzelvigheidsplaatje, 2 godsdienstige medaliën en 1 kruis, 1 biljet van 25
centiemen voor de in nood zijnden, 2 stukken van 72 mark, 12 pfenningen, 1 hollandsche
zilveren cent, 1 turkijsch koperstuk, 1 briefje vn 25 centiemen van Brugge, 1 potlood, 1
soldaatboekje, 1 brieventasch, 1 biljet van 50 centiemen der stad Gent (d. d. 20. 08. 1919).
*

*

*

*

*

*
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Vermiste soldaten
In 1 91 9 waren de gegevens over de overleden soldaten doorgaans bekend. Een aantal
soldaten was echter nog altijd vermist en de ouders en/of echtgenote waren nog altijd op
zoek naar het graf van hun soldaat. Sommigen werden nooit gevonden. Op het kerkhof
van Maldegem is er een graf met het opschrift 'Onbekend'.
Soms ontbrak ook een overlijdensakte. Dat was een g root probleem, want een dergelijke
akte was voor de nabestaande nodig om een vergoeding en/of pensioen te kunnen
genieten. Indien niet voorhanden werd dat tekort verholpen door een rechterlijk vonnis.
Steunende op getuigenverklaringen van medesoldaten werd de dood officieel vastgelegd.
Soldaat Modest Piens gevonden op Veldekens in Adegem
Familieleden moesten soms maanden zoeken naar een spoor van hun gesneuvelde
soldaat, zo ook bij Modest Piens. Een medestrijder van Modest schreef naar broer Alfons
Piens het volgende:

'Den 26 juni 1919
Ik ontving zeer wel uw briefje dat eenen
grooten omweg maakte langs huis om, maar
toch eindelijk terecht kwam. Ik ga U dus
waar
nogmaals
onzen
uitleggen
diepbetreurden broeder begraven werd;
reeds heb ik naar moeder geschreven,
misschien is dat niet terecht gekomen. Het
graf bevindt zich links van de baan tusschen
de vaart en Kruipuit op den weg van Eeklo
dus, waar hij begraven werd heet het
"Veldekens", 't Is eene hoeve met groote ....,...-....-..
ijzeren grille en boomgaard. Die hoeve
bestaat uit verschillende gebouwen, de ----"'""'-::..L..-'
stallen en schuur enz., maar het graf werd gemaakt tegen den muur van het gebouw dat
dichtst bij de straat dus, 't is waar de baan begint te draaien, den n ° van het hof weet ik
niet. Ik heb zelf een kruisje gesneden met den naam op en 1 1 e Genie. Wanneer ik U
mondelings kon spreken zou ik U beter uitleg kunnen geven, vriend Alfons. Modest werd
ook in bassen gewikkeld. Ik en Theophiel Verscheiden hebben alles zelf gedaan onder 't
geschut. 't Was op voorpost en we moesten haastig zijn en werden ook den zelfden dag
afgelost. En nooit heb ik de gelegenheid meer gehad om die plaats terug te zien.
Misschien is hij verplaatst naar 't kerkhof van Adeghem, zoals ik door nieuws van Gent
vernam van uwe familie.
Beste vriend Alfons hoopende U weldra of een uwer familie mondelings uitleg te kunnen
geven, sluit ik met de groeten van innige deelneming en blijf immer ter uwen dienste.
Uw toegenegen makker
E. Vander Steen - 1 e sergeant 1 1 e Genie, Belgisch Leger, Casteau bij Bergen
Alfons Piens maakte deze brief over aan de secretaris van Adegem . De brief droeg als
hoofding ' Eyne 7 juli 1 91 9'. Modest Piens ligt nu op het nieuwe kerkhof van Adegem
begraven.
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Soldaat Joseph Macq u it Enghien, gevonden in het Schipdonkkanaal i n Adegem
Elke ouder met een zoon aan het front was bang op een dag slecht nieuws te ontvangen.
Een berichtje krijgen dat je zoon gesneuveld was in de laatste dagen van de oorlog, kwam
dubbel hard aan.
Zo gebeurde het ook bij de ouders van Joseph Macq uit Enghien. Soldaat Macq werd
slechts op 8 november 1 91 8 gevonden in het Schipdonkkanaal.
Een i ntense briefwissel i n g ontspon zich tussen vader Art h u r Macq en de
gemeentesecretaris van Adegem. Op 1 7 december 1 9 1 8 vroeg vader Arthur Macq of het
niet mogelij k was zijn zoon in een zinken kist te plaatsen, want hij wou hem zeker laten
overbrengen naar Enghien. De zinken kist diende in een houten kist geplaatst met een
kruisbeeld erop en hij vond het een g rote troost dat zijn zoon in gewijde aarde was
begraven . I n zijn b rief van 26 december deelde de secretaris tot zijn spijt mee dat hij niet
aan zijn wensen kon voldoen. H ij schreef dat hij voor de zinken kist en het transport best
uitkeek naar transporteurs uit Gent, die h u n diensten aanboden in de kranten. Er was ook
een toelating nodig van de militaire overheid om te mogen ontgraven en dat kon wel een
tijdje duren. Soldaat Macq lag nu tussen zijn negentien kameraden op het kerkhof van
Adegem, allen voorzien van een kruis op kosten van de �-----�-�-�
gemeente. H ij raadde de vader af om zijn zoon te willen
zien, want het lijk lag vele dagen in het water, was al wat
ontbonden en niet meer herkenbaar. De identificatie
gebeurde via zijn plaatje en de bij hem aangetroffen
brieven. Een schets met de plaats waar hij gevonden
werd, werd meegezonden.
Op 3 september 1 9 1 9 schreef vader Arthur Macq nog
een brief aan de gemeentesecretaris. De vader zag in
dat het voorlopig niet mogelijk was het lichaam van zijn
zoon Joseph over te brengen naar Enghien. H ij vroeg
om goed zorg te dragen voor het g raf van zijn zoon. Hij
had voorlopig nog niet de moed gevonden om naar het
graf te komen, maar de komende winter zou hij proberen
A LA f'\êf'\O I R E
Adegem te bezoeken .
DB MO�SIBUR
Volgens een zus van d e soldaat bezat hij een mooie
portefeuille in Russisch leder, een mooie pijp en een J O S E f? H f'\ A C Q
sigarendrager, een uurwerk, een geldbeugel en een
Soldat aa rélllment des Cambl",.;.
ketentje. De vader zou graag in het bezit komen van
deze voorwerpen als laatste aandenken.
Op 1 o oktober 1 9 1 9 bedankte de familie Macq voor de u itnodiging voor een
herdenkingsplechtigheid later in Adegem te houden. Arthur Macq was vol lof voor de
commissie die zich bezig hield met de graven van de gevallen soldaten.
I ntussen had de burgemeester van Adegem aan de Krijgsbegravingsdienst in Brugge
gevraagd hoe het juist zat met de overbrenging van soldaten. De dienst liet op 1 4 februari
1 9 1 9 weten dat daarover nog niets beslist was, maar dat een wetsontwerp door de
minister van Oorlog was ingediend. In hetzelfde schrijven stond dat van de in Adegem
begraven soldaten nog enkele onbekend waren.
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Soldaat Joseph Macq, begraven in Adegem op 9 december 1 9 1 8, een dag nadat hij
gevonden werd, werd ontg raven op 7 juni 1 92 1 en naar Enghien overgebracht.

Twee onbekende soldaten op het kerkhof van Maldegem
De kapitein van de 1 e Brigade van de I nfanterie (1 e en 21 e Linieregiment) vroeg op 2 1
december 1 91 8 aan d e burgemeester nog eens na t e gaan o f het niet mogelijk was d e
twee onbekende soldaten o p het kerkhof t e identificeren. Het zou gaan over twee
militairen van de 21 e Linie.
Lijst gesneuvelden in Adegem
De dienst Krijgsbegravingen van het Ministerie van Oorlog gevestigd in Brugge, vroeg op
30 januari 1 9 1 9 een lijst van de gesneuvelde soldaten in Adegem, zowel 'Belgische,
Verbondene of Duitsche krijgslieden'.
Het gemeentebestuur maakte de namen van de Belgische soldaten over en op een klein
briefje stond dat vier Duitse soldaten in Adegem gestorven waren. De eerste vond men in
Malecote op het hof van Alfons Van Oost, naam van de soldaat onbekend, de tweede was
Jakob Manoth uit Offenbach , eveneens op het hof van Alfons Van Oost, de derde vond
men aan het land van W. Wallyn op Malecote, naam ook onbekend, en de vierde werd
aangetroffen op het land van André Vyncke, Kapellemeerschen genoemd.
De familie Coelis stelde haar fam i liegrafkelder ter beschikking
Op 21 oktober 1 91 8 stierf soldaat Albert Depuydt bij de gevechten nabij Rapen brug en hij
werd in Maldegem begraven. Vader Nestor Depuydt, brouwer en landbouwer in Kemmel,
verbleef met zijn gezin nog altijd in Frankrijk. Net als het dorp Kemmel, was ook het daar
gelegen kerkhof sterk beschadigd. Het diende nog te worden hersteld. Hij schreef het
volgende briefje naar de burgemeester van Maldegem:

'La Cressonière den 1 7-3- 19 Mijnheer den Burgmeester
Door de toelating der gemeente is mijnen dierbaren .----:---::-.-:::-:---:��-=-:"'."":'":t'"."T""-:--::::""""--,
zoon Albert, die gesneuveld is op het slagveld,
begraven in het kerkhof van Maldeghem, gelijk wij
vast beschik zijn het lijk onzer zoon, op onze
Parochie te doen vervoeren, als het kerkhof eens
hersteld is. Met dat inzicht heeft mijnen zoon
Georges soldaat twee dagen verlof gekregen, om
eens tot Maldeghem over te komen, en het graf van
zijnen broeder te gaan overzien, en er twee
doodkisten te doen maken, aangezien Mijnheer
Coe/is de goedheid zal hebben van zijnen Fam.
Kelder open te doen, en voor eenigen tijd onzen
zoon te laten inrusten, tot den dag wij hem zullen
mogen terug halen; ik vraag u, Mijnheer den
Burgmeester de toelating te geven aan den
graafwerker, als de kisten gereed zullen zijn mijnen
zoon te laten ontgraven. Aangezien wij, door den oorlog zoo ver afgelegen zijn, en er niet
zullen kunnen tegenwoordig zijn als de ontgraving zal plaats hebben, betrouw ik mij op
uwe goedheid, en dank u op voorhand tot later zoo dus, Mijnheer de Burgmeester.
Aanveerd, onze rechtzinnige groetenissen.
Nestor Depuydt- Van de Berghe à la Croissière (Calvados, France)
Voor den oorlog Nestor Depuyàt, brouwer en landbouwer te Kemmel bij leper.

Aanpassing van standaarden en vlaggen
Wegens speciale verdiensten kregen bepaalde regimenten de toelating om in hun
standaard of vlag de naam op te nemen van de plaats waar ze hard gevochten en roem
geoogst hadden .
Het 1 e Gidsen regiment mocht vanaf eind maart 1 91 9 d e naam 'Burkel' toevoegen aan zijn
standaard. Als arg ument gaf men op: ' In herinnering voor de bewonderenswaardige
aanvalsgeest van dit regiment in den loop van de najaging in Vlaanderen en, in 't
bijzonder, voor de heldhaftige stormaanval dat het, te Burkel, op 19- 1 0- 1918 leverde,
waar het een door verscheidenen lijnen van mitrailleusen samengestelde stelling
doordrong' .
Het 2e Gidsenregiment kreeg vanaf eind maart 1 9 1 9 de toelating om in zijn standaard de
naam 'Maldegem' op te nemen. Als reden gaf men op: 'Ter herinnering voor de
dapperheid van dit regiment gedurende de aanval in Vlaanderen en namelijk de
schitterende aanval die het op 20 oktober 1918 geleverd heeft om zich van Maldegem
meester te maken' . De Artillerie van de Cavaleriedivisie kreeg dezelfde toelating, alsook
de 1 e Groep van de Rijdende Artil lerie.
BALGERHOEKE
Het Canal -

Het 1 e Linieregiment mocht vanaf mei 1 9 1 9 de naam 'Balgerhoek' toevoegen aan zijn
vaandel. Als verantwoording schreef men: ' Voor de dapperheid en de zelfverloochening
die ze getoond hebben gedurende vijftig dagen van een onophoudende bezetting der
strook van Nieuwpoort en voor de ijver en de volharding die ze in najaging van de vijand
in den loop van de aanval in Vlaandern ontwikkeld hebben'.
Vanaf maart 1 922 prijkte de naam ' Maldegem' ook op de vlag van het Se
Artillerieregiment.
Het 21 e Linieregiment mocht in zijn vlag de naam 'Celiebrug' opnemen.
Het 2e Bataljon Karabiniers-Wielrijders kreeg in augustus 1 91 9 de toelating om de naam
'Rapenbrug' toe te voegen aan hun vlag en dat 'Ter herinnering voor zijn prachtig gedrag
gedurende de aanval in Vlaanderen en namelijk in de loop van zeer hevige gevechten die
het op 21 en 22 oktober geleverd heeft om zich van de bruggen van Rapenbrug en van
Strooibrug meester te maken en die het toegelaten heeft zich in bruggenhoofd te vestigen
en er zich te handhaven ondanks de talrijke en hevige tegenaanval/en die door de
fuseliers mariniers ingezet werden'.

H u lde aan het 1 e Linieregiment i n Maldegem op 1 november 1 91 9
De kolonel van het 1 e Linieregiment liet weten dat hij op 1 november anwezig zou zijn
voor een korte plechtigheid ter ere van de gesneuvelden van het 1 e Linieregiment. Hij zou
om half zes vertrekken uit Gent samen met 'het muziek, de delegaties en mogelijks het
vaandel'.
De plechtigheid zou bestaan uit 'een opening van de ban, een groet aan de vlag, een
toespraak en het neerleggen van drie kronen' en tot slot een g roet aan de overleden
broeders. Enkele dagen later stuurde hij een briefje om de burgemeester te bedanken
voor het goede onthaal door de bevolking en de mooie versiering van de g raven met
bloemen.
De echtgenote van graaf de Meeûs had een overlijdensakte nodig
Eind november 1 91 9 vroeg de echtgenote van g raaf de Meeûs een kopie van de
overlijdensakte. Zij had dat nodig voor het innen van de rente van de frontstrepen van
haar man. De akte kon niet geleverd worden, want er was geen opgemaakt.
Ziehier het briefje:

76 Rue de Trèves Bruxelles
Monsieur Ie Bourgemestre,
Le département de la Guerre me
demande pour la liquidation de la
rente de chevrons de front un acte
de decès de man très regretté mari
Ie Cde Francis de Meeûs capitaine
commandant du 1 er Guides tombé
au champ d'honneur à Burkel
(Maldeghem) Ie 19 Octobre 1918
Je vous serais bien reconnaissante
si vous voulez faire Ie nécessaire
afin que je reçoive cette pièce Agréez monsieur Ie Bourgmestre
mes salutations distinquées
-

Ctesse F. de Meeûs

Inrichting ereperk op het kerkhof van Maldegem
De Krijgsbegravingsdienst, gevestigd in Beernem, liet weten dat vanaf 24 augustus 1 923
zou gewerkt worden aan het inrichten van een erekerkhof voor de gesneuvelde soldaten
in Maldegem. De nodige grond daarvoor was door de gemeente afgestaan .
Begin 1 924 was alles gereed è n een onderhoudscontract voor de 52 Belgische militaire
graven werd afgesloten met de bepaling dat een hovenier de graven zou onderhouden
aan 1 O frank per graf.
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Een klas van de meisjesschool in Adegem, genomen juist na de oorlog.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de Belgische bevolking voedsel van de Verenigde Staten en om de
dankbaarheid uit te drukken werden schoolfoto's gemaakt en opgezonden naar de Verenigde Staten. Zo gebeurde
ook in Adegem waar een foto werq gestuurd naar Wilmington (North Carolina). Op het bord vooraan staat: 'As a
gift of their gratitude trom the Belgian children of Adegem to the little american of Wilmington'.
V.l.n.r. - Bovenaan: 1 . Adrienne De Keyser; 4. Rachel Bonte; 2, 3, 5, 6, 7 en 8 zijn onbekend.
2e rij van boven: 2. Maria Van Landschoot; 4. Anna Boels; 5. Rosa Boels; 1 , 3, 6, 7 en 8 zijn onbekend.
3e rij van boven: 4. Maria Notteboom; 5. Martha Transon; 7. Lydie De Kesel; 1 , 2, 3 en 6 zijn onbekend.
4e rij van boven: 1 . Yvonne De Lobel; 2. Blanche Schyvinck; 6. Alma Grootaert; 7. Germaine Himschoot; 3, 4 en 5
zijn onbekend.
Onderste rij: 4. Clara De Meyere; 6. Simone Verstraete; 1 0. Maria Tuypens; 1 1 . Orpha Verstraete; 1 , 2, 3, 5, 7, 8
en 9 zijn onbekend.

Aanpassing van de officiële overlijdensakten
U it de officiële overlijdensakten van Adegem bleek dat de aangifte meestal gebeurde door
veldwachter Octaaf Cauwels en hulppolitiebediende Aloïs Doom. In veel gevallen
vermeldde de akte ook de plaats waar het slachtoffer werd gevonden. Daar de
persoonsgegevens niet altijd correct waren, wat niet te verwonderen was gezien de
tijdsomstandigheden, diende de akte later te worden aangepast met de j uiste
persoonsgegevens in gevolge de nieuwe wet van 28 juli 1 92 1 . De meeste akten in
Adegem dienden gewijzigd en voor sommige gebeurde dat pas in 1 925. Soms moest men
lang zoeken naar de juiste gegevens. Zo stond een soldaat in een overlijdensakte in
Adegem vermeld als Gabriël Germeaux, geboren in Luik. Slechts na lang zoeken bleek
dat het hier ging om de soldaat Gabriël Frémaux. Er was wel een Leopold Germaux uit
Jumet overleden in Adegem, wat de zaak bemoeilijkte.
In Maldegem diende de overheid geen wijzigingen aan te brengen, want voor geen enkele
Belgische soldaat in Maldegem gesneuveld, werd een akte opgesteld.

Belgische soldaten gesneuveld in Adegem of Maldegem tijdens de gevechten in oktober
en november 1 91 8.

Het kerkhof van Adegem met gesneuvelden in oktober-november 1 9 1 8.
Liggen er begraven: De Bosscher Jules, Frémaux Gabriël, Germeaux Leopold, Leveugle Georges, Mestdagh
Aloysius, Nevejans Gustave, Piens Modest, Roos Emiel, Seis Karel, Van Loo Albert, Van Wouw Joseph en
Vuylsteke Sylveer.
De Adegemse gesneuvelden Ginneberge Cyriel en Grison Kamiel liggen ook op het kerkhof.

Het kerkhof van Maldegem met gesneuvelden in oktober-november 1 91 8.
Liggen er begraven: Blanckaert Camille, Bourdon Jean, Bovie Cyrille, Buyle Eugène, Calcoen Achiel, Callewaert
Jules, Carbonelle Francois, Carion Jules, Cruyssaert Raymond, De Blieck Medard, De Bruyne Hendrik, De
Sadeleer Desiderius, De Smedt Jean Baptist, De Wilde Laurent, De Wit Francies, Delbecq Victor, De Wulf Justin,
Droeshout Hippoliet, Dubois René, Dupon Victor, Fonderie Jan Baptist, Geers Pierre, Geysen Florent, Hautecourt
Fortuna!, Huyghebaert Edmond, Huys�ens Francois, Masquelin Oscar, Massy Pieter, Mortier Charles, Osselaer
Alois, Pexters Raoul, Reybroeck Edmond, Simons Plus, Strybos Emiel, Timmers Marie Francols, Vallons Pierre,
Van Belle Alphonse, Van Canneyt Jules, Van den Bussche Louis, Van Eyken Francols, Van Deun August, Van
Laeken Camiel, Van Leuven Victor, Van Mulders Dominiek, Van Neste Leon, Van Overbeke Jules, Van Overtveldt
Hector, Vandemaele Maurits, Verhuist Martin, Verryken lsidoor en Wibail Joseph.
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V.l . n . r. : De Maldegemse oud-strijders Emile Thys met echtgenote Germaine Devynck, Leon Vanhecke en René
Heyneman (fotoverzameling Hubert De Saer).

220 I

Enkele Adegemse oud-strijders in 1 968. V. l.n.r.: Onderaan: Kamiel Willems, Jules Van Deynze, Alphonse De Muer.
Emiel Bourgonjon en Henri De Vos. Bovenaan: Emiel Van Oost, burgemeester Albert De Kesel en Adolf Van
Vooren.

Veel voorkomende Belgische onderscheidingen

V.l.n.r.: het Oorlogskruis, de Overwinningsmedaille (V), het IJzerkruis (voorheen IJzermedaille) (Y), het Vuurkruis,
de Medaille van de Vrijwillige Strijder en de Herinneringsmedaille ( 1 4). De symbolen V, Y en 14 kunnen op een
grafzerk voorkomen en hebben dezelfde betekenis.

1 5.

BESLUIT

De periode van 1 9 oktober tot 2 november 1 91 8 was een zeer moeilijke tijd voor de
burgers i n onze gemeenten. De i nwoners die ter plaatse bleven maakten hier twee helse
weken door vol angst en spanning. Enkele burgers, maar vooral een g root aantal jonge
soldaten lieten hier hun leven in de Slag van Burkel of in de gevechten aan het
Schipdonkkanaal.
Wat alles nog pijnlijker maakt, is dat deze jongens vielen in de laatste weken van de
oorlog. Wat nog rest van hen in onze gemeenten, is een graf met hun naam erop. Dit
artikel is een eerbetoon aan onze soldaten die hier vochten voor onze vrijheid.
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Hendrik Van de Rostyne en Walter Notteboom

1. TEN TIJ DE VAN BURGEMEESTER CHARLES ROTSART DE HERTAING

(1 904-1 925)

A. CHARLES ROTSART DE H ERTAING BESTUURT ZELF

Baron Charles Rotsart de Hertaing was burgemeester van 1 904 tot aan zijn overlijden in
1 925. Onder zijn bewind kreeg het conflict rond de afbraak van de toren van de Sint
Barbarakerk - begonnen onder zijn voorganger Hippoliet Cuelenare sr. - zijn beslag. Door
de volgehouden tegenwerking van oud-burgemeester Desiré Van Mullem en van Victor
De Lille werd het project definitief afgevoerd.
In 1 907 gaat men eindelijk over tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis, dat in 1 909
wordt ingehuldigd. Het wegennet wordt gevoelig verbeterd. In 1 9 1 O krijgt de gemeente
gasaansluiting en het jaar erna wordt het centrum met gaslantaarns verlicht. Om de
handel te stimuleren wordt in 1 91 0 een jaarbeurs georganiseerd en in 1 9 1 2 is de
heroprichting van de maandagse markt een feit.
Als burgemeester van Maldegem moet Charles Rotsart in 1 91 4- 1 9 1 8 machteloos toezien
hoe zijn gemeente door het Duitse leger wordt bezet en bestuurd. De bevolking wordt van
een hele reeks grondwettelijke vrijheden beroofd. Maldegem wordt leeggezogen, zodat
de mensen arm werden en honger leden.
Nog vóór 1 91 4 moet hij als burgemeester proberen de Katholieke Partij te verzoenen met
de Vlaamse Beweging. Dat gaat gepaard met een aantal conflicten, zowel nationaal als
lokaal. De start wordt gegeven door koning Albert 1 die op 23 december 1 909 de troon
bestijgt en een troonrede houdt, zowel in het Nederlands als in het Frans.
In Maldegem wordt de vervlaamsing op gang gebracht met de oprichting van het
Davidsfonds in februari 1 91 1 en door de collegestudenten met de oprichting van "Hand in
Hand". Het pleit wordt voorlopig beslecht op 2 februari 1 920, mede dankzij het kordaat
optreden van Hector Cuelenaere, als schepen en rechterhand van burgemeester Charles
Rotsart de Hertaing.
De Vlaamse Beweging
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vóór 1 91 4

I n de 1 9de eeuw wordt de Vlaamse Beweging hoofdzakelijk ondersteund door het
Willemsfonds, liberalen en antiklerikalen, die onder meer hun inspiratie haalden uit de
kringen van de vrijzinnige universiteit van Brussel .

I n 1 909 is het de katholieke U niversiteit van Leuven die kordaat en doelbewust de
Vlaamse Beweging ombuigt in katholieke zin. Voortaan zijn het hoofdzakelijk katholieke
en klerikale burgers en intellectuelen die met leeuwenvlaggen zwaaien en de strijd
aanbinden voor de Vlaamse belangen. Ze richten zich niet, zoals in het verleden, op
individuen maar op het verenigingsleven en op massabijeenkomsten.
Zo onder meer op de driedaagse van Roeselare, de geboortestad van Albrecht
Rodenbach. De feestelijkheden openen er op vrijdag 20 augustus met een academische
zitting. De dag nadien kunnen de aanwezigen deelnemen aan een m uziek- en
l iederenavond met een massa muzikanten en zangers. Die brengen onder meer het
Weverslied van Jef Tine! uit Maldegem.
Op zondag 22 augustus 1 909 trekken 60.000 Vlaamsgezinden als toerist naar Roeselare .
Z e zien voor hun ogen een historische stoet voorbijtrekken waarin de eeuwenlange
verdrukking van Vlaanderen wordt uitgebeeld. En dan volgt het hoogtepunt: het
standbeeld wordt onthuld van Rodenbach, "de student met de blauwvoet", terwijl een koor
van 900 studenten de geestdrift van de massa opdrijft met liederen zoals "Ja knapen 't
hoofd omhoog" en "Vliegt de Blauwvoet, storm op zee" 1 •
Vier maanden later o p 2 3 december 1 909, volgt d e klap o p d e vuurpij l . Koning Albert 1
bestijgt de troon en legt de eed af op de grondwet in aanwezigheid van de hoogste
gezagsdragers van het land: min isters , senatore n , vol ksvertegenwoordigers ,
gouverneurs, rechters, generaals e n professoren. Kortom a l wie gewoon was Vlaanderen
te besturen 'in het Frans'. In zijn troonrede spreekt de koning hen toe, niet alleen in het
Frans ten behoeve van de Walen, maar onmiddellijk nadien ook in voortreffelijk
Nederlands voor de Vlamingen onder hen.
Dat geeft de aanwezige Vlamingen een warm gevoel. De Vlaamsgezinden in het land
reageren laaiend enthousiast en figuren zoals Max Rooses en Lodewijk De Raet worden
zelfs een beetje voortvarend. Ze betuigen hun grote dankbaarheid aan de nieuwe koning
en hopen dat "voortaan Vlaanderen zal bestuurd worden in het Vlaams". Ze formuleren
"Het programma der Vlamingen" 2 en overhandigen hun tekst aan Zijne Majesteit op 1 1
juli 1 91 0. Naderhand verschijnt de tekst in een brochure, die in goedkope oplage massaal
verspreid wordt.
De vooraanstaande Vlamingen hopen dat men binnen afzienbare tijd Vlaams spreekt in
alle openbare besturen van Vlaanderen. Ze streven immers een verheven doel na: de
burgerlijke gelijkheid tot stand brengen tussen Vlamingen en Walen, een gelijkheid "die
ons door de grondwet wordt gewaarborgd" 3 •
Vlaamsgezinde katholieke verenigingen stichten in Maldegem
Onder de druk van de openbare opinie, zowel van katholieke als van liberale zijde,
worden overal in Vlaanderen in 1 91 O en i n 1 91 1 Vlaamsgezinde bonden opgericht.
Bovendien staan de verkiezingen van 1 5 oktober 1 9 1 1 voor de deur. In die tijd rust een
nieuwe en belangrijke taak op de schouders van burgemeester Charles Rotsart de
Hertaing: Vlaamsgezinde verenigingen stichten in Maldegem. Na rijp overleg tussen de
katholieke politici en de clerus zullen niet alleen Vlaamsgezinde verenigingen zijn, het
moeten ook katholieke bonden worden.
Op 25 maart 1 9 1 1 wordt in M aldegem een plaatselijke afdeling van het Davidsfonds
opgericht. Op 1 juli 1 91 1 telt de afdeling Maldegem 64 leden. Ze behoren overwegend tot
de burgerij. Wij laten hun namen hier volgen 4 •
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Burgemeester Charles Rotsart de Hertaing.

Schepen Hector Cuelenaere.

Het Maldegemse Davidsfonds (ledenstand periode 2 maart 1 9 1 1 - 31 december 1 9 1 1 )
Het bestuur is als volgt samengesteld:
E revoorzitters: E . H . Van Loo, pastoor en baron Charles Rotsart de Hertaing,
bu rgemeester,
Voo rzitter: Hector Cuelenaere, advocaat. Ondervoorzitter: Camiel Verbercht,
accijnzenoverste. Schrijver: August Galon, brouwer. Galon geeft vrij vlug zijn functie door
aan Jozef Tinel, trekpaard van de vereniging. Schatbewaarder: E . H . Jacobs,
onderpastoor van St.-Barbara.
De overige bestuursleden: Prosper Potvliege, advocaat-notaris - Honoré D'Hondt,
geneesheer - Emiel Vandenbroucke, apotheker - Arthur Dierickx, onderwijzer - Jozef
Tinel, sch rijver - E . H . Henri Waegeman , pastoor in Kleit.
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De leden : Emiel De Vos, rentenier - Hector De Vos, rentenier - Leonard Van Hyfte,
rentenier - Albert Notebaert, bloemist - Oscar De Prest, geneesheer - Paul Timmerman,
student - August De Ceuninck, onderwijzer - Evarist Standaert, drukker - Louis De Neve,
Kleit - Broeder Overste van de H iëronymieten - Julien Van Hoorebeke, wijnsteker - Henri
Van der Donck, veearts - Jan Strybol, onderwijzer in Kleit - Maurits Taveirne, winkelier René Parrin , student - Eduard Perquy, hulpsecretaris - E . H . Desiré Schelpe,
onderpastoor in Middelburg - E . H . Buysserie, onderpastoor in Kleit - 1 ste onderpastoor
van Maldegem - 2de onderpastoor Maldegem - Arthur Dierkens, onderwijzer in Kleit Henri Cuelenaere, landbouwer - Henri Compernolle, landbouwer - H ippoliet De Jaeger,
eigenaar - Louis Busschaert, brouwer - François Cabuy, drukker - Leonie De Pau,
rentenierster - Alberic Van den Bossche, wijnsteker - Juffrouw Martha Blanckaert Juffrouw Germaine Reychler - Hippoliet Geirnaert, student - André Verstringe,
landbouwer - Juffrouw Marie Potvliege - Juffrouw Octavie Van Meenen - Juffrouw

Julienne Dhondt (dochter van Alfons Dhont, Markt) - Juffrouw Aline Van N ieuwenhuyse Juffrouw Odile De Vildere - Juffrouw Mathilde Cromheecke - J uffrouw Sylvie De Vos Juffrouw Eugenie Cuelenaere - Mme Julien Van Hoorebeke - Juffrouw Alida De Vildere
- Serafien Moerman, commissaris - Henri Timmerman, handelaar - Alfons De Baere,
handelaar - Alfons Van Maldeghem, gemeentebediende - Remi De Baets, schilder Maurice Coelis, student - Julien Willemarck, student - René Van Reybroeck, ondernemer
- Edgard Verstringe - Louise De R uyter .
Dit is de stand van de lijst in juli 1 9 1 1 . I n juli 1 9 1 9 treden nog twee leden toe: Joseph
Vermeersch , gemeentesecretaris, en Alice Himschoot 5•
Ongeveer gelij ktijdig met het Davidsfonds wordt een veren1g1ng opgericht voor
Vlaamsgezinde katholieke studenten. Op 1 1 april 1 91 1 wordt student Julien Willemarck
zeventien jaar 6• Een week later sticht hij, samen met zijn kameraden collegestudenten
"Hand in Hand", een plaatselijke Vlaamsgezinde studentenbond. De bond is aangesloten
bij de Eeklose Studentengilde Eikels worden Boomen. De standregels bepalen dat aan
Eikels worden Boomen verslag wordt gegeven van de werking 7•
Julien Willemarck noemt zich niet voorzitter maar hoofdman. Hij heeft iets tegen
voorzitters: "Ze zitten teveel en ze werken weinig Ze lopen weg met de pluimen van
anderen en bij het minste gevaar zitten ze opeens vanachter'. Het bestuur van "Hand in
Hand" heeft als schatbewaarder Joris Vandenbroucke, zoon van apotheker Emiel
Vandenbroucke, een bestuurslid van het Davidsfonds. Student Pol Geirnaert wordt
schrijver en opsteller van de statuten en Jozef De Vos wordt hulpschrijver.
Collegestudenten moeten een sociale opleiding krijgen
Een aantal Vlaamsgezinde studentenbonden uit 1 91 1 e.v. volgen een strategie, een
manier van werken die afkomstig is van de jezuïetenpater Vermeulen, een man met een
gezonde kijk op het verenigingsleven. Op 1 0 april 1 91 1 geeft bewuste pater een lezing
voor een groot aantal priesters, paters en seminaristen. Naderhand wordt zijn tekst
uitgegeven in een handig boekje van een zestigtal pagina's 8•
Julien Willemarck en zijn bestuursleden van "Hand in Hand" bestuderen de tekst en
passen die, wat de inhoud en de vergadertechniek betreft, letterlijk toe.
Dat komt neer op het volgende, we citeren:
"De huidige leiders van onze samenleving doen het niet goed. Ze leven ver verwijderd van
het volk. Ze spreken Frans, ze vertoeven in de salons van de kasteelheren en van rijke
mensen, ze drinken veel wijn, roken dikke sigaren en gedragen zich volkomen
antisociaal. Dat alles is onze eigen schuld, want niemand anders dan wijzelf hebben die
leiders zo gevormd tijdens hun jeugd. Onze misstappen van weleer kunnen ons nu duur
te staan komen, want momenteel moeten wij lijdelijk aanzien dat het volk in
antikatholieken zin wordt omgezet.
De middenstanders sluiten aan bij de liberalen en de arbeiders bij de socialisten.
Wij hebben geen kritiek op de rijke mensen als zodanig en vooral niet op hun persoonlijke
godsvrucht en hun onberispelijk gedrag in de huiskring. En toch zijn de huidige rijke
mensen maar "halve katholieken" (. ) Hun aalmoezen komen bij de arme mensen over
als een vernederende hulp. 'Rijke mensen moeten de ellende niet lenigen, rijke mensen
moeten ellende voorkomen! Ze betreuren de armoede en haar gevolgen, maar ze
Vt:Jrgeten dat ze zelf de oorzaak van de armoede bestendigen".
. .
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De visie van pater Vermeulen is dus dat de studenten moeten opgevangen worden
gedurende de vakantie in studentenbonden, in gilden en in patronages, in studiekringen,
in sprekers- en toneelbonden enz. De studenten moeten hun eigen verenigingen stichten
en ze ook daadwerkelijk besturen. Ze moeten zelf hun beleid uitstippelen en bepalen hoe
ze geld in de kas krijgen en hoe ze het gaan besteden. Ze moeten propagandafeesten
inrichten voor hun werk en hierbij hun talenten aanwenden op gebied van zang, toneel,
voordrachtkunst, welsprekendheid enz. Via hun bonden en hun activiteiten moeten de
studenten de sociale noden leren kennen van ons volk om aldus gaandeweg het
9
verenigingsleven om te buigen in katholieke zin •
Samen streven naar eenzelfde doel
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Tussen 1 91 1 en 1 9 1 4 streven "Hand in Hand" en het Davidsfonds drie concrete doelen
na:
Via de Vlaamse Beweging de burgerij uit de invloed houden van de liberalen.
De jonge arbeiders weghouden van de socialisten en lid maken van het kristen syndicaat.
IJveren voor de vernieuwing en de verjonging van het katholiek verenigingsleven en er
zelf verantwoordelijkheid in opnemen 1 0 •
Op 3 september 1 91 1 geeft het Davidsfonds een muziekavond in de Gilde. Jozef Tinel
houdt er een voordracht over "Het Lied" en verschaft uitleg over acht van zijn eigen
liederen.
Op 8 september 1 91 1 , met het oog op de aanstaande verkiezingen van 15 oktober, houdt
de Katholieke Kring een grote kiesmeeting in de Gilde. Ze verlenen het woord aan
prominente politici, maar ook aan Julien Willemarck, de 1 7-jarige hoofdman van "Hand in
Hand". Zijn uiteenzetting komt neer op het volgende:

Het munitiedepot lag tussen de door de Duitsers aangelegde Nieuwstraat en de Brielstraat en paalde ten noorden
aan het klooster van de zusters maricolen; in de achtergrond zien we trouwens de contouren van de kapel. Naast
de Feldwebel, een katholiek geestelijke, opgeëiste Maldegemnaren: Edmond De Smet (Montje Pie), René Vander
Heiden, Jef Borgonjon, Albert Lazoen, Florent De Meulenaere e.a. In de laatste dagen van de oorlog - eind oktober
1 9 1 8 lieten de Duitsers één barak exploderen, daarna werd het munitiepark met de verplichte hulp van de
burgers ontruimd.
-

"'t Is overal Fransch! In 't ondetwijs, voor de rechtbank, aan de universiteit, in 't leger niets
dan Fransch! De Vlamingen worden onrechtvaardig behandeld in ons land. Een Waal die
geen woord Vlaamsch kent kan zelfs minister worden, tetwijl een Vlaming die geen
Fransch kent, nog niet eens kaartjesknipper kan worden. Als we Vlaanderen behoeden
tegen verloedering (d. w.z. tegen Franschsprekende Vlamingen), dan gaat Vlaanderen
een schitterende toekomst tegemoet" 11 •
Tussen 1 91 1 en 1 91 4 vechten het Davidsfonds en "Hand in Hand" niet tegen windmolens.
Ze ijveren voor de realisatie van mooie idealen, maar . . . in augustus 1 91 4 breekt de
oorlog uit.
B. DE DUITSE BEZETTER VERBIEDT DEMOCRATIE EN VRIJE M ENINGSUITING

Het Duitse leger valt ons land binnen
Het schenden van onze grenzen gebeurt brutaal op 4 augustus 1 9 1 4. De Duitsers
veroveren achtereenvolgens de forten van Luik en Namen. Brussel wordt veroverd op 20
augustus, Antwerpen op 9 oktober en Gent drie dagen later. Op woensdag 1 4 oktober
trekken ze Maldegem binnen 12•
De Duitse Rijkskanselier von Bethmann-Hollweg publiceert reeds op 4 augustus 1 91 4 zijn
eerste instructies. H ij bepaalt .çlaarin hoe hij het zopas veroverde gebied zal besturen.
Voortaan mag niemand nog aan politiek doen. Niemand mag er nog een persoonlijke
mening op nahouden. De vrijheid van spreken, van publiceren en van verenigen is
meteen afgeschaft.
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Alle publicaties worden onderworpen aan de Duitse censuur: drukwerk, toneel, zang,
declamatie, muziek, tentoonstellingen, projectie van films, aanplakbrieven enz. De
drukkers, de auteurs en hun medeplichtigen die de wet overtreden zullen zwaar worden
gestraft (Wet van 1 5 oktober 1 91 4) 13•
Worden verboden: alle openbare bijeenkomsten waar vraagstukken behandeld worden
van politieke of van socioculturele aard. Alle vooroorlogse verenigingen met enige
politieke strekking worden ontbonden. De leiders, de stichters en de leden die dit verbod
overtreden zullen gestraft worden met een gevangenisstraf, gaande tot één jaar en met
een geldboete tot 5.000 fr. (Wet van 1 6 januari 1 91 5) .
D e meldingsplicht
I n 1 91 5 stelt de Duitsè bezetter vast dat er geregeld Maldegemse mannen hun gemeente
ontvl uchten. Zo zijn er al vijfentwintig heimelijk over de Nederlandse grens gegaan om
van daaruit de geallieerde troepen te gaan vervoegen en het Duitse leger metterdaad te
gaan bestrijden aan het IJzerfront. Om nog verdere ontsnappingen te voorkomen wordt
in Maldegem in 1 9 1 5 de meldingsplicht ingevoerd. Op 9 oktober worden de weerbare
mannen opgeroepen zich in te schrijven in het gemeentehuis. Met regelmaat zullen de
mannen tussen 1 7 en 40 jaar zich moeten aanmelden op de Kaiser/iche Kommandantur,
gevestigd op de Markt in het huis van notaris Hippoliet Vermast (nu het huis Wal lyn) 14•
Vastgepind op één vierkante kilometer
De Maldegemse bevolking verliest niet alleen de vrijheid van denken en spreken. In de
loop van 1 9 1 5 verliest ze o Ó k elke fundamentele bewegingsvrijheid.
Na 8 .30 uur 's avonds mogen de burgers hun won ingen niet meer verlaten. De
herbergiers moeten op dat uur hun klanten naar huis sturen (dit gebod geldt niet voor
Duitse soldaten).
Het is bovendien aan de Maldegemnaren verboden per fiets te rijden op het grondgebied
van hun gemeente. Zo krijgen de mensen uit Maldegem-centrum overdag nog slechts
één vierkante kilometer bewegingsruimte. iedereen moet binnen de kring blijven die
afgebakend wordt door de spoorweg in het zuiden, de vleeswarenfabriek De Laere op
het Westeinde, het laatste huis op het Molentje in het noorden, het hek van het kerkhof
in de Katsweg en het rustoord in het oosten. Elke Maldegemnaar wordt dus gedurende
drie jaar vastgepind "als een geit aan een korte ketting op een afgegraasde grachtkant''15•
Tussen
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1 91 4

en

1 91 8

wordt de gemeente leeggeplunderd

Tijdens de Duitse bezetting wordt Maldegem systematisch leeggeroofd. Al wat hier enige
waarde heeft wordt opgeëist. Het begint met tellingen en aangiften. Nadien volgen de
inbeslagnemingen 16 •
Eerst komen koper, nikkel, brons en messing aan bod (5 oktober 1 91 5) .
Daarna alle soorten rubber voor auto- e n fietsbanden (8 januari 1 91 6).
Al wat vlas en vlaszaad is (2 maart 1 91 6) .
Alle oliestamperijen worden gesloten (24 maart 1 9 1 6) .
Alle molens worden gesloten ( 7 september 1 91 6).
Alle plaatselijke brouwerijen worden ontmanteld, d.w.z. het koper van ketels, leidingen en
kranen wordt weggehaald ( 1 8 oktober 1 91 6).
Alle lederen drijfkrachtriemen worden geteld (2 december 1 91 6).

Alle bedrijven moeten sluiten, tenzij ze voor het leger werken (7 februari 1 9 1 7).
Alle paardenhaar wordt in beslag genomen (2 mei 1 91 7).
I n oktober 1 91 7 moeten de kinderen eikels en beukennoten verzamelen. Eikels voor de
voeding van dieren, beukennoten om er olie uit te persen . Alle kastanjes moeten
ingeleverd worden. Bij de boeren wordt nagenoeg alles aangeslagen : bieten, rapen,
raapkolen, wortelen, ja, zelfs aardappelgroeze. De paarden moeten hun manen en hun
staart afgeknipt worden en het haar moet ingeleverd worden. Alle wissen moet men
snijden en gepeld inleveren. Op alle overtredingen staan zware straffen 1 1 •
De bezetter laat hier een puinhoop achter
Wanneer de Duitsers hier in oktober 1 9 1 8 de aftocht blazen, is Maldegem herschapen in
één grote puinhoop op economisch gebied. I n november 1 91 8 hebben de volgende
bedrijven opgehouden te produceren: de brouwerijen Van Mullem, Soenen, Tytgadt, Van
Wassenhove, Verstrynge en Herpelinck. Hierdoor vallen ook de kuiperijen stil, vermits ze
de biertonnen leveren. De jeneverstokerijen van Van Hoorebeke, Franck en Van de
Putte. De azijnfabrieken van Van Hoorebeke en De Candt. De huidevetterijen van De
Jaeger, Reychler, Verstrynge, Vermast, Van Moffaert, Potvliege en De Lille. De
windmolens en stoommaalderijen van Himschoot, P. De Vos, K. De Vos, Ch. De Clerck,
Potvliege en Notebaert. De tabaksfabrieken van L. Van Wassenhove, K. De Meyere, M .
De Meyere en A . De Lille. De steenbakkerijen op den Doorn , Papinglo, Eelvelde e n aan
de Urselweg. De roetkaarsenmakerij van P. Franck. De suikerfabriek De Buck. De
blauwververij Rotey. Alle bezembinderijen op Kleit. Alle kantwerkscholen . De
borduurwerkhuizen van Van Reybroeck en Dhaveloose '8.
"Stille Voortdoen" gedurende de bezetting
"Stille Voortdoen" is een clandestiene vereniging van jonge Vlaamsgezinden in
Maldegem. Bedoeling is een culturele vereniging uit te bouwen om, hoe dan ook, het werk
van voor de oorlog voort te zetten.
Seminarist Joris Vandenbroucke en meester August De Ceuninck nemen het initiatief. De
eerste bijeenkomsten hebben plaats op het Westeindeke in de woning van Kamiel De
Lange, de hovenier van Reesinghe, waar de burgemeester woont. Vermoedelijk houden
zowel de kasteelheer als de pastoor een beschermende hand boven deze verboden
cultuurkring. Men vreest steeds minder de Duitsers, vermits op 20 maart 1 9 1 8 het Duits
offensief aan de IJzer ingezet was en sindsdien nagenoeg alle Duitse soldaten uit
Maldegem vertrokken waren.
Vanuit het Westeindeke gaan meester August De Ceuninck en Joris Vandenbroucke op
zoek naar leden: mannen met ideeën, Vlaamsgezinde Maldegemnaren die iets te
vertellen en te betekenen hebben. De mannen van het eerste uur zijn Jozef Tinel , René
De Lange, Maurits Perquy en Julien Willemarck. Sommigen onder hen waren actief in het
Davidsfonds of in "Hand in Hand".
Ze zoeken een veilig lokaal in oorlogstijd. Twee, drie leden bieden hun eigen huis aan,
maar uiteindelijk komen ze terecht in de oude sacristie bij de kerk, die op dat ogenblik
dient als klaslokaal, vermits de Broederschool bezet is 10• Week na week zitten ze daar op
die veel te kleine schoolbankert: Ze zingen liederen, ze luisteren naar uiteenzettingen, ze
stellen vragen en "snakten naar meet'', want "woord- en snarenspel bekoorden" 20 • Als
stic�tende leden van "Stille Voortdoen" worden ook nog vermeld: Leonard Wabbes, Joris
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René De Lange, getalenteerd onderwijzer,
declamator, toneelspeler.

August De Ceuninck, onderwijzer, medestichter van
"Stille Voortdoen".

Musicerende leden van "Hand in Hand".
V.l . n . r.: René Elias, Piet Bollé, Joris De Coninck, Joris
Verschoore.

De Clerck, de gebroeders Adolf, Maurits en Alfons Martens, Gaston Van Leene, Albert
Dumon, Renaat Elias, Joris De Coninck en Pieter Bollé. In die bijeenkomsten worden
nieuwe vriendschapsbanden bezegeld "die vruchten zullen afwerpen in de nabije
toekomst' 21 •
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Naarmate de Duitse aftocht vordert verlangen de leden van "Stille Voortdoen" steeds
maar vuriger naar vrede en vrijheid. In de week van 1 5 oktober 1 9 1 8 komt Maldegem in
de vuurlinie terecht. I n die week is er elke dag groot nieuws, maar op zondag 20 oktober
wordt Maldegem bevrijd en "is er elk uur groot nieuws" 22•
"We leefden dan nog 14 dagen in kelders onder moordend geschut. Eindelijk mochten we
den 2den November volle lucht geven aan ons zoo lang onderdrukte gevoelens. Zo kwam
de werking van Stille Voortdoen weer tot bloei. En dat er geen verslapping was, bewees
weldra het feit dat er tweemaal per week vergaderd werd, elke dinsdag en elke zaterdag,
en niet meer in de sacristie, maar in de zaal van de Burgersgilde" 23•

C. VRIJE MENINGSUITING IN ERE H ERSTELD: 1 1 NOVEMBER 1 91 8

Gedurende de bezetting hadden d e Duitsers de Vlaamse Beweging omgebogen i n een
Duitse beweging, het Aktivisme. Op 1 1 november 1 9 1 8 wordt de bezetting opgeheven, de
oorlog beëindigd en het vredesverdrag ondertekend. De voorlopige regering herstelt
meteen de democratie en de vrije meningsuiting en al heel snel treden de
Vlaamsgezinden van voor de oorlog op de voorgrond: kordaat en krachtig.

Maldegem vóór 1 920. Het "Vlaams Huis" i s het derde huis van rechts. Bemerk d e publieke pomp enkele meter vóór
het Grand Café.

De Standaard van

4

december

1 91 8

Reeds op 4 december 1 9 1 8 verschijnt de eerste gezaghebbende Vlaamsgezinde krant:
De Standaard, eerste jaargang, eerste editie. Op de eerste bladzijde lezen we: "Wij zijn
katholiek, vaderlandslievend, Vlaamsgezind en democraat (. ) Wij voegen echter
onmiddellijk aan onze belijdenis toe dat wij voor onze overtuiging en ideaal zullen strijden
met de grootste eerlijkheid en zonder eenige onverdraagzaamheid" 24•
Alle militanten uit "Stille Voortdoen" en naderhand uit "'t Daghet in den Oosten"
onderschrijven deze beginselverklaring, zoals we vernamen van Julien Willemarck. De
Vlaamsgezinden nemen dus opnieuw de draad op van vóór de oorlog 25•
"

De regering dicteert, maar Maldegem reageert
Gedurende de oorlog was het Duits de officiële voertaal in België. Op dinsdag 2 1 januari
1 9 1 9 beslist de regering dat, net zoals voor de oorlog, weer het Frans de officiële voertaal
wordt, ook in Vlaanderen. Op woensdag 22 januari 1 9 1 9 roept Jozef Tinel enkele
kernleden van "Stille Voortdoen" samen. I n die vergadering wordt een nieuwe culturele
vereniging gesticht, met de benaming "'t Daghet in den Oosten". De eerste vijf
betuursleden zijn: Jozef Ti�el, voorzitter, René De Lange, ondervoorzitter, Julien
Willemarck, schatbewaarder, Maurits Perquy, sch rijver en Leonard Wabbes,
hulpschrijvef28•
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Julien Willemarck, medestichter van "'t Daghet" houdt het eerste nummer van De Standaard in de hand. Samen
met de militanten van "'t Dagher onderschrijft hij de beginselverklaring van de nieuwe krant. Julien vervulde zijn
legerdienst van 1 augustus 1 9 1 9 tot 1 augustus 1 920.

Kort nadien besluiten de leden van deze culturele kring uit protest hun (Franse)
voornamen te vervlaamsen. René wordt Renaat, Julien wordt Juliaan, Georges wordt
Joris, Gaston wordt Vaast, Pierre wordt Pieter, Maurice wordt Maurits. Voortaan brengt
Maurits Perquy in een speciaal schriftje beknopt verslag uit over statuten, vergaderingen,
studiekring, toneelbond, geplande kunstavonden, feestjes en uitstappen, nieuwe leden
enz. Zijn verslagboek verschaft ons waardevolle notities over "'t Daghet'' tot 1 maart 1 920 21•
't Daghet heeft bezwaren tegen "katholiek" en "katholieke Gilde".
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Op zondag 1 6 februari 1 91 9 houdt "'t Daghet'' zijn eerste algemene ledenvergadering. Ze
hebben bezwaren tegen de Gilde en vergaderen bijgevolg elders: op de binnenplaats bij
Camiel Martens in de Noordstraat 28• Daar is een eerste groepsfoto genomen van de
vereniging met in de achtergrond de leeuwenvlag. In de vergadering wordt de benaming
'"t Daghet in den Oosten" goedgekeurd. Men besluit bovendien dat "'t Daghet" zal
aansluiten, niet bij het Katholiek Verbond, maar wel bij het Vlaams Verbond. Renaat De
Lange, onderwijzer, neemt er het woord om de geschiedenis en het doel van de Vlaamse
Beweging te schetsen: van liberaal naar katholiek, van romantiek naar politiek. Veel
aandacht gaat naar de ideeën van Lodewijk De Raet: we moeten Vlaanderen aan
zelfbestuur helpen en de winsten uit de pas ontgonnen koolmijnen in de Kempen niet
naar Wallonië laten vloeien, maar ze in Vlaanderen houden. De vereniging weet van
aanpakken en maakt concrete plannen om op 23 en 25 maart toneelavonden te brengen
in Maldegem.

De leden van "'t Daghet in den Oosten" op de eerste algemene vergadering op 1 6 februari 1 9 1 9.
Zittend v.l.n.r.: Emiel Debbaut, Julien Willemarck, Jozef Tinel, Maurits Perquy, René De Lange.
Staand v.l.n.r.: Jerome Landuyt, Leonard Wabbes, Adolf Martens, Pieter Bollé, Pieter Standaert, Paul Standaert,
Georges Verschoore, Albert Dumon, Arthur Standaert, Richard Martens, Pieter Perquy, Gaston Van Leene, Maurice
Martens, Jozef Perquy, Georges De Clerck, Alfons Martens en Robert Elias.

Vlaamsgezinde harde kern overdondert traditionele katholieken
In de loopgraven achter de IJzer was onder de Vlaamse jongens een warm gevoel van
samenhorigheid ontstaan. "Waarom worden wij gecommandeerd in een taal die wij niet
verstaan? Waarom worden wij.Vlaamsgezinde piotten, veeleer dan de Walen naar de
vuurlinies gestuurd?" zo vragen zij zich af.
I n de lente en de zomer van 1 91 9 beginnen ze massaal af te zwaaien en brengen in hun
thuisland een kordate en niet mis te verstane boodschap: "Nooit meer oorlog!" - "Genoeg
gemoord'" - "Breek uw gewèer en maak er een ploegschaar van!" - "Weg met de
franskiljons'" - "In Vlaanderen Vlaams en Zelfbestuu r"' - "Sire, wij gaven aan het front ons
bloed en onze makkers gaven er hun leven"
" .
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Vanzelfsprekend ontstaat er een wederzijdse sympathie tussen de oorlogsveteranen en
de mannen van ''t Daghet". En een g rote afkeer van de Katholieke Partij en van alle
Belgische i nstellingen, waar alles opnieuw verfranst is, sinds die fameuze dinsdag 2 1
januari 1 9 1 9. Of ze aan d e Gentse Hogeschool Vlaams of Frans spreken, dat kan d e
gewone mensen niet veel schelen, het i s toch maar voor d e rijke mensen. "Maar het leger,
dat is wat anders. Wij, Vlaamse volksjongens hebben genoeg afgezien aan het front',
aldus diegenen die het aan de l ijve ondervonden.
H uiveringwekkende lichtbeelden
Tussen 22 januari en half mei 1 9 1 9 onderhoudt "'t Daghet" nauwe banden met het
Davidsfonds en met de oorlogsveteranen. Een hoogtepunt hierin is wel de voordracht op
1 9 mei 1 91 9 over de ellende van de frontsoldaten in de voorbije oorlog.
Spreker is de E . H . Jan Beernaert, parochiepriester in St.-Jans-Molenbeek en vier jaar
soldaat-aalmoezenier aan het IJzerfront 29• 't Getrouwe brengt verslag uit over zijn
voordracht met l ichtbeelden: "Priester-soldaat Beernaert heeft daar vier jaar verdrukking
van onze Vlaamse jongens aan het IJzerfront aanschouwelijk gemaakt in woord en beeld.
De redenaar geselde de wantoestand van soldaten die 'moeten' aangesproken worden i n
een taal d i e zij niet verstaan. Zelfs Vlaamse officieren 'moeten' hun bevelen geven in het
Frans. De aanwezigen huiverden toen zij zagen wat onze jongens daar vier jaar hadden
afgezien" 30•
'"t Daghet" schopt tegen de schenen van de traditionele katholieken
"'t Daghet" doet in 1 91 9 niets anders dan provoceren en de traditionele katholieken
uitdagen met het zingen van de Vlaamse Leeuw, een voordracht over frontsoldaten,
Vlaamsgezinde poëzieavonden, optochten naar het Vlaams Huis in de Marktstraat,
toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen in de Burgersgilde enz.
"'t Daghet" maakt elk bestuur van land en dorp ronduit hatelijk en/of belachelijk. Dit is de
toon van de toneelopvoeringen op 23 en 25 maart 1 91 9. Het stuk dat gebracht wordt is
Bloedgeld", een drama over de bezetting en de uitbuiting van Vlaanderen door de
Vlaamsonkundige Spanjaarden in de 1 5c1e eeuw en over de Bloedraad ten tijde van de
hertog van Alva, de man van kerkers en brandstapels, een slechterik omgeven door een
dozijn edellieden en 'slippendragers'. Kortom, dubbelzinnig en doorzichtig naar het
publiek toe. Het ligt er vingerdik op dat hier de onderdrukking van Vlaanderen gespeeld
wordt, met in de hoofdrol Renaat De Lange, 'een Waal, omringd door Franssprekende
Vlamingen'.
Na "Bloedgeld" werd een blijspel op de planken gezet: "De Koning komt". Hierin worden
niet alleen het gemeentebestuur maar ook allerhande 'slippendragers' uit Maldegem
ronduit belachelijk gemaakt. Juliaan Willemarck speelt burgemeester Kiekens. Vaast Van
Leene en Piet Bollé vertolken een schepen-hereboer mijnheer Klopstok en diens knecht.
Arthu r Standaert kruipt in de huid van de gegoede rentenier, terwijl Renaat Elias de
veldwachter verbeeldt.

242 i

Na de toneelavonden hebben de spelers en andere leden van "'t Daghet" op 1 april 1 91 9
een feestje ten huize van de gebroeders Martens. Juliaan Willemarck betaalt uit de kas
40 fr. aan Edgard Van Moffaert voor koeken en taartjes en 2 1 4,35 fr. aan vader Camiel
Martens voor het avondmaal.

Leden van wt Daghef in de tuin achter het Kasteeltje van de familie De Lille.
Zittend v.l.n.r.: Gaston Van Leene, Adolf Martens, Leon De Lille, Julien Willemarck, Jef Tinel, Pieter Perquy, Emiel
Debbaut, Georges De Clerck, Joris Vandermeulen.
Staand v.l.n.r.: Pieter Bollé, Albert Dumon, Pieter Van Waes, Maurits Perquy, Willy Verstringe, Julien Heyneman,
Georges Verschoore, Edgard De Clercq, René Elias, Julien Perquy, Theophiel De Pau, Jozef Perquy, Paul
Standaert, Maurice Martens, Gustaaf van Gucht, Richard Martens.

De gekrenkten zijn prominenten
De toneelavonden oogsten een oorverdovend applaus en "'t Daghet" wint meteen de
sympathie van een ruim deel van de bevolking. Enkele prominenten van de gemeente
daarentegen voelen zich beledigd en aangevallen. Ze laten prompt een belletje rinkelen
in het huis van schepen Hector Cuelenaere in de Marktstraat, i n het kasteel van de
burgemeester op Reesinghe, ja zelfs op het paleis van de bisschop in Gent. Onderwijzer
Renaat De Lange, briljant toneelspeler en declamator, is niettemin de zoon van de
tuinman op Reesinghe en wordt op het matje geroepen. Om zijn vader niet in
moeilijkheden te brengen neemt hij ontslag als ondervoorzitter van "'t Daghet" en wordt
gewoon lid. H ij mag nog wel acteren, maar niet aan politiek doen .
De onderwijzers Arth u r Dierickx en André Van Hecke, best u u rsleden van het
Davidsfonds, actieve medewerkers aan de voordracht met lichtbeelden over de
frontsoldaten , moeten zich aanmelden op het bisschoppelijk paleis "voor een verhoor'' 31 •
Van penn ingmeester Juliaan Willemarck krijgen ze bij wijze van vergoeding uit de kas
1 8Cfr. mee "voor reis en noenmaal".
De harde kern viert

11

juli

"'t Daghet" viert 1 1 juli 1 9 1 9, niet bij de gebroeders Martens en - na de perikelen met het
toneel - zeker niet in de Katholieke Burgersgilde, maar bij Edmond De Coninck, een
fronter die in de Voorstraat woont 32 •
De Vlaamse hoogdag staat in het teken van twee eisen: de vervlaamsing van het leger
en de vervlaamsing van de Gentse universiteit. Octaaf Bruggen uit Antwerpen is
uitgenodigd om een voordraèht te geven. Na de viering logeert hij bij Hyppoliet Lootens,
beenhouwer en herbergier in de Stationsstraat (heden het n r. 71 , huis Swankaert) en
va.der van de twee frontsoldaten Michel en Gentiel 33•
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Vlaamse oud-strijders op

15

en

17

augustus

Op 1 5 augustus 1 91 9 worden de 1 1 3 Maldegemse oorlogsveteranen uitgenodigd op het
gemeentehuis om er een hulde te brengen aan hun makkers die sneuvelden. Ze zijn
ontgoocheld wanneer ze er vernemen hoe weinig de Franssprekende Belgische regering
bereid is te doen voor de Vlaamse soldaten: een beetje geld geven aan de weduwen, de
wezen en de oorlogsinvaliden . . .
De Vlaamsgezinden onder de aanwezigen willen méér. Ze willen ook nog iets anders
horen. Ze zijn, naar eigen zeggen, naar deze hulde gekomen met het moreel testament
van hun kameraden die sneuvelden aan het front. Ze beseffen maar al te goed dat ze
kanonnenvlees waren voor de wapenfabrikanten. En dat hun officieren het bevel voerden
in naam van die wapenfabrikanten. Bijgevolg: "Nooit meer oorlog" - "In Vlaanderen
Vlaams!" en "Zelfbestuur voor Vlaanderen".
Twee dagen later, op 1 7 augustus 1 91 9, stichten ze de Maldegemse Bond der Vlaamse
Oud-Strijders (VOS) ten huize van Edmond De Coninck in de Voorstraat.
Renaat De Lange, u itstekend declamator, brengt op 29 augustus ten huize van Camiel
Martens in de Noordstraat een prachtige poëzieavond met gedichten en liederen van
René De Clercq, zowel bijgewoond door Maldegemse Vlaamsgezinden als door oud
soldaten 34• De dag nadien houden de VOS-sen hun algemene ledenvergadering,
eveneens i n de Voorstraat bij Edmond De Coninck en kiezen er Amedée Fiers (01 880)
als voorzitter. Fiers was in 1 909 melke rijbestu u rder in Kleit en woonde
Knesselarekalseide n r. 1 32 35• H ij krijgt vijf bestuursleden om hem bij te staan: M ichel
Lootens, Artuur Bataille, Kamiel De Lille, Cyriel Van Poucke uit Vake en Kamiel De Baets
uit Kleit.
Het h u ldebetoon aan de oud-strijders eindigt met een 'kakafonie onder de linden'
Met een grote vaderlandse optocht zal men de Maldegemse oud-strijders huldigen op de
maandag van Maldegem-kermis 1 91 9. In de Gilde is een comité samengesteld,
bestaande uit oorlogsveteranen van alle strekkingen met de nadruk op "alle". In de stoet
zelf zijn alle verenigingen aanwezig plus 500 jongens en meisjes uit de schoolgaande
jeugd. Ze stappen zingend door de straten en dragen de namen van de gesneuvelden op
plankjes geschilderd. De Maldegemse oud-strijders sluiten de stoet en luisteren op de
M a rkt naar de toespraak van b u rgemeester Charles Rotsart de Hertaing. De
burgemeester drukt zijn blijdschap uit bij hun wederzien op de dierbare geboortegrond.
H ij herinnert eraan hoe moedig ze allen, die vierde augustus 1 91 4 uit Maldegem zijn
vertrokken en plengt een traan voor hen die niet weergekeerd zijn. G root was zijn
aandoening toen hij hier op 20 oktober 1 9 1 8 de eerste Belgische soldaten zag met in de
voorhoede zoveel Maldegemse jongens die haastig weg hun vader, moeder, vrouw en
kinderen in de armen vlogen 36 •
Ten slotte overhandigt de burgemeester een vaandel van de Belgische oud-strijdersbond
aan de oorlogsverminkte Pieter Vermeersch. Na het dankwoord is het de beurt aan de
drie muziekmaatschappijen: de katholieken, de liberalen en de turners. In elk van deze
zitten Vlaamsgezinde muzikanten. Dat leidt tot een ware kakafonie onder de linden, want
zodra de enen de Brabançonne aanheffen, beginnen de anderen de Vlaamse Leeuw te
spelen.

Een fakkeltocht die indruk maakt op de kiezers
In diezelfde kermisweek brengt "'t Daghet in den Oosten" een liederenavond in de Gilde,
gevolgd door een fakkeltocht. De toegang is g ratis, de zaal loopt bomvol.
Het
openingsnummer bestaat uit een lied en een klucht. Daarna volgt een voordracht door de
frontsoldaat Staf Brugghen uit Antwerpen . Dan zingt het mannenkoor van 't Daghet"
Vlaamse liederen onder de leiding van Jef Tinel. Het hoogtepunt van de avond is echter
de evocatie van de wantoestanden aan het front, van de ellende van onze Vlaamse
jongens gedurende de oorlog en van hun diep verlangen naar een Vrij Vlaanderen in een
Vrij België. Het stuk, "De doden spreken", is van de hand van het bestuurslid van "'t
Daghet' seminarist Joris Vandenbroucke. De tekst is aang rijpend en de aanwezigen zijn
diep ontroerd. Met overtuiging wordt door de aanwezigen "De Vlaamse Leeuw" en "Vliegt
de Blauwvoef' meegezongen. Een begeesterde menigte verzamelt zich dan voor een
fakkeltocht en begeeft zich zingend naar de kiosk op de Markt. Ook daar weten de
zangers van "'t Daghef' de massa te begeesteren tot de simpelste koeier meezingt van
"Vliegt de blauwvoet, storm op zee!" De feestelijke stemming wordt voortgezet in en vóór
het Vlaams huis in de Marktstraat. De redenaar, Julien Willemarck, klimt op een stoel en
spreekt de massa toe over "Vlaanderen vrij" en over "Zelfbestuu r in Vlaanderen" 37•
16

november

1 91 9:

de Katholieke Partij lijdt grote verliezen

Half november gaan de nationale verkiezingen door. Het resultaat brengt een schok
teweeg: de traditionele katholieke partij verliest 26 zetels, de liberalen verliezen er 1 1 .
Samen is dat een verlies van 37 zetels. De socialisten winnen 3 1 zetels en de Fronters
winnen er vijf. Samen een winst van 36 zetels. Alles wijst erop dat het programma van de
Vlaamsgezinden en ook dat van de Fronters de goedkeuring wegdraagt van heel veel
kiezers. Dit niet alleen in Maldegem , maar in heel Vlaanderen.
D. SCHEPEN HECTOR CUELENAERE TREEDT OP DE VOORGROND

Beraad op hoog niveau
Om hun zware nederlaag te bespreken roept de Katholieke Partij van het arrondissement
Gent-Eeklo op 30 november 1 91 9 een vergadering bijeen. Vijfentwintig toppolitici zijn
daar aanwezig. Onder hen twee senatoren: g raaf Arnold 't Kint de Roodenbeke en baron
Charles de Hertaing. Ook twee volksvertegenwoordigers en vijf provincieraadsleden,
waaronder Hector Cuelenaere. Ook nog Charles Busschaert, b rouwer in de
Westeindestraat in Maldegem (heden Dexia) en voorzitter van de Katholieke Kring van
Maldegem.
René Vermast uit Eeklo zit de vergadering voor. Na de doorlichting van de kiesstrijd en
van de povere resultaten stelt hij tot zijn spijt vast dat de Katholieke Partij veel fouten heeft
begaan. "Zo kan het niet verder'', aldus de voorzitter, "we moeten vanaf heden heel
anders te werk gaan" 38•
Beter luisteren naar de basis
Hierop vraagt Hector Cuelenäere het woord. Hij laat zich daar niet alleen opmerken als
een goed advocaat, maar tevens als een politieker van formaat. Hij wijst niet alleen op de
flagrante fouten uit het verleden. Hij stelt ook enkele maatregelen voor die vruchten zullen
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afwerpen in de volgende verkiezingen. Kortom , Hector Cuelenaere trekt daar heel de
denktank op gang wat uiteindelijk leidt tot de hiernavolgende redenering 39•
Voorzitter René Vermast: We moeten onze partij democratiseren en tot het volk gaan ( . . . ) .
Hector Cuelenaere (provincieraadslid}: Hoe kunnen w e luisteren naar d e basis als e r
geen katholiek verenigingsleven bestaat? We kennen i mmers een g root aantal
gemeenten waar nog altijd niets aanwezig is op gebied van katholiek verenigingsleven
( . . . ) We moeten dus katholieke bonden stichten en e rvoor zorgen dat die actief en
werkzaam zijn in elke gemeente.
Pius Ryff r anck (bestuurslid Katholieke Kring Eeklo) : We moeten inderdaad in elke
gemeente bonden stichten die regelmatig vergaderen, bonden die onderzoeken wat er al
gedaan is, en die uitvissen wat er nog te verrichten is.
Jacques Ryffranck (lid kiescomité Eeklo): We moeten veel meer aandacht hebben voor
de verzuchtingen van de Vlaamsgezinden.
Fernand Vande Wattijne (provincieraadslid): Akkoord! De katholieke werking moet veel
meer gericht zijn op de Vlaamse belangen. En we moeten dat klaar en duidelijk doen
uitschijnen.
A. Haerens (bestuurslid Katholieke Kring Eeklo) : Akkoord! We zien maar al te goed dat
het Katholiek Vlaams ideaal veel teveel wordt tegengewerkt.
Hector Cuelenaere plaatst mijlpaal
De politieke vergadering van 30 november 1 91 9 mag beschouwd worden als een mijlpaal
in de geschiedenis van het Meetjesland.
I n de winter van 1 91 9 worden overal nieuwe bonden uit de g rond gestampt en de
algemene vergaderi ngen worden achtereenvolgens bijeengeroepen: in Eeklo op 2 1
december 1 9 1 9, in Assenede o p tweede Kerstdag, in Kaprijke o p 1 1 januari 1 920 e n i n
Maldegem op maandag 2 februari 1 920, zijnde Lichtmis. O p tweede paasdag van 1 920
kan het partijbestuu r van Eeklo met genoegen vaststellen dat er al een groot aantal
bonden gesticht zijn en dat ze allen het woord "katholiek'' in hun vaandel dragen.
E. H ECTOR CUELENAERE N EEMT H ET ROER OVER VAN DE BURGEMEESTER

Hector Cuelenaere richt tal van nieuwe bonden op

246 J

In de winter van 1 91 9-1 920 werkt Hector Cuelenaere aan een Maldegemse Burgersgilde,
Boerenbond en Werkliedenvereniging die hij inricht en/of hervormt, zoals afgesproken in
de bijeenkomst van het hoofdbestuur op 30 november in Eeklo. In de vergadering van
2 februari 1 920 spreekt de Katholieke Kring van Maldegem zijn waardering uit voor
Hector Cuelenaere en voor diens puike resultaten en bevordert hem tot voorzitter.
I n m iddels ontvouwt Hector Cuelenaere zijn plannen voor de toekomst: landbouwlessen
voor de boerenstand, een Tekenschool met leergang bouwkunst voor de middenstand,
een vakschool voor de arb�iders, en een vrouwenvereniging waarin de volksmeisjes
leren koken en naaien en zich voorbereiden op de verheven taak van het moederschap.
Ten slotte eist Hector Cuelenaere dat "'t Daghet" zich niet alleen "christen", maar ook
"katholiek" noemt en de werking van de Katholieke Gilde ondersteunt.
Op tweede paasdag worden in Eeklo zowel Maldegem als Hector Cuelenaere als
voorbeeld gesteld. "Zoals Maldegem het doet, zo moet het in al de gemeenten van het
arrondissemenf', aldus het hoofdbestuur.

Baron Charles Rotsart de Hertaing, senator en al heel lang burgemeester van Maldegem,
wordt oud en moe. Vandaar dat hij meer en meer Hector Cuelenaere als zijn feitelijke
opvolger beschouwt en hem het roer in handen geeft.
Iedereen plooit, ook "'t Daghet in den Oosten"
Van zodra Hector Cuelenaere aan het hoofd staat van de Katholieke Kring is voor "'t
Daghet" de tijd voorbij om onstuimig Vlaamsgezind te zijn en om ongehinderd zelfbestuur
te eisen voor Vlaanderen.
"'t Daghet" blijft niettemin een culturele vereniging van formaat, met een toneelbond als
kaskraker in de Gilde. De groep blijft ook uitgesproken Vlaamsgezind: Vlaanderen moet
bestuurd worden in het Vlaams en Vlaamse rijkdom mag n iet wegvloeien naar Wallonië.
Op dat punt willen zij meewerken met de socialisten i n de stad en met de liberalen in
Maldegem. "'t Daghet'' is wel een christelijke vereniging, maar wil geen 'pastersbond'
worden. Bijgevolg weigeren ze aan te sluiten bij de katholieken 40•
Ze beloven niettemin aan Hector Cuelenaere niet tegen te werken gedurende de
kiesstrijd, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing van 24 april 1 92 1 . Die belofte
krijgt een staartje, want in 1 920-1 92 1 steken een aantal Vlaamse oud-strijders (VOSsen
en fronters) en kernfiguren uit "'t Daghet'' hun nek uit om met een Christen Vlaamse
Volkspartij naar de verkiezingen te trekken: M ichel Lootens, Jef Tinel, Leon De Lille,
Juliaan Willemarck, Gaston Van Leene, Emiel Debbaut, Leonard Wabbes, Albert Dumon,
de gebroeders Perquy, de gebroeders Martens e.a.
Toch kwam de (plaatselijke) Christen Vlaamse Volkspartij er niet, zoals afgesproken met
Hector Cuelenaere 41 •
" 't Zal voor een volgende keer zijn," schrijft 't Getrouwe. Maar" . in 1 926 komt er in
Maldegem geen gemeenteverkiezing. En bijgevolg blijft het wachten tot in 1 932.
F. SCHEPEN HECTOR CUELENAERE, RECHTERHAND VAN DE BURGEMEESTER

( 1 9 1 9 - 1 925)
Sinds de vergadering van 30 november 1 91 9 schuiven alle katholieke partijen uit de
streek Hector Cuelenaere overal op de voorgrond. Feitelijk bestuurt hij de gemeente
Maldegem in naam van de steeds ouder wordende burgemeester. In werkelijkheid is
Cuelenaere nog zes jaar schepen en geen burgemeester.
G. ECONOMISCHE H EROPLEVING

"Het lichtet overal"
Sinds februari 1 91 9 zingen de mannen van Jef Tinel: "Het daghet in den Oosten, het
lichtet overal". Toeval of niet, maar de woorden van dat middeleeuwse gedicht hebben i n
1 9 1 9-1 925 een diepere betekenis o p economisch vlak. Het levenskrachtige Maldegem
van voor 1 91 4 ging binst de oorlog op sterven na dood. Maar in 1 9 1 9 verrijst Maldegem
in volle glans, zoals een feniks uit zijn stof en as herboren wordt. De bevolking kijkt
hoopvol de toekomst tegemoet, droomt van welvaart en werkt zich te pletter. Fabrikanten,
handelaars, landbouwers, veetelers, ambachtslieden, winkeliers, herbergiers . . . Kortom,
al de kleine en grotere onderhemers werken aan de zeven vette jaren van Maldegem in
de jaren twintig. Schepen Cuelenaere zit dus van 1 9 1 9 tot 1 925 op rozen.

De vlassers trekken de welvaart op gang
De Vlaschaard in de Bloemestraat is een van de vele gangmakers voor de groeiende
welvaart van de jaren twintig.
In 1 91 9 is De Vlaschaard nog een familiebedrijf. Victor Willemarck (01 865) en zijn
echtgenote Leonie Standaert hebben vier volwassen zonen . Het gezin woont in de
Noordstraat tussen twee gekende fam ilies: naar Strobrugge toe de tabakskwekers en
handelaars Van Hecke (heden appartementsgebouw n r. 1 05) en richting centrum Gust
Blomme-Bafort, handelaar i n g ranen en koloniale waren.
De zonen Willemarck zijn Albert (01 892) , Julien (01 894) , Prosper (01 896) en Omer
(01 904).
Reeds in 1 905 had de familie Willemarck een terrein in de Bloemestraat, ook toen al De
Vlaschaard genoemd, waar het gerote vlas te drogen stond in kapellekens om er mijten
mee te maken, in afwachting van verdere bewerking.
Victor Willemarck is een vlasser die heel goed weet wat hij wil: vlas zaaien, strovlas
kopen, dat vlas roten en zwingelen om het bij voorke u r te verkopen aan de
vlasspinnerijen. Die zijn weliswaar veeleisend, maar ze betalen goed. I n 1 907 betalen ze
hem voor zijn 1 24 balen schoon gezwingeld wit vlas 1 53,50 fr. per 'bale', terwijl een 'bale'
gewoon gezwingeld vlas toen 1 00 fr. kostte. I nmiddels heeft vader Victor zijn productie
opgedreven, want elk jaar stijgen de prijzen met meer dan 1 0 %. In 1 91 2 verkoopt hij 1 42
balen schoon gezwingeld wit vlas tegen 207 fr. per baal 42• Maar in 1 91 9 gaat het
schoonste vlas al tegen 1 939 fr. per baal van het erf en 1 920 belooft nog beter te zijn.
We citeren uit het vlasdagboek van Julien Willemarck 43: 15 juli 1920. Prachtig is de
vlasgroei geslaagd. Nog nimmer heb ik zoo een uitslag kunnen bestatigen. Goudgele
kleur en rechtstaande lang vlas is algemeen. Een slechte vlaschaard is om zoo te zeggen
een uitzondering".( . . . ) 20 december 1920: Het rendement is bijzonder hoog en stijgt bij
enkele proefnemingen tot 3 kg. gezwingeld vlas per 1 0 kg. strovlas. De hoedanigheid van
de vezels is in het algemeen goed, sterk en regelmatig 44•
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Goudgele vlasakkers, bron van welvaart.

Een successtory voor ontelbare vlassers (1 91 9 e.v.)
Na vier jaren schaarste ( 1 9 1 4-1 91 8) komen er voor alle lagen van de bevolking enkele
'vette jaren'. Voor de vlassers kondigt de economische bloei zich al aan van zodra
Maldegem wordt bevrijd op 20 oktober 1 91 8. Overal in West-Europa is er een grote
behoefte aan vlas. In Rusland had het proletariaat zich in 1 91 7 meester gemaakt van alle
schone eigendommen, fabrieken, woningen, bossen en akkerland. Er werd echter geen
vlas gezaaid en dus ook geen uitgevoerd.
In Vlaanderen schiet de prijs van het vlas de hoogte in, zodat er zich heel onverwacht een
periode van grote welvaart aankondigt voor de vlassers. De prijs van schoon gezwingeld
vlas behaalt in 1 920 een recordhoogte van 2.462 fr. per baal! 45•
Voor een groot aantal vlassers uit onze streek wordt de vlas-story in 1 91 9-1 922 een echte
successtory. Bovendien schept de vlasverwerking veel werkgelegenheid in allerhande
sectoren . Kortom, het zijn de vlassers die de eerste stoot geven voor de economische
bloei in de jaren twintig.
In dit verband verdienen enkele vlassers en vlassersfamilies van Maldegem en Adegem
nadrukkelijk vermeld te worden . In alfabetische volgorde: Triton Chauvi n , Briel - Karel
Coppejans - Emiel De Baets, Gentse Steenweg - August De Bruyckere, Westeindestraat
- Edmond De Coninck, Voorstraat - Edmond De Poorter, Marktstraat - Edmond De
Vlieger, Balgerhoeke - August De Sloovere, Noordstraat - Leon en Honoré Himschoot,
Statiestraat - Huyghe, Balgerhoeke - Cyriel Huys - August en Leon Leliaert, Kleine
Katsweg - Theofiel Leloup, Statiestraat - Edmond Van Caeseele, Vakebuurtstraat Charles Van de Voo rde, Westweg - Petrus en Charl es Van Hauwenhuyse,
Westeindestraat - Jan en Felix Van Landschoot, Oude Aardenburgse Weg - de
gebroeders Verstuyf, Noordstraat - Victor Willemarck en zonen in de Noordstraat, n r. 1 03.
- I n Adegem: de families Notteboom, Seselle, Standaert en Stockman.
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Grafiek getekend door Julien Willemarck in 1 92 1 .

Ze illustreert de enorme stijging van de vlasprijs in 1 920 en 1 92 1 .

Zowel de prijs van de 'witte vlassen' als van de 'bleekers' stijgt spectaculair.
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Van Malecote in Balgerhoeke tot op 't Veldeken i n de Speyestraat
In de wereld van de vlassers draait alles om de kwaliteit, en om meer precies te zijn om
die van de vlasvezels. Die vezels liggen vastgeplakt in een soort lij mstof, die oplosbaar is
in water. Dat lijmstof wordt opgelost en weggespoeld bij het roten van het vlas.
Tot in 1 920 moeten al onze vlasser kiezen tussen veldrote of vaartrote. Bij veldrote
worden de vlasstengels opengespreid op een stoppelveld, een afgegrazen weide of op
een van de afgegraven zandhoogten te vinden tussen Malecote in Balgerhoeke en 't
Veldeken aan de Speyestraat. Het vlas blijft daar liggen tot de lijmstof min of meer
verwijderd is door de regen, ook door de dauw en de vochtigheid die opstijgt uit de grond.
Voor gezwingeld vlas uit de veldrote krijgt De Vlaschaard 28 fr. per baal. Het wordt
verkocht aan balenfabrikanten , aan loodgieters en aan zeeldraaiers, zoals aan Karel en
Henri Trinque uit de Halledreef in Kleit. Voor de spinnerijen zijn deze vezels te grof, te
ruig, te hard, te broos en er kleeft nog veel teveel lijmstof aan.
De spinnerijen kopen geen veldrote. Spinnerijen verkiezen het mooist gezwingeld vlas uit
vaartrote. Bij dit vlas is de l ijmstof in de vezels bijna volledig afgebroken en weggespoeld
door het stromend water. Vlassers uit Adegem en Maldegem leggen dan ook hun vlas te
roten in de vaart bij Raverschoot, Balgerhoeke, Moerhuize of Leestjens.
Voor gezwingeld vlas uit vaartrote ontvangt De Vlaschaard 63 fr. per baal. Vlas uit
vaartrote brengt dus tweemaal zoveel op als vlas op het veld geroot.

Vaartrote: op de voorgrond drie arbeiders die het geroot vlas uit de hekkens
halen. Rechts enkele zware stenen die als ballast dienen om het vlas in de
hekkens en de hekkens zelf onder water te houden, zonder de bodem en de
modder van de vaart te raken. Aan de overzijde een partij vlas in mijten en in
oppers, dicht op elkaar gedrumd. "Zoals zo dikwijls het geval was op De
Vlaschaard", aldus Julien Willemarck.

Het werk van de vaartroters is gevaarlijk

25 0

1

Over zijn vaartrote vertelde Julien Willemarck nog het volgende: "Als ge vlas aan 't roten
zijt in de Schipdonkse vaart dan moet ge het rootproces dagelijks en van dichtbij volgen.
Bijgevolg, elke dag een of twee keer naar Balgerhoeke of naar Moerhuize fietsen. Eerst
kijken of de hekkens nergens losgekomen zijn door de hevige stroming. Dan met een
loopplank tot op het eerste hekken. Daar de roting onderzoeken en zo, met een lange
perse, van 't een hekken naar 't andere springen. En vooral ervoor zorgen dat g'u niet
'mistert'f Of ge zit in de vaart!" 46

Een beroepsgeheim van vlassers
Na elke oorlog verandert de mode g rondig. Plotse welvaart na vier jaren van schaarste
maakt de klanten veeleisend. Zowel mannen als vrouwen willen nieuwe kleren, mooie
kleren uit fijnere weefsels en met een moderne look. Mode dwingt en geld moet rollen.
Bijgevolg zoeken vlassers en spinnerijen vezels die zo zacht en zo glanzend zijn als zijde
uit China. De vaartroters daarentegen slaan de armen in de lucht, want ze weten maar al
te goed dat het vaartwater vuil is, dat de stank ervan de bevolking hindert en dat zoveel
vuiligheid het rotingsproces vertraagt en tegenwerkt.
Bovendien was uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de laatste restjes lijmstof
afkomstig zijn van een dunne film lijmstof die op geen enkele manier oplosbaar is in water.
H ij moet afgebroken worden door gisting, en niet door pompwater, niet door regenwater,
al is het gezuiverd, ontsmet en lauw. Wil men vlasvezels zo zuiver en zo g lad als zijde dan
moet dat gebeuren door gisting in speciaal daartoe gebouwde rootkamers, rootkamers
zoals ze voorhanden zijn op De Vlaschaard in de Bloemestraat. Daar en daar alleen heeft
men zowel het rootproces als de g isting volledig onder controle. Hoe dat precies moet
verlopen blijft enkele jaren een goed bewaard geheim . Julien Willemarck en Constant Van
Steenkiste uit Wevelgem hebben het procédé tot in de kleinste details uitgekiend, zoals
blijkt uit hun briefwisseling (1 920 e.v.). Tien jaar later geven ze hun geheimen prijs. Voor
de vlasnijverheid is de tekst zo belangrijk dat hij onmiddellijk wordt gedrukt en uitgegeven
door het Vlaamsch Economisch Verbond 47

Het skelet van de vlasloods die opgebouwd wordt op De Vlaschaard in de Bloemestraat. Julien Willemarck staat
helemaal boven op de nok. Na aankoop door de gemeente Maldegem werd het metalen kader in de vernieuwbouw
behouden.

De Vlaschaard wordt een industrieel bedrijf (1 922 e.v.)
Met de winsten gemaakt in 1 92 1 - 1 922 bouwen de Willemarcks in de Bloemestraat een
vlaschaard met negen gemetselde rootputten, een stoomketel , een brakelmachine, twee
zwingelmolens , circulatiepomp en, reservoirs met water, een fabrieksschouw enz. 48
De Vlaschaard wordt in 1 922 en volgende jaren een vlasroterij die volgens de nieuwste
principes werkt en van 1 922 tot 1 926 is De Vlaschaard de enige industriële vlasroterij in
het Meetjesland. U it een telling in 1 926 blijkt dat er in de provincie Oost-Vlaanderen
vijfentwintig industriële vlasroterijen aan het werk zijn. Ze zijn verspreid over elf
gemeenten buiten het Meetje;·land. Van de roterijen in de provincie blijft Maldegem de
grootste met een rootcapaciteit van 360 ma, tot er een gebouwd wordt in de gemeente
Zele met een capaciteit van 765 ma.
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Gezicht op de Vlaschaard vanuit de Kapelaanstraat (heden Bloemendalelaan).

"Nestje Klakke", stoker op De Vlaschaard, vertelt
We namen ooit een inteNiew af van Nestje Plasschaert, in de volksmond "Nestje Klakke".
We noteerden toen het volgende:
"Ik ben geboren op 25 oktober 1899. Nu ben ik in het Rustoord, maar een paar jaar
geleden woonde ik nog op Vake, op een boogscheut van het Pappoelebos. Ik was onder
meer jacht-uitdrijver en ik heb daar nog gejaagd met minister Van den Boeynants.
In de gouden jaren van De Vlaschaard was ik daar stoker. Of ik Julien Willemarck goed
ken ? Natuurlijk, mijnheer Julien is jarenlang mijn baas geweest. Voor een stoker zoals ik
waren het daar lange dagen op De Vlaschaard. Elke dag om half zes op post, want de
arbeiders kwamen al om zeven uur zwingelen. En de maandagmorgen moest ik er al zijn
om half vier, om nieuwe vuringe aan te steken.
Als we kolen introkken dan was dat per trein-wagon: 20.000 kg of soms nog meer. Als we
op volle toeren draaiden dan moest mijn stoomketel hard trekken. Ik verstookte dan wel
eens 1 000 kg per dag. Bovendien moest ik mijn kolen vermengen met de lemen die De
Vlaschaard dagelijks voortbracht.
Hoe dikwijls heb ik voor de rootputten moeten water opwarmen tot zoveel of zoveel
graden? Of stoom aflaten? Mijnheer Julien kwam dan haastig aangesneld. Hij noemde
me nooit "Nestje". Hij zei altijd "à propos". À propos, ge moogt nooit méér dan acht
atmosferen druk geven! En ge moet uw kolen natter maken! - Ze zijn nat genoeg! - Z'n
doen! Kijk maar naar de rook in de schouw. Als ik witte rook zie dan zijn uw kolen te droog!
- Zo verliepen onze gesprekken onder elkaar. 't Is lang geleden, maar 't was een schone
tijd", aldus nog Nestje.
"De verste deur op de foto, dat was mijn deur. Ze moest altijd wij open staan, omwille van
de grote warmte binnen. Hier stond mijn ketel, en hier maakte ik vuur, aldus Nest.ie
Plasschaert. Hier verwarmde ik 30 of 40 pullen koffie van de vlasarbeiders, omdat ze
zouden warm drinken hebben bij hun boterhammen.

Naast de stookkamer lag de machinekamer. Hier was André De Bree de baas. André was
de machinist van De Vlaschaard. Bij hem stond de grote stoommachine met een vliegwiel
van 3 m. doormeter. De ene helft van dat jachtwiel draaide bovengronds, de andere helft
ondergronds. Die machine trok 120 paarden.
André belde altijd lang en luid na de pauze als hij de machine in gang stak, om de
zwingelaars te waarschuwen dat hun molens gingen beginnen draaien. Ha, die
zwingelmolens, ik heb ze weten beginnen met twee, en we hebben er in de loop derjaren
wel twaalf bijgezet, " aldus het verhaal van Nestje i n Vrij Maldegem van 1 april 1 994.

De stookplaats op De Vlaschaard. De witte buis voert lemen aan. Die lemen worden vermengd met 'schlam' of
steenkoolstof. Dit mengsel is een goedkope brandstof voor de installatie die het water opwarmt voor de rootputten.
Op deze plaats bevindt zich nu de gemeentelijke Technische Dienst in de Bloemestraat.

De vlassers verenigen zich in bonden
Zoals we Julien Willemarck ontmoetten in 1 91 1 als medestichter van een studentenbond,
zo vinden we hem in 1 926 terug als stichter en medestichter van 'bonden voor vlassers'.
Op 1 8 april 1 926 nodigt hij een aantal Maldegemse vlasbazen uit voor een bijeenkomst
in
Hotel Grand Café, Grote Markt 7, Maldegem, met de bedoeling om er de
Vlasbazenbond van Maldegem te stichten.
Naderhand zend hij daarover een verslag naar Het Vlas, het weekblad voor vlassers, dat
verspreid wordt vanuit Kortrijk 48: De verslagen en de talloze artikels van Julien Willemarck
in Het Vlas vormen een aanvulling bij het werk van André Verhenne, die zich doelbewust
bep�rkt tot de vlasbazen en hun verenigingsleven in Kortrijk en de Leiestreek 50•
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Lodewijk De Raet ( 1 870- 1 9 1 4) streefde niet alleen naar vervlaamsing maar vooral naar economische ontwikkeling
in Vlaanderen. N ijveraars lieten zich inspireren door zijn ideeën.

De vlasbazenbond in Maldegem, gesticht op 1 8 april 1 926, heeft het volgende be
stuur 51
Voorzitter: Julien Willemarck, Edestraat 27 (heden notariaat K. De Rop).
De voorzitter beschikt er over een wagen en is bereikbaar via telefoon nr. 53.
Ondervoorzitter: August De Bruyckere, Westeindestraat.
Secretaris: Jacques l nghelram, Statiestraat.
Schatbewaarder: August De Sloovere-Verstringe, Rokalseide.
Vijf raadsleden: Triphon Chauvin-Van Houwenhuyse, Bogaardestraat, Leonard
Dobbelaere, Noordstraat, Theophile Leloup-Laureins, Statiestraat, Leopold Roete
Lazoen, Bogaardestraat, Leopold Rotsaert-Dobbelaere, Statiestraat.
De Vlasbazenbond van Adegem, gesticht op

30

mei 1 926

In Adegem wordt op 30 mei 1 926 de vlasbazenbond gesticht. Ook daarover publiceert
Julien Willemarck een verslag in Het Vlas 52• Het Adegemse bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Leopold Stockman. Tel. 91 , Maldegem.
Ondervoorzitter: August Boels, Dorp, Adegem.
Secretaris: Maurice Himschoot, Maldegem.
Schatbewaarder: Henri Foré, Hoeke, Adegem.
Drie raadsleden: Petrus Van de Voorde, Oude Staatsbaan, Eduard De Vlieger,
Balgerhoeke, Kamiel Blomme, Kleemputte.
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Ook in Sint-Laureins, Eeklo, Bentille, Sint-Jan en Kaprijke worden vlasbazenbonden
gesticht 53

H. SPELEN OOK EEN BELANGRIJKE ROL IN DE ECONOMISCHE HEROPLEVING

We schonken veel aandacht aan de vlasnijverheid in Maldegem en omstreken. Het
spreekt vanzelf dat dit niet de enige bedrijfstak is die zorgt voor economische
heropleving. Zo zijn er bijvoorbeeld in Maldegem de fietsenfabricatie en de fietsenhandel
die in de decennia na de oorlog een grote expansie kennen. Er is veel werk, maar niet
altijd in de buurt. Honderden arbeiders hebben een fiets nodig om hun arbeidsplaats te
bereiken. De fiets is niet meer het speeltje van voor de oorlog, "een pronkstuk voor rijke
mensen". De fiets wordt een onontbeerlijk massaproduct. Aan Maldegemse de
fietsenconstructeurs die daarop inspelen wordt in de volgende hoofdstukken aandacht
geschonken: Sylvain Ysebaert, Ernest Geyssens, de firma's De Waele en Van Hyfte e.a.
Op gebied van klein- en groothandel is de boter- en eierhandel na de oorlog bijzonder
florissant in Maldegem. We kunnen ook niet voorbijgaan aan de vleesverwerkende
bedrijven van Edward De Laere en van Romain en Bertrand Willemarck, aan de handel
in bloemen en in planten en de kweek van fruit- en bosbomen in de bedrijven Flora,
Pomona, en later De Coninck-Dervaes, waarmee de nazaten van Pieter De Coninck
Maldegem heinde en verre bekend maken.

Noten
1
2

Victor De Lille, De Rodenbachtfeesten, Duimpjesuitgaven nr. 74, Maldegem, 1 909.
Max Rooses en Lodewijk De Raet, De Vlamingen onder de Nieuwe Regeering, Antwerpen, K. Dirix-Van Riet,
1 9 1 0.
Ibidem.
Zie ook: Etienne Dhont en G. De Vogelaere, Honderd jaar Davidsfonds, p. 4-6 , Maldegem, 1 986.
Archief Davidsfonds Maldegem: Verslagboek van de plaatselijke afdeling.
De basisgegevens voor dit artikel werden reeds in 1 994 verzameld tijdens een interview afgenomen van Julien
Willemarck, met het oog op de viering van zijn 1 OOstee verjaardag. Julien was toen nog flink en helder van
geest. Hij werd uiteindelijk 1 02 jaar. Interviewers waren: 1 . Walter Notteboom, die over Julien Willemarck
publiceerde: De honderdjarige Julien Willemarck te Maldegem,in Heemkundige Bijdragen van het Meetjesland,
1 994, 2de trimester, p. 75-85. 2. Hendrik Van de Rostyne die wat dieper inging op de levensloop van Julien
Willemarck, zijn studentenjaren, zijn rol in 't Daghet en in De Vlaschaard. Hij publiceerde daarover sporadisch
in Vrij Maldegem van 7 april 1 994 tot en met 1 5 mei 1 998 onder de titel Julien Willemarck (01894) en zijn

3
4
5
6

tijdgenoten. Honderd jaar Maldegem.

Het artikel voor dit 1 5de jaarboek bestaat uit een compilatie en bewerking van gegevens en fragmenten van
voornoemde teksten. We verwijzen hier niet enkel naar de kroniekjes zelf, maar ook naar de bronnen die we
toen hebben verzameld, geraadpleegd en geciteerd. Sindsdien bevindt dit bronnenmateriaal zich het archief
van Het Ambacht Maldegem.
7 Standregels der afdeeling Hand in Hand, Maldegem en omliggende. Maldegem, Ev. Standaert, Drukkerij St.
Joseph's huis, 1 91 2. Archief Het Ambacht Maldegem.
8 E.P. Vermeulen s.j" Sociale opleiding der collegestudenten, Leuven, 1 91 O. Reeks geloofsverdediging, nr. 3-4,
Antwerpen.
9 Idem, p. 45.
10 In het interview (1 994) verwijst Julien Willemarck naar de statuten van zijn "Studiekring". Hijzelf legde de
krachtlijnen vast. Pol Geirnaert zorgde voor de eindredactie en de druk ( 1 9 1 2). We citeren:
Studiekring. " . . . Art. 3. Verplichtingen. Deze studiekring vormt in den schoot van den algemeenen bond eene
keurbende: allen moeten werkende leden zijn. Ze leveren beurtelings een werk over de studentenbeweging,
de Vlaamsche en de sociale beweging, drankbestrijding, kunst, wetenschap, godsdienst enz."

11
12
13
14

Over die statuten en het sociaal engagement een volledige bladzijde in Vrij Maldegem, bijvoegsel d.d. 25
februari 1 994, nr. 8.
Archief Ambacht Maldegem, handschrift van Julien Willemarck.
Emile Bousin, Le Drolt et la Guerre, Bruxelles, Place Fontainas 6a, 1 9 1 5. Aangehaald in Vrij Maldegem,
3 november 1 995.
Idem, ibidem.
Relseschefn, afgeleverd op 30 juni 1 9 1 5 aan Jullaan Willemarck, handelaar. De Duitse Ritmeister
Kommandant verleent hem de toelating om die dag het spergebied Maldegem te verlaten, zich naar Brugge te
begeven en om daarna onmiddellijk terug te keren en zich aan te melden. Vrij Maldegem, 1 O november 1 995,
nr. 45, p. 27.

15
16
17
18

Gabriel De Lille, Maldegem in Beeld en Schrift, Deel VII, 1 973 . .
Alfons Van Maldeghem, Een kijk in Maldegemsch verleden bij 't Eeuwfeest 1930, Maldegem, 1 930.
Gabriel De Lille, o.c.
Godelieve Vandenborre, De secundaire en tertiaire sector van Maldegem sinds 1830, Onuitgegeven
proefschrift, o.l.v. prof. L. De Smet., RUG, 1 977.
19 Vermits deze sacristie gebouwd is op de plaats van het vroegere prinsenhuisje, van waaruit de heer van
Maldeghem de mis kon bijwonen, spreekt Joris Vandenbroucke van de Prinsenkinderen.
20 Joris Vandenbroucke, Dit is de geschiedenis van de Prinsenkinderen, Onuitgegeven mémoires. Archief Het
Ambacht Maldegem.
21 Joris Vandenbroucke, o.c. p. 1 1 .
22 Hugo Notteboom, De bende van Adegem, p. 6-1 4, Maldegem, 1 994.
23 Joris Vandenbroucke, o.c. p. 1 6.
24 De Standaard, 4 december 1 9 1 8, pag. 1 .
25 Hendrik Van de Rostyne, Julien Willemarck en zijn tijdgenoten, Vrij Maldegem, 1 7 januari 1 997.
26 Hendrik Van de Rostyne, Vrij Maldegem, 22 dec. 1 995.
27 Maurits Perquy, Verslag van de werking in 't Daghet, manuscript van 40 pagina's.
28 Naderhand bedrijf van· steenhouwers Vermeulen, recht tegenover de Bloemestraat.
29 Maurits Perquy, Verslagboek 't Daghet, p. 27.
30 't Getrouwe Maldeghem, 29 juni 1 91 9.
31 J ulien Willemarck, Kasboek van 't Daghet, 1 8 april 1 91 9. Archief Het Ambacht Maldegem.
32 Heden woning mevrouw Omer Vercruysse-De Coninck Hedwige, Mevrouw Courtmanslaan 70.
33 De vier zonen van Hyppoliet Lootens zijn: René (01 890), Maurice (01 892), Gentiel (01 894) en Michel (01 896).
Cyriel, zoon van Henri, de broer van Hyppoliet, sneuvelde op 3 februari 1 91 5 in De Panne. Michel is naderhand
beenhouwer in de Nieuwstraat.
34 Hendrik Van de Rostyne. Vijf opeenvolgende afleveringen over Renaat De Lange: biografie, redevoering,
poëzieavond, bestuursfuncties in "'t Daghef', hoofdspeler in toneelstukken enz. Vrij Maldegem van 2 februari
tot en met 1 maart 1 996.
35 Heden het bedrijf van René Timmerman aar:i de Kleitkalseide, Maldegem-Kleit.
36 't Getrouwe Maldeghem, 28 september 1 91 9.
37 't Getrouwe Maldeghem, 28 september 1 9 1 9.
38 't Getrouwe Maldeghem, 30 november1 9 1 9.
39 Archief VVV-Meetjesland, Van Hoorebekeplein 1 , Eeklo: Verslag van de vergadering van de Katholieke Kring,
Register van de Katholieke Kring, Vergadering van 30 november 1 91 9.
40 Joris Vandenbroucke, o.c. p. 33.
4 1 't Getrouwe Maldeghem, 22 april 1 921 .
42 Albert Willemarck, Vlasdagboek van 1 907 tot 1 9 1 3. Privéarchief, Maldegem.
43 In privébezit: het Eerste Vlasdagboek van Albert Willemarck (tot 1 9 1 3), het Tweede Vlasdagboek van Julien
Willermarck ( 1 9 1 3 en volgende).
44 Julien Willemarck, Tweede Vlasdagboek, p. 35. Privéarchief, Maldegem.
45 Julien Willemarck, Vlasdagboek, p. 35.
46 Julien Willemarck. Interview van 2 mei 1 990, gepubliceerd in Vrij Maldegem, 1 april 1 994. Bijvoegsel.
47 Constant Van Steenkiste en Julien Willemarck. Het roten van Vlas, Vlaams Economisch Verbond, 1 931 .
48 Heden op deze plaats de Gemeentelijke Technische Dienst, Brandweer, Archiefdienst enz.
49 Het Vlas, weekblad. De volledige collectie is aanwezig in het Vlasmuseum in Kortrijk.
50 André Verhenne, 65 jaar Belgisch Vlasverbond (1920- 1985, uitgave van het Algemeen Belgisch Vlasverbond,
Kortrijk, 1 985. 272 pag. rijk geïllustreerd.
51 Julien Willemarck, Te Maldegem werd een Vlasbazenbond gesticht. Het Vlas, nr. 1 6, 20 april 1 926, Kortrijk.
52 Julien Willemarck, Het Vlas, nr. 23, 8 juni 1 926, Kortrijk.
53 Een vlasbazenbond in St.-Laureins
Eveneens op 1 8 april 1 926 wordt in St.-Laureins een vlasbazenbond gesticht. De initiatiefnemer is een familielid
van Julien Willemarck, namelijk Prudent De Craene. De stichtingsvergadering vindt plaats in Het Oud
Gemeentehuis. Na de gebruikelijke uiteenzettingen en beraadslagingen komt men tot het volgende bestuur.
Voorzitter: Raymond De Vos, Dorp 1 56.
Ondervoorzitter: Prudent De Craene, Dorp 43.
Secretaris: Alfons de Sutter, Vlamingstraat.
Schatbewaarder: Maurice Buyck-De Vos, Dorp 1 02.
Drie raadsleden: Emiel Braet, Moershoofde, Serafien De Meulemeester, Moershoofde 33, Emiel Van Hecke,
Dorp 41 .

Een Vlasbazenbond in Eeklo
Op 25 april 1 926 roept Julien De Sutter een aantal Eeklose vlasbazen samen om een vlasbazenbond te stichten.
Ze vergaderen 's voormiddags in Den Anker. Het volgende bestuur wordt gevormd.
Voorzitter. Julien De Sutter, Nieuwendorpe.
Ondervoorzitter: Aimé Cockuyt.
Schatbewaarder: Gustaaf Dauwe.
Secretaris: Walter Claeys.
Drie raadsleden: René De Sutter, Constant Riebels, Alberic Van de Kerkhove.
Het Vlasbazenverbond van het Meetjesland
Op dezelfde 25 april 1 926 roept Julien Willemarck een aantal vlasbazen uit het Meetjesland samen. Ze vergaderen
in Eeklo in Den Anker, in de namiddag.
In Eeklo worden dus op dezelfde dag twee verschillende vlassersbonden gesticht. Julien Willemarck publiceert
daarover een verslag in Het Vlas. Wij citeren: "Wij moeten onze vriend Julien De Suffer dankzeggen voor de
offervaardigheid om ons aan het station af te halen met zijn auto en ons de waarlijk vriendelijke gastvrijheid van
zijn huiskring te verleenen. Een speciaal woord van dank aan mevrouw De Suffer-Braet, die al den last van ons
bezoek had te dragen. Aan goede keuken ontbreekt het bij mevrouw De Suffer niet. Wij waren er de gelukkige
getuigen van".

Willemarck noemt dan de bestuursleden van het Meetjeslandse Vlasverbond en resumeert de statuten zoals ze
door hemzelf zijn opgesteld en zoals ze die namiddag ook zijn goedgekeurd door de vergadering.
Voorzitter. Julien De Sutter, Nieuwendorpe. De Sutter is tevens voorzitter van de Eeklose vlassers.
Ondervoorzitter: Maurice Buyck-De Vos, Dorp 1 2, Sint-Laureins. Buyck is tevens schatbewaarder van de
vlassersbond in St.-Laureins. Secretaris: Julien Willemarck, Edestraat 27, Maldegem. Tel 53.
Vijf raadsleden:Jacques lnghelram, Statiestraat, Maldegem.
Hij is tevens secretaris van de Maldegemse
Vlasbazenbond . .
Prudent D e Craene, Dorp 43, Sint-Laureins. Hij i s ondervoorzitter i n Sint-Laureins. Walter Claeys, Boelare e n ook
secretaris van de Eeklose Vlasbazenbond. Gustaaf Dauwe, Boelare, hij is schatbewaarder van de Eeklose
Vlasbazenbond. Aimé Cockuyt, Tieltse Steenweg, Eeklo. Hij is ondervoorzitter in Eeklo.
De bond sluit aan bij het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers, het A.C.V.W.
Eenentwintig jaar later, in 1 947, telt de Oost-Vlaamse Vlassersbond meer dan 3.750 leden. E rnest Van Hoye uit
Eksaarde en voornoemde Walter Claeys uit de Boelare in Eeklo, worden respectievelijk provinciaal voorzitter en
ondervoorzitter. Ze verdelen de provincie in vijf gewesten met elk ongeveer 750 vlassers en ze besluiten voortaan
te werken binnen de statuten van het Algemeen Belgisch Vlasverbond.
In de beheerraad van het Meetjesland zetelen onder andere J. lnghelram uit Maldegem, J . P. De Bruyckere uit
Maldegem, Cyriel Coens uit Maldegem en Cyriel Van Den Bossche uit Adegem.
Het bestuur van de Vlasbazenbond van Bentille, Kaprijke en St.-Jan.
Voorzitter: Charles Matthijs, Kaprijke.
Ondervoorzitter: Emiel De Cuyper, Kaprijke.
Secretaris-schatbewaarder: André Huyghe, Kaprijke.
Drie raadsleden: Jules Cornelis, St.-Jan, Pieter Matthijs, Bentille, Frans Boelens, Kaprijke.
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ll. DE STARTJAREN VAN HECTOR CUELENAERE ALS BURGEMEESTER

Na het overlijden van Charles Rotsart op 8 november 1 925, wordt senator en eerste
schepen Hector Cuelenaere (01 88 1 ) waarnemend burgemeester. Zijn benoeming door
de gouverneu r volgt op 1 0 februari 1 926. H ij betrekt aan de zuidkant van de Marktstraat
een statige woning, later bewoond door de familie Tytgadt. Zijn vader Hippoliet
Cuelenaere, hereboer in Broekhuize, was gedurende dertien jaar burgemeester van 1 890
tot 1 903.
Bijzonder is dat bij de gemeenteraadsverkiezin gen van oktober 1 926 zich in Maldegem
slechts één (fusie)lijst aandient. Een raad van dertien personen (katholieken en liberalen)
wordt dan ook zonder kiesstrijd verkozen en Hector Cuelenaere blijft aan als
b u rgemeester, hij zal het blijven tot 1 932. 't Getrouwe geeft aldus commentaar: "Er was
geen strijd voor de gemeentekiezing. Dit is nog nooit gebeurd sinds de Fransche
Republiek de kiezing in ons land bracht. In plaats van ruzie te maken om kandidaten en
lijsten, kunnen we beter onze krachten bundelen om Maldegem te ontwikkelen" 1 • De
schepenen i n deze coalitie zijn Leonard Van Hyfte (01 876), Edmond De Rycke (01 873) en
Emiel Vandenbroucke (01 868).
Met Maldegem kermis in september 1 926 wordt veel tijd en energie gestoken in het
p roject "handelsbeurs", waarbij de handelszaken van Maldegem - groot of klein - de kans
krijgen zich voor te stellen aan dè bevolking. U iteraard zijn ook firma's van buiten
Maldegem welkom. Het idee komt van burgemeester Cuelenaere, die het project
bijzonder aanmoedigt, want handel en nijverheid kunnen een stimulans gebruiken. Maar
er is meer. Vermits hij zonder verkiezingen burgemeester werd, beschouwt hij de
tentoonstelling ook als een soort populariteitstest, want hij had geen flauw idee hoeveel
stemmen hij bij een daadwerkelijke verkiezing kon behalen. Omdat de tentoonstelling ons
een goed beeld geeft hoe Maldegem er voorstaat, wat groot- en kleinhandelszaken
betreft, geven we er hier verslag van , gebaseerd op teksten uit de plaatselijke
weekbladen.
De grote landbouw- en nijverheidstentoonstelling
Maldegem kermis 1 926
·

De kermis opent traditioneel op zaterdagavo nd 1 8 september om 8 uur op de Markt met
een concert door de maatschappijen Nut en Vermaak en Sint-Cecilia.
Het is bijzonder mooi weer. Op zondag 1 9 september wordt om 1 O u. de officiële opening
van de tentoonstel l i n g druk bijgewoond. Voo r de duivenliefhebbers is er een
'monsterduivenvlucht' op Breteuil.
Om 1 4.30 u. vinden koersen plaats voor beroepsrenners in de velodroom, begiftigd met
9.000 fr. prijzen. Het sportieve evenement wordt aangekondigd als den schoonsten en
grootsten koers die ooit alhier te zien is geweest. Om 1 5.00 uur is er voetbalmatch tussen
Melda en Unal N inove. Om 1 8.00 uur volgt een concert op de Markt door Nut en Vermaak.
Heel de namiddag kan men in de tentoonstelling van de concerten genieten, gebracht
door de muzieken van Oostburg, Aardenburg en Adegem. Tegen de avond wordt de
elektrische verlichting gestart, die komt niet van het openbaar net, maar heel wat
bedrijven beschikken al over een generator.

Op maandag 20 september is er om 1 0 uur de traditionele uitreiking van de diploma's aan
de leerlingen van de basisschool. Opnieuw concerten op de Markt en in de ten
toonstelling.
Dinsdag 21 september: tentoonstelling van paarden op de Markt.
Woensdag 22 september: allerhande volksspelen.
Op donderdag 23 september loopt sportief Maldegem samen voor een warm
huldebetoon aan de kampioenen Maurice De Waele en Maurits Van Hyfte. Er is een
baankoers voor junioren en sportkronieker Karel Van Wijnendaele is uitgenodigd voor
een voordracht. De stoet met de renners vertrekt in de Noordstraat, aan de woning van
De Waele (toen naast het Jagershof) en begeeft zich naar de Markt. Elf clubs,
sportverenigingen en fanfares stappen mee op. Het winnende rijwielmerk in de koers
voor juniores ontvangt een mooie beker. Gedurende de kermis is er een g root bal in de
tent bij Vincent Meert, Marktstraat, met aan het orgel G uillaume Pieters.
Tot zover het zeer gevulde programma 2•
Een goed beeld van landbouw, nijverheid en handelszaken in Maldegem krijgen we op
de tentoonstelling. Ze gaat door in de lokalen van de Broederschool, in de Burgersgilde
en op de Markt. Geen plaatselijke handelszaak van enig belang riskeert het n iet
aanwezig te zijn, ook heel wat bedrijven uit het omliggende geven present. Hoewel geen
ingeburgerde term, kunnen we spreken van de eerste g rote 'plaatselijke handelsbeurs' na
de oorlog.
Zowel 't Getrouwe Maldeghem als Langs de Baan, het blad van Pol Geirnaert, maken
ruimschoots propaganda. De deelnemers aan de eerste handelsfoor in Maldegem die
naam waardi g , krijgen heel wat ruimte in h u n bladen, waar zij h u n nieuwste,
aantrekkelijke en nuttige producten kunnen toelichten. De respons van de inwoners is
dan ook enorm.
Ook de noorderburen vinden weer de weg naar Maldegem. Een speciale tram met acht
wagens zorgt voor de aanvoer vanuit Zeeuws-Vlaanderen, weliswaar tot aan Strobrugge,
want tot Maldegem is de lijn nog altijd niet hersteld 3• De i n komsten van de
toegangsgelden overtreffen alle verwachtingen en alle handelaars doen goede zaken. Op
de Markt kan men kennis maken met het grote materiaal: dorsmachines en tractoren,
zwingelmachines voor de vlasbazen, allerhande automerken enz.
Niet minder dan
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standen op diverse lokaties

Woningbouw en interieur
Grote vooruitgang op gebied van hygiëne: aangeprezen door de zaak van Louis Bollé en
zoon op de Markt. De firma Bollé stelt een volledige badinstallatie tentoon: bad met
Geyser verwarmingstoestel , wc met waterdoorspoel klok, warm- en koudwaterwastafel.
Comfort dat tot dan toe enkel in de rijkere burgerwoningen te vinden was.
Bouwfirma Aimé van De Gehuchte van Eelvelde: fraaie vloeren, faiencetegels enz.
Machines voor landbouw en veeteelt
De landbouwmachines van Prdsper De Rycke, Noordstraat 1 9 1 , Maldegem.
Landbouwwerktuigen Thelesphoor Claeys uit de Vakekerkweg: gekend huis voor allerlei
machines en motoren voor de veldarbeid en het rooien van de vruchten.
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De garage van Aloïs Elias in de Voorstraat, tegenover het café van Oscar Andries. Nieuwsgierigen troepen samen
bij de controlepost van een autorallye.

Kinderen Vandenberghe, Markt: ontromers, ook werkend met elektriciteit.
Het huis Reyniers houdt het bij de ontromers "Persoons".
Ook Lataire uit Eeklo is een oud gekend huis voor ontromers.
Firma Van Maercke uit Wevelgem presenteert een repelmachine.
August Lampo is er met zijn boterkarnen .
De stand van de landbouwlessen in d e Broederschool, gegeven door meester Fransoo
bezorgt nuttige i nformatie aan de schoolverlaters.
Auto's en taxi
Aloïs Elias brengt zijn recentste uitvinding: gebrevetteerde schokdempers voor auto's. Hij
is ook verdeler van de Ford auto's.
Citroën-automobielen in de feestzaal Burg ersgilde. De modellen worden aangeboden
door de nieuwe garage Flandria in de Westeindestraat met als uitbaters de heer Gekiere
en zoon.
Marcel Geirnaert uit de Noordstraat is specialist in het bouwen van de houten carrosserie
voor auto's en camionnetten.
Denis Ysebaert biedt zich aan voor het vervoer van personen in gesloten luxewagen: de
eerste taxi van Maldegem.
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Fietsen
Stilaan wordt de fietsenfabriek van Ernest Geyssens, Sylvain Ysebaert en Maurice De
Waele in de Marktstraat (heden Pub 22) een van de voornaamste nijverheden van de
gemeente. Hun rijwielen met het merk De Waele, Van Hyfte en Verscheuren brengen
dagelijks duizenden mensen naar hun werk of op wandeling. Nu, en voomame/Jjk met de
prachtige uitslagen van onze wielrijders Van Hyfte en De Waele ligt voor de firma een
prachtige toekomst te wachten, schrijft Langs de Baan 4 •

Firma DE WAELE in de Marktstraat (heden pub 22). In de deuropening v.l . n . r.: Maurice De Waele, Ernest Geyssens

en een reporter.

Drukkerij
In de stand van de drukkerij 't Getrouwe in de zesde klas van de Broederschool is een
linotype-zetmachine doorlopend aan het demonstreren. Ze werd herbouwd in het atelier
van Antoon De Lille-Froedure aan het Statieplein. Voor het oog van de toeschouwers
worden kleurenprinten op een degelpers gedrukt, zoals in de drukkerij. Wie het verlangt,
kan zijn naam en adres laten uitprinten in loden zetregeltjes en die thuis als een
adresstempeltje gebruiken. Talrijke liefhebbers schuiven aan.
Meubelen
Rietmeubelen van de zaak De Facq-De Prest: elegante gebruiksvoorwerpen uit hun
fabriek op het einde van de Nieuwstraat. Wie zijn keuze niet vindt, kan ook nog bij de firma
Terny uit de Brielstraat gaan kijken . Beide bedrijven leveren producten voor de uitvoer.
De meubelfabriek van Emiel De Spiegelaere in de Noordstraat: kamer ameublementen
met ingelegde roozen en moderne zacht verende clubzetels.
Alfons Claeys-Sompels, Noordstraat 95: gewone meubelen en ook luxueuzere interieurs;
alle schrijnwerk.
Prachtige meubelen van de zaak Arthur Willems uit de Noordstraat.
Oud huis Triphon De Candt-Fiers in de Marktstraat: huismeubelen en kantoormeubelen
en huishoudelijke benodigdheden.
Meubelmakerij De Meulenaere uit de Noordstraat brengt fraaie stukken in imitatie antiek,
een nieuwigheid.
Textiel
Huis Vandenbroucke, Statiestraat 67: fourruren, pelsmantels, zijden stoffen.
Triphon De Candt-Fiers, Markt&traat, biedt naast meubelen ook: pelsen en pelsmantels,
vellen in natuur, geen enkele soort ontbreekt.
Albert Dumon biedt zich aan als meester-kleermaker in de Stationsstraat. In zijn zaak:
stoffen en ellegoederen aan de lopende meter.
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In het kleermakersatelier van Albert Dumon: v.l.n.r. Lydie Van Maldegem, Alice Zoetaert,
Albert Dumon, Nelly Lasoen, onbekend, Madeleine Zoetaert, Maurice Jocqué, onbekend,
Alice De Baere.

De gezusters Claeys, Molentje 1 62: fijn handwerk voor modeartikels, galons, motieven
voor broderie, passementerieën in 't g root en in 't klein , een bijzondere specialiteit.
In den Boorling, de winkel van Germaine Claeys, Edestraat 20, zorgt ervoor dat het
pasgeboren kindjes niets kan ontbreken.
Kinderen Claeys, Markt 22, pelsmantels en imperméables voor het komende
winterseizoen .
J uwelen e n u u rwerken
Een unieke juwelen- en radiostand met het merk Ondolina, verzorgd door de
u u rwerkmakerij Gabriël De Lille.
Dranken
Maldegemnaars hebben een rijke keuze om hun dorst te lessen.
Likeuren van de firma De Backere uit de Noordstraat. G roothandelaar voor Oost- en
West-Vlaanderen: limonades en jenevers, onder meer de gekende Oude Schiedam
"Mathusalem" en De Backere's Champagne-Pils.
Magloire De Candt, Marktstraat 1 2 runt de limonadefabriek (Melda heden zaak Aimé Van
Meenen op de hoek).
U rselin Fiers uit Kleit: likeuren, alleenverkoop van het gesmaakte aperitief Forum.
Rudolf van Rie: groothandel in wijnen en likeuren met een ruime variatie van fijne
dranken: Schiedam, de Franse Kroon, porto rechtstreeks uit Portugal.
Tabak
De sigarenmakerij van Camiel Martens en zonen. In een grooten stand worden sigaren
ten aanschouwe van iedereen gemaakt uit den zuiversten tabak: de merken Wilson,
Quoniam, Semper Idem, Martina, zeer gesmaakte sigaren tot ver buiten Maldegem . . .
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Als de luchten grijs ende grauw zijn, en regen meedogenloos vloeit,
Als we 't uitgaan of het reizen moe zijn, of van 't loopen zeer vermoeid,
Zal breien en stoppen en naaien, het liefste wellicht zijn voor haar,
En meneer vindt troost en genoegen, in een lekkere Martino sigaar I

Degelijke meubelen worden in Maldegem in meerdere ateliers gefabriceerd. Het
meubelatelier van Tuurke Willems in de Noordstraat had een uitstekende reputatie. V.l.n.r.
Tuurke Willems, Victor Vercruysse, René Van Canneyt, Achiel Matthijs.

De vanouds gekende firma Van Hecke-De Candt, van 't Molentje: zeer puike stand met
de gekende sigaar Groene Beer, en ook de fijnste oude tabak van Appelterre: Fleur de
Roisin. De firma Odilon Sonck pakt uit met Triumph sigaren en andere fijne tabaksoorten .
Bloemen, planten e n bomen
De jury is vol lof voor de exposanten:
De boomkwekerij Pomona van Leon De Coninck werkt zich in de kijker met de schoonste
en meest gezochte fruitsoorten van groote waarde; de wonderbaarste verscheidenheden
van dahlia 's, fruitbomen in alle vormen voor fruittuinen en boomgaarden; plans voor
boomgaarden (voor vee- en kiekenkwekers, voor tussenteelt van groenten of met
onderplant van groenten). Ontwerpplannen van bossen. De nieuwe populier Raverdeau,
met opbrengst van 10 tot 20 fr. per jaar, naargelang de grond. Ook plans voor moestuinen
en kiekenkwekerijen 5•
Louis Van Hulle presenteert een grote verscheidenheid van bomen en bosplanten.
U iteraard is Pierre De Coninck van het bedrijf Flora aanwezig. Hij brengt een schone
verzameling planten in potten en in kuipjes en een fraaie collectie buxus op stam. De
planten zijn geliefd omdat de kruin zich laat knippen in allerleiverrassende vormen.
Omer Vandenbroucke vraagt aandacht voor zijn verzameling varens in pot, versierde
mandjes, feestboeketten en rouwkransen.
Juffrouw Potvliege krijgt een eervolle vermelding voor fruitbomen die vooral in onze
streken rendabel zijn.
Ook Rudolf van Rie heeft een aantrekkelijke verzameling van fruitsoorten .
Albert Notebaert pakt uit met een mooie inzending van witte en blauwe druiven .
Edmond D e Rycke wordt geprezen met het mooiste fruitperk.
De fruithandel Hilaire De Prest uit Adegem: het best verpakte fruit, klaar voor de uitvoer.
Jules D'Hondt heeft zijn zeer schoone opgeknipte buxuspalmen op stam meegebracht.
De grote belangstelling voor de tentoonstelling was een echte opsteker voor de
deelnemers, een aanmoediging om zich in de toekomst nog intensiever voor hun zaak in
te zetten.
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The place to be: na de fietsen groeit de interesse voor moto's. In de garage van Aloïs Elias zijn enkele vrienden
bijeen. V.l . n . r. 3de van links: Pol Geirnaert, 4de van links Gabriël De Lille, 7de van links Omer Taveirne. Let op de
sisterpullen op de voorgrond.

111. HOOGTEPUNTEN VAN DE VETTE JAREN: 1 926

·

1 927

Volgens Pol Geirnaert, redacteur-uitgever van Langs de Baan, een weekblad dat enkel in
de jaren 1 926 en 1 927 verschijnt, beleeft Maldegem tussen 1 922 en 1 929 zijn zeven vette
jaren, dankzij het toenemende aantal kleine en middelgrote ondernemingen, winkels en
herbergen. Ook de Nieuwstraat die stilaan bebouwd wordt, speelt hierin een belangrijke
rol.
We noteren uit Langs de Baan van 11 juli 1 926: De Noordstraat en het Molentje mogen
terecht de Rue Neuve van de gemeente genoemd worden. Van het huis van Pieter
Bruneel tot het einde van het Molentje tellen we niet minder dan 98 winkels. De overige
straten van het centrum tellen er tezamen 153. Het getal winkels buiten het center
bedraagt 93, zoodat Maldegem (zonder Donk en Kleit) 344 winkels heeft. Als men
bedenkt dat er binnen dezen omtrek ongeveer 1 500 huizen staan, dan komen wij tot de
vaststelling dat we voor elke vier huisgezinnen een winkel hebben 6•
Woningbouw
Op 1 3 juni 1 926 sch rijft Langs de Baan: In weinig gemeenten hier in 't ronde wordt er in
den laatsten tijd zooveel gebouwd als in ons Maldegem. Zoo een beetje overal hoort men
het geklop en gekleun van metselaarsalaam. Vooral langs den Grooten Steenweg
Maldegem-Adegem rijzen nieuwe en mooie huizen als het ware uit de grond op. Moest
het zoo voortgaan, dan wordt de groote baan één huizenreeks, een prachtige baan, de
mooiste Zondagsche wandeling voor onze bevolking 1• Hier wordt de huidige Gentse
Steenweg bedoeld. In de jaren twintig en dertig loopt de hoofdverkeersweg van Gent naar
Brugge dwars door Maldegem . Het toenemende autoverkeer wordt een probleem.

Auto's
In 1 92 1 prijzen zich slechts zeven Maldegemnaren gelukkig met een auto: Victor De Lille,
notaris Vermast, kasteelheer Frederic Dhont van St.-Anna, burgemeester Charles Rotsart
de Hertaing, P. Reychler en de gebroeders Dhont op het kasteel Prinsenveld. I n 1 922
tellen we slechts één camionette die van Edward De Laere, de saucissenfabrikant, en
één camion, die van Edward De Backere, de drankenhandelaar uit de Noordstraat. I n
hetzelfde jaar komt daar d e camion van Van Hecke bij , d e g roothandelaar i n
voedingswaren e n tabak. I n 1 924 i s het aantal auto's opgelopen tot 6 0 : 35
personenwagens en 25 camions 8• 31 autobezitters geven de voorkeur aan het merk
Ford.
Twee jaar later, in 1 926, wanneer Hector Cuelenaere burgemeester wordt, is het aantal
auto's gestegen tot 72 en tellen we 29 moto's. Ze brengen voor de gemeente in dat jaar
de som van 62.667 fr. op aan taksen. Het bedrag van de autotaks heeft alles te maken
met het soort banden en met de beschadiging die ze veroorzaken op het wegdek. Voor
een gewone auto op luchtbanden betaalt men jaarlijks 600 tot 800 fr. . Voor dezelfde
wagen op volle banden wordt het algauw 1 .600 fr. Voor zware vrachtwagens op volle
banden betaalt men zich blauw. Zo krijgt voerman Alfons Verstuyft van het Molentje een
aanslagbiljet met de recordsom van 3.888 fr. in de bus. I n 1 927 wordt de autotaks niet
meer berekend naar het soort banden, maar volgens het aantal paardenkracht. Voor een
Renault 1 6 pk op luchtbanden betaalt men dan 800 fr. , d .w.z. 50 fr. per pk 9•
Gedaan met de 'sisterpullen '. . .
I n Langs d e Baan geeft Pol Geirnaert ook aandacht aan d e prijsschommelingen van de
benzine: 3 frank per liter in juli 1 926 en 3,25 frank een maand later. Dat doet sommigen
overschakelen naar de dieselmotor. I n oktober 1 926 rijdt voor het eerst in Maldegem een
Ford auto die in plaats van naphte petrool gebruikt, wat veel goedkoper is.

Garagehouder Elias stelt een hele reeks Ford auto's tentoon in de Markstraat, tijdens de kermisdagen in september
1926. Bemerk in de achtergrond de tenten voor standhouders.
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Atelierleider en
zakenman Albert
Dumon met zijn
echtgenote Yvonne
Provoost in hun
sportwagen met het
nummer 5000.

De auto behoudt dezelfde kracht en dezelfde snelheid en de ombouw kost weinig 10•
Weldra zal het ook gedaan zijn met petrool te verkopen in sisterpullen: ook de naphte zal
in bidons veel duurder verkocht worden dan aan de pompen; we evolueren snel naar de
alleenverkoop der pompen 11•
Telefoon
Het is bekend dat Victor de 1-ille de eerste was met een telefoon in huis in Maldegem. Wij
vinden zijn n r. 1 in de kop van zijn weekblao 't Getrouwe Maldeghem. Wie nog geen
aansluiting heeft behelpt zich met het telefoontoestel op het gemeentehuis bij veldwachter
Rootsaert, die er conciërge is. In 1 925 wordt gewerkt aan de uitbreiding van het net, zodat
het aantal abonnees sterk aangroeit. Wijnhandelaar Alberic Van den Bossche heeft het
n r. 9, Linotypes Antoon De Lille aan het Stationsplein het nr. 95. I n oktober 1 926 wordt het
n r. 1 1 1 toegekend.
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Elektriciteit
Lange tijd heeft enkel de dru kkerij van 't Getrouwe in de Noordstraat een
stroomgenerator. Hij levert bijna permanent stroom aan De Vlaschaard van de familie
Willemarck via het Kapperke. Tentoonstel lingen en kermissen, waaronder vooral die van
het Molentje - eind oktober - kunnen rekenen op 'stroom van 't Getrouwet. Er wordt heel
wat druk uitgeoefend door de bedrijven voor een vluggere realisatie van het stroomnet in
het centru m , want de elektische leidingen zijn dan nog zeer primitief. De draden lopen van
de drukkerij in het Kapelaanstraatje van de ene sparreperche naar de andere,
vastgehecht aan porseleinen dopjes.
De g rootste belem mering voor de uitbreiding van het net is het feit dat het
gemeentebestuur gebonden is aan de concessie van de Brugse firma Desclée en Co, die
sinds 1 9 1 1 het monopolie heeft voor de gaslevering aan Maldegem. Het geeft aanleiding
tot eindeloze onderhandelingen en tot vertragingen in de aanleg van het elektriciteits
net'12. Er moet meer nijverheid komen. Laat maar gauw elektriciteit komen en men zal
zien dat Maldegem de mond van zijn eigen kinderen zal kunnen openhouden. Daarom
was de goed gelukte tentoonstelling in september 1 926 meer waard dan een
ruziemakende kiezing, aldus in 't Getrouwe van 3 oktober 1 926.

I n januari 1 927 wordt eindelijk een kabel van Adegem naar Maldegem getrokken. De
hoofdkabel is die van Donk naar Maldegem. Het plan voor de plaatsing van drie cabines
in Maldegem verschijnt in 't Getrouwe van 23 januari 1 927 13• Het d u u rt tot een heel eind
in 1 929 vooraleer men in Maldegem het licht kan aanschakelen, maar het is een
reuzenstap vooruit, een nieuwe tijd doet zijn intrede.
Ei goed, al goed
I n 1 926 is de handel in boter en eieren nog kleinschalig. Bedrijvige marchands lopen heel
de week van markt tot markt: 's maandags naar Maldegem, op dinsdag naar Kruishoutem
of naar Zomergem, op woensdag naar Aalter, op donderdag naar Eeklo, op vrijdag naar
Oedelem en op zaterdag naar Brugge. Deze handelaars vormen een plezante kliek van
goede vrienden. Ze zien elkaar trouwens bijna elke dag: G ust Willems (en wat later zijn
zoon Gerard) en Victor Leliaert uit Maldegem, Jules Maenhout uit Kleit-Doorn, René
Bulcke uit Oostveld-Oedelem, Henri Ryckaert uit Ronsele, Leon en Remi De Vlieger uit
Moerkerke enz.
Neemt in 1 926 de eiermarkt in Maldegem al een grote vlucht, hij scheert in 1 927 nog
hogere toppen. Al wie een beetje g rond heeft, kweekt scharrelkippen. In het legseizoen
kan men rekenen op dagelijks zes tot zeven eieren per tien kippen. Wie kippen lopen
heeft, spaart de eieren op, trekt elke maandag met 1 00 eieren naar de markt en komt
terug met 50 tot 1 50 frank, naargelang het seizoen . Volgens een betrouwbare schatting
telt Maldegem in 1 926-1 927 ongeveer 1 2.000 scharrel kippen, waarvan de eieren voor de
plaatselijke markt bestemd zijn. Een mooie bijverdienste die slechts een goedkope
investering vergde. De eieren waren toen duur: één ei was soms twee kg aardappelen
waard.
Van begin juni 1 926 tot eind mei 1 927 worden op de markt in Maldegem in totaal
1 .881 .000 eieren verkocht. Op 5 juli 1 926 wordt een dagrecord bereikt met 75.000 eieren,
verkocht tegen gemiddeld 95 centiemen per stuk. Dat vertegenwoordigt voor onze
kwekers een globale ontvangst van 71 .250 fr. Daar kan dus gerust elke maandag iets at
voor een paar pintjes.
In april en mei 1 926 gaan 60,8 miljoen eieren uit Vlaanderen naar Engeland. Een ruim
gedeelte ervan komt uit Maldegem . Op maandag 25 januari 1 927 worden op onze markt
1 5 000 eieren verkocht tegen gemiddeld 1 ,07 fr. per stuk. Op maandagmorgen krijgt René
Bulcke uit Oedelem-Oostveld een telegram om meteen voor eieren te zorgen voor
Engeland. H ij stapt in zijn camionette, rijdt naar Maldegem en koopt al de eieren die hij
kan krijgen. Om 1 O uur vertrekt hij naar Oostende en laadt de eieren op de mailboot.
Welnu, 's avonds om 1 9 uur zijn ze in Londen . Dat betekent dat een ei dat hier 's morgens
nog in een warm nest l igt, 's avonds kan terechtkomen in een braadpan in Londen 1•.
Ook per spoor gaat het snel . De manden eieren die hier 's middags op de trein worden
gezet, bereiken 's nachts vóór vier uur Luik, Charleroi, Rijsel of Roermond in Nederlands
Limburg, destijds de grootste eiermarkt van Europa.
Het botert goed op de maandagmarkt
Boter en eieren worden samen' aangeboden. Elke maandag komen meer dan 300 boeren
en boertjes met hun boter en eieren naar onze markt. Boeren met meer dan tien koeien
komen per sjees, met een klomp boter van omtrent 30 kg. Kleine koehouders komen per
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fiets of te voet. Sommigen komen van een uur ver, te voet en zwaar beladen: de man
draagt de boter, zijn vrouw of dochter een mand eieren 15•
Van begin juni 1 926 tot eind mei 1 927 worden op de maandagmarkt 363.400 kg boter
verhandeld. Op 1 2 juli 1 926 worden in enkele uren tijd 9.000 kg boter verhandeld, de
grootste hoeveelheid uit de marktgeschiedenis van 1 926-1 927. Met een prijs van 1 8, 50
fr. tot 1 9 fr. per kg vertegenwoordigt dat voor onze veekwekers een globale ontvangst van
1 66.500 fr. In Brugge krijgt men gemiddeld 1 frank per kg meer, maar daarvoor kan de
kleine producent de verplaatsing niet doen.
Met de ogen dicht en de vinger i n een stul boter
1 n 1 926 en volgende jaren wordt de botermarkt nog gehouden op den platten, d.w.z. naast
het stadhuis op de stenen vloer die daarvoor bestemd is. Naderhand wordt daar de
boterhalle gebouwd. Elke boer prijst er luidkeels zijn koopwaar aan, maar goede
marchands slaan daar geen acht op. Ze steken hun vinger in elke stul boter, likken hem
af, smekken langdurig, goed- of afkeurend, spuwen alles uit op de kassei en met hun
ogen dicht zeggen ze hun prijs, zonder uitleg. Tenzij wat negatief commentaar in de trant
van uw boter is te wit, te sterk, te ranzig, te zuur of te zout, of 't is maar een mager
winterboterke. Heel uw stuf heeft een slechte smaak en is geen aalmoes waard. Aldus
mevrouw Gerard Willems-De Flou, die er duidelijk deugd aan beleefde toen ze het ons
nog eens gezapig kon vertellen 16•
In de loop der jaren wordt de boterhandel een successtory.
Boterhandelaar Gerard Willems uit de Westeindestraat koopt boerenboter op allerlei
markten en melkerijboter waar ze te krijgen is. Hij importeert boter uit Nederland, Engelse
boter in vaatjes van 25 of .50 kg, boter uit Denemarken, witte harde schapenboter uit
Nieuw-Zeeland enz. Thuis in de Westeindestraat n r. 99 worden al die soorten vermengd
tot handelaarsboter en opnieuw doorverkocht op markten en aan winkels 11•
Flora en Pomona bezorgen Maldegem faam en bekendheid in binnen- en buitenland
Pieter De Coninck senior sticht in 1 848 de eerste boomkwekerij van Maldegem. H ij heeft
acht zonen en drie dochters. Zes zonen blijven actief met het kweken, veredelen en
verhandelen van bloemen, planten en/of bomen. Zoon Camiel huwt met Leonie Dervaes
en sticht omstreeks 1 900 het bedrijf De Coninck-Dervaes, een zaak die g rote bloei kent.
De zonen Pieter en Leon hebben tot 1 91 8 een kwekerij onder de naam Pépinières De
Coninck Frères. We vinden deze firmanaam op de Duimpjesvilla schuin tegenover het
station, die zij betrekken nadat Victor De Lille in 1 904 naar het Kasteeltje in de
Noordstraat verhuist.
In 1 91 8 gaan de twee broers uiteen en stichten elk afzonderlijk een bedrijf.
Pieter, gehuwd met Helena Vermeulen, sticht in 1 91 8 met zijn kinderen Flora, Pieter en
Paul het bedrijf Flora. (Op die plaats bevindt zich nu de Aldi).
Leon, gehuwd met Leonie De Vos, de zus van molenaar Honoré, legt zich toe op
boomgaarden en fruitteelt: het bedrijf Pomona. Ze wonen aan de zuidkant van de
spoorlijn. Het paar heeft geen opvolgers. Pomona wordt in 1 953 overgenomen door De
Coninck-Dervaes, zo ontstaat de benaming De Coninck-Dervaes en Pomona.
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Pomona
De specialiteit van Pomona is alles wat fruitteelt en kleinfruit aanbelangt, gaande van
hoogstamm ige fruitbomen tot allerlei variëteiten van bessen, keukenkruiden, aardbeien.

Pierre De Coninck,
gehuwd met Helena
Vermeulen, is de
het
van
stichter
bedrijf Flora.
De
kinderen zijn v.l.n.r. :
Lydia, Cecilia, Pieter,
Paul en Flora.

Op gebied van appelen en peren is Leon een onovertroffen kenner en fijnproever. H ij kan
van eenzelfde soort appelen het verschil in smaak onderscheiden naargelang de
onderstam waarop de soort gegriffeld is. Op zijn planterij heeft hij 1 73 soorten peren en
1 1 O soorten appelen.
Kleinschalige tuinbouw stimuleren
Leon treft men meestal aan op zijn planterij, maar ook in de schone salons van zijn tijd
voelt hij zich op zijn gemak. Hij kan er in goed gezelschap u renlang gezapig kouten over
zijn planten en fruitbomen . Hij geeft voordrachten, organiseert studiedagen en publiceert
in diverse tijdschriften. Ook Langs de Baan van Pol Geirnaert staat voor hem open. Hij
verdedigt er de stelling: de stijgende levensduurte kan met succes bestreden worden via
kleinschalige en intensieve tuinbouw.
Eind februari 1 927 lezen we in Langs de Baan:
Goed bestudeerde tuinbouw brengt veel geld op. Onze hofbouw is tot hiertoe in de streek
een ondergeschikte tak onzer nijverheid geweest. Stellig is de hofbouw vatbaar voor eene
grotere uitbreiding. De immer stijgende waarde van het land, de steeds klimmende
arbeidslonen en prijzen der meststoffen, het zijn zoveel faktoren die ons moeten doen
uitzien naar toenemende inkomsten. Onze gronden leenen zich uitstekend tot het
aanleggen van boom- en plantenkwekerijen, evenals tot het ondernemen van bloemen
en groenselteelt 18•
Maldegem moet boomgaard, groenten- en bloementuin van Londen worden
Ook met fruit, verse groenten en bloemen is op de vroegmarkt van Londen veel geld te
verdienen. We citeren nogmaals Leon De Coninck: . . . en boven de bloemen- en
groenselteelt moet er een speciale aandacht gewijd worden aan de fruitteelt. Onze
gemeente Maldegem zou de boomgaard, de bloementuin en de groenselhof van Londen
moeten worden. Maar we laten ons de groote winsten ontnemen, en nog wel door streken
die nog verder van Londen liggen. Eén tot twee hectaren land volstaan om de schoonste
winsten te verwezenlijken.De fr.uitteelt kan talrijke landarbeiders werk verschaffen en een
bron worden van bijkomende inkomsten voor handelaars, schilders, timmerlieden,
mandenmakers, vlassers en voor al wie met een beetje grond ligt 19•
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Leon De Coninck, gehuwd met Leonie De Vos, is
de drijvende kracht achter het bedrijf Pomona.

Succesvolle studiedagen op Pomona
Op 27 maart 1 927 houdt Leon De Coninck in zijn bedrijf een studiedag over tuinbouw. Hij
wil ondermeer de groenteteelt in onze streek bevorderen voor de handel 20 •
Op de studiedag zijn de belangrijkste groentekwekers uit de streek en bestuursleden van
de Algemene Hoveniersbond aanwezig. 's Voormiddags geeft Leon De Coninck een
praktische les over het nut van boomgaarden en fruitteelt, over moestuinen en
kippenkweek, en over hoe men gronden moet aanleggen en bemesten. 's Namiddags
geeft de heer Van Dyck, een afgevaardigde uit Leuven, een uiteenzetting over het kweken
van asperges en van aardbeien. Na diens voordracht brengt men een bezoek aan de
aspergekwekerij van Edmond De Rycke op Eelvelde. Edmond heeft tot op heden de
g rootste opbrengst bekomen met de soort Roem van Brunswick. In 1 926 heeft hij een
opbrengst van 1 1 O kg asperges op een oppervlakte van 1 1 O m2 21 •
Leon D e Coninck zet in mei d e lessenreeks verder met als thema's: het kweken van
meloenen en komkommers, de bestrijding van ziekten op appelaars en perenbomen, het
uitdunnen van bessen, het nijpen van duivelaars in serres enz. 22
Onveilig verkeer maakt nieuwe wegen noodzakelijk
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Groeiende welvaart brengt mee dat er ook geld is voor het gegeerde vervoermiddel uit die
tijd: de auto. Garagehouders zoals Aloïs Elias en zijn zonen René en Robert met hun
garage in de Voorstraat, en de familie Gekiere in de Westeindestraat zien hun cliênteel
en hun omzet steeds maar aangroeien.
De weg door Maldegem was toen de drukke verkeersweg van Gent naar Brugge. Steeds
meer auto's door de vrij smalle Voorstraat - nu Mevrouw Courtmanslaan - en dwars door
een dichtbebouwde kom, het is geen ideale situatie. Ongelukken komen geregeld voor.
Het overkomt niet alleen gekende personen, zoals meester August De Ceuninck van de
Broederschool, die verongelukt op 28 maart 1 929. Op 1 9 augustus 1 925 vinden twee

jonge knapen, Albert en Marcel, de zoontjes van Arnold Lampo-Hoste, negen en veertien
jaar oud, de dood, verpletterd tussen een auto en de omheiningsmu u r dicht bij het huis
Tytgadt {heden Marc Verkindere).
De aankoop van de afspanning Sint-Barbara in het jaar 1 926 en het voornemen om de
woning Tytgadt af te breken, kaderen dan ook in een noodzakelijk geacht plan voor meer
verkeerscomfort en -veiligheid.
Al i n 1 925 zijn er voorstellen voor een nieuwe weg die het verkeer buiten Maldegem moet
houden. Het is wachten tot het jaar 1 936 vooraleer met de aanleg van de Rijksweg n r. 1 0
(nu de N9} wordt begonnen. I n december 1 925 komt een voorstel op tafel om het verkeer
van de Voorstraat richting Markt te leiden door de eigendom van de brouwerij Tytgadt en
verder door de verbrede Boudewijn Lippensstraat. Eigenlijk een vroeg ontwerp voor wat
nu de Kanunnik Andrieslaan is. Verder zou men het verkeer leiden voorbij het instituut van
de zusters maricolen, en zo verder met een nieuwe brug over de Ede om ten slotte
westwaarts een verbinding te maken met de Brugsesteenweg.
Hoog bezoek
Bij het binnen rijden van Maldegem kan men anderzijds wel op een goede ontvangst
rekenen.
Garagehouder Aloïs Elias, met zeer goede reputatie als technicus, is er paraat om
eventuele mankementen aan de wagen te verhelpen. Tegenover zijn garage nodigt het
meestal druk beklante terras bij Oscar Andries uit voor een frisse dronk. Zo stapt op
maandagavond 23 mei 1 927 kroonprins Leopold uit zijn wagen en bestelt 30 liter benzine.
Hij is vergezeld van prinses Astrid en haar hofdame. De chauffeur haalt een demi bij
Oscar Andries voor de prins, die blijkbaar van zijn pint geniet. Pas wanneer het
gezelschap vertrokken is, begint het door te dringen bij Aloïs Elias welke hoge gast hem
met een bezoek vereerd had.

De weg Gent-Brugge ligt er schijnbaar rustig bij. Links de gemeenteschool, die zwaar beschadigd werd in mei 1 940.
Op deze plaats staat nu het Koninklijk Atheneum. Vooraan links het terras van de uitspanning Oscar Andries.
Rechts posteert een wagen bij de garage van Alols Elias.
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Maldegem 1 902

In 1 900 begint in Maldegem de polemiek rond de nieuwe kerk; ook de discussie over het nieuw te bouwen
'stadhuis' is ver van uitgewoed. Met bijgaand plan in 't Getrouwe Maldeghem van 9 maart 1 902 brengt Victor De
lille het zoveelste voorstel. Het stadhuis kan komen tussen de Ede en het Steen, de kerk tussen Katsweg en
Voorstraat. Naast de kerk is er een zeer geschikte plaats voor een monument voor de schrijfster mevrouw
Courtmans, want daar heeft ze tientallen jaren gewoond.
Bepaalde wegen - dubbele lijn met zwarte stippen - moeten dringend gerealiseerd worden: een verbinding van de
markt naar een nieuw station (op 1 00 meter oostwaarts van het huidige) en een weg van dit nieuwe station naar
de te bouwen kerk. Met streepjeslijnen geeft De Lille nieuwe wegen aan 'van tweede orde'.
Van de nieuwe kerk is niets in huis gekomen, het gemeentehuis wordt in 1 909 onthuld.

IV. DE AANLEG VAN DE NIEUWE STRAAT

De geografische kontekst
Van de zandhoogten naar het dal van de Ede
Nazicht van het bestaande kaartmateriaal en aandachtige verkenning ter plaatse leren
ons dat tot midden 20ste eeuw zich ten zuiden en zuidwesten van Maldegem zandachtige
verhevenheden of zandruggen bevinden.
Sommige hoogtes zijn echte landduinen, zoals het gekende Veldeken. Deze vrij hoge
landduin bevindt zich bij de Ede, ongeveer waar de Speyestraat die waterloop dwarst. De
top van het duin ligt vier tot vijf meter hoger dan het niveau van de Ede. De zandhoogte
't Veldeken was tot eind de jaren vijftig een geliefd attractiepunt.
Meer naar het westen toe - richting Veldstraat - liggen hogere zandachtige g ronden, ze
worden de rampaarden genoemd, een benaming afgeleid van het Franse woord
'rempart', dat toepasselijk is op stadswallen, opgeworpen versterkingen, maar ook op
landduinen en/of hoogtes die bescherming bieden 23•
Die zandhoogten reiken tot aan de Melingen , een oud toponiem voor de regio ten zuiden
van het station en waarvan Melingstraat is afgeleid. We vinden ook zandhoogten aan
weerszijden van de Ede, die kronkelend vanuit Kleit - in het Vossenhol nog gevoed door
de Biestwatergang - naar het dorp van Maldegem vloeit. Langs de westkant van de
Edevallei ontstaat op een zandrug de Bogaardeweg. Langs de oostkant ontstaat de weg
naar Eelvelde (de huidige Stationsstraat, verder Aalterbaan). De spoorlijn is in 1 860
aangelegd op en door de rampaarden. Deze zeer zandachtige, weinig vruchtbare
gronden, waren van 1 920 tot eind de jaren dertig ook zeer geschikt voor het roten van
vlas, het zogenaamde veldroten.
Een van die zandruggen - nog gedeeltelijk bestaande - loopt van de Speyestraat, tot bij
de Brieldreve (nu Brielstraat) en het Stationsplein. De Zuidzandstraat - in het verlengde
van de Melingstraat - dwarst deze zandrug. Ze ligt op de hoogtelijn van 1 O meter, ten
westen van deze weg gebeurde een sterke afgraving van (zand)grond. De noordelijke
punt van deze zandrug reikt tot aan 't Vosken . Het was de geschikte plaats om Vossens
Molen op te richten. Na het verdwijnen van de molen kort na 1 91 8 ligt die hoogte er kaal
bij. Vanaf dat punt is er een daling naar de Ede van bijna 4 meter. Dwars door de Edevallei
loopt de Bekewatergang die vanaf de Broederschool tot in de tuin van de zusters
maricolen dit hoogteverschil overbrugt. Zand rond Vossens molen wordt afgegraven om
in 1 926 de nieuwe straat op niveau te brengen . Zand is er ook nodig voor de opritten van
het viaduct in 1 938 en enkele decennia later wordt 't Veldeke en gedeelten van de
rampaarden afgegraven voor de aanleg van de Aalterbaan. Het betekende zo goed als
het einde van de zandhoogten in Maldegem.
De Nieuwstraat is aangelegd op de oostelijke flank van het dal van de Ede. De straat
daalt af vanaf het station naar de markt, want Vossens molen stond enkele meters hoger.
Door het op niveau brengen van het wegdek - van Stationsplein naar de Markt - komen
de bouwpercelen twee tot drie meter lager te liggen dan het straatniveau. Dit is heel
duidelijk te zien wanneer een huis wordt afgebroken. Om deze diepte optimaal te
gebruiken hebben veel bouwers
' in de nieuwe straat geopteerd voor een kelderverdieping,
vaak een (kelder)keuken.
De achterliggende tuin sluit dan aan op het niveau van de keldervloer. De living of 'beste
kamer' ligt dikwijls een trapje hoger, wat ook als eerste verdieping kan aangezien worden.
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bron basiskaart :
Rasterversie van de topografische kaart
op schaal 1 /20.000 ; opname 1 874
Nationaal Geografisch Instituut
Abdij Ter Kameren, 1 3
1 000 Brussel
onbevaarbare waterloop
2 categorie (provincie)
°

onbevaarbare waterloop
3 categorie (gemeente)
°

bewerking kaart : Rudi Longueville
Topografische kaart uit 1 874. Ze geeft een goed beeld van de zandhoogten ten zuiden en zuidwesten van de
dorpskom met de Ede die zich daar tussendoor een weg baant. Per hoogtelijn bedraagt het verschil één meter. De
zeer dicht bijeen liggende hoogtelijnen in de linkerhoek onderaan wijzen op de landduin het Veldeken. Van molen
De Vos, gesitueerd even ten noorden van het Stationsplein, is er een daling naar de Ede toe van drie meter. Er is
dus een uitgesproken dal van de Ede. De Bogaardestraat en de Stationsstraat (vroeger Eelveldeweg) volgen de
hoger liggende zandruggen.

bron basiskaart :
Rasterversie van de topografische kaart
op schaal 1/10.000 ; opname 1 99 1 -2002
Nationaal Geografisch Instituut
Abdij Ter Kameren, 13
1 000 Brussel
onbevaarbare waterloop
2 ° categorie (provincie)
onbevaarbare waterloop
3° categorie (gemeente)

bewerlll ng kaart : Rudi Longueville

De toestand in de 21 ste eeuw: het Veldeken is afgegraven, evenals een grote oppervlakte tussen de Brielwegel
en de Zuidzandstraat. Die afgravingen zijn in het huidige landschap merkbaar. Ze veroorzaakten ook een duidelijk
verschil in de figuratie van de hoogtelijnen, in vergelijking met de vorige kaart. In 1 936 werd de N9 aangelegd en
werd het centrum van doorgaand verkeer ontlast. De woonkernen, het Veldeken en Rode Kruisstraat ontstonden
ten oosten van de Ede, de Nieuwe Bogaarde ten westen ervan .

. .

Links begin 1 900: de Ede graaft zich een weg door de landduinen. Rechts: Huidig zicht op de Ede op dezelfde plaats.

Deze specifieke toestand van de bouwpercelen was voor de gegadigden blijkbaar geen
hinderpaa l . Op de lager gelegen grond achter de woningen legden ze "in de vallei van de
Ede" in veel gevallen een mooie tuin aan .
Voorgeschiedenis van de N ieuwstraat
De eerste ontwerpen voor de nieuwe straat komen er onder impuls van de plaatselijke
kasteelheren, de gegoede burgerij, · de handelaars en de neringdoeners in het laatste
kwart van de 1 9d• eeuw. H u n ijver voor het bekomen van de spoorweg wordt beloond: i n
1 862 wordt de lijn ingehuldigd. Het plan rijpt om het station t e verbinden met d e markt,
eigenlij k een heel voor d è hand liggende zaak, er staan immers zo goed als geen
woni ngen in de weg. In 1 880 legt burgemeester Desiré De Meyere, groothandelaar in
koloniale waren, een concreet plan voor in de gemeenteraad, voorlopig wordt zijn voorstel
niet gevolgd.
Op 9 maart 1 902 publiceert 't Getrouwe een grondplan met een voorstel voor de
inplanting van een nieuwe kerk en een nieuwe straat.
Victor De Lille schuift heel wat argumenten naar voor: er is nood aan een nieuwe kerk,
een nieuw stadhuis en een nieuwe statie. "Er moeten nieuwe straten ontworpen worden,
zodat er ook meer bouwgrond beschikbaar komt. Zo voorkomt men ook dat er nu grond
verkocht wordt die later moet teruggekocht worden. Een verbinding van de markt naar het
station en van het station naar die nieuwe kerk zijn noodzakelijk. De ligging van de nieuwe
kerk is in kunstopzicht prachtig: zij zal daar heel schoon staan op de punt tussen
Voorstraat en Katsweg, met daarachter het groen van de bomen rond het hospitaal".
Zoals men weet gaan de plannen voor een nieuwe kerk een paar jaar later definitief de
kast in, maar een nieuw gemeentehuis wordt wel gebouwd.
Frederik Dhont van St.-Anna, g rondeigenaar, is in 1 908 bereid gratis grond af te staan
voor het trekken van de nieuwe straat tussen Markt en Brielwegel. Het voorstel wordt
gedaan in de gemeenteraad van 2 1 februari 1 908. Zijn aanbod wordt niet aanvaard. In
principe wel, beweert burgemeester Charles Rotsart in een brief aan 't Getrouwe
(gepubliceerd in dit blad op 7 maart 1 909 maar de uitvoering brengt grote kosten mee en
de gemeente staat op dat moment voor teveel uitgaven. Volgens De Lille zal het bestuur
toch moeten handelen "en dat erf aankopen". Het belang van de gemeente gaat volgens
De Lille boven het belang van een school. Er is immers sprake dat de zusters maricolen

willen uitbreiden en reeds onderhandelingen begonnen met de familie Van Kerschaver
De Vos, die een eigendom heeft aan de oostzijde van het klooster.
In de gemeenteraad van 1 april 1 9 1 0 worden nog eens de voordelen van de nieuwe straat
door de minderheid ontwikkeld. De meerderheid volgt n iet: . . . stelt voor te verdagen tot de
plaats van de nieuwe statie zal gekend zijn. Uit hoofde van de grote kosten die reeds
gedaan zijn voor het dorp, waaronder het stadhuis, en de wegeniswerken. De
geldmiddelen zijn ontoereikend voor de grondaankoop, 't kasseien, de verlichting . . . er
wachten nodiger werken. Met gelijkheid van stemmen, vijf tegen vijf, en de negatieve
beslissing van de burgemeester wordt het voorstel dus afgewezen . Ook het voorstel van
Achiel Van Hoorebeke om op 1 mei 1 91 2 in principe te beginnen, wordt niet aanvaard 24•
In de raad van 23 november 1 91 1 wordt het openen van een straat tussen Markt en
Brieldreve met zes tegen vier goedgekeurd , maar als op 2 1 december 1 91 1 de
minderheid een vergadering vraagt om de notulen in verband hiermee te aanhoren en
goed te keuren, komt de meerderheid niet opdagen. In principe is er dus tot de aanleg
beslist, maar . . . tot aan het uitbreken van de oorlog is er van officiële zijde niets meer te
vernemen over de aanleg van de in ieders ogen zogenaamd noodzakelijke en nuttige
nieuwe straat.
Het zal duren tot de Eerste Wereldoorlog eer er werk van gemaakt wordt. De
veelbesproken nieuwe straat vanuit de Markt, komt er op initiatief van de bezetter. De
Duitsers maken er in 1 9 1 5 korte metten mee. Dwars door de eigendommen van enkele
gegoede burgers, o.a. F. Dhont en E. Tytgadt, trekken zij de nieuwe weg, zij willen een
directe verbinding tussen markt en station. De bedding van de weg werd versterkt door
het naast mekaar leggen van stevige sparrenstammen waarover zand wordt
uitgestrooidc25. Ten westen van de straat leggen zij een munitiedepot aan: een
verzameling barakken vanaf de kapel van de zusters maricolen tot bij de Brieldreve, waar
de molen staat. Sommige barakken of opslagplaatsen worden gedeeltelijk ingegraven en
beschut met g raszoden of andere materiaal.
De oorlog blijft niet duren. De nieuwe verbinding ligt er nu bij als een ordinaire zandweg.
Uiteraard zijn tijdens de oorlog de noodzakelijke en wettelijke onteigeningen niet gebeurd.
Wat n u met die weg? Onteigeningen moeten nog gebeuren, en daarna het afpalen van
de rooilijn en het verkavelen van de aanpalende gronden 26 •
In de gemeenteraad van januari 1 91 9 wordt de vraag opgeworpen : Wat met de nieuwe
straat? v. De raad besluit eenparig tot behoud van de straat, mits een wijziging in de
aanwezige richting des wegs aan de Marktplaats en met voorbehoud der gebeurlijk aan
te kopen gronden van weerszijden van de straat. Veel schot zit er niet in. Zo kort na de
oorlog staan allicht nog wel dringender zaken op de agenda. Ruim twee jaar later, in de
raad van 1 3 oktober 1 92 1 vraagt raadslid Triphon De Candt aan de voorzitter hoe het nu
zit met de nieuwe straat? De voorzitter denkt dat eerstdaags het aanvangen en voltrekken
van dit werk te verwachten is! 2B. Enkele maanden later, in februari 1 922 worden toch
onteigeningen overwogen 20• Er moeten overeenkomsten getroffen worden met
grondeigenaar Emile Tytgadt en de erven Van Kerschaver-De Vos en nog andere
eigenaars, maar erg vlot loopt dit niet 30• We zijn reeds halfweg het jaar 1 923. De
provinciale overheid wil dat de' straat breder wordt dan de vooropgezette zestien meter.
Aan de firma Desclée van Brugge worden nu ook de voorwaarden aangevraagd voor het
aanleggen van de elektriciteit 3' .
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Vossens molen, tot kort na 1 9 1 8 gesitueerd op de hoogtelijn van 1 O meter. Voorbij deze zandrug daalt het terrein
met ongeveer vier meter tot aan de Ede. Rechts: de laatste huizen aan de Brieldreve (in 1 920 ook Tramstraat
genoemd), en enkele woningen aan de oostkant. Het grootste huis is dat van Prosper De Laere.
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Gezicht op het instituut van de zusters maricolen van op Vossens molen. Het terrein is ingenomen door het
vlasbedrijf Roete met stallingen en vlasmijten. Vanaf de hoeve Van Kerschaver-De Vos (rechts in da verte te zien
tussen de bomen) wordt later de Nieuwstraat getrokken naar het Stationsplein toa.

Huizen op het eind van de Nieuwstraat (oostzijde). Ze verdwenen in 2008-2009. De woning met witte voorgevel is
dezelfde als die op de rechterkant van de foto met Vossens molen.

Maldeghem - De 5rlelstraat.
"

Vanaf de huizen in de achtergrond rechts - aan de Tramstraat gelegen - rijdt de stoomtram tot aan het
Stationsplein. Hij passeert voorbij het hoge huis van Prosper De Laere, de mandenmakerij Van Oye en het café
De Vooruitgang. Langs de sporen (vooraan op de foto) bereikt hij de remise rechtover het station.
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Verkavelen - naam geven - bouwen
In augustus 1 923 komt er schot i n : de breedte van de weg wordt bepaald. Van Markt tot
Brieldreve, nu rotonde, moet de straat een breedte van 1 5 meter krijgen. Het deel
Brieldreve naar het Statieplein moet een meter breder zijn en de Brieldreve die naar het
westen, richting Bogaarde loopt, wordt 1 2 meter breed. Zij zal met grind bestenigd
worden; dit wil zeggen dat het tot dan toe een zandslag was, hoewel aan die dreve de
vellenfabriek ligt 32• Maar, de administratieve molen maalt erg langzaam. We zijn al juli
1 925 vooraleer de plannen voor het n ivelleren van het wegdek tussen de Markt en de
Brieldreve uitgetekend zijn. Het deel Brieldreve waar de tram afdraait naar het
stationsplein moet verbreed worden en er moeten uiteraard riolen voorzien worden. Het
bestek van de kosten loopt op tot 1 1 7.500 fr. , hiervan zijn de te innen wegentaksen af te ·
trekken ten bedrage van 1 7.500 fr. Het bestuur besluit dan ook voor deze buitengewone
uitgaven een lening aan te gaan bij het Gemeentekrediet 33• Ondertussen . wordt in 1 925
ook onderhandeld over de overname van het Statieplein van het Bestuur der
Staatsspoorwegen.
Vooraleer de rooilijn definitief is vastgelegd, is nieuwjaar 1 926 gepasseerd. Maar de
kopers zitten niet langer op hun honger, percelen kunnen nu aangekocht worden.
Pol Geirnaert schrijft in zijn hoofdartikel van 1 8 juli 1 926: Overal en nog het meest buiten
het dorp rijzen mooie huizen en pronkerige villa 's uit den grond op. De nieuwe straat zal
nog niet weinig het centrum van ons dorp verfraaien. Weldra zal ook de stoomtram
Breskens-Maldegem opnieuw rijden, wat voor ons dorp en voor de handel van groot
belang is. De komende winter zal de elektriciteit onze straten, onze woningen en onze
uitstalramen verlichten en aan onze nijverheid drijfkracht bezorgen. Laat ons gaarne
bekennen dat de gemeente veel te danken heeft aan haar nieuwen burgemeester, de
heer Hector Cuelenaere.
Bouwverg unningen volgen begin 1 927 en vanaf 1 927-1 928 rijzen de eerste woningen op
aan de nieuwe straat. Voetpaden en riolering, het laat allemaal nog op zich wachten, maar
er wordt volop gebouwd, ook al staan die eerste mooie woningen aan een 'zandslag'.
Het aanleggen van het elektriciteitsnet stuit blijkbaar nog steeds op hinderpalen. In Langs
de Baan van 20 maart 1 927 lezen we: Men is bezig de lantaarnpalen te zetten in de
Nieuwstraat, die met gaz zal verlicht worden. Eind toekomende week zullen de gaz
lichten denkelijk al branden. En nu de handen aan het werk tot het bestraten van de
zandweg die onze Nieuwstraat is. Ongeveer gelijktijdig met het bouwen van de eerste
woningen worden nog gaslantaarns geplaatst
In zijn startperiode als burgemeester beleeft Hector Cuelenaere zeer mooie tijden. De
tentoonstelling in september 1 926 was zeer gelukt. En, hoewel tal van hindernissen te
nemen waren, ook de nieuwe straat zal er komen !
Wanneer valt nu de beslissing over de naam? I n de gemeenteraad van 1 4 februari 1 927
zijn nog maar twee benamingen aan de orde. Het schepencollege moet de knoop
doorhakken
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In de raad van 28 februari 1 927 is de beslissing over de naamgeving nog niet gevallen.
Wordt het nu Nieuwe Straat, Nieuwe Laan, Zuiderlaan, Vrouw Courtmanslaan, Rotsart de
Hertainglaan? 't Getrouwe neemt, zelfverzekerd als altijd, een standpunt in en schrijft: . . .

Alles laat vermoeden dat het zuiderlaan wordt. Misschien is dat nu wel een reden voor
Hector Cuelenaere om die naam niet te verkiezen. De nieuwe burgemeester laat zich niet
de les lezen door 't Getrouwe en opteert voor Nieuwstraat, zoals het reeds lang
mondgemeen is. De beslissing is genomen in het schepencollege van 7 maart 1 927 34•

De eerste huizen zijn al in 1 927-1 928 gebouwd: links de huizen Martens, en in de verte het huis Vermast. Aan de
rechterkant de huizen Alfons Van Maldegem en Achiel Van Hyfte. Het bestraten en de aanleg van voetpaden laten
op zich wachten. De straatverlichting gebeurt nog steeds met gas, toch zien we al een elektriciteitspaal.

Bouwen en wonen aan een zandweg
In juni 1 928 schrijft 't Getrouwe over de aanleg van voetpaden. Uit een kadastraal plan
d.d. 25 juli 1 928 blijkt dat er al enkele woningen gebouwd zijn. Het zijn de woningen voor
de zonen van Camiel Martens: Maurits, Adolf en Alfons, sigarenmakers en -handelaars.
Voetpaden zijn er nog niet, de eerste bouwers worden nu ongeduldig en stellen zelfs aan
het gemeentebestuur de vraag: mogen we die zelf soms bekostigen? in de hoop dat dit
de zaak vooruithelpt. In de gemeenteraad van juni 1 928 besluit men 43.400 fr.
voortkomend van de oorlogsschade te gebruiken voor voetpaden. Een lengte van 1 .602
meter, dat vergt 58.000 fr. , maar men rekent nog op hetgeen de wegentaks ten laste van
de bewoners zal opbrengen 35 • Het duurt nog tot maart 1 929 voor er besloten wordt tot
het kalseiden van de straat. Een kasseiweg van 4,5 meter breed zal in de zomer van 1 929
aangelegd worden, daarvoor is een lening noodzakelijk van 2 1 0.000 fr 36 • Voor het
plaveien van de voetpaden moeten de bewoners nog een jaartje geduld oefenen. Op 31
juli 1 930 moeten de raadsleden een keuze doen tussen tegels of platienen in zandsteen.
Er wordt gekozen voor tegels 37• Midden het jaar 1 930 is de bebouwing van de
Nieuwstraat zover gevorderd, dat in het 'Nieuw kwartier', zoals de wijk van nu af ook
genoemd wordt, al gedacht wo rdt aan het inrichten van een kermis. Een kermiscomité
wordt gevormd, de eerste kermis wordt aangekondigd voor de eerste zondag van juli
1 930.
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Het inrichtend comité van de eerste kermis
in de Nieuwstraat-Brielstraat op de eerste
zondag van juli in 1 930.
Zittend v.l.n.r. : De Pauw Theophiel,
verzekeringen, Edmond Martens,
huisschilder, Ernest Geyssens,
rijwielhandelaar, Lavoy, voorzitter, Gustaaf
Van Eetvelde, gepensioneerd rijkswachter,
Medard Van De Walle, bureelhoofd
Metalunion. Staand v.l.n.r. Janvier Van
Moffaert, kleermaker, Odilon Sonck,
sigarenfabrikant, Adolf Martens,
sigarenfabrikant, Paul Standaert, drukker,
Maurice De Waele, rijwielhandelaar, Frans
Janssens, sigarenfabrikant, Sylvain
Ysebaert, garagehouder "Ford", Richard
Willemarck, Maurits Vertommen, emailleur.

Voor de huizen Martens. In het deurgat
vader Camiel Roegiers. Adolf Martens en
Anna Roegiers en een vriend staan
startklaar voor een ritje.

De eerste eigenaars-bouwheren
Voor middenstanders liggen in de Nieuwstraat onverhoopte mogelijkheden om een mooie
nieuwe zaak op te bouwen: een brede straat, gunstig gelegen vlakbij de Markt . . .
Kandidaten zijn ondernemende families wier handel en carrière i n de lift zit, zoals de
families Perquy, Willemarck, Martens, De Vos, Janssens, Meire, De Waele, Geyssens,
Van Hyfte, R udolf van Rie enz.
De eerste bouwers wedijveren blijkbaar onder elkaar om zeker niet banaal over te komen
en willen een façade met karakter, een woning met klasse overeenkomstig hun verworven
status. Het geheel wordt eclectisch, een mengeling van allerhande stijlen, met toch
duidelijk enkele uitschieters. Enkele gevels - waarvan er gelukkig tot op heden nog
enkele bewaard zijn - hebben art deco kenmerken. Art deco versieringen - die uiteraard
een serieuze meerkost meebrengen - zijn aanwezig in de uitbouw van balkons, in allerlei
sierelementen, in het smeedwerk voor deuren of ramen, tot in de fraaie deurklinken en
op de kleppen van sommige brievenbussen. De nieuwe straat straalt ontegensprekelijk
een aanblik van welstand en vooruitgang uit.
Het wachten op voetpaden en op het kalseiden van de straat nemen de eerste bewoners
erbij. Hoe kunnen wij ons voorstellen dat men in dergelijke mooie nieuwe woningen moet
leven en werken zonder elektrisch licht? In 1 927 worden nog gaslantaarns geplaatst. Het
geduld van de bouwheren- en dames wordt echter niet lang meer beproefd, want in 1 929
is het eindelijk zo ver. Zij kunnen van hun mooie interieurs tot in de kleinste hoeken
genieten onder elektrisch lamplicht.

V. EEN HEEMKUNDIGE WANDELING DOOR DE "NIEUWE STRAAT"

Aan de hand van foto's en teksten maken we nu een heemkundige wandeling door een
typische interbellumstraat, de enige in Maldegem en een van de weinige in het
Meetjesland. We beginnen aan de westkant, vanaf café 't Vosken . Daarna bekijken we de
oostkant vanaf het Stationsplein en de spoorweg tot en met de huidige KBC op de hoek
van de Boudewijn Lippensstraat.
A. DE WESTKANT VAN DE NIEUWSTRAAT
De voorgeschiedenis van 't Vosken
Aan de noordkant van de spoorlijn stond vanaf 1 908 op een g root perceel palend aan de
Brieldreve de korenwindmolen van de familie De Vos. Van op de molen kon men
ongehinderd kijken tot aan het klooster van de zusters maricolen.
De voorloper van deze molen had bij de speye op het Veldeken gestaan . De speye is een
afdamming op de Ede om de waterstand te regelen. Vanaf hier liep de Ede met meer
bochten dan nu richting St.-Annapark. Het is molenaar Petrus De Vos-Blomme die
omstreeks 1 890 in 'Den Anker' op de Simon Stevinplaats i n Brugge de molen van de
Speye aankoopt van de familie Dhont en hem verplaatst op zijn g rond bij de Brieldreve.
Op 8 april 1 908, knakt de molen compleet om, doordat hij teveel naar de ene kant geladen
is. Tuur Willemarck, baas van de brandweer, ziet van op afstand de enorme stofwolk die
dit veroorzaakt, en blaast alarm . . .
Kort daarop krijgt molenaar De Vos een bericht uit Opwijk dat i n die gemeente een molen
te koop is, een molen die moet verdwijnen voor de aanleg van een spoorweg. Onze
molenaar spoort naar Opwijk, koopt de molen en laat hem gedemonteerd overbrengen
naar Maldegem. De molen staat eenzaam op de grote vlakte, want van hier tot aan de
zusters maricolen staan begin 1 900 geen woningen. Petrus De Vos woont trouwens met
zijn gezin niet bij de molen, maar in de Stationsstraat, waar hij met een elektrisch
aangedreven maalderij werkt. Enkele jaren na WO 1 wordt de molen De Vos - ondertussen
eigendom van Honoré, die zijn vader Petrus heeft opgevolgd - afgebroken. Het
meubelhuis Smitz koopt de zware eiken stammen en geeft ze een nieuwe en kunstzinnige
bestemming.

Honoré De Vos en Maria Vermeulen, de bouwers
varr 't Vosken.

Luchtopname van 't Vosken met weegbrug,
meer dan tachtig jaar café.
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De familie De Vos verkavelt i n 1 927 hun g root perceel tussen Brieldreve en spoorlijn,
waarop eens de molen stond. " We verkochten bouwpercelen tegen 28 fr. per rrl', aldus
Lydie De Vos, dochter van Honoré, "vele opkomende nijveraars en winkeliers waren
kandidaat, zoals de sigarenmakers Janssens en de vleesverwerker Meire, de
Willemarcks. Na enkele jaren was het in de buurt van het station één drukke bedrijvigheid
en er rezen mooie handelszaken op".
Reeds tachtig jaar 't Vosken
Het gezin Honoré De Vos-Maria Vermeulen komt in 1 928 in 't Vosken wonen. De
aankondiging dat het café met weegbrug geopend wordt, vinden we in 't Getrouwe van
27 mei 1 928: Honoré De Vos-Vermeulen opent een nieuw café aan de Maldegemse
Statie, met weegbrug. Het café, in de volksmond 't Vosken, is weldra druk beklant. Hef
is de vaste stek van de zakenlui uit de omgeving die er tussen pot en pint zaken doen.
De elegante gevel met frisse afwisseling van rode en wit geglazuurde baksteen en met
de gestileerde G riekse meanderfries onder de kroonlijst is een nieuwigheid in die tijd.
"Onze gevel stond model voor vele andere, " aldus Lydie De Vos.
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'Maldegem

N leowstraat.
Rue Neuve.

De Nieuwstraat begin jaren dertig; de straat is stilaan volgebouwd. Naast het Vosken hebben ook Roma in en
.
Prosper Willemarck, huisschilder Edmond Martens, stationschef Omer Willems en firma De Waele hun woningen
gebouwd. Rechts de "Vannerie des Flandres".

Het huis Romain Willemarck-Van Compernolle (1 928)
Ook Romain Willemarck-Van Compernolle bouwt zijn woning in 1 928 (heden Lingerie
Sheilla). Ze behoort tot de vroege interbellumstijl. Dat is te zien aan de beide balkons en
aan de voluten daarboven. Beide balkons staan immers op een rechthoekig g rondvlak en
de twee voluten daarboven eindigen in een vloeiende kronkel naast de vensters in het
dak. Zulke voluten verwijzen naar de odal ru nen uit de Germaans-Skandinavische cultuu r.
Het waren in de vóór-christelijke tijd symbolen waarmee men vruchtbaarheid en welvaart
afsmeekte van de goden. Bij nader toezien is de Nieuwstraat rijk aan symbolen, die hun
oorsprong vinden in runen. De imposante woning is in gele zandsteen. Op de koperen
klep van de brievenbus staat Lettres en Willemarck in art deco stijl .
Romain Willemarck i s vader van Denise e n schoonvader van Pierrot Bongiovani, Italiaan
van oorsprong. Zoals andere Willemarcks begi nt ook Romain als varkenskoopman.
Naderhand wordt hij g roothandelaar in gekookte hespen, i n charcuterie, varkensvlees en
in päté. Vanaf 1 91 9 is er bij de werklieden veel vraag naar boterhambeleg. Als
afzetgebied heeft Romain dan ook de wijken van arbeiders in de stad.
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Het huis Prosper Willemarck (1 928)
Prosper Willemarck (01 895) is een jongere
broer van Albert en Julien. Prosper trouwt in
1 924 met Dina Allaert, dochter van een
vlasser uit Wevelgem. Samen met zijn broers
best u u rt hij dan De Vlaschaard in de
Bloemestraat. In 1 928 bouwt hij zijn huis in
de Nieuwstraat naast zijn neef Romain
(heden nr. 53, Hairstudio Calcoen-Teirlynck).
m inder
is
Prosper
huis van
Het
indrukwekkend dan dat van Romain, het is
wel moderner van stijl. Het bevat meer art
deco elementen. Men ziet dat onder meer
aan de twee voluten waarvan de vorm
inmiddels geëvolueerd is van ronde krullen
naar hoekige art deco motieven.
Het balkon heeft een gelijkaardige evolutie
doorgemaakt. Het rust niet meer op een Prosper Willemarck en Dina Allaert.
rechthoekig g rondvlak, zoals bij Romain ,
maar op een trapeziu m . Dat soort
trapeziumbalkon is op dat ogenblik blijkbaar
grote mode in Maldegem. Een van de eerste trapeziumbalkons in Maldegem treft men
aan op het huis Van Hecke [n de Stationsstraat nr. 66 (bouwjaar 1 922) . Men vindt het
uiteraard ook nog aan andere huizen in de Nieuwstraat: het huis Maurits De Waele, de
h uizen Martens, het balkon tegen de mooie achtergevel van het huis Sonnevanck en nog
andere.

Firma De Waele is een belangrijke werkgever tot eind de jaren zestig. Tussen de firma en het huis Cremers bouwt
likeurstoker Rudolf van Rie later nog een huis.

Het huis Martens
Hiernaast bouwt Edmond M a rtens, huisschilder, afkomstig uit Adegem. De woning is nu
van zijn zoon Nestor Martens, kunstschilder-dichter, die er sinds 1 978 een kunstgalerij
openhoudt met eigen werk. Het loont de moeite met het echtpaar Martens-Martens een
gesprekje aan te knopen over kunst, over de N ieuwstraat en over de bewoners van
weleer. Ze wonen er immers al een heel mensenleven.
Het huis Omer Willems
Na ons bezoek aan de kunstgalerij komen we aan het huis nr. 49, een woning omstreeks
1 929 gebouwd door Omer Willems, de stationschef in Maldegem. Een huis met een
opvallend balkon, een kelderkeuken, en een living die a.h.w. op de eerste verdieping l igt.
Omer Willems is opsteller bij de N M BS in het Maldegemse station, heden Stoomcentrum
en museum. H ij h uwt met Margriet Van Landschoot uit Eeklo, ze worden de ouders van
Willy, die sportgeneesheer wordt in Wilrijk en ook een gekend atleet.
In 1 956 wordt Omer bevorderd tot stationschef. H ij verh u u rt dan zijn woning aan Hendrik
Van de Rostyne en Marie-Jeanne Willemarck, een pas gehuwd koppel. Ze wonen er vijf
jaar en krijgen er hun twee kinderen: Alexander (01 957) en Dominique (01 960). In 1 929
inspireert Omer Willems zich overduidelijk op de bouwtrant van n r. 53, de woning van
Prosper Willemarck, met dit verschil dat zijn beste kamer niet op het niveau van de straat
ligt, maar boven zijn kelderkeuken, op de eerste verdieping dus. Net zoals Prosper
Willemarck heeft Willems ook een balkon, al is het eenvoudiger en kleiner, maar toch een
balkon in de nieuwe stijl, d.w.z. met een trapeziumvormig grondvlak.
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De firma De Waele
Volgt de brede façade van de woningen voor de gezinnen van Ernest Geyssens, Sylvain
Ysebaert en Maurice De Waele. Het geheel wordt in 1 929 gebouwd. Een verweerd

aldegem

B rlel$lraat.

In het midden het café van Maurits Van Hyfte. Rechts daarvan de hoge topgevel van de garage van de firma De
Waele. Eind jaren dertig is de Brielstraat - vroeger Brieldreve - zo goed als vol gebouwd.
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i ngemetseld plaatje vermeldt J. Borgonjon uit Adegem als de aannemer. Achter de gevel
met opschrift Fietsen De Waele gaat in 1 929 een bloeiende fietsen handel schuil: behalve
een heel gamma fietsen worden ook allerlei toebehoren voor de renners en de
fietstoeristen verkocht, die gretige aftrek vinden . I n de aansluitende werkloods momenteel hangt de metalen poort er nog -, met uitweg naar de Brielstraat (de nieuwe
naam voor Brieldreve) worden op grote schaal fietsen gemonteerd. De fietsenhandelaars
zijn ook bij de initiatiefnemers van Nieuwstraat-Brielstraat kermis, de kermis van 'het
nieuw kwartier', een eerste keer begin juli 1 930.
De fietsenzaak blijft onder de naam Fietsen De Waele bestaan tot in de jaren zestig, een
hele tijd na het overlijden van Maurice De Waele in 1 952. Het gebouw, belangrijk getuige
van de bloeiende fietsenfabricatie in de jaren twintig en lang erna, werd in 2009 gesloopt.

J
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Naast de fietsenzaak bouwt en woont R udolf van Rie: likeurstoker en wijnhandelaar. Zijn
l i keurstokerij bouwt hij op het eind van de Brielstraat, naast de zagerij Verstringe. Na hem
woont er Suzanne Cromheecke, verpleegster in de kliniek van dokter Eugeen De Lille.
Volgt de modernere woning van de heer Cremers, met uitspringend gevelgedeelte.
Het h uis Maurits Van Hyfte
Op de hoek kan men terecht in het café van renner Maurits Van Hyfte (heden
appartementsgebouw en kinderboetiek Do Re M i . ) Deze renner hangt vrij vlug de
koersfiets aan de haak en zoekt eveneens zijn toevlucht in de verkoop van fietsen, die hij
soms afneemt bij de firma De Waele. Tegelijk baat hij een café uit. Vanzelfsprekend heeft
de populaire Maurits die een mooi palmares bijeenkoerste, geen tekort aan klanten.
Maurits Van Hyfte is een van de eersten om de taxi-service in Maldegem aan te bieden. ·
H ij werd 98 jaar oud.
De huizen Martens
Dat complex omvat een viertal woningen en accentueert de 'draai' van de Nieuwstraat
naar de Brielstraat. De woningen worden gebouwd door Camiel Martens. Ze zijn begin
1 928 bewoond door hemzelf en door zijn zonen Maurits (x Van Rie Clara), Adolf (x Anna
Roegiers) (nr. 9), diens tweelingbroer Alfons (x De Zutter Martha) in nr. 1 3. Ze hadden er
een manufactuur die aan een g root aantal sigarenmakers werk verschafte.
Volgens een plan uit 1 928 behoren de woningen Martens tot de eerste in de Nieuwstraat.
De geprononceerde brede betonnen raam- en deuromlijstingen geven het gebouw een
rob uust karakter. H ier zijn ook enkele art deco toetsen aanwezig, bijv. in de deurversiering
en op de kleppen van de brievenbussen. Zoals van vele andere woningen in de
Nieuwstraat is ook van deze ë::l e architect niet bekend. De vierde woning naar de markt toe
is samen met een aanpalend huis van de familie omgevormd tot de juwelierszaak
Vanparrys.
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Op een plan d.d. 25 juli 1 928 zien we dat de huizen
Martens tot de eerste woningen behoren.

Cinema Cecilia
Voorbij de h uizen Martens wordt in een strakke moderne stijl cinema Cecilia gebouwd. De
oprichters zijn Edward De Laere, Edmond De Meyere en Frederic Dhont Ze vormen ook
de raad van beheer van de NV St.-Cecilia's Vriendenkring, die in juni 1 928 werd opgericht.
Op 1 9 augustus 1 928 wordt de aanbesteding voor de zaal Cecilia uitgeschreven: Alfons
Borgonjon (gebouw) en Marcel Geirnaert (schrijnwerk) begroten het bouwwerk voor
21 8.350 fr. De geschiedenis van de Cecilia werd uitvoerig beschreven in een vorig
jaarboek 38 •

Sigarenfabrikant Adolf Martens steekt samen met zijn buur Maurice De Waele
een sigaar SEMPER ID M. op, een van de merken die de firma Martens produceert.

Links onder:
Alfons Cauwels, schoonvader van meester Joris Vandermeulen, Anna Roegiers, haar vader Camiel Roegiers. Adolf
Martens, Joris Vandermeulen, Christiane Roegiers, Louis Roegiers. Opname voor de "Manufactuur van sigaren",
heden juwelierszaak Vanparrys. Daarnaast wordt later de Cecilia gebouwd.

Volgen een reeks handelszaken.
H u i s Leon Verschoore: bakkerij
Leon Verschoore was gehuwd met Rosa Longueville, nu de bakkerszaak Hendrik Dhondt
Marianne Debbaut.
Het huis Michel Lootens: slagerij
Ernaast bouwt veekoopman Michel Lootens een slagerswinkel, nu de interieurzaak
Picobello. M ichel Lootens is - samen met broer Gentiel - oud-strijder van de Eerste
Wereldoorlog, en is in de jaren twintig zeer actief in het verenigingsleven.
Volgt de zaak De Zwaan: in een woning gebouwd in 1 929 door het echtpaar Verbeke
Emiel-Bourgonjon Maria. Zij hebben er een paardenslagerij .
Huis Medard Van de Walle
E rnaast bouwt i n 1 937 Medard Van De Walle, een nijverheidsbediende. Later is er de
g roenten- en fruitzaak te vinden van Pierre Van De Walle-Rootsaert.
De drie volgende woningen met hoog puntdak worden gebouwd eind de jaren dertig.
Huis Denis De Coninck-De Lille Irène
Denis De Coninck- I rène De Lille heeft er tientallen jaren een gekende fotozaak, die
voortgezet wordt door zoon Albert en nu gerund wordt door diens zoon Luc. Volgen dan
het theehuisje Vermeulen-De Raedt en de meubel-toonzaal van Jan Willems.
Huis H ippoliet Vermast
Een bijzondere gevel even verder is die van notaris H ippoliet Vermast-Wallyn, gebouwd
eind de jaren twintig, in de iaatste decennia de woning van dokter Baute Omer-Mouton
Rita. De aantrekkelijke gevel wordt verlevendigd met speelse art deco elementen.
Het huis Joseph Vermeersch-De Brabandere
Het volgende huis wordt omstreeks 1 930 gebouwd door Jozef Vermeersch-De
Brabandere.
Het gezin had acht kinderen: Frans, Ange, Anyse, Raphaël , Marie-Jozef, Lutgarde,
Agnes, Jacques. Jozef Vermeersch wordt in 1 922 gemeentesecretaris en blijft het tot
1 964.
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Het dal of laagte van de Edevallei is bijzonder goed
merkbaar achter de h uizen Vermast en Vermeersch.
Beide hebben een g rote kelder onder de
benedenverdieping. Vanuit die kelder stapt men in de
laaggelegen tuin. De twee volgende diep gelegen
percelen tussen het huis Vermeersch en de school van
de zusters maricolen waren oorspronkelijk eigendom
van Alfons Standaert-Bocqué. H u isarts René
Ti m m e rman- Potvl iege bouwt er en het laatste
overblijvende perceel wordt bebouwd met een woning
voor dochter Yvonne Timmerman (heden eigendom van
I ngeborg De Mey) . Onder deze woningen vloeit de
Bekewatergang, een beek die vroeger na elke stortbui
over Kleit g rote hoeveelheden water afvoerde van de
Kampel en de Krommewege.
Gemeentesecretaris Jozef Vermeersch.

�

Maldegem

N leuwatrut

De Nieuwstraat in een vroege fase. Voorbij de cinema Cecilia bouwen: Leon Verschoore, bakker, Michel Lootens,
beenhouwer, en Emiel Verbeke, paardenslagerij. Het hoge huis in de verte is van notaris Hippoliet Vermast, dan
volgen secretaris Vermeersch en dokter René Timmerman.
M.ALDEGl!M-LEZ-BRUGES
- Panorama

PeD1ionut de. Sceun M.aricoles

De school van de zusters maricolen na
1 91 8. De Nieuwstraat is een aardeweg.
Een afschermende muur is nog niet
gebouwd. Het grote gebouw kan als
mandenmakersschool
of
weeshuis
gediend hebben.

Instituut van de zusters maricolen
Op het eind het instituut van de zuster maricolen, dat na zijn oprichting in 1 874-1 875
verschillende uitbreidingen kent. Lange tijd is de school afgesloten van de straat door een
muur. In 1 932 wordt een vleugel in neogotische stijl gebouwd door architect Adriaan
Kreet, die ook tekenleraar is aan de plaatselijke Tekenacademie. Daarna - in de jaren
vijftig - in meer moderne trant de vleugel voor de Technische Afdeling. Ten slotte bouwt
men in 1 985 het geheel dicht met een nieuwe vleugel, waarvoor architect Eric Verstraete
de plannen tekent en waarvar,i aannemer Neyrinck de uitvoerder is. Naast het huis van de
aalmoezenier met voorgevel naar de Markt is nog steeds het poortje te zien, dat begin
1 900 toegang geeft tot de tuin van het klooster, wanneer er aan de kant van de
Nieuwstraat nog geen bebouwing is.
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8. DE OOSTKANT VAN DE NIEUWSTRAAT

Op de hoek met het Stationsplein , vinden we n u een gebouw van de RTT. Op de
zichtkaarten van rond 1 900 zien we er het café De Vooruitgang. Later wordt dit blijkbaar
het café De Loskaai, uitgebaat door Cyriel De Lille, nadien opgevolgd door Pieter De Lille.
Palend aan De Vooruitgang staat eind 1 9de eeuw de Vannerie of mandenmakerij van
Albert Van Oye. Na zijn overlijden in 1 908 wordt die omgevormd tot Vannerie Robert De
Facq, mandenvlechterij en rietmeubelbedrijf, daarna nog voortgezet door de NV Vannerie
des Flandres. In 1 952 wordt dit gebouw afgebroken en worden meerdere percelen te
koop gesteld.
Naast het RTT-gebouw komt de zaak van Emiel Ysebaert junior, zoon van Sylvain, die
partner was in de fietsenzaak De Waele-Geyssens-Ysebaert. Emiel jr. bouwt er in een ·
winkel van h uishoudelijke toestellen, radio, tv enz. Heden kinderboetiek Tou Tonne. De
opvolgers Ysebaert verhuizen naar de Vakekerkweg.
Volgt de woning van Prosper Geyssens, ingenieur elektriciteit en leraar avondlessen in
het het Koninklijk Atheneu m . Zijn vader Ernest Geyssens was vennoot in de fietsenfirma
De Waele-Geyssens-Ysebaert. De woningen, met huisnummer 84-90, zijn gebouwd op
het terrein van de Vannerie Des Flandres 39•
Het huis Prosper De Laere, senior
Prosper senior {01 883) is de oudste· zoon van Edward De Laere senior, de gekende
fabrikant van vleeswaren en saucissen. We mogen hem niet verwarren met Prosper De
Laere junior (01 928) , de echtgenoot van Annie Van Hoorebeke, met een autobusbedrijf in
de Mevrouw Courtmanslaari.
Prosper De Laere wordt heel zijn leven vertroeteld, eerst door zijn vader en zijn broers,
nadien door zijn echtgenote. Niet alleen omdat hij de oudste is, maar ook omdat hij een
'zwakke gezondheid' heeft. Zo dacht men althans . . . Hoe dan ook, Prosper ging nooit aan
de slag in de vleeswarenfabriek van zijn vader Wardje Laere.
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I n 1 91 2, nog voor de aanleg van de nieuwe straat, heeft Prosper al een g root schoon
burgerhuis gebouwd aan de Brieldreve (nu het laatste eind Nieuwstraat aan de oostkant)
waar de tram naar het statieplein loopt. Op oude zichtkaarten is zijn woning goed te zien.
H ij leeft daar als een rentenier in de volle zin van het woord, samen met zijn vrouw Amelie
De Vlieger, dochter van een gekende vlass e rsfamilie uit Balgerhoeke. Ze hebben geen
kinderen.
Het erf naast en achter hun woning is g root en loopt tot bijna in de Stationsstraat (destijds
tot het huis van de gezusters Vandenbroecke, heden n r. 67, het appartementsgebouw
Swankaert) .
Prosper is opgeruimd van karakter, gezellig en sociaal voelend, zoals er wel meer zijn in
de familie De Laere. Er komt dan ook veel volk over de vloer. Vóór de middag een
aperitiefje, 's namiddags een kaartje leggen, met een goede sigaar en koffie met een
koekje.
Wie op visite komt, krijgt al snel de raadselachtige vaas op de schouwmantel in het oog.
De hals van die vaas heeft de vorm van een open bloem, met daarin een hard gekookt
ei. Elke dag een ander en elke dag vers. Hoezo? Wel ja, omwille van zijn 'zwakke'
gezondheid heeft Prosper altijd een hard gekookt eitje bij de hand. Om op krachten te
komen als hij een 'dipje' krijgt. Hij hoeft maar zijn hand uit te steken!
Prosper De Laere heeft ook nog bouwgrond liggen, onder meer op het eind van de

Interieur van het steeds druk bezochte café De Loskaai aan het Stationsplein.
V.l.n.r.: de eerste twee personen zijn onbekend, daarna veekoopman Camiel Van Rie, herbergier Pieter De Lille,
onbekend, beschuitbakker Emiel Taveirne en beenhouwer Paul De Busschere.

Brielstraat, vlakbij de viaduct en met de achterzijde strekkend tot aan de Ede. Omstreeks
1 948 verkoopt hij die grond aan Octaaf Verstringe en zonen die er een moderne
industriële boomzagerij opstarten 40• Enkele jaren geleden werd de woning van Prosper
De Laere in de Nieuwstraat gesloopt om plaats te maken voo r een appartementsgebouw
van de familie Penneman uit Eeklo.
De huizen in de bocht van de Brielstraat, moeten in 2008 plaats maken voor het
appartementsgebouw De Meunne. Begin 1 900 stond hier onder andere de woning van
Leon Vercruysse, aanvankelijk mandenvlechter, later barbier en herbergier.
Huizen De Bruyckere
Voorbij de Brielstraat naar de markt toe zien we d rie
woningen in rode baksteen van de familie De Bruyckere,
oorspronkelijk een eigendom van Marie en Julie De
Bruyckere.
Huis Alfons Van Maldegem
Enkele huizen verder woont gemeenteambtenaar Alfons
Van Maldegem-Maria De Coninck, de auteur van een
boekje Maldegem tijdens het eeuwfeest van 1930. De
kinderen zijn Yvonne, Jozef, de kunstschilder, en André.
Alfons is naast gemeentebediende ook secretaris van het
OCMW. In die functie wordt hij nadien opgevolgd door
dochter Yvonne. Hij bekleedt ook een functie voor het
elektriciteits- en gasbedrijf Desclée uit Brugge. We vinden
er nu de natuurwinkel "Naturelle".

H uis Achiel Van Hyfte-Rosa Boels
De voorgevel trekt de aandacht. Een façade met geglazuurde gele tegels is luxueus in de
jaren twintig. De woning wordt in 1 928 gebouwd door Achiel Van Hyfte, die gehuwd was
m et Rosa Boels. Over het jaar van oprichting bestaat geen twijfel, gezien de sluitsteen i n
de gevel. Achiel Van Hyfte doet goede zaken. H ij dreef een g roothandel in vlas, hooi en
stro, vee en meststoffen . Heden woont er mevrouw Pierre Van Hyfte-Van lseghem
Georgette.
Het i nterieur van de woning Van Hyfte biedt het beeld van een comfortabel burgerhuis uit
het interbellum. Plafonds met weelderig stukwerk, kleurrijke mozaïekvloeren, deuren met
in de glaspartij kunstig gegraveerde taferelen dragen bij tot een rijk aangekleed en
gezellig interieur. De nieuwe woningen willen licht en l ucht laten binnenkomen: de ruime
living wordt verlengd met een zithoek waarin g rote ramen uitzicht geven op de verzorgde
tuin met een speelse variatie van bloemen en planten. De fraaie tuin geeft aansluiting
naar de Brielstraat, waar de vroegere loodsen van het bedrijf nog bestaan . Hierin is nu
het café Oasis ondergebracht.
(Zie fotomontage p.

296-297)

Achiel Van Hyfte was handelaar in vee
en stro en ook vlasser. Enkele opnamen
op het erf achter zijn woning, met uitweg
naar de Brielstraat. Een bedrijf met
koeien en paarden, loodsen en
vrachtwagens ". temidden van het dorp.
Blijkbaar heerlijk speelterrein voor de
kinderen Van Hyfte.

Het huis Henri Verplaetse
En drietal woningen verder hebben we de Old Vick, met boogvormig balkon. Old Vick en
de zaak Bentley ernaast, zijn gebouwd als handelshuis. Henri was kleermaker, zijn zoon
Gustaaf vormde de kleermakerij om tot de kledingzaak Bentley. Ook Bentley verdween in
2009 uit het straatbeeld, samen met de aanpalende woning Sonnevanck.
Het huis Sonnevanck
Het huis Sonnevanck had een opvallende interbellumgevel. Bouwheer is in 1 927
Hippoliet (Pol) Geirnaert ( 1 895-1 936), zoon van August en van Florence De Laere. Pol
Geirnaert is licentiaat handelswetenschappen en opent in 1 920 een verzekeringskantoor,
aanvankelijk in zijn geboortehuis in de Westeindestraat, naderhand tegenover de Markt
(heden Bonne Shoe) en uiteindelijk in zijn nieuwe woonst in de Nieuwstraat. Sonnevanck
krijgt een toepasselijke naam. De achtergevel is naar het oosten gericht en vangt heel de
voormiddag de zonnestralen op. De voorgevel naar het westen krijgt in de namiddag licht
en warmte. Zoals vele andere woningen in de straat is Sonnevanck onderbouwd met een
kelderverdieping van waaruit men in de lager gelegen tuin stapt.

Recente foto van het huis Sonnevanck, tot 2009 een
van de fraaiste interbellumgevels in de Nieuwstraat.
.

Sonnevanck is gebouwd in de bedding van de
voormalige Bekewatergang. De bedding ligt ongeveer
drie meter onder het niveau van de Nieuwstraat.
Bijgevolg ligt ook de tuin van Sonnevanck zo diep. De
achtergevel rust grotendeels op een betonnen plaat en
op pijlers. Vanuit de kelderverdieping komt men
rechtstreeks in de tuin.
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Het huis Cyriel De Busschere
Volgt een paar woningen verder "Beenhouwerij Marc". Cyriel De Busschere, gehuwd met
Celesta Cools, is slachter en bouwt een beenhouwerij in de nieuwe straat. 'Toe
Busschers', bij zoon-opvolger Paul, wordt al vlug een begrip. Paul heeft een g root gezin
met elf kinderen, waaronder zeven meisjes. Het is dus niet alleen voor 'een schelletje
hesp of een biefstuk' dat de zaak veel 'aantrok' heeft. Marc, kleinzoon van Cyriel, zet de
beenhouwerij voort.
Foto links: Cyriel De Busschere (01 884) huwt met Celesta
Cools. Ze bouwen in 1 930 een beenhouwerij, heden
beenhouwerij Marc. Hun twee kinderen zijn Josée
(01 9 1 2) en Paul (01 9 1 5).
Foto onder:
Josée De Busschere trouwt met Omer Willemarck.
Familiefoto ter gelegenheid van dit huwelijk.
Zittend:
Victor Willemarck (01 865), vader van Albert, Julien,
Prosper en Omer.
Celesta Cools: moeder van Josée en Paul De Busschere.
Cyriel De Busschere: echtgenoot van Celesta Cools.
Maria Verselder: (tweede) echtgenote van Victor
Willemarck.
Staand:
Paul De Busschere
Madeleine Geirnaert: echtgenote van Albert Willemarck
Omer Willemarck
Josée De Busschere
Julienne De Craene: echtgenote van Julien Willemarck
Albert Willemarck: echtgenoot van Madeleine Geirnaert.
Achteraan:
Julien Willemarck: echtgenoot van Julienne De Craene
Dina Allaert: echtgenote van Prosper Willemarck
Prosper Willemarck.
·
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de kermis In de Mleuwstraat
en de Brielstraat te Maldegem
ZATERDAG S JULI. ZONDAG 6 JUU. MAANDAG 7 JUU

OP HET PROGRAMMA

Jonge deelneemsters aan de stoet t.g.v. de kermis van Nieuwstraat-Brielstraat
begin juli 1 931 . V.l.n.r. Irène De Lille (naderhand echtgenote van fotograaf
Denis De Coninck), Marie-Jeanne Willemarck, Dina Van Moffaert, en een
onbekende.

•

SCHIETINGEN. KAARTING. BOlJJNG. ENZ

e OPSTIJGEN VAN EEN LUCHTBALLON,
bestuurd door de Heer VANOERSTRAETEN
e WIELERKOERS•
•Grot. Prij. f"anora en Ereprijs G. Vercruyue• be
giftigd m•t S.500 fr. prijnn.
e GROOT BAL IN DE FEESTZAAL " CECIUA "
verrorgd door de Heer G DE VREf.ZE
e EEN REUZE TOMBOLA
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e VOOR HET SLUtTEN EEN PRACHTIG VUURWERK
al9e11cho1on In do Briel.utroat
met vele prijzen

Zakgeld en snoep op zondagnamiddag.
De beenhouwerij van Paul en Emilienne. Rolluiken naar beneden. Hun
kinderen op de vensterbank. Wat is er aan de hand?
EB ts ALTUD P� IN 'T NIEUW
Micheline ontsluiert voor ons het raadsel. "Op zondagnamiddag kregen we elk
één frank zakgeld. Pa en ma namen dan hun welverdiende zondagsrust.
Wij kinderen gingen dan met z'n allen snoep kopen bij Rosa 's, om daarna
te zitten wachten, stil en braafjes op de vensterbank."
De spekken van toe Rosa 's kwamen uit de brood- en banketbakkerij
van Leon Verschoore e n Rosa Longueville, d e winkel net voorbij d e Cecilia, heden brood
en banketbakkerij Dhondt. Rosa was destijds een van die gekende figuren uit de
Nieuwstraat, net zoals haar zuster Clara, de echtgenote van de befaamde renner
Maurits Van Hyfte (heden DOREMI).

c

KWARTIEBI)

Het huis Van Moffaert.
Janvier van Moffaert ( 1 901 ) trouwde met Marie Borgonjon
van de afspanning Oud-Stadhuis in de Markstraat. Ze
bouwen in 1 929 een handelshuis tussen de drukkerij
Standaert en de beenhouwerij De Busschere (heden
Valérie). Janvier vestigt zich daar als meester-kleermaker
en handelaar in kleerstoffen . Janvier en Marie worden
naderhand de ouders van ondermeer Dina, lerares aan het
Koninklijk Atheneum.
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Het huis Paul Standaert
Volgt dan de vroegere drukkerij van Paul Standaert. Boven
de voordeur een plaket met passer, toch niet direct
verwijzend naar drukkersactiviteit. Zoon Jozef volgde op
als drukker. Heden kan men er te rade gaan bij advocaat
Kerckaert.

Het eerste huis rechts, oorspronkelijk huis Van De Walle, werd nadien bewoond door tandarts
Strybol. Links ervan de huizen D'haveloze en Maene die tot één geheel zijn verbouwd.

Het huis Medard Van de Walle
Nu het n r. 24, het zakenkantoor Jean_ De Clerck. I n 1 928 wordt hier een woning gebouwd
door Medard Van de Walle-Sulma van der Jeugt. Na het overlijden van haar ouders erft
dochter Denise de woning. De tweede dochter, Yvonne, h uwt met tandarts Jozef Strybol,
die in het ouderlijke huis vao zijn echtgenote zijn tandartspraktijk komt uitoefenen. Na het
overlijden van Denise en naderhand van Yvonne, wordt het pand eigendom van de
tandarts. Na het uitkeren van de oorlogsschade wordt de woning in 1 946 volledig
herbouwd. In de voorgevel is overvloedig gebruik gemaakt van houtsnijwerk door
beeldhouwer Cleppe. In 1 989 koopt accountant Jean De Clerck de woning aan. Hij
koestert het fraaie en originele interieur met zijn mooie plafonds. De vuurkorf boven de
ingangsdeur staat voor gastvrijheid, warmte, gezelligheid. Ook deze woning heeft een
ruime kelderverdieping en een laaggelegen tuin. Aanpalende woningen nr. 22 en 20
worden door de tandarts aangekocht van Maria D'haveloze en van douanebrigadier
Maene. Ze worden samengevoegd voor zijn praktijk en worden nu gebruikt door oogarts
Veerle Beirnaert. I n n r. 1 8 woont Germaine De Smet, dochter van Edmond, "Montje Pie",
populair dirigent van een fanfare op het Westeinde.
H uis Rudolf van Rie
I n n r. 1 6, woning met originele gevel in rode baksteen, gebouwd en vroeger bewoond
door R udolf van Rie, gekend likeurhandelaar. De art deco friezen met bloemmotieven
maken van de voorgevel een aantrekkelijk geheel. Het huis wordt nu bewoond door
eigenaar Werner Adam.
Het huis Claeys
N r. 1 4 is heden de krantenwinkel Neyrinck, maar was vroeger het naaiatelier van de
gezusters Claeys, een atelier dat een g rote g roep jonge vrouwen tewerkstelde.
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Het huis Van Moffaert Edgard
Nu optiek Vercauteren, vroeger de pasteibakkerij Van Moffaert Edgard-Vansaevel
Julienne. N r. 8: Hugo Maes, verzekeringen, vroeger hier coiffeur Richard Cloet.

De huizen Perquy
Nr. 8-6-4-2 komen voort van de oorspronkelijke eigendom van de gebroeders Perquy. De
Perquys waren de bouwheren die in 1 927 de eerste, mooiste en ook gunstig gelegen
percelen in de nieuwe straat voor hun rekening nemen. De hoekwoning die ze bouwen
was nogal imposant, zelfs voorzien van een torentje met een kleine koepel . De Perquys
zijn hier wisselagenten en verzekeraars. Ook Pieter Standaert-Willemarck is hier i n dit vak
bedrijvig. Het complex op de hoek onderging meerdere keren verbouwingen en verleent
nu onderdak aan de KBC.
Vl. BELANGRIJKE PERSONEN IN DE NIEUWSTRAAT
1.

DE FAMILIE PERQUY OMSTREEKS

1 927

De familie Perquy is afkomstig uit Oostkamp. Jules Perquy (01 863) is daar in 1 927
melkerijbestuurder. H ij is gehuwd, maar het gezin is kinderloos.
Zijn neef Leopold Perquy (01 866) is daar een jonge en dynamische boerenzoon op een
groot hof. Nog vóór hij 25 jaar wordt, verlaat hij Oostkamp om in Maldegem op het neerhof
van Reesinghe te komen wonen en werken. Van hieruit neemt hij het bestuur in handen
over de akkers, velden en bossen in naam van de al even jonge Charles Rotsart de
Hertaing (0 1 863) , baron en grondeigenaar.
Ook Wardje Perquy (0 1 862) , een oudere broer van Leopold, komt zijn geluk in Maldegem
zoeken. Wardje begint in de Marktstraat als herbergier in Den Ossekop, maar wordt
naderhand ambtenaar van de burgerlijke stand, bibliothecaris enz. Wardje koopt een huis
in de Noordstraat en gaat er wonen met zijn vrouw Julie Vermeulen. Wardje en J ulie
krijgen zeven kinderen, zodat Julie genoodzaakt is een gleier- en ellegoedwinkel te
openen. I n de Noordstraat zijn de Perquys de buren van Julien Willemarck (heden
restaurant De Baere).

Maldegem

roeuwstrut.
li009elle Roe.

De huizen Perquy aan het begin van de Nieuwstraat. De bestrating is nog steeds niet voltooid.

/ sos

Het gedenkteel<en en de nieuwe

straat

In aanbouw

,

De Nieuwstraat begin de jaren dertig. Het monument van de gesneuvelden ( 1 921 ) met daarachter de linden. Links
de typische gevel met hoge poorten van het metaalbedrijf Metalunion. In de achtergrond: de huizen Perquy in
opbouw. Een nieuwe tijd breek1 aan.

Jan Reyniers, de smid recht over Den Ossekop laat een oogje vallen op Ida Perquy, zus
van Wardje en h uwt met haar. Naderhand worden ze de ouders van mevrouw René
Parrin-Reyniers Rosa en de grootouders van Walter, Guido en Olga Parrin.
Zoals gezegd hebben Wardje en Julie zeven kinderen. Pieter wordt klerk bij de notaris.
Julien en Remi worden priester. Jozef en Maurits worden wisselagent. Zodra de eerste
kavels te koop komen in de nieuwe straat, kopen de Perquys vier percelen bouwgrond.
Op de hoek van de Boudewijn Lippensstraat bouwen ze een zakenkantoor met drie
verdiepingen en met daarbovenop een sierlij ke koepel. Jozef en Maurits Perquy vestigen
zich hier als wisselagent. Bovendien bouwt elk voor zichzelf nog een woning op de eerste
percelen bouwgrond van de Nieuwstraat (heden tot en met Hugo Maes, verzekeringen).
Naderhand openen de zussen Marie en Anna Perquy een textielwinkel in de woningen
van hun broers. Marie Perquy (01 903) trouwt in 1 930 met Omer Vanhyfte (01 903),
handelaar in veevoeders (heden appartementsgebouw tussen Westeindestraat en
Bogaarde). Anna Perquy verhuist naar Gent en laat haar textielzaak aan Mariette Teirlinck
en Germaine Willemarck.
Alle voornoemde Perquys samen zijn in 1 927 de belangrijkste geldschieters voor de
41
omvorming van de Vlaschaard. Hun inbreng wordt vermeld in het Belgisch Staatsblad
De pijlsnelle groei van De Vlaschaard - in 1 9 1 9 e.v. nog een landelijk familiebedrijf - leidt
in 1 922 onvermijdelijk tot een schaalvergroting en uiteindelijk, in 1 927, tot de oprichting
van een Naamloze Vennootschap.
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In december 1 926 gaat Julien Willemarck op zoek naar kapitaal en aandeelhouders. Hij
wendt zich uiteraard tot Jozef en Maurits Perquy, in hun jeugd buurjongens, in het college
van Eeklo medestudenten en in 1 91 1 actieve leden van de studentenvereniging "Hand in
Hand". In 1 9 1 9 wordt Maurits Perquy secretaris en verslaggever van "'t Daghet in den
Oosten". I n de zomer van 1 926 legt Julien een stevige grondslag voor 'zijn' N.V. Hij

verenigt alle vlassers uit het Meetjesland in bonden en belooft een g unsttarief aan de
leden die hun vlas laten roten in zijn Vlaschaard in de Bloemestraat.
Tussen 1 en 29 januari 1 927 bezoeken J ulien, Jozef en Maurits met succes alle mogelijke
bloed- en aanverwanten en zorgen aldus voor het gewenste stichtingskapitaal en de
nodige aandeelhouders. Ook niet-familieleden zoals ondermeer de fruitboom kweker Leon
De Coninck en de koffiebrander Edmond De Meyere worden aandeelhouder.
Op 1 2 februari 1 927 heeft in het notariaat van H ippoliet Vermast de stichtingsvergadering
plaats van de Naamloze Vennootschap.
Op die dag begint een totaal nieuw tijdperk voor De Vlaschaard. Voortaan heeft J ulien
Willemarck i n 'zijn' Naamloze Vennootschap De Vlaschaard uitgebreide bevoegdheden
als afgevaardigd-beheerder, hij heeft Maurits Perquy als secretaris en Jozef Perquy als
financieel toezichter. Ze maken gebruik van hun machtspositie en brengen De Vlaschaard
in 1 927 en volgende jaren tot grote bloei.
Spijtig genoeg is de bloei van korte duur. Op de "zwarte donderdag" van 24 oktober 1 929
crasht de beurs van New York en sleurt bankiers, wisselagenten en aandeelhouders mee
in haar val. Tot overmaat van ramp volgt daarop in 1 930 nog een economische crisis met
veel werkloosheid en armoede tot gevolg. Niet alleen De Vlaschaard, maar bijna alle
bedrijven in de streek lijden eronder. Jozef De Lille en J ulien Willemarck wijzen met een
beschuldigende vinger naar de Walen in België, de Franskiljons in Vlaanderen en de
coalitie van katholieke en liberale burgerij i n Maldegem. In een dergelijk politiek klimaat
ontstaat in Maldegem de "Christen Vlaamsche Volkspartij". Jozef De Lille, lijsttrekker, met
vlak achter hem Julien Willemarck als vlasser en onafhankelijke. Ze bundelen hun
krachten en winnen de gemeenteraadsverkiezingen van 1 932. Maar" . maar" . maar. Op
hun beider wegen komen ze burgemeester Hector Cuelenaere tegen .
Onze uiteenzetting over "25 jaar Maldegem" eindigt met de scharnierdatum van 24
oktober 1 929, omdat de geschiedenis van Maldegem dan een heel andere wending
neemt.
2.

POL GEIRNAERT, VERZEKERAAR EN UITGEVER VAN LANGS DE BAAN

Pol Geirnaert wordt in 1 894 geboren als zoon van August (01 860) en Florence De Laere
(01 862), zus van Edward De Laere. Het gezin woont in de Westeindestraat (heden nr. 60)
in een van de drie woningen die op dat moment toebehoren aan de familie De Laere.
Gustje Geirnaert heeft er een handel in oliën en vetten . H ij verwerkt afval van de
saucissenfabriek en verkoopt dat product als wagensmeer en karrenvet. H ij koppelt
daaraan ook nog een handel in guano en scheikundige meststoffen . De ladingen daarvan
worden per schip aangevoerd tot Balgerhoeke.
Na de Broederschool gaat Pol naar het College in Eeklo, schooljaar 1 908-1 909. Hij is
daar i ntern, samen met Julien Willemarck. Ook Jozef De Lille behoort tot die klas, maar
die is extern. De drie vrienden komen er terecht in de G rieks-Latijnse en worden meteen
overdonderd met slogans uit de Vlaamse Beweging. Dat gebeurt begrijpelijkerwijze met
veel geestdrift, want het college is kort voordien overgeschakeld van onderwijs in het
Frans naar onderwijs in het Nederlands ( 1 906-1 907). Bijgevolg beschouwen onze drie
Maldegemnaren zich persoonlijk verantwoordelijk voor het succes en de verspreiding van
de Vlaamse Beweging in hun studentenmidden. Temeer omdat de Handelsafdeling en de
hoogste twee klassen van de Grieks-Latijnse nog in het Frans gegeven worden. Binnen
de -muren van het college leidt de vervlaamsing tot g rote spanningen 42•

l so?

De jonge Vlaamsgezinden laten zich in hun enthousiasme wel meeslepen: weldra is het
hier gedaan met de Franssprekende Vlamingen op de school, en binnenkort moet het ook
gedaan zijn met de Franskiljons in Vlaanderen! Dit enthousiasme wordt niet gedeeld door
Donkenaar Arthur Verleye (01 896) die in de Cours du Commerce zit en door Maurits
Coelis senior in de hoogste Latijnse klas. De 'anciens' kijken stilzwijgend toe, afstandelijk,
met veel onbegrip en een beetje vanuit de hoogte. " En dat is in Maldegem altijd zo
gebleven", aldus nog J ulien Willemarck.
In januari 1 909 dwepen de studenten met Rodenbach. Ze lezen zijn toneelstuk Gudrun,
zingen van Vliegt de Blauwvoet en kijken vol verlangen uit naar de driedaagse van
Roeselare: de stoet en de onthulling van het standbeeld van de jonge dichter op zondag
21 augustus 1 909. I ntussen schrijven ze op al wat onder hun handen valt "Alles voor
Vlaanderen en Vlaanderen voor Kristus" en "t.v.v.o.v." (ter verheffing van ons volk).
Hun leraren zijn jonge priesters, die al even geestdriftig zijn als hun leerlingen. Een paar
onder hen zijn trouwens afkomstig uit Maldegem: E . H . Arthur Himschoot en E. H. René
De Vildere. Ook zij beschouwen zich als helden van een nieuw tijdperk. Kortom, ons
Maldegemse drietal krijgt een zodanige vorming dat ze bereid en bekwaam zijn om in
Maldegem de studentenbond "Hand in Hand" te stichten en te leiden , met Jozef Tinel
achter de schermen.
In die studentenbond is Pol G e i rnaert opsteller van de statuten, redenaar,
voordrachtgever, verslaggever en secretaris tot 1 91 4. Na iedere kleine en g rote vakantie
zendt hij een uitgebreid verslag van · de bondsactiviteiten naar "De Studenf' in Lier 43•
Bovendien stuu rt hij na elk werkingsjaar nog een gedetailleerd jaarverslag naar "Hooger
Leven".
In 1 9 1 2- 1 9 1 3 zit Pol in de poësis. Hij bestudeert in de klas de klassieke dichters en moet
zelf gedichten schrijven. Julien Willemarck verhuist in 1 91 3 naar de handelsafdeling in het
Kleinseminarie van Sint-Niklaas, waar hij zal afstuderen. Papa Victor is immers van
mening dat men geen gedichten moet bestudeerd hebben om een Vlaschaard te
besturen. I n 1 9 1 3-1 91 4 zitten Pol Geirnaert en Jozef De Lille in de retorica. Ze bestuderen
beroemde redevoeringen en moeten zelf redevoeringen bedenken en voor de klas
brengen.
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Gelrnaert is in
Engeland lesgever aan
Engelse juffrouwen.

Pol

Eind juli 1 91 4 studeren beiden af. Pol met g rote onderscheiding, Jozef De Lille is bijna
even briljant en volgt hem op de hielen. Pol behaalt meer dan 80 % van de punten voor
wiskunde, Latijn , G rieks, welsprekendheid en geschiedenis 44•
Pol is nog maar enkele weken afgestudeerd of het Duitse leger valt ons land binnen en
zaait paniek. Een stroom vluchtelingen trekt naar Nederland, dat niet in oorlog is. Ook Pol
vlucht naar Nederland en van daaruit naar Engeland, waar hij een onderkomen vindt in
Glastonbury. I n dit stadje komt Pol in contact met een zekere mister Vile, een man van
zeventig, schrijver van toneelstukken. Een werk van hem zal opgevoerd worden in een
plaatselijk toneelzaaltje en vertolkt worden door enkele vrijwilligers. Vermoedelijk vertolkt
ook Pol een rol in het toneelstuk van mijnheer Vile.
I n 1 91 4-1 91 6 probeert Pol aan de kost te komen door in Glastonbury Franse les te geven
aan Engelse jongedames. Op 31 oktober 1 91 6 bevindt hij zich in het Belgische Consulaat
in Londen. Hij verklaart daar dat hij zich loyaal ten dienste stelt van het Verenigd
Koninkrijk en van de oorlog die gevoerd wordt tegen de bezetting van zijn geboortegrond
door het Duitse leger. H ij ondertekent zijn verklaring en ontvangt een arbeidsvergunning
in het Ministerie van Defensie. Op 1 november gaat hij aan de slag i n Brixton als arbeider
in een opslagplaats voor munitie in de Goldhawk Road X 1 92. H ijzelf is gehuisvest in de
Oxfordstreet 40.
In april 1 9 1 8 neemt hij afscheid van zijn werkmakkers en trekt naar Londen in de hoop
repatriëri ngsdocumenten te bekomen. Op het vasteland maken de geallieerden zich klaar
voor het grote offensief aan de IJzer. In juli 1 91 8 verdrijven ze er het Duitse leger. Op 20
oktober wordt Maldegem bevrijd en op 1 1 november wordt het vredesverdrag
ondertekend. Op 25 november 1 91 8 schrijft Pol vanuit Londen naar zijn zuster Madeleine
Geirnaert, Westeindestraat 29 (heden nr. 60): "Ik stel het goed, en je mag mij binnenkort
in Maldegem verwachten".

Flamboyante dandy: modieus gekleed, recht van bij de
kapper, een mooi zakuurwerk dat aan een gouden ketting
bengelt. Een gedroomd moment om te poseren voor een foto.
Onderaan in witte inkt: Tout va bien! een handtekening met
veel zwier, en als datum 15 december 1 9 1 8.
.

Dat "binnenkort'' op zijn zichtkaart mag men niet al te letterlijk opvatten. Het consulaat in
Londen laat hem maar liefst drie maanden wachten. Pol laat het daar evenwel niet aan
zijn hart komen. De oorlog is voorbij en hij zit blijkbaar niet in geldnood.
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Dochtertje Christiane Geirnaert tussen haar pa en ma: Hippoliet Pol, genietend van de lezing in zijn weekblad
Langs de Baan.
Geirnaert en Gabrielle Van Hove .

Vier jaar Engeland is geen vier jaar Maldegem.
De langverwachte reispas komt slechts twee maand later, afgestempeld op 22 februari
1 9 1 9. Diezelfde dag nog haast hij zich naar Dover en 's anderendaags maakt hij de
overtocht naar Oostende, nieuwsgierig om te vernemen hoe het in Maldegem gaat.
Pol kan zijn ogen en oren niet geloven wanneer hij zijn makkers van weleer ontmoet. De
week voordien, dag op dag, hebben ze "'t Daghet in den Oosten" gesticht met opnieuw
Tine! als voorzitter, met René De Lange als ondervoorzitter, Julien Willemarck, financiën,
Maurits Perquy, secretaris. Kortom , het oude hek aan de oude stijl !
Dat z e niet willen plooien voor Hector Cu e lenaere en d e clericalen, dat kan hij best
begrijpen, maar waarom moet René De Lange aftreden als ondervoorzitter van "'t
Daghet'' en wijken voor Leon De Lille? En spreekt de ideologie in haar geheel nog
iedereen aan? AVV: Alles voor Vlaanderen. En ook nog VVK: Vlaanderen voor Kristus?
Voor Pol hoeft het allemaal niet meer. Hij voelt zich niet meer thuis in "'t Daghet". Vier jaar
Engeland hebben van hem een ander mens gemaakt.
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In 1 926-1 927 geeft Pol een Maldegems weekblad uit met als titel "Langs de Baan' 45• De
titel is niet uit de lucht gegrepen. Pol is altijd langs de baan om klanten te werven voor zijn
verzekering, om nieuws te sprokkelen, om deel te nemen aan het sociaal leven op de
gemeente enz. Hij is tegelijkertijd journalist en uitgever, schrijft elke week vier bladzijden
vol, laat ze drukken in Brugge en houdt dat twee jaar vol. Met "Langs de Baan" neemt Pol
een eervolle plaats in naast zijn confraters in Maldegem: François Cabuy (De Volksbode
1 889-1 929), Victor De Lille ('t Getrouwe 1 888-1 944) en Gustaaf Parrin (Het Weekblad
1 894-1 91 4) 46 •
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I n tegenstelling tot zijn voorgangers doet Pol niet aan partijpolitiek. Wel schrijft hij
hoofdzakelij k over de successen van de Maldegemse kleine e n m iddelgrote
ondernemingen uit zijn tijd, gezien vanuit het standpunt van zijn oom en dooppeter Wardje
De Laere.
I n zijn weekblad is hij de tolk van de toenmalige burgerij, die vol vertrouwen en optimisme
naar de toekomst stapt en aan de dorpskern van Maldegem een modern uitzicht geeft.

Pol Geirnaert is van nature een
gevoelig romanticus die van
letterkunde en van talen houdt. Zijn
dagelijks werk verricht hij echter in
een verzekeringskantoor. Pol leeft
en werkt dus overduidelijk in twee
totaal verschillende werelden!
Dat heeft ook architect Adriaan
Kreet goed begrepen. Hij ontwerpt
een woning en voorgevel die aan
elk van die twee werelden een
gestalte en een taal geeft. De
kubistische volumes en de strikte
rechtlijnigheid van de onderbouw
drukken stevigheid uit en wekken
vertrouwen in het verzekerings
kantoor boven de kelderkeuken. De
hunker naar zon, naar warmte en
romantiek worden uitgedrukt door
de naamgeving Sonnevanck in het
fronton boven de garage, door de
ronding van de uitbouw boven de
living, door de grote elegante en
zonnezoenende bogen van de
zolder en van het open terras.
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Pol op het bedrijf De Laere i n de Westeindestraat
We brengen een veelzeggende familiefoto, genomen ter gelegenheid van de eerste
com munie van twee kleindochtertjes van Edward De Laere: Eleonora De Laere en
Suzanne De Candt. Plaats van opname is de binnenkoer van het familiebedrijf aan de
Westeindestraat. Edward De Laere, de stichter van de vleeswarenfabriek Melda, staat
uiterst rechts op de foto.
Eleonora De Laere wordt later de echtgenote van dokter Georges Van Reybroeck. Zij
verstrekte ons heel wat gegevens, waarvoor dank.
Van links naar rechts zien we:
André van Hove uit Wingene, jongste broer van Rachel Van Hove, de echtgenote van
Ernest De Laere.
M ichel De Laere ( 1 890-1 955), zoon van Edward, boekhouder van het familiebedrijf De
Laere.
M ijnheer Simoens, hengstenboer uit Ruddervoorde. Zijn vrouw is een jeugdvriendin van
Rachel Van Hove.
Maurits De Laere (01 895 ) , zoon van Wardje. Maurits doet de baan voor het bedrijf.
Maurits huwt met Suzanne Willekens.
Oscar Cooreman uit Aalter, gehuwd met Ma rcella van Hove, de jongste zuster van André
en Rachel. Oscar is g roothandelaar in leder, tussenpersoon tussen leerlooiers en
schoenmakers.
Pol Geirnaert huwt in 1 929 met Gabriëlle Van Hove, de oudste zuster van André, Rachel
en Marcella.
Prosper De Laere ( 1 883-1 952), oudste zoon van Edward. Prosper is gehuwd met Amelie
De Vlieger ( 1 870- 1 954), afkomstig van Balgerhoeke.
Ernest De Laere ( 1 887-1 975), zoon Edward, de spil van het bedrijf voor wat betreft
uitbreiding van productie, aankoop van machines, bouwen van droogkamers e.a. Hij
wordt achtereenvolgens gemeenteraadslid en schepen van Maldegem. H ij huwt met
Rachel Van Hove ( 1 896-1 968).
Magloire De Candt ( 1 880- 1 942), huwt met een dochter van Edward: Martha ( 1 892-1 987).
Ze worden de ouders van onder meer Albert en Jozef De Candt (heden kantoren Aimé
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Van Meenen).
Edward De Laere ( 1 848-1 933), stichter van het bedrijf.

3.

BEFAAMDE FIETSENBOUWERS EN RENN ERS

We ronden ons verhaal af met een terugblik op de roemrijke jaren van de fietsenbouwers
Ysebaert-Geyssens en de renners Maurice De Waele en Maurits Van Hyfte, fig u ren die
de jaren twintig in Maldegem kleurden met hun unieke exploten.
RENNER MAURICE DE WAELE
De tourverslagen van de Ronde van Frankrijk werden in de julimaand van 2009
veelvuldig afgewisseld met flashbacks over wielerkam pioen Eddy Merckx, vijfvoudig
tourwinnaar. Merckx zorgde ervoor dat in 1 969 - na dertig jaar! - weer eens een Belg de
begeerde tourzege binnenhaalde. Nadat in het eerste kwartaal van de 20ste eeuw enkele
Waalse renners die eer genoten, won in 1 926 Lucien Buysse, in 1 929 Maurice De Waele,
in 1 935 Romain Maes, en in 1 936 en 1 939 stond Sylvère Maes op het hoogste schavotje
op de Champs Elysées. De rondewinnaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw waren
echte wielerhelden. Hun overwinning sprak tot de verbeelding. Zonder gesofisticeerd
materiaal bonden zij de strijd aan met de bergen, met ontketende natuurelementen, met
de kasseien van het noorden . . . het waren heroïsche tijden .

Maurice De Waele was zeven keren ritwinnaar in de Tour de
France en behaalde in 1 929 de eindzege.

Vóór de zware Alpenrit G renoble-Evian werd De Waele 's nachts ziek. Verzorgers deden
al het mogelijke en de kopman vatte toch de 320 km lange rit aan. H ij verloor slechts 6
m i n uten op Demuysere. De pers schreef over een 'mori bond', 'een fietsend l ijk' dat n iet
lang meer zou of kon standhouden . Het tegendeel was waar. De Waele herwon zijn
krachten en in de voorlaatste rit van Charleville naar Malo-les-Bains won hij de eindspri nt
van negen sterke renners. Zo werd Maurice winnaar van de Ronde van Frankrijk.
Tou rdirecteu r Desgrange kon geen lofwoorden over zijn lippen krijgen voor de 'moribond',
'Ie taciturne', de eigenzinnige Vlaming, karig van woorden, die de ronde won . De
rondewinnaar, gekwetst door deze houding, diende Desgrange in de Ronde van het
Baskenland van repliek. Maurice won deze ronde en bewees hiermee dat hij helemaal
niet uitgeput was na de Tour.
I n 1 930 manoeuvreerde Desgrange zodanig dat De Waele niet eens mocht deelnemen,
ondanks sterk p rotest van de Belgische Wielerbond en van Karel Van Wijnendaele. 1 930
werd dus voor Maurice eerder een teleurstellend seizoen , ondanks de erepalm in Dwars
door België, een rit van 461 km. In 1 931 won hij de Ronde van België. H ij trok met veel
moed naar de Tou r, maar eindigde slechts vijfde na Antoine Magne, Demuysere, Pesenti
en Gaston Rebry. H ij werd negende in het wereldkampioenschap in Kopenhagen. In
Parijs-Brest, een monsterrit over 1 200 km , zag hij de overwinning nabij, maar problemen
met de ketting op vijftien kilometer van het einde, gooiden roet in het eten. Hij werd
zevende. In 1 931 nam Maurice De Waele afscheid van de wielersport.
M ichel Van Haecke uit de Brielwegel , groot wielerliefhebber en trouwe helper van Ernest
Danneels in de Maldegem �e velodroom , hield het weekblad Sportrevue bij Uuni 1 934,
Antwerpen). H ieruit lichten we volgende passage.
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"Voor alle renners was de Tour de France een echte 'tour de force' op twee wielen en op
een lapje leer, een helletocht over slechte kasseien en over wegen met putten en bulten.
Ploegmecaniciens bestonden nog niet en zelfs omschakelbare versnellingen waren nog
niet uitgevonden. Wie aan een lange berghelling begon, draaide het achterwiel, legde de
ketting op een grotere pioen en stak aldus 'een betere steke'.
Maurice De Wae/e had in 1929 zeer veel mizerie en duizend en één redenen om op te
geven. Moedig bleef hij verder strijden en won uiteinde/ijk de ronde met een gemiddelde
snelheid van iets meer dan 28 km per uur". .
De Waele in Sportrevue: ''Als ik aan de ronde van 1929 denk, dan gaat er nog altijd een
rilling door mijn leden, omdat ik dan instinctmatig terugdenk aan de ca/varierit Grenoble
Evian. Geen mensch zal ooit beseffen wat ik daar heb moeten doen om mijn leidersplaats
te behouden. Voor die rit werd het startschot 's nachts gegeven. Bij het opstaan kreeg ik
plots zulke hevige maagkrampen dat ik tien minuten voor het vertrek bewusteloos
neerviel op de koer van ons hotel. Mijn sportdirecteur Ludovic en mijn soigneur Jef
Beekman hebben toen hemel en aarde verzet. Zij wreven en masseerden de ziel uit hun
lijf en brachten mij weer tot mijn positieven. Voor we samen naar de startlijn stapten,
smeerde Jef nog rap wat /ippe-roodse/ op mijn krijtwitte wangen. "Om de tegenstrevers te
verschalken", zei Jef. In de Alpenrit over de Galibier maakt ik slechts zes minuten
achterstand.
In de laatste dagen zat ik met een steenzweer op mijn achterbil. Ik zat al in de gele trui,
elke dag nam de kans toe om te winnen. Van de nood een deugd makend sneed ik toen
een stukje leder uit het zadel, juist op de plek van de steenzweer. Ik reed verder alsof er
niets gebeurd was en finishte als overwinnaar. . . "

Maurice vijlt een fourche in het atelier in de Marktstraat.

TWEE FIETSENBOUWERS DIE EEN FIRMA STICHTEN
De verre oorsprong van de fietsenfabricatie en succesrijke fietsenhandel in Maldegem is
te vinden bij Emiel Ysebaert, de grootvader van Emiel junior, die in 1 952 een electrozaak
stichtte in de Nieuwstraat.
Emiel Ysebaert senior ( 1 866-1 955) knutselde voor zichzelf een fiets i neen toen hij
omstreeks 1 892 leraar mandenvlechten werd in het 'gesticht' op het Sint-Pietersveld in
Ruiselede. Hij reed toen ook met die zelfgemaakte fiets naar zijn school en had onderweg
veel bekijks, zodat hij weldra aanvragen kreeg van liefhebbers om ook voor hen een fiets
in elkaar te steken. De eerste fietsen werden gemaakt in een geitenstal/etje op den Akker,
waar Emiel was gaan wonen na zijn h uwelijk.
H ij h uwde met Elodie Werrebrouck en in zijn gezin werden zeven kinderen geboren,
waaronder drie zonen: Denis (01 891 ), Sylvain(01 893) en Bertrand (01 898). Al in hun prille
jeugd werden ze ingeschakeld bij het maken van fietsen .
I n 1 907 kwam Emiel Ysebaert i n d e Markstraat wonen. H ij verbouwde er een bestaande
woning tot burgerhuis, met daarachter een ambachtelijke fietsenfabriek. Het huis is nu
gekend als de zaak Pub 22. I n Adegem wordt bij G hislaine Ysebaert, de dochter uit
Emiels (senior) tweede huwel ijk, het kasboek bewaard met de notities van de verkoop
vanaf 1 januari 1 908 tot 4 september 1 91 4. Gedurende die zes jaar verkocht Emiel 1 .481
fietsen, nieuwe en ook 'schoon opgesmukte occasies' .
DE MANUFACTUUR YSEBAERT-G EYSSENS
Omstreeks 1 865 vinden we op den Akker Gust Geyssens, ooit assevoerder met paard en
kar. Hij was vader van twaalf kinderen waarvan er maar vier opgroeiden: Florent, Lucien,
Prosper en Ernest.
Ernest, de jongste, werd geboren in 1 890. Hij lootte zich vrij van legerdienst in 1 909 en
huwde in 1 91 3 met Alice van Hoecke. Hij vond werk bij de Belgische Spoorwegen en
meldde zich als vrijwilliger o ;n in Duitsland het spoorwegnet te gaan herstellen en
uitbreiden. Gedurende die negen maanden in het Ruhrgebied gaf hij zijn ogen goed de
kost, want er speelde zich daar een grote industriële en commerciële bedrijvigheid af. Hij
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plukte de vruchten van het contact met tal van gespecialiseerde technici. Vooral viel het
hem op dat fietsen en fietsenonderdelen er spotgoedkoop en "Ruhrdegelijk" waren.
Ernest bevoorraadde dan ook Sylvain Ysebaert en zijn broers in hun fietsenzaak in
Maldegem.
I n de loop van 1 922 had E rnest Geyssens uitzicht op een bevordering bij het spoor. Hij
kon "piqueur'', werkleider, worden , maar moest dan wel naar Wondelgem verhuizen.
Echtgenote Alice was daar echter niet over te spreken.
Sylvain Ysebaert droomde van uitbreiding van de fietsenfabriek, het opzetten van een
eigen constructiebedrijf en stelde voor aan Ernest om zijn partner te worden. Na grondig
beraad stemde Geyssens toe en het werd de firma Ysebaert-Geyssens.
In 1 989 vertelde werknemer R ichard Van de Velde (01 91 1 ) het volgende over de gang
van zaken in de firma Ysebaert-Geyssens:
"Ik was 13 jaar toen ik al in de Markstraat begon te werken en ik verdiende toen 20 fr. per
week. We werkten van 7 uur 's morgens tot 's avonds 6 uur met 's middags een uur rust.
Een goede mekanieker verdiende toen 1,25 fr. per uur of 12,5 fr. per dag, vermits we tien
uur werkten.
We hadden er één braseur, namelijk Pieter De Roo die alles aaneenlaste met gasbrander
en brons. De drie kadermakers waren: Henri Ghyselinck, André Roets en Paul Lazoen.
Als monteerder hadden we Remi en Cyriel De Vogelaere, Theo Dhoore, Aimé Moeyaert
uit Brugge, Aimé Claeys uit Waarschoot en ikzelf, Richard Van de Velde. We maakten
meer dan 30 fietsen per week, wat neerkwam op ruim 1 500 fietsen per jaar. Een nieuwe
fiets kostte toen tussen de 300 en 350 fr."
De benaming van de zaak in de Markstraat was "Manufacture de cycles Ysebaert
G eyssens". Volgens de normen van die tijd werd ze aangezien als een grote
ambachtelijke fabriek. De eerste fietsen in 1 922 hadden het merk "Pinard". In het voorste
gedeelte van het gebouw lagen in g rote rekken de onderdelen voor fietsen. Ernest
troonde er achter een lange houten toog. Op het eind van de winkel lag de woning van
Sylvain, met daarachter de werkplaats. Vanuit die werkplaats was er uitweg naar de
Edestraat. Kort na de stichting begonnen Sylvain en Ernest een g roothandel in
fietsbanden . Zij namen zich voor "grossisten" te worden in fietsonderdelen en in volledig
gemonteerde rijwielen. Bovendien hadden ze plannen om moto's en auto's te herstellen
en te verkopen. Ambitieus? Wel nee.
Was het niet zo dat firma's als Minerva, Peugot en Opel ook als fietsenconstructeur waren
gestart? Sylvain De Jong stichtte in 1 897 de fietsenfabriek Minerva, twee jaar later bracht
Minerva een motorfiets op de markt en in 1 905 de eerste auto. Ook Peugeot begon in
1 885 als fietsenconstructeur, zijn eerste auto volgde in 1 896.
In de firma Ysebaert-Geyssens was Henri Ghyselinck een handig monteur en bekwaam
kadermaker. Hij werkte er van 1 922 tot 1 975 en was er ook meestergast. Toen in 1 925
Maurits De Waele in de firma kwam, werd Henri zijn verzorger en masseur.
MAURITS DE WAELE WORDT VENNOOT
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Tussen 1 923 en 1 925 zochten Sylvain Ysebaert en Ernest Geyssens voor hun fietsen
een merknaam die beter moest aanslaan dan "Pinard". Ze dachten aan de naam van een
veelbelovende renner, die erg in de g unst lag bij de Meetjeslandse wielerliefhebbers.

De Rrrna De Waele wordt gebouwd in de Nieuwstraat.
Een van de eerste bouwwerken van aannemer Borgonjon uit Adegem.

Maurits Van Hyfte kwam niet meer in aanmerking sinds hij een contract gesloten had met
de constructeur van het merk "Main d'or''. Die Brugse firma leverde bij de concurrentie in
de Westeindestraat, namelijk bij Prosper Geyssens, de broer van Ernest. Ze vroegen het
toen aan Jules Van Hevel, maar die weigerde.
Ook Maurice De Waele werd benaderd en die aanvaardde wel . Hij werd vennoot naast
Sylvain Ysebaert en Ernest Geyssens. Elke vennoot stortte een derde van het
bedrijfskapitaal, en de winsten zouden gelijk verdeeld worden. Maurits zou als renner de
naam geven aan de firma en de faam ervan verdedigen in de koersen. In ruil daarvoor
mocht hij zijn volledig koersgewin voor zichzelf behouden .
D e firma lanceerde in 1 926 een nieuwe fiets, i n massa geproduceerd e n gemonteerd met
minder dure onderdelen: de SEM, merknaam gevormd met de S van Sylvain, de E van
Ernest en de M van Maurice. Deze fiets lag goed in de markt vanwege zijn zeer goede
verhouding prijs-kwaliteit. De kwaliteitsfiets van voorheen, de Pinard, werd voortaan Cycle
De Waele.
De firma De Waele floreerde. Fabricatieruimte en winkel in de Marktstraat werden te klein.
I n de Nieuwstraat kwam bouwgrond te koop. De firma kocht in 1 928 meerdere percelen
en bouwde er drie woningen met de voorgevel naar de Nieuwstraat gericht en achteraan
een grote werkloods, die uitgaf naar de Brielstraat. De werken vatten aan na de
overwinning van Maurice De Waele in de Ronde van Frankrijk in 1 929.
Vanaf het voorjaar 1 930 gebeyrde de fabricage en assemblage van fietsen op de nieuwe
locatie. De populariteit en faam van de rondewinnaar waren belangrijke troeven voor de
verkoop. Aan bestellingen was er geen gebrek. Ook de Rijkswacht was een zeer goede
klant.
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De Cecilia - de zaal bevindt zich links draait "De 23 Tour de France". Maurice
kijkt naar de fotomontage achter het
hek, waar de grond steil naar beneden
duikelt. Heden bakkerij Dhondt.
...

Op bezoek in de sigarenfabriek van
Frans Janssens, toen nog in de
Stationsstraat. Maurice kijkt toe hoe
sigaren gemaakt worden die zijn naam
dragen.

Wielerprof Maurits Van Hyfte die op de hoek van Nieuwstraat en Brielstraat een
gloednieuw café opende, bestelde 1 .000 fietsen bij firma De Waele, met de bedoeling ze
onder eigen merknaam te verkopen . Dat werd geen onverdeeld succes. Ook aan Denis
Verscheuren , in 1 926 winnaar van de Roride van Vlaanderen, werden 1 .000 fietsen
geleverd.

"De eerste jaren in de Nieuwstraat waren de beste jaren", aldus R ichard Van de Velde,
"we werkten daar toen met 35 man: 12 man in de garage en 23 man in de
fietsenfabricatie, onder meer een chromeerder, twee emailleurs, vier kadermakers en een
heel peleton monteerders".
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De economische crash van "zwarte donderdag" 24 oktober1 929 trof de firma niet zo
zwaar. De fiets bleef het vervoermiddel bij uitstek. Daarnaast was de opkomst van moto's
en auto's niet meer te stuiten. Dankzij de goed uitgeruste garage werd de firma erkend
als de officiële verdeler van de Ford auto's voor de streek.
In de meidagen van 1 940 werd de fabriek door dertien obussen getroffen, maar de oorlog
kon de bloei van het bedrijf maar matig afremmen. In 1 972 werden de boeken uiteindelijk
toch neergelegd.

Maurits Van Hyfte als
"Ster der Beginnelingen".

De plaatjes op de fietsen Van Hyfte, nu collectors items.

MAU RITS VAN HYFTE, OOIT "STER DER BEGINNELINGEN"
Onze tweede sterke renner uit de jaren twintig was Maurits Van Hyfte. Hij werd op 1 1
februari 1 903 in Adegem in de Moerwege geboren. Hij kwam uit een boerengezin , waar
het harde werk niet werd geschuwd. Na het vroegtijdig overlijden van zijn vader - Maurits
was drie jaar - hertrouwde zijn moeder en kwam het gezin op een boerderijtje op Eelvelde
wonen.
Maurits Van Hyfte in een i nterview in november 1 989, over het begin van zijn carrière 47•
"Mijn eerste koers reed ik op Den Appelboom. 40 tot 50 renners streden mee. Het
parcours was zoals overal in die dagen: een slechte kassei waarop we heen en weer
reden, met op de eindpunten een bierton als rondingspunt. Ik reed daar - alleen en
tevergeefs - in de achtervolging achter een drietal. Op den Appelboom ontving ik als
vierde prijs - en met veel tralala - de luttele som van vijf frank. Daarmee kon ik - juist
geteld - mijn onkosten betalen. Een paar vrienden hadden me geholpen met onderdelen
en mijn broer had de inleg van de koers betaald: twee frank".
Maurits was i n de wolken over de vierde plaats, maar l uchtte zijn ontgoocheling over die
vijf frank. Onder de omstanders die dit hoorden bevonden zich de wielerliefhebbers
Sylvain Ysebaert en Gustje Roets. Sylvain beloofde aan Maurits een beste fiets en al het
gerief dat hij nodig had, als hij de week nadien op Den Akker koerste. "En als Sylvain u
een koersfiets geetr', zei Gustje Roets, "dan geef ik, voor mijn deur een premie zo groot
als uwen prijs hier op Den Appelboom. Ge moet er maar voor sprinten!'
De koers over de Akker verliep over zes ronden, langs de Westeindestraat, over Donk,
voorbij Fontje Stroo's en zo weer naar Den Akker.
"Het was daar al voor mij," aldus Maurits, "de premie van vijf frank voor de deur van Gust
Roets, de premie van vijf frank op 't Westeindeken, voor het café van Peetje De Roo, die
niet wilde onderdoen voor Gustje Roets, plus twintig frank voor de eindoverwinning, een
spurt met vier man. Alles samen had ik 30 fr. en een pintje kostte toen maar 25 centiemen.
Mijn eerste overwinning na di� op den Akker was in Den Haan, ik reed er 's voormiddags
naartoe, won de koers en kwam 's avonds met de fiets terug. Het was toen gebruikelijk
dat .we als renners per fiets naar onze koers reden".
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Maurits op een "Pinard". Rechts Florent Geyssens
senior, fietsenbouwer in de Westeindestraat, met
wiens fietsen Maurits toen reed.

"In de zesdaagse van Gent reden we onafgebroken
zes dagen en nachten na elkaar. Elke dag ongeveer
500 km. In het totaal 2.967 km".

Na de koers op den Akker won hij in Den Haan. In 1 92 1 won hij in Oostende, St.-Andries,
St.-Niklaas, Eeklo. In 1 922 won h ij bij de beginnelingen het Kampioenschap Velosport in
Maldegem. Een opgemerkte overwinning was in de Ronde van Vlaanderen met een
eindspurt met zes renners in Merel beke. Hij was ineens de Ster der beginnelingen.
H ij won die ronde op een fiets Pinard van de Maldegemse firma Ysebaert-Geyssens. "De
Pinard waarmee ik de ronde won, was uitgerust met een blokrem die van boven op de
tube van het voorwiel neerklapte. Bij plots en krachtig remmen ging men over kop. Onze
koersfietsen hadden toen al een kabelrem op het achterwiel, houten velgen, een
koersstuur dat vrij goed geleek op het huidige model, maar nog geen versnellingen".
Medailles waarop Maurits fier was:
-Kampioenschap velosport Maldegem in 1 922
-1 922: winnaar in de Ronde van Vlaanderen
-1 924: twee ritten in de Ronde van België; tweede in het eindklassement
-1 925: winnaar in de Omloop van Auvergne en Sclessin-Houffalize-Sclessin
-1 925: vierde in het kampioenschap van België veldrijden.
-1 925: derde in het kampioenschap van België interclubs wielrijden.
-1 926 : eerste in de tweedaagse Parijs-Vichy-Saint-Etienne vóór Maurice De Waele.
-1 926: eerste in Saint-Brieux-Brest, ?de in Parijs-Roubaix en Parijs-Brussel.
-1 927: winnaar Omloop van de Vogezen .
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I n 1 924 g i n g hij onder contract met "Wonder''. In 1 927 verbeterde hij zijn contract met
Wonder, en ontving 1 200 Franse frank per maand. Van 1 928 tot 1 931 reed hij voor het
merk "Alcyon". Hij behaalde nog mooie ereplaatsen maar moest in 1 931 wegens
gezondheidsproblemen het wielrennen stoppen.

Waarschoot 8 april 1 930. In de
Ronde van Vlaanderen brak
zijn achterwiel. Maurits gaf op,
ging naar zijn café Sportwereld
in de Nieuwstraat, hing er zijn
fiets aan de haak en ging
voortaan achter zijn tapkraan
staan.

Café Sportwereld in 1 929.
V.l.n.r. Clara Longueveille aan
de naaimachine. I n geani
meerd gesprek: Odilon Sonck,
sigarenfabrikant, Maurice De
Waele en Maurits Van Hyfte.

Met Maldegem kermis in 1 926 werd hij, samen met Maurice De Waele, gehuldigd door
burgemeester Hector Cuelenaere op het gemeentehuis. Hier kondigden de renners aan
dat zij samen de zesdaagse van Gent gingen rijden, wat groot enthousiasme verwekte.
Maurits opende zijn Café Sportwereld eind 1 928 op de hoek Brielstraat-Nieuwstraat. H ij
startte een fietsenhandel en richtte ook een taxibedrijf op. Hij had een succesvolle zaak
en bereikte de leeftijd van 98 jaar.
Maurice De Waele daarentegen werd maar 55 jaar. Meer dan 2.500 sympathisanten
woonden in februari 1 952 zijn uitvaart bij . Onder hen het kruim van de wielersport: zijn
teamgenoten uit de g rote ronden. Hij werd geëerd "als een van de grote fig u ren uit de
Tourgeschiedenis".
Onze twee renners uit de Nietiwstraat waren kampioenen in de volle zin van het woord,
roemrijke helden, de idolen van weleer. Een eresaluut is hier op zijn plaats. In de wereld
van de sport keek iedereen naar hen op. Met ontzag en bewondering.
Met hun tweeën hebben ze Maldegem beroemd gemaakt, tot ver buiten onze grenzen .
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Geraadpleegde werken
Le miroir des Sports, Parijs, 1 3.09.29.
Hendrik Van de Rostyne, cursiefjes over De manufactuur Ysebaert-Geyssens en over de renners Maurice De
Waele en Maurits Van Hyfte. Verschenen in Vrij Maldegem van 1 3 oktober 1 989 tot 18 mei 1 990.
Dominique Lampo en Dirk Van de Gejuchte, De Flandriens van het Meetjesland, Eeklo 1 994.
Pascal Sergeant, 1 00 jaar Ronde van Frankrijk 1 903-2003, Eeklo, 2003.
Noten
1 't Getrouwe Maldeghem, 3. 1 0. 1 926.
2 't Getrouwe Maldeghem, 1 9.09.1 926.
3 Idem.
4 Langs de Baan, 1 9.09.1 926.
5 't Getrouwe Maldegem, 26.09.1 926.
6 Langs de Baan, 1 1 .07.1 926.
7 Langs de Baan, 1 3.06. 1 926.
8 't Getrouwe Maldeghem, 1 8.01 . 1 925.
9 Langs de Baan, 6.03. 1 927.
1 0 Langs de Baan, 24. 1 0. 1 926.
1 1 Langs de Baan, 9.01 . 1 927.
12 't Getrouwe Maldeghem, januari 1 925. Desclée weigert contract over de stroomlevering.
1 3 Hugo Notteboom, De elektrificatie van Maldegem, Jaarboek V, 1 999, van Het Ambacht Maldegem, p. 251 .
1 4 Langs de Baan, 30 januari 1 927.
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Marc Martens

Een fenomeen. Dát epitheton kreeg Pol Verheylezoon toegedicht bij zijn afscheid van de
Gentse kunstacademie waar hij dertig jaar lang docent was. Ook Maldegem kent hem als
fenomeen. Sinds jaren immers belichaamt Pol als gekend figuur zowel door zijn
voorkomen als door zijn projecten voor de doorsnee Maldegemnaar het begrip
'kunstenaar' . Weinigen hebben er echter weet van of zicht op hoe veelzijdig hij als
kunstenaar was en is. Bij wat hij binnen zowat een halve eeuw gerealiseerd heeft, past in
elk geval en zonder voorbehoud het woord fenomenaal. N u hij de 70 nadert, kijken we
met hem terug op een ongemeen rijke artiestencarrière.
Pol Verheylezoon werd geboren te Gent op 23 februari 1 940. Het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog enkele maanden later bracht een ongewone wending in zijn prille
leven teweeg: terwijl vader ondergedoken was in Frankrijk, verbleven Pol en zijn moeder
op het kasteel van Beervelde, waar g rootvader Pierre Van den Bossche hovenier was en
oma Margriet van Kerschaever kokkin. Nadat het eerder door de Duisters was bezet,
vond in de tweede helft van 1 943 een compagnie van de Royal Air Force op het kasteel
een onderkomen. Als kleine jongen draaide Pol rond die manschappen en als vanzelf
werd hij hun mascotte op de parades op het vliegplein van Oostakker-Lochristi en bij de
bevrijding op het Sint-Pietersplein in Gent.
Het verblijf op het kasteel was ondanks de oorlogsomstandigheden toch een soort
voorrecht: de ervaring van de natuur in het weidse park en van de schoonheid en adel
van het kasteelinterieur nestelde zich in zijn kinderziel, daar is Pol van overtuigd, net zoals
ook de belevenis met de Engelse militairen in hun uniform haar sporen heeft nagelaten .
Artistiek talent broeide al minstens een paar generaties in de familie Verheylezoon: Pols
vader was bouwkundig tekenaar, eerst in Brussel, na de oorlog in Gent, en was evenals
een tante afgestudeerd aan de Koninklijke Academie te Gent; g rootvader Jozef was
behalve leraar wiskunde ook een getalenteerd pasteltekenaar. Familiale banden met
Maldegem had Pol langs moederszijde: grootouders Pierre en Margriet, zopas vernoemd,
waren respectievelijk van het Vossenhol en de Kattenhoek afkomstig .
I n 1 950 ging het gezin Verheylezoon zich vestigen in Gent op de Kattenberg, nadien aan
de Coupure en nog later op Ekkergem. Pol bezocht de oefenschool, waar leerkrachten
in-opleiding van de normaalschool Ledeganck over de vloer kwamen. Uit die tijd al
dateren bijzondere contacten m,et het artistieke milieu, o.m. met August Bal die in de jaren
'50 van vorige eeuw een programma leidde omtrent creatieve expressie en kunstzinnige
vorming in het onderwijs. Zijn echtgenote Eva, o.m. bekend van jeugdtheater de
Kopergietery, introduceerde Pol later in het milieu van de podiumkunsten.
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Artistiek fenomeen.

Het was de bedoeling dat Pol Verheylezoon zijn humaniora zou volgen aan het atheneum
op de Ottogracht, maar zelf had hij daar een andere kijk op. H ij liet er zich weldoordacht
zakken om zijn zin door te drijven en een kunstenaarsopleiding te gaan volgen. Hij haalde
zijn slag thuis. De school werd Sint-Lucas, een 'tsjevenschool' weliswaar, maar met een
zeer degelijke opleiding. Tijdens het laatste jaar van zijn scholing daar kreeg Pol dankzij
een studiebeurs het voorrecht decoropbouw te kunnen leren bij atelier I ris in Parijs.
Een eerste opgemerkte realisatie waarin hij mee de hand had, was de stand van de
studenten van de Sint-Lucasscholen in het Belgisch paviljoen op Expo '58.
In 1 962 behaalde Pol het diploma Sierkunsten en Grafiek; daarbovenop verwierf hij via
avondlessen het diploma Binnenhuisinrichting. Afgestudeerd, werd hij nagenoeg meteen
opgeroepen voor zijn legerdienst. Hij kwam terecht in de ordonnanceschool van de Sint
Janskazerne in Doornik met de bedoeling er een vorming tot onderofficier te volgen. "Men
had mij ook voorgesteld MP te worden, vanwege mijn postuur vermoed ik, maar ik zei dat
dat wellicht niet zo best zou l u kken omdat ik te graag uitging", zo becommentarieert Pol
de gang van zaken.
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I n de kazerne van Doornik startte hij een toneelgroep, waarvoor hij decors bouwde. Ook
kreeg hij het voor mekaar dat in '62 binnen de kazerne, waar veel mechaniekers werden
opgeleid, een Sint-Elooisfeest werd ingericht. "Men gaf er mij als erkenning een week
verlof voor . . . maar precies tijdens die week muteerden mijn compagnons, zodat het leek
of ik de aansluiting had gemist. Niettemin, in Lüdenscheid, mijn definitieve standplaats,
kreeg ik direct de ruimte en de kansen om mijn temperament uit te leven en mij n
creativiteit bot te vieren, en een van de eerste mogelijkheden die ik aangreep was die van

Drummer bij
"The hot fuzes"
tijdens zijn
legerdienst.

muzikant. Ik speelde er zowel contrabas als mondharmonica, drum als blokfluit. The hot
Fuzes heette ons orkest. Wat mij betreft, ging het er vooral ook om de clown te kunnen
uithangen. Binnen de kortste keren kreeg ik in de kazerne zelf opdrachten die in de lijn
lagen van mijn opleiding binnenhuisinrichting. Zo heb ik er zowel de kapel als de kantine
heringericht, en dat raakte blijkbaar ook elders bekend. Over zowat heel Duitsland waren
Belgische soldaten gekazerneerd en voor hun bonte avonden, bataljonsfeesten , voor de
optredens die er werden georganiseerd waren elektriciens, schilders, decorbouwers . . .
nodig. Precies voor dat laatste werd ik geregeld gevraagd. Ik kwam dus op veel plaatsen
en aan bezigheid had ik nooit gebrek. Ook voor de winkelketen Kaufhof heb ik daar
trouwens kunnen werken".
Onder het vertellen - we zitten in Pols atelier achter het stijlvolle huis op Strobrugge - heeft
Pol er een fotoalbum bijgehaald, en de beelden liegen er niet om: tijdens zijn legerdienst
heeft hij zich duidelijk geamuseerd. Bij het afzwaaien complimenteerde zijn bevelhebber
hem als "Perfecte soldaat, maar anti-militarist".
We zijn dan in de nog prille, maar toch al woelige sixties van de Viëtnamoorlog, de moord
op president Kennedy, van de doorbraak van zowel The Beatles als 'de' pil . . . , terwijl
nagenoeg iedereen televisie in huis heeft: gebeurtenissen, wendingen en evoluties die
geen mens onberoerd lieten.
"Eind 1 963 belde Frans D'Aubioul van de Grand Café, een neef van mijn moeder, naar
mijn grootmoeder Margriet met de vraag of ik misschien zin zou hebben om in Maldegem
aan de tekenschool te beginnen. Daar was namelijk een plaats open in opvolging van
meester De Lobel. I k slaagde voor het examen en startte er samen met architect H ubert
Rieder uit Gent, die meneer Kreet opvolgde als leraar voor de architectuurvakken en die
later directeu r van de school zou worden. Als kersverse leerkracht was mijn eerste grote
opdracht het organiseren van een beeldenparcours in het Sint-Annapark ter gelegenheid
van 1 00 jaar Tekenacademie Maldegem. Het park was voor ons letterlijk 'den hof' , want
de tekenschool resideerde toep in het kasteel . In de tentoonstelling was werk te zien van
studenten uit verschillende academies. Ze zijn daar voor Echo komen filmen; de beelden
waarbij we pastoor Van Overbeke geconcentreerd vier keer rond een naakt zien gaan, zijn
niet zo lang geleden nog heruitgezonden".
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Omwille van die lesopdracht is Pol ook in Maldegem komen wonen. "Eigenlijk op
aandringen van Jean Tytgadt, toen gemeenteraadslid. I k ging dus op logement bij Frans
D'Aubioul boven de G rand Café. Daardoor is het ook dat ik veel onder het volk kwam en
in Maldegem heel veel mensen leerde kennen".
Op de Tekenacademie trof Pol ook zijn toekomstige echtgenote Christiana, met wie hij in
1 965 trouwde. In 1 972 werd een zoon Pol geboren - Pol junior - die ondertussen ook al
enkele jaren het huis uit en gehuwd is.
Veertig jaar lang was Pol Verheylezoon het gezicht van de Maldegemse Tekenacademie.
Dat is als u itdrukking geenszins overdreven : hij werd immers met de Tekenschool
vereenzelvigd.
Ten tijde van zijn aankomst in Maldegem waren er een voorbereidende afdeling, een
afdeling bouwkundig tekenen en een afdeling sier- en schilderkunst. Die laatste was het
domein van Jef Van Maldegem, met wie Pol bijzonder g raag heeft samengewerkt en aan
wie hij nu nog met ontroering terugdenkt. "Jef was een zeer warmhartige mens, die een
buitengewoon pedagogisch talent bezat om zijn studenten op sleeptouw te nemen, te
boeien en vooral te leren kijken".
Pol kreeg de voorbereidende afdeling toegewezen. I n het academiejaar 1 971 -72, toen de
tekenschool pas naar het gewezen hospitaal in de Mevrouw Courtmanslaan was
verhuisd, had hij er, haast onvoorstelbaar, tot tachtig leerlingen onder zijn hoede. "Ik heb
er deuren afgevezen en op schragen . gelegd om toch maar werktafels voor de kinderen
te hebben . In de m u ren mochten geen punaises, maar een onversierd lokaal, zoiets kan
je niet maken in de jeugdafdeling van een kunstacademie. I k heb de kinderen dan maar
direct op de wanden laten schilderen. Die schilderingen rond het thema circus zijn er
jarenlang op gebleven".
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Pol Verheylezoon als titularis van de voorbereidende afdeling van de Maldegemse Tekenacademie, ca. 1 975.

I n de jaren '60 en '70 werden van hogerhand behoorlijk wat veranderingen en
hervormingen doorgevoerd in het kunstonderwijs. Ze leidden er ondermeer toe dat voor
de cursussen wiskunde, recht, kunstgeschiedenis . . . gespecialiseerde leerkrachten
werden aangesteld. De voorbereidende afdeling evolueerde naar een jeugdatelier en Pol
werd titularis van de afdeling Sierkunsten en Toegepaste G rafiek.
Nog in het jaar van zijn debuut in Maldegem, 1 963, kwam Pol - alweer in het G rand Café
- in contact met Georges De Meyere van de toen gereputeerde Maldegemse firma in
kruideniers- en koloniale waren. Die zocht iemand voor winkeldecoratie en publiciteit, en
zo kon Pol aan de slag als personeelslid van dat bedrijf. Ondertussen werkte hij ook als
zelfstandig etalagist en letterzetter.
Tien jaar later, in 1 973, kreeg Pol de kans docent te worden aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten te Gent, n u Hogeschool Gent departement Academie, en wel in de
afdeling Toegepaste Kunsten, die mettertijd specialiseerde naar Driedimensionale
Vormgeving. Dat hield o.m. decor- en standenbouw, design en industriële vormgeving
(meubels, auto's . . . ) in. Omdat het stadsbestuur er toentertijd op stond dat zijn
personeelsleden, dus ook de lesgevers aan de stedelij ke academie, in Gent zouden
wonen, had Pol gedurende een tiental jaren zijn domicilie én een atelier in de
Vrouwebroersstraat, het Patershol zeg maar.
Zowel in Maldegem als in Gent ontwikkelde Pol Verheylezoon initiatieven en nam hij deel
aan projecten, al dan niet met zijn studenten.
In Maldegem is hij in het voorjaar van 1 965 medestichter van kunstenaarsgroep XENO
met daarin Albert De Coninck, Johan Smitz, Nest Martens, Alfonsine Bekaert, Paul Van
de Winckel, Elise Lamote, Magda Van den Abeele, Polliet Laureyns en Willy De Vriendt
uit Aardenburg. Ze organiseren in de volgende jaren een reeks g roepstentoonstellingen

Kunstenaarsgroep Xeno en genodigden bij de opening van een tentoonstelling in galerij 't Gangske.

Uit de "blauwe periode".
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Pop-art

Boven en midden:
Cadaques
uit de reeks "Rondomdali".
Onder: Uit de reeks "Schots en scheer'.

i n Maldegem en doorheen het Vlaamse land. I n 1 970 wordt in een zaaltje palend aan de
woning van koster René Verhaeghe en te bereiken via een doorgang i n de Boudewijn
Lippensstraat, galerie 't Gangske geopend. Xeno houdt er zijn lustrumtentoonstelling.
De g roep krijgt wat te lijden onder de prerogatieven van een paar Nederlandse leden,
vandaar dat enkele Zeeuwen apart de g roep Sincfala oprichten. Pol is dan evenwel ook
al geëngageerd bij 't Artiestje, een vereniging die met jongeren ondermeer rond carnaval
bezig is. Als na tien jaar 't Gangske stopt, vindt 't Artiestje een stek bij Adrienneke van de
G ouden Leeuw. In galerij De Wip die er wordt ingericht, gaan tal van kunsthappenings
door. 't Artiestje tekende ook voor een g rote retrospectieve tentoonstelling van Jef van
Maldegems werk in september 1 982.
Binnen het tienjarig bestaan van de groep werd de knappe legende van Rietje Koane
gecreëerd rond Pols boemelvriend Hendrik Van de Velde. Bedenker van het verhaal was
Hendrik Van de Rostyne. Een bronzen beeldje van Rietje, in feite de verzwegen
tweelingbroer van de latere keizer Karel, werd begin december 1 977 in de bouwput van
de building achter het Maldegemse gemeentehuis gevonden. De boreling was destijds in
Maldegem achtergebleven en toevertrouwd aan de zorgen van Rie van 't Veldeken,
kanensmelter en alchemist. Het beeldje bleek de wonderbaarlijke eigenschap te hebben
af en toe bier te stroelen. In 2000 werd een g rotere versie e rvan opgesteld aan het Oud
Schepenhuis in de Marktstraat.
Parallel met 't Artiestje acteerde toneelgroep 't Astridje, waarvoor Pol decors bouwde en
de grime verzorgde.
Pol Verheylezoon was ook de stuwende kracht achter de v.z.w. PROMAC, op 1 mei 1 984
opgericht om de belangen van de Maldegemse Tekenacademie te steunen en contacten
met andere kunstacademies te stimuleren. Dankzij de financiële inbreng van sponsors,
vooral gevonden onder de Maldegemse middenstand - waaronder flink wat oud-leerlingen
-, konden een aantal succesvolle tentoonstellingen gerealiseerd worden, ondermeer over
de opgraving van het Romeins kam p op Vake in januari 1 986, enkele maanden later met
werk van de G roningse kunstenaar Jan van der Zee. In september van hetzelfde jaar
werkten Promac en de Academie mee aan de Kanunnik Andriesherdenking. Daarnaast
steunde Promac studiereizen en de aankoop van een zeefdrukinstallatie voor de
Tekenacademie.
B u iten zij n leraarsopd racht werd Pol gevraagd voor het in richten van villa's,
appartementen en winkels. Hij maakte decors voor het NTG en het Ballet van Vlaanderen,
werkte zowat twintig jaar samen met Theater Taptoe waar h ij ook lange tijd
ondervoorzitter van de beheerraad was, werkte voor of met Leen Persijn, Freek Neirynck,
Luk De Bruyker, Gene Bervoets . . . Eén van zijn specialiteiten waren decorelementen in
piepschuim, die hij na de eigenlijke vormgeving zo beschilderde dat er echte trompe
l'oeileffecten uit resulteerden . Raakpunten tussen literatuur en beeldende kunst trof Pol
ook bij Honest Arts Movement of kortweg HAM, de interdisciplinaire groep die in 1 974
werd opgericht met als g rote p romotor Louis Paul Boon. Het leidde tot
g roepstentoonstellingen met ondermeer Camille D'Havé, Roger Serras, Jan Burssens,
Cyr Frimout en Simon Vinkenoog.
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En dan de stoeten. I n feite dateert Pols eerste ervaring daarmee al uit zijn studententijd,
toen in 1 959-60 in Ledeberg voor de Ajuinmarktfeesten een ontwerpwedstrijd werd
georganiseerd tussen Sint-Lucas en de Academie. Voor de uitbeelding van de legendes
van Lohengrin en Faust sleepte Pol de 1 ste prijs in de wacht.

De volledige organisatie van een stoet kreeg hij in 1 973 op zijn schouders, en wel in
Maldegem toen men daar een beroep op hem deed voor de Verbroederingsstoet. Op de
eerste vergadering daarover in de Gilde was August Bal uitgenodigd. Die zei "Pol , gij gaat
dat wel doen hé?", en Pol deed het.
Ter gelegenheid van 1 50 jaar België verzamelden in 1 980 op het Sint-Pietersplein in Gent
tientallen reuzen voor een parade, die zou bijgewoond worden door koning Boudewijn en
koningin Fabiola. Pol had een paar van die reuzen gerestaureerd en het hele plein
beschilderd.
Opzienbarend was de Sagen- en Legendenstoet 'Al onder de weg van Maldegem' van
1 988, door Pol opgedragen aan zijn echtgenote en zoon "voor zijn 25 jaar Maldegemnaar
zijn". Het concept en de regie waren van Pol Verheylezoon , die in de stoet ook zichzelf
als reus opvoerde. Voor de ontwerpen van de zestien wagens stonden zijn 4 de_
jaarsstudenten uit Gent in. Naderhand noemde Pol het wel eens de "zagen- en
ellendestoet" omdat hij voor een aanzienlijk deel ook zelf had moeten instaan voor het
ronselen van sponsors en het werven van fondsen.
Voor de Herdersstoeten in de jaren '80 ontwierp hij kostuums en wagens en nam hij op
de koop toe ook nog de regie op zich . Voor Wingene regisseerde hij in opvolging van
Frans Vroman meerdere keren de Bruegelstoet. Bij de derde editie onder zijn leiding,
1 995, feliciteerde de Japanse kunsthistorica en Bruegelspecialiste professor Yoko Mori
Pol ermee omdat hij ziel en ideeënwereld van Pieter Bruegel wist om te zetten in
geacteerde levende taferelen. Voor het Permekefeest op het Klein Strand van Jabbeke,
halfoogst 1 992, verzorgde Pol de scenografie en de regie; hij ontwierp in 1 996 twee
reuzen ter gelegenheid van 950 jaar Moorsele, regisseerde in 2000 de Keizer Karelstoet
in Gent, concipieerde in 2005 een reconstructie van de intocht van koningin Wilhelmina
i n Ede na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog . . .

Pol ontmoet Pol in de Sagen- en Legendenstoet, 1 988.

Maquette van een graszoïde.

Bedreigd landsch p.

Een karakterkop, gevraagd voor vele typetjes
C CRIATURAS

Decorstukken voor NTG.

Op nog een derde, overigens heel aparte manier benaderde Pol het landschap, en wel
onder de vorm van land art. in de zielloosheid en steriliteit van de effen grasvlakten die
ruimteplanners vaak voorzien tussen de grootstedelijke appartementenblokken in, bracht
hij dynamiek door er een ruimtelijke dimensie aan toe te voegen. Met graszoden,
aangelegd op geometrische volumes van aarde, maakte hij graszoïden, levende en
levendige elementen in het stads- of industriële landschap. Dergelijke graszoïden
kwamen tot stand langs de Watersportbaan in Gent, in en bij de Sint-Baafskerk in
Aardenburg , bij galerij Dhondt-Dhaenens in Deurle, in het Beeldenpark van de gemeente
Axel, op het industrieterrein in Maldegem. Ook in het Sint-Annapark te Maldegem werkte
Pol een bescheiden land-artproject uit met als middelpunt een passer.
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Het spreekt voor zich dat dergelijke levende kunstwerken enige zorg vragen, zoals
maaien of voorzien van water, en precies op dat vlak laten openbare besturen het wel
eens afweten . Dát en het feit dat het gebrek aan sponsors en geldmiddelen de realisatie
van g rootschalig uitgewerkte graszoïden belemmert, is een van Pols ontgoochelingen op
artistiek gebied.
Ook met nog andere niet-alledaagse projecten haalde Pol de pers, zoals in 1 985 met de
creatie van een bewegende robot-foetus in de couveuse voor de EOS-stand op Flanders
Technology, of de creatie van realistische beelden, afgietsels in polyester van studenten,
bestemd voor het Wapen- en Gerechtsmuseum, in de volksmond de folterkamer van het
Gravensteen in Gent. Voor het Romanov-gedenkteken in Moskou maakte Pol in opdracht
van de firma Aelbrechts-Maes uit Gent de gekroonde dubbelkoppige adelaar in verguld
brons, "mijn verste realisatie", aldus Pol. "Van de maquette zijn vijf exemplaren gemaakt,
waarvan onder meer Boris Jeltsin er een had".

Het meer dan manshoge embleem van de Romanov dynastie, bestemd voor het Rode
Plein in Moskou, en de maquette.

Het merendeel van de realisaties tot hiertoe opgenoemd, sluit aan bij Pols specialisme,
de toegepaste kunst. Die is doorgaans functioneel en m oet voldoen aan de
verwachtingen van een opdrachtgever, die op een origineel en geïnspireerd resultaat
rekent. Veel werk van die aard, zoals theaterdecors of reclameontwerpen , heeft een
tijdelijk karakter. Hoe dan ook, toegepaste kunst is een beetje het stiefzusje van de vrije
beeldende kunst. Toch liet Pol Verheylezoon zich ook op dat laatste vlak niet onbetuigd.
In die discipline kon hij op de meest ongedwongen en authentieke manier kunstenaar zijn
en zijn persoonlijkheid, denk- en gevoelswereld uiten. Via schilderijen en grafiek, in
openlucht of in het atelier tot stand gekomen, brengt hij tot uitdrukking wat hem beroert of
ontroert, ergert of tot rust laat komen .
Met zijn werk behaalde Pol diverse prijzen e n eervolle vermeldingen. Individueel of i n
groepsverband stelde hij e r behalve o p tal van locaties in eigen land (Aalter, Gent, Sint
Niklaas, Sint-Martens-Latem, Ligny, Kuurne . . . en uiteraard Maldegem) ook mee tentoon
in Nederland, Duitsland en Spanje.
In die productie, die honderden schilderijen en tekeningen omvat en dikwijls in
thematische reeksen is opgevat, heeft zich natuurlijk een evolutie voorgedaan. Wat Pol
schilderde toen hij in Maldegem debuteerde, noemt hij zijn "blauwe periode". Ze eindigt
rond 1 968-70. Later aan de academie evolueerde zijn werk naar de pop-art toe. De
zuivere abstractie heeft Pol nooit erg aangesproken, het landschap daarentegen heeft
hem altijd geïnspireerd. Zo wekten vakantiereizen bij hem de liefde voor het Spaanse
landschap, in het bijzonder het dorp en de streek waar Dali werkte: Figueres, Cadaques,
Port Lligat nabij de Costa Brava. Vanaf de jaren '70 resulteerde dat in grafisch - en
schilderwerk onder de titel R �ndomdali .
Tegenwoordig fascineert hem zeer het Schotse landschap. Het overweldigt hem , net als
trouwens heel de cultuur van Schotland. Nergens anders ervaart hij zo intens hoe
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volmaakt de harmonie kan zijn tussen de ongetemde natuur van water, rotsen en bossen
en de mystiek van nevelig grasland, oeroude dorpen en kasteelruïnes. Ook die
i m p ressies i n s p i re ren hem tot een ondertussen reeds i n d ru kwekkende serie
landschapsschilderijen.
I s de schoonheid van het landschap voor Pol Verheylezoon de drijfveer tot een
realistische weergave e rvan, een heel andere benadering zien we wanneer hij het
weergeeft vanuit zijn ergernis over de manier waarop het in naam van vooruitgang en
efficiëntie op g rote schaal gedegradeerd en verminkt wordt. Die ergernis gaf aanleiding
tot een reeks tekeningen en schilderijen waarin als een dreigend signaal jalons en
pijlrechte lijnen opdoemen die voorspellen hoe de natuur of het organische landschap zal
doorsneden en uiteengereten worden. Ondermeer tegen de aanleg van de expresweg
Antwerpen-Zeebrugge heeft Pol via kunst zijn protest en engagement geuit.
Het steeds weer terugkeren naar het landschap waarin hij de echo van zijn ziel of gemoed
herkent, toont aan dat Pol innerlijk een gevoelige, soms zelfs weemoedige natuur is.
Innerlijk, terwijl zijn uiterlijk voor velen als extravagant en zelfs ruig overkomt.
Dat voorkomen l igt er ontegensprekelijk mee aan ten grondslag dat de goegemeente hem
als een 'artiest' beschouwt en ook zo noemt. Een brede walrussnor, overgaand in
bakkebaarden, een paar oorri ngen die h ij al had lang voor piercings een rage werden, een
borsthanger met schildpad - cadeau van Lutgarde De Lille - . . . ze behoren tot Pols
verschijning, om niet te zeggen tot - zijn imago en zijn identiteit, of nog: tot Pol als
fenomeen. Dat hij daarmee als excentriek kan overkomen stoort hem niet. Die
ornamenten zijn niet bedoeld om te choqueren. "Waarom zou ik ? Elk daarvan heeft een
achtergrond en een betekenis. Een oorring bijvoorbeeld, refereert voor mij naar zowel een
zeeman als een zigeuner. Een schildpad is _in veel exotische culturen een symbool
vruchtbaarheid . . . "
Dat Pol i n het oog spri ngt valt niet te ontkennen. Precies daardoor werd hij als type
gevraagd voor verscheidene performances, fotosessies en videoclips in de meest diverse
rollen. Zo acteerde h ij als witte Kerstman, piraat van Bellewaarde, beul in het
G ravensteen, champetter in de Courtmansherdenking in Maldegem. Pol figureerde als
leraar van Vincent van Gogh in een televisiereeks over deze schilder, naast Julien
Schoenaerts in de rol van directeur van de academie, hij acteerde in een videoclip van
Super Club.
I nnerlijk en uiterlijk, ze vormen een dualiteit die ook in Pols werk aan te treffen is als kracht
en tederheid, lyriek en cerebraliteit. "Een barokke natuur in een geometrisch keurslijf'
schreef een recensent. Pol Verheylezoon is een non-conformist, recht voor de raap,
schijnheiligheid brengt hem aan de kook. Hij is voor alles een gedreven mens. Zijn werk,
of het nu charmeert dan wel confronteert, getuigt van visie, lef en kundigheid en van een
onwaarschijnlij k veelzijdige creatieve geest.
"Als ik er zo op terugkijk" zegt Pol, die ondertussen al een vijftal jaren op pensioen is, "dan
weet ik niet wanneer ik het allemaal gedaan heb". Voor ons is het een nog groter raadsel.
Hoe dan ook, echt op rust is hij nog niet. We vernoemden al zijn fascinatie voor Schotland
en de aanzet die dat geeft tot schilderen, maar ook andere dingen blijven hem opeisen.
Zo zien we Pol sinds jaren regelmatig rondtoeren in een jeep en in legeruniform. "Het
heeft wellicht te maken met de ervaringen in mijn prilste kindertijd. Een blijk van dank is
het voor onze bevrijders", aldus Pol. "In uniform, maar . . . " - dat benadrukt hij "ongewapend".

Twintig jaar lang was hij ondervoorzitter van Yeomanry, een g roep die met oldtimer
legervoertuigen ondermeer deelneemt aan herdenkingen van de bevrijding, tot in
Normandië toe. Dat daarbij niet altijd de strengste militaire discipline moet heersen , mag
blijken uit het feit dat Pol in Normandië de titel - of past hier beter g raad? - van Général
Calvados kreeg toegekend.
Op onze vraag hoe Pol , die zelf enkele jaren voorzitter was van de Maldegemse
cultuurraad, het gemeentelijke cultuu rbeleid inschat, reageert h ij met gemengde
gevoelens. "In de cultuurraad ontbreekt het aan mensen met een p rofessionele vorming
en een ruime achtergrond. Al zeker veertig jaar vraag ik om een volwaardige
tentoonstellingsruimte. Enkele vierkante meters in de hal van Den Hoogen Pad zijn van
die nep- of noodoplossingen die niet echt kunnen voldoen . Steeds wekt dat het gevoel:
ruim plaats voor iets anders. De gemeente zou ook een beter aankoopbeleid van kunst
moeten hebben en daarvoor mensen aanspreken die de kunstwereld kennen. Dingen als
een tijdelijke beeldententoonstelling zijn verdienstelijk, maar wat de gemeente daarvan
overneemt of aankoopt is lang niet altijd gefundeerd en steunt soms op dubieuze
argumenten, gesteld dat die er al zijn". Waarvan akte.
Een volwaardige tentoonstellingsruimte, het klinkt als toekomstmuziek. Waar men onzes
inziens echter niét moet op wachten, is een brede retrospectieve 'Pol Verheylezoon'.
Maldegem is dat zonder meer verplicht aan de man die veertig jaar lang de oudste nog
bestaande gemeentelijke onderwijsinstelling schraagde, publiek van ver buiten de
gemeentegrenzen naar Maldegem wist te halen , i n de lokale cultuurraad met gezag en
kennis van zaken kon spreken, binnen de gemeente de meest veelzijdige en belangrijkste
beeldend kunstenaar van de voorbije vijftig jaar was of beter, is. Ten overvloede verdient
hij het dit zelf nog te mogen beleven.
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Koenraad De Ceuninck

Inleiding
Deze 'Donkse' bijdrage aan het vijftiende jaarboek van het Ambacht Maldegem wil kort
het eeuwfeest van de Donkse parochie in 1 983 in herinnering brengen . We waren al enige
tijd op zoek naar een manier om dit te doen en het beste leek ons een speurtocht naar
enkele goede foto's uit die periode. Uiteindelijk vonden we bij Willy Cockhuyt wat we nodig
hadden. H ij nam in het feestweekend van 4 en 5 juni 1 983 foto's, die door de jaren heen
goed bewaard bleven. We brengen hier daarom een bescheiden fotobijdrage van dit
eeuwfeest. De collectie bevatte echter meer dan enkel foto's van het eeuwfeest. We
vonden ook meerdere dorpsgezichten van Donk, anno 1 983, genomen vanuit de toren
van de Sint-Jozef kerk. Wij confronteren deze beelden met recente foto's genomen in
oktober 2009. De evolutie in het centrum van Donk en het omliggende landschap in de
laatste 26 jaar is duidelijk merkbaar. U iteraard willen we hierbij Willy Cockhuyt van harte
danken voor het ter beschikking stellen van zijn foto's.
Over het ontstaan van de Donkse parochie

. . .

1 883

Over de geschiedenis van de Donkse parochie werd precies tien jaar geleden, in het
vijfde jaarboek van het Ambacht Maldegem, een uitgebreide bijdrage geschreven door
Paul De Ceuninck. Het heeft dan ook weinig zin het ontstaan van de Donkse parochie hier
opnieuw integraal te beschrijven . Toch staan we kort even stil bij de stichting van de
parochie, vooraleer over te gaan naar de foto's van het eeuwfeest.
De parochie Donk werd gesticht aan het einde van de 1 9de eeuw. Toch zou het een lange
weg worden vooraleer er in Donk, net als in Kleit in 1 857, sprake was van een
volwaardige parochie. Donk kreeg zijn eerste pastoor in 1 876 in de figuur van E . H . De
Swaef. Aan die aanstelling was echter heel wat voorafgegaan. Al in 1 871 hadden de
Donkse i nwoners in een brief aan het Maldegemse gemeentebestuur te kennen gegeven
dat ze zowel een kerk, een pastorij, een school als een woonhuis voor de koster wilden
bouwen. Een jaar later richtte men een gelijkaardige brief naar het bisdom in Gent. Op die
manier kwam de administratieve molen tenminste op gang, maar een volwaardige
parochie was er nog lang niet. Er kwam tegenwind uit andere hoeken van de gemeente,
die vreesden voor de maatschappelijke en economische gevolgen van de oprichting van
een nieuwe parochie.
. .

Een eigen zelfstandige Donkse parochie betekende immers een afscheiding van de
parochie Maldegem. Uiteindelijk zou men er toch in slagen om zowel de kerkelijke als de
Links: De Donkse parochiekerk was voor de gelegenheid versierd met vlaggen en 's avonds zelfs prachtig verlicht.
Ook de jaartallen 1 883-1983 waren duidelijk aangebracht.
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burgerlijke overheid achter zich te krijgen . De kerkfabriek van Maldegem gaf een gunstig
advies in december 1 872 en ook het Maldegemse gemeentebestuur stemde uiteindelij k
in met de oprichting. Hiermee had Donk dan wel een eigen parochie, maar geen pastoor
en evenm i n een kerk.
Op een eigen pastoor was het wachten tot in 1 876 toen E . H . De Swaef werd aangesteld.
Tegen die tijd was de pastorij af en was er een voorlopig kerkje gebouwd vlakbij de
pastorij. De voornaamste opdracht van pastoor De Swaef bestond erin de parochie Donk
vorm te geven en verder uit te bouwen. Er werd een kerkraad opgericht die in mei 1 877
voor de eerste maal bijeenkwam. De grootste uitdaging voor pastoor De Swaef was
echter de bouw van een nieuwe kerk.
Ook dit dossier kende een lange geschiedenis. Alles begon echter met het kosteloos ter
beschikking krijgen van de gronden waarop zowel de kerk en de pastorij zouden gebouwd
worden. U iteindelijk stelde de adellijke familie della Faille d'Huysse deze gronden ter
beschikking aan de Donkse gemeenschap onder de vorm van een cijnsgrond. Pas in
1 926 zou de volle eigendom overgaan naar de Donkse kerkfabriek bij notariële akte. Maar
er was meer nodig dan gronden alleen om een kerk te bouwen. Ook financieel moest men
het plaatje rond krijgen. Zowel de provincie als de staat kwamen financieel tussen,
evenals het bisdom van Gent. Echter, ook de Donkse bevolking en pastoor De Swaef
moesten ervoor zorgen dat er voldoende geld voorhanden was. De officiële toestemming
om over te gaan tot de bouw van een. parochiekerk in Donk kwam er uiteindelijk met het
Koninkl ij k Besluit van mei 1 877. De eerstesteenlegging had kort daarop plaats in
september 1 877. Al snel was er sprake van een 'reusachtige parochiale bouwwerf'.
Talrijke Donkenaren hielpen· met het aanslepen van de bouwmaterialen tot het bakken
van de stenen voor de pilaren en de binnenmuren. De bouwwerken stonden onder leiding
van de Gentse architect Hoste.
De werken vorderden zodanig vlot dat men al in de zomer van 1 878 het dak boven het
koor kon beginnen leggen. Een jaar later, in mei 1 879, kreeg E . H . De Swaef toestemming
van de bisschop om de kerk in te zegenen. De plechtige inwijding van de kerk zou
uiteindelijk pas gebeuren in 1 883. Op maandag 4 juni 1 883 werd het gebouw plechtig
ingewijd door Mgr. De Battice, hulpbisschop van Mgr. Bracq, bisschop van Gent.
Op een eigen begraafplaats zou de parochie nog één jaar moeten wachten. Tot dan
werden de Donkse overledenen begraven in Maldegem. Nadat pastoor De Swaef de
nodige geldmiddelen had verzameld, werd de grond aangekocht waar tot. op heden de
Donkse begraafplaats is gevestigd. De begraafplaats werd ingewijd door E.H. deken
Foubert van Eeklo op 26 december 1 884.
Over het eeuwfeest van de Donkse parochie
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1 983

1 883 - 1 983, de Donkse parochie bestond 1 00 jaar en zou deze gebeurtenis niet
onopgemerkt laten voorbij gaan. Er werd onder het voorzitterschap van schepen Paul De
Ceuninck een eeuwfeestcomité opgericht dat als taak had een feestprogramma op te
stellen voor het feestweekend van 4 en 5 juni 1 983. Op zaterdag 4 juni hield men de
feestel ijkheden al bij al beperkt. In de jongensschool werd er om 20 uur een academische
zitting gehouden waarop de geschiedenis van de Donkse parochie uit de doeken werd
gedaan. De spreker van dienst was de heer Georges Van Vooren, de toenmalige

gemeentesecretaris van Aardenburg , met een bijzondere belangstelling voor de
geschiedenis van de grensgemeenten.
De volgende dag, op zondag 5 juni, werd er onder een stralende zon om 1 4.30 uur
verzameld aan de jongensschool. Vandaar trok men in stoet naar de kerk om er om 1 5
uur een pontificale eucharistieviering te kunnen celebreren. De stoet werd begeleid door
de Landelijke Rijvereniging Sint-Barbara en de m uziekmaatschappij Nut en Vermaak.
Verder was er een delegatie van het Maldegemse gemeentebestuur, een delegatie van
de Donkse klopperdans en ook tal van andere lokale verenigingen gaven present. De
Eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr. De Kesel, hulpbisschop van Gent, in
concelebratie met Hoogeerwaarde vader abt van de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge.
Verder waren ook E . H . Vereecke, deken in Maldegem, en E . H . Van Avermaet, pastoor i n
Donk, aanwezig. Om d e muzikale omlijsting van d e eeuwfeestviering i n d e versierde kerk
wat meer luister bij te brengen, had pastoor Van Avermaet, samen met zijn koster-organist
en zijn parochiaal koor, resoluut gekozen voor een G regoriaanse uitvoering, meerbepaald
de Paasmis 1. De dag werd om 1 6.30 u u r afgesloten met een receptie in de
jongensschool.
Enkele beelden u it de oude doos
Op de volgende bladzijden brengen wij u een reeks foto's die genomen werden in het
feestweekend van 4 en 5 juni 1 983. Telkens trachten we kort te beschrijven wie of wat er
op te zien is. Even verderop brengen we u tevens enkele vergezichten van Donk. Ook die
foto's werden genomen in juni 1 983, vanuit de torenspits van de neogotische kerk. Ze
tonen hoe het centrum van Donk en de omliggende g ronden erbij lagen in de vroege
zomer van 1 983. Wij confronteren die foto's bovendien met recente opnames die dateren
van oktober 2009. Daarbij werd er geprobeerd om de recente foto's vanuit nagenoeg
dezelfde hoek te fotograferen zodat de evoluties in het landschap van de laatste 26 jaar
duidelijk zichtbaar worden.

Mén had duidelijk niet alleen aandacht besteed aan de buitenzijde van de kerk. Ook de binnenkant,
met in de eerste plaats het altaar, was prachtig versierd met bloemen.
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Op de foto herkennen we, van links naar rechts,
E . H . pater Rommel, de vader abt van de Sint
Pietersabdij van Steen brugge en pate r
Goegebuer uit Knesselare.

E . H . pater Rommel in een gesprek met Mgr. De
Kesel tijdens de receptie op de speelplaats van
de jongensschool.

Op deze foto herkennen we E.H. pater Rommel en pater Goegebuer in gesprek met Germain, Cécile
en Ch ristine De Ceuninck.

E.H. Van Avermaet in gesprek met Bu rggraaf de Ghellinck en zijn echtgenote. Zijn familie schonk aan
de parochie Donk de gronden waarop zowel de kerk, de pastorij en het huis van de koster zijn
gebouwd. De eerste koster-onderwijzer R. Schietse, betrok het huis in 1 877 en verliet het in 1 885.
Vanaf toen vestigden de Zusters Maricolen van Deinze er een meisjes basisschool en een klooster.
Het klooster bleef bestaan tot in 1981. Het gebouw werd als bureau en klaslokaal bij de school
gevoegd.

Twee goede vrienden en leden van de kerkraad, Triphon De Brabander en Prosper De Deyne,
respectievelijk schatbewaarder en voorzitter, heffen het glas met de Donkse kloosterzusters. We
herkennen Zuster-directrice Josephine met twee mede-zusters.
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Tijdens de receptie op zondag gaf een groepje jonge klopperdansers het beste van zichzelf. Rechts
op de achtergrond herkennen we een delegatie van het Maldegemse gemeentebestuur die de
plechtigheden bijwoonde.

Op de foto herkennen we Almer Cockhuyt en 'bakker' Aimé Coene, nog nagenietend in het café bij
Margriet van een mooie dag. Beiden hadden zich, net als vele andere Donkenaars, ingezet om van
de viering van het eeuwfeest een groot succes te maken.

Boven: het centrum van Donk, juni 1 983. De nieuwe huizen in de wijk Paardekerkhof, Arnold Van
Maldegemlaan en Sint-Jansherenplein zijn al g rotendeels gebouwd. I n de verte zien we de Pastoor
De Swaeflaan. Op de voorgrond herkennen we in de Donkstraat (van links naar rechts) de woning
van Antoon Geirnaert, de woning van Cyriel Versluys (nu de winkel van Patrick Snauwaert), de
woning van Henri Cochuyt, het gewezen klooster, de schoolgebouwen en de woning van Gabriëlla
Roels. Uiterst rechts het verdwenen gemeentehuis van Donk. Op de voorgrond herkennen we de
woning van ldès François en de vroegere 'Schuttersgi lde', wat momenteel 't Pleintje is.
Onder: hetzelfde panoramisch gezicht naar het zuiden, 26 jaar later.
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Op bovenstaande foto herkennen we goed het vroegere 'gemeentehuis' van Donk. De laatste
bewoonster was Aline De Deyne, dochter van Cyriel De Deyne en Elisa Vannevel. Het café kreeg zijn
naam omdat er openbare verkopen en zitdagen van de belastingen plaatshadden. Bovendien kon je
er ook terecht voor het afhalen van een fietsplaat. Hoewel het gebouw al voorkomt op de kaarten van
Popp ( 1 860) , is het waarschijnlijk veel ouder. Uit documenten uit de 1 7de eeuw blijkt immers dat er
toen al sprake was van 'de herberg van Donck'.
Ook de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (opgemaakt op initiatief van graaf de
Ferraris van 1 77 1 tot 1 778) herinnert ons aan waardevolle historische elementen van eigen bodem.
De oude kaarten leren ons dat Donk tot aan de Belgische onafhankelijkheid in 1 830 een rijk beboste
plaats was, gelegen op een zandachtige landrug midden in een moerassig gebied. Door het ter
beschikking hebben van dit kaartmateriaal duiken nog diverse toponiemen op die betrekking hebben
op Donk of één van de buurgemeenten. Een mooi voorbeeld daarvan is de omgeving van de
Antwerpse Heirweg (de 'Alle Kerke Molen' zoals de volkse naam klinkt).
Het gemeentehuis van Donk werd uiteindelijk ges loopt in 1 988, en verdween op die manier uit het
vertrouwde dorpsbeeld. De apotheek van Geert Strybol en de slagerij van Tom Van de Vyver namen
de plaats in. Merk in de verte op de foto ook het torentje op van het Sint-Elisabeth ziekenhuis in
S ijsele.

Boven : zicht op de Heirweg, anno 1 983. Op de voorgrond zien we de hoeve van Jaak Vannevel, op
de achtergrond de serres van Maurits Roels.
Onder: hetzelfde zicht op de Heirweg, anno 2009. Ook langs de Heirweg kwamen er door de jaren
heen meerdere huizen bij. De serres op de achtergrond zijn verdwenen. Op de voorgrond herkennen
we in de Brezendedreef gemakkelijk de woningen van Arsène Coene, Elias Van den Bossche en
Jenny Paridaen.

Boven: de weg naar Sijsele, anno 1 983. We zien zowel het hof van Jozepha Neyt als op de
voorgrond dat van André Roels:
Onder: hetzelfde zicht 26 jaar later. Ook hier zien we dat er heel wat is bijgebouwd. De hoeve van
André Roels moest plaatsmaken voor nieuwbouw.

350

1

Boven: zicht op de Brezendedreef vanop de kerktoren. We zien links de pastorij, momenteel
bewoond door Dirk De Zutter. Rechts zien we de beide witte gevels van respectievelijk Paul en
Germain De Ceuninck. Links daarvan de woning van René Teugels en rechts die van Filip De
Brabander. Merk ook op dat de straat pas heraangelegd was.
Onder: hetzelfde zicht 26 jaar later. De groei van de bomen heeft ervoor gezorgd dat de pastorij en
de huizen aan de overkant nagenoeg onzichtbaar zijn geworden vanop de toren.

Boven: zicht op de Ziltedreef in 1 983. We herkennen makkelijk de huizen van Omer Jonckheere en
de gebouwen van Koen De Deyne.
Onder: zicht op de Ziltedreef in 2009. De grote bomen langs de Ziltedreef zijn ondertussen
verdwenen, terwijl er voor de rest maar weinig veranderd is.
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De Noordstraat in Maldegem bij het begin van de 20ste eeuw. Het is op deze plaats dat de de route lmpériale
begint. De gekasseide weg is hier vrij breed, ook de voetpaden waren met kasseien belegd. Bemerk rechts het
schilderachtige huisje van de familie van Fons Standaert. De wijk wordt hier het Molentje genoemd omwille van de
nabijheid van Vilders Molen aan de Molenberg.
·

Het grenskantoor.

De weg naar Nederland, vroeger de route lmpériale of de weg Maldegem-Breskens, bij de grensscheiding In Ede.
We kijken in de richting van Aardenburg. Links zien we het imposante douanekantoor. Deze opname dateert uit de
jaren twintig toen het verkeer per auto sterk toenam.

Hugo Notteboom

Het wegennet i n het Ancien Regime
Tijdens de Franse overheersing wordt bijzonder veel aandacht besteed aan goede
verbindingswegen. In heel het rijk worden nieuwe wegen aangelegd en bestaande
aangepast. Ontoegankelijke gebieden , vooral dan in bergstreken, worden dankzij enorme
inspanningen en de constructie van onmogelijk gewaande kunstwerken (bruggen,
viaducten) toegankelijk gemaakt.
Ook in onze regio wordt veel aandacht besteed aan de verbetering van het bestaande
wegennet, meestal uit militaire overwegingen. Tot aan de definitieve aanhechting van de
Verenigde Departementen bij Frankrijk in 1 794, is het met de communicatie binnen en
buiten het Meetjesland povertjes gesteld. Weliswaar ligt er een steenweg die Brugge over
Eeklo met Gent verbindt, maar verder treffen we er voornamelijk verharde aardewegen
aan. Slechts de bijzonderste straten in steden en dorpen en ook bij belangrijke
kruispunten en op- en afritten van bruggen ligt er (soms) enige bestrating, cauchien ende
passagen. I n Maldegem wordt er al i n 1 548 gesproken van "de ca/syde opde noort
straete"1 • De veel voorkomende toponiemen steentraete, steenbrugge, steendam,
steenduiker . . . , geven aan dat dergelijke stenen constructies eerder uitzondering dan
regel zijn. Niet zelden komen bruggen in de winter volledig onder water te staan, vandaar
dat ze voorzien worden van "goede stercke /eenen, baillen ofte teeckenerl'2•
Jaarlijks worden de hoofdwegen gecontroleerd door afgevaardigden van het Brugse Vrije,
en de lokale wegen door de schepenen . Na elke winter is vooral het vullen van de quade
gaeten, het planeren van het wegdek en het herdelven van grachten een steeds
terugkerend karwei . De eeuwig terugkerende putten worden gevuld met bundels rijshout
of fasseel waarop de aarde uit de grachten wordt geworpen en aangestampt. Over andere
middelen en materialen beschikt men niet. Voor de lokale wegen zijn het de aangelanden
die opdraaien voor de kosten, voor de andere wegen is dat de magistraat van de
desbetreffende lokaliteit.
In de middeleeuwen worden relatief weinig wagens gebruikt, paarden en ezels zijn ideale
rij- en lastdieren. De wagens çlie toch rijden, moeten allemaal dezelfde asbreedte hebben,
waardoor het in de gevormde karrensporen makkelijker is om vooruit te geraken - een
echte spoorweg als het ware - en er snelheden kunnen gehaald worden van wel 8 km per
uur.
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Op deze kaart uit de tweede helft van de 1 8de eeuw is duidelijk te zien dat de weg Brugge Maldegem is afgewerkt,
wat niet het geval is met het gedeelte voorbij Maldegem in de richting van Eeklo (RAG)

Pas in de 1 8de eeuw, onder de regering van de Oostenrijkse vorsten, worden veel
steenwegen aangelegd naar het voorbeeld van Lodewijk XIV, die Frankrijk al in de 1 7de
eeuw voorzien had van een goed wegennet. Deze pavés du rai zijn van groot strategisch
belang.
Toelatingen om in Vlaanderen steenwegen aan te leggen volgen elkaar in snel tempo op:
Brussel - Gent
Kortrijk - Menen
Kortrijk - Gent
Brugge - Blankenberge
Brugge - Kortrijk
Brugge - Torhout - Menen
Brugge - Oostende
Brugge - Gent
Die steenwegen zijn iets meer dan 5 meter breed, aan weerszijden ligt een aardeweg of
zomerweg van ongeveer 8 meter breed. Die zomerweg heeft niets te maken met het
seizoen, maar wel met de lastpaarden of sommierpaarden die van de weg gebruik maken.
Dat de aanleg van die wegen wordt goedgekeurd, betekent niet dat die er onmiddellijk
liggen. I n 1 773 zijn nog maar delen van de weg Brugge - Gent bestraat. Op een kaart van
het eind van de 1 8de eeuw is duidelijk te zien dat de kaarsrechte weg tussen Brugge en
Maldegem zo goed als afgewerkt is en dat tussen Maldegem en Gent nog niet veel is
gebeurd3• Enkel de dorpskommen van Eeklo en Waarschoot zijn geplaveid. Bij zijn
incognito bezoek in 1 78 1 aan Vlaanderen beklaagt keizer Jozef 1 1 zich over het feit dat hij
over een zandweg moet reizen en hij maant de magistraat van het Brugse Vrije aan de

weg direct aan te pakken. Tijdens een bijeenkomst in juli 1 783 in Maldegem verklaren de
Maldegemse en Adegemse notabelen dat ze tegen de bestrating van de weg zijn. Volgens
hen kan alle transport immers via de Hoge-en de Nederlieve gebeuren en Adegem zal
geen enkel voordeel bij die weg hebben. De Maldegemse schepenen houden geen
rekening met dit kortzichtige advies, want al in juni 1 78 1 hebben ze een verzoek
ingediend om die belangrijke verbindingsweg te verharden4• Onder Napoleon wordt den
Breeden Wegh eerst aangeduid als de verbinding tussen Oostende en Keulen en later als
de "Route lmpériale 156 Bruxelles à Nieuporf'.
Met de inlijving van de negen departementen bij Frankrijk op 1 oktober 1 795 begint een
periode van centralisatie en professionalisering. Voortaan worden de hoofdwegen door de
centrale overheid aangelegd, onderhouden en beheerd. De dienst Pants et Chaussées uit
Parijs stuurt gespecialiseerde ingenieurs, opgeleid aan de befaamde Eco/e des Pants et
Chaussées, naar alle departementen om wegen en kunstwerken in orde te brengen of te
houden. Onder Napoleon wordt bij decreet van 1 6 december 1 8 1 1 het wegennet in drie
categorieën ingedeeld:
1 4 nationale wegen die vanuit Parijs vertrekken ;
1 3 wegen die Parijs met minder belangrijke steden verbinden ;
202 wegen met een meer regionaal dan nationaal belang.
Wegen van eerste en tweede klasse worden onderhouden door de regering, wegen van
de derde klasse door de departementen5• Onder het Hollandse bewind wordt het
embranchement van Breskens naar Maldegem i n 1 81 6 in het " Tableau der groote
Communicatie van het Rijk''aangeduid als een onderdeel van de maritieme weg n r. 1 van
Leer naar Duinkerken6•
De verbinding Maldegem - Breskens
Begi n 1 804 komt de weg van Maldegem naar Breskens ter sprake. Onderprefect
Bazenerye van het arrondissement Eeklo laat prefect Faipoult van het
Scheldedepartement op 3 januari 1 804 ( 1 2 nivöse XI 1) weten dat er in zijn arrondissement
heel wat kan worden verbeterd aan het wegennet. Vooral de verbindingen met Zeeland
laten veel te wensen over. Steeds opnieuw worden de kusten ervan bedreigd door
Engelse oorlogsbodems, het gevaar voor een invasie langs die kant is reëel . Vandaar dat
het voor de verplaatsing van troepen, bijvoorbeeld vanuit Oostende, Brugge of Gent,
noodzakelijk is een aftakking te realiseren vanaf de steenweg van Brugge - Gent naar
Breskens. Die is niet alleen van militair belang, maar ook van g root economisch n ut.
Immers, door de nieuwe politieke constellatie kunnen Zeeuwse landbouwers hun rijke
graanoogsten niet meer kwijt in de noordelijke Bataafse republiek en zijn ze verplicht die
naar het zuiden uit te voeren. Maar daarvoor ontbreekt de nodige infrastructuur, vandaar
het pleidooi van Bazenerye1 .
Het kan geen toeval zijn dat enkele dagen later, op 1 O januari 1 804 (29 nivöse X I I ) , een
drietal notabele inwoners uit Zeeland eveneens pleiten voor betere verbindingen met
l'intérieur van het Franse keizerrijk. Het zijn burgemeester Risseeuw van Oostburg , J. J.
Benteyn, lid van de arrondissementsraad en C. A van Casteel , lid van de algemene raad
van het Scheldedepartement. Hun voorstel is "d'ouvrir une Route au un Canal de
communication de l'ls/e de Cfl.dsand avec l'lntérieur sans puiser dans Ie trésor pub/id'. Ze
willen een weg of kanaal aanleggen zonder daarbij een beroep te doen op de openbare
middelen. Hun brief wordt, met toestemming van Faipoult, direct aan de minister van
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Binnenlandse Zaken in Parijs verstuurd. Volgens
de appel lanten is Cadzand een van de
interessantste delen van het rijk, en dit niet alleen
vanuit militair of maritiem standpunt. Ook voor de
landbouw en de nijverheid is de streek van groot
belang. Het gebied ligt aan de monding van de
Schelde, waar zich verschi llende havens
bevinden van waaruit schepen gemakkelijk de
Noordzee kunnen opvaren. De havens wachten
op politiek gunstige tijden om opnieuw te kunnen
samenwerken "avec les établissements trançais
Zélande". Zeeland is, dankzij zijn vruchtbare
bodem en zij n voordelige ligging, de enige
graanschuur van Holland voor het bij Frankrijk
wordt aangehecht. Verschillende kanalen
verbinden het met het noorden, maar de regering
van de Bataafse republiek "fit combler tous les
mêmes canaux", waardoor uitvoer zo goed als
onmogelijk wordt en alle banden met het noorden
verbroken worden.

Cadzand maakt nu deel uit van de Franse republiek en daar ligt nu zijn toekomst. Deze
vruchtbare landbouwstreek is, zoals iedereen weet, een overwinning "que l'audace et
!'industrie de l'homme ont faites sur les eaux'. In dit op zee gewonnen land bestaat geen
enkele goede verbindingsweg en de lokale wegen zijn in de winter totaal onbruikbaar.
Gedurende meer dan acht maanden zijn de inwoners afgesloten van de buitenwereld en
ze kunnen zich slechts met veel moeite van het ene naar het andere dorp verplaatsen.
Met hun rijke oogsten kunnen landbouwers geen kant op en in de plaats van een
geschenk wordt die oogst een last. "Ge manque absolue de foute voie de communication"
met het binnenland is funest voor de landbouw.
Door de aanslepende zeeoorlog is het door "l'ennemi sans tol' onmogelijk wapens en
andere verdedigingsmiddelen over zee ter plaatse te brengen. Tijdens de wintermaanden
is het bovendien uitgesloten cavalerie naar Cadzand te sturen, om nog maar te zwijgen
over infanterie. Er moet kortom gezorgd worden voor een goede verbinding met het
hinterland, met "la nouvelle métropo!e" 0•
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Ook Maldegem blijft niet achterwege en bij een bezoek van prefect Faipoult op 9 juli 1 804
(20 messidor X I I ) biedt burgemeester Van der Donck hem een vertoogschrift aan om
Maldegem als vertrekpunt te nemen van de nieuw geplande verbinding9• Dit zal niet alleen
het algemeen belang, maar ook het belang van Maldegem dienen, "une faveur
inexprimab/e pour Ma/deghem et Aerdenburgh en serait infail/iblement Ie résu/taf'.
Maldegem is ook de kortste verbinding met Breskens op de weg van Gent naar Brugge.

L DEGE�I

(t.'rg

n.r a r

Holland)

U i tgave Delllle 1 9 0 9

In Maldegem volgt de weg de Noordstraat tot op het Molentje. Daar wordt de weg rechtdoor getrokken. Daarvóór
volgde men naar links de Oude Aardenburgse weg. Rechts de Moerhuizeweg, nu Molenberg.

Er zal "une poste aux Chevaux" worden ingericht waar de reizigers uit Brugge en Gent
goed ontvangen zullen worden. Samen met de pleisterplaatsen in Eeklo en Waarschoot
zullen de reizigers zich op een comfortabele manier tussen Gent en Brugge kunnen
verplaatsen . Het relais in Maldegem zal daarbij van bijzonder belang zijn voor de reizigers
naar het noorden10•
Het voorgestelde traject
Grosso modo ziet het traject van de Route lmpériale eruit als volgt. De weg begint in
Maldegem en loopt via de Noordstraat naar Strobrugge. Vandaar gaat het richting
Aardenburg , waar een tweetal kreken worden doorkruist tot aan de dijk van de
Bakkerspolder, die wordt gevolgd tot aan de G rote Kreek voor Oostburg . Van Oostburg
naar Schoondijke wordt de loop van een oud kanaal gevolgd, worden velden en weiden
doorkruist en een deel van een bestaande weg gevolgd. De weg zelf eindigt bij een
ponteau in Breskens11 •

Gent en Eeklo
De Gentse burgemeester merkt in een brief van 1 9 juni 1 808 op dat "la direction qu'on
·
donne à cette routfi' nadelig i ; voor de bevoorrading van de markten in zijn stad. Volgens
de burgemeester zal het veel voordeliger zijn de steenweg aan te leggen van Gent via
Evergem, Sleidinge, Kaprijke, Watervliet, IJzendijke en Schoondijke. Die verbinding is
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Een van de weinig bewaarde plannetjes met het tracé
van de nieuwe weg. We zien dat vanaf Strobrugge de
Waterstraat wordt gevolgd tot aan de Eeklose
Watergang en vandaar gaat het via de Grote
Boompolder naar Oostburg. (RAG)

korter dan die via Maldegem. Weliswaar moet er wat meer gekasseid worden, maar het
stadsbestuur is bereid dit zelf te bekostigen12• Merkwaardig, maar op dezelfde dag laat
burgemeester van Zele uit Eeklo zijn stem horen. Verschillende inwoners zijn bij hem hun
ongenoegen komen uiten over "la route pavée projetée" en menen dat de weg in Eeklo
moet beginnen. Heeft de voorganger van Van Zele niet al een plan in die zin ingediend?
Van Zele vraagt prefect Faipoult dan ook de gemeenteraad te mogen samenroepen om
over deze kwestie te beraadslagen voor zover "les réclamations puissent être utiles'�3•
Faipoult laat beide gemeentebesturen weten dat alle reclamaties tegen het geplande
traject volstrekt nutteloos zijn, daar het keizer Napoleon zelf is die dit heeft vastgelegd. Hij
laat daarbij de voordelen voor de economie en voor het transport van landbouwproducten,
artillerie en troepen prevaleren boven het particuliere belang1•.

Aardenburg
Op het oorspronkelijke traject komt de weg niet door Aardenburg, maar maakt via de
Waterstraat een wijde boog in noordoostelijke richting. Aardenburg "qui est à la vei/Ie de
perdre Ie peu de navigation qui lui était rest§' dreigt opnieuw uit de boot te vallen. In de
loop van 1 809 ontstaat er een drukke briefwisseling tussen de gemeentebesturen, de
onderprefectuur, de Conseil Général van het departement en de regering in Parijs om de
route lmpériale vooralsnog door Ede en Aardenburg te laten passeren. Het is vooral de
Aardenburgse burgemeester Kousemaker die daarop aandringt. Dit zal de verbinding met

Het oorspronkelijke tracé van de route
lmpériale geprojecteerd op de kaart
Vandermaelen (1 846 - 1 854). (met dank
aan Rudi Longueville)

de oostelijke kuststreek en met Sluis place de guerre zeker ten goede komen. Niet
alleen de kustgemeenten (Cadzand, Zuidzande, Retranchement. . . ) zullen ervan
profiteren,) maar ook Ede, Middelburg , Heille e. a. gemeenten zullen er wel bij varen.
Granen i n de haven van Aardenburg kunnen direct worden overgeslagen op wagens die
hun vracht via de nieuwe weg gemakkelijk naar het binnenland kunnen vervoeren. Ook
militaire transporten, "qui en effet sont très considérable journellemenf', zullen vlugger
verlopen. Niemand is gebaat met een weg van Strobrugge langs de Waterstraat en de
Bakkerspolder bij Oostburg.
-

-

Strobrugge Bakkerspolder
Een ander nadeel is dat in het oorspronkelijke voorstel verschillende dijken doorbroken
moeten worden, de weg door laaggelegen terrein loopt en er 2 nieuwe bruggen nodig zijn.
Ook kan in dit moerassige gebied 's winters meer dan één meter water staan . I ndien de
route door Aardenburg komt, dienen slechts twee dijken doorstoken te worden en als men
i n Strobrugge, rechtover de weg naar Ede, een nieuwe brug over de Lieve bouwt en de
bestaande, eeuwenoude weg volgt, zal dit bijkomende voordelen opleveren, "les
avantages qui en doivent résulter pour cette ville, remplacent au moins en partie ceux
qu'elle a perdu depuis quelq�s années'15•
Kousemaker nodigt onderprefect Bazenerye persoonlijk uit om vanaf Maldegem alle
mogelijkheden te onderzoeken. De onderprefect is echter ziek, heeft koorts en kan pas
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Uiteindelijk loopt de weg Maldegem - Breskens dan toch door Aardenburg en gaat via Draaibrug naar Oostburg,
Schoondijke en Breskens. Vanaf Draaibrug is er ook een verbinding met Sluis.

op 29 november 1 808 de situatie ter plaatse bekijken. De kortste verbinding loopt
inderdaad van Strobrugge tot aan de Beoosteredewatergang en zo naar Oostburg, maar
dat gebied staat bijna bestendig onder water. De dijk van de Grote Boompolder zal op niet
minder dan 5 plaatsen doorstoken moeten worden.
Van Strobrugge via Ede naar Aardenburg volgt de weg "la petite rivière d'Eede ou de
Maldeghem" door een zandig en hooggelegen terrein, maar is wel 784 meter langer dan
via de Bakkerspolder. Dat is dan ook het enige nadeel, meent Bazenerye. Vooral de vlotte
verbinding met Sluis is van strategisch belang, grote delen van die weg zijn overigens al
gekasseid. Zowel Aardenburg als S luis he b ben een haven op het Zwin, wat nog eens
bijkomend profijt oplevert. Bazenerye stelt de prefect dan ook voor een dilemma. Wat acht
hij het belang rijkste: de kortere afstand of de strategische en economische voordelen? De
onderprefect dringt erop aan Parijs over deze zaak te laten beslissen16•
Kousemaker wil wel erg ver gaan om de weg door zijn stad te krijgen: de al uitgevoerde
werken vanaf de Lieve tot Aardenburg zullen de inwoners met plezier betalen. De werken
bestaan dan ook maar uit wat opmetingen en enkele gegraven grachten11• Of Aardenburg
e.a. ook willen instaan voor de kosten van de langere weg, is niet duidelijk.
Nog in 1 809 is de hoofdingenieur van mening "de lier la commune d'Aardenburg par un
embranchement de pavé à Ie nouvelle chaussée", maar wenst eerst de verbinding tussen
Aardenburg en Sluis af te werken. Ook de prefect is het eens met het behoud van het
oorspronke lijke tracé10• Uiteindelijk komt de weg toch door Aardenburg en dit op bevel van
Napoleon, die inziet dat een verbinding met Sluis van groot strategisch belang is.

Uiteindelijk wordt de nieuwe weg toch door het centrum van Aardenburg aangelegd. De weg zou de heropbloei van
de havenactiviteiten bewerkstellingen - en van Aardenburg opnieuw een nijver stadje maken.

Groede
Naast Aardenburg is men ook in G roede ontevreden . Burgemeester Hennekin laat de
prefect weten dat mevrouw Abraham van Cruyninghen uit Groede bezoek heeft van een
ingenieur, die bezig is met het uitzetten van de nieuwe weg . De piketten lopen dwars door
een boerderij en dan door een weide met verschillende bomen die allemaal moeten
worden geveld. Die hoeve ligt niet ver van het gehucht Bruy(n)sdijk. Ook moeten er
enkele huizen sneuvelen. De burgemeester betwist de wettelijkheid van dit alles.
Daarbovenop loopt de straat er door een zeer moerassig terrein en zal ze veel onder
water staan. De ingenieur antwoordt dat alles verhoogd moet worden met aarde van de
dijken. Zeer verwonderlijk en tegelijk verontrustend, meent de burgemeester, want die dijk
is een der beschermende 'boulevards' naar Groede en behoedt de Baarzandepolder voor
overstromingen. I ngenieur Aubert, op onderzoek uitgestuurd, sust de prefect: de weg zal
aangepast worden, huizen zullen zeker niet afgebroken worden, behalve dan bij het
binnenkomen in Oostburg waar de passage veel te nauw is en er nauwelijks een wagen
door kan. En bij het afgraven van de dijken zullen de nodige voorzorgen worden
getroffen19•

Schoondijke
Daniêl van Houte uit Schoondijke en Marinus Almekinder uit Groede zijn ook misnoegd
laten dat de prefect weten . Weliswaar vinden ze de route "un bienfait de votre sage
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Even buiten Schoondijke, bij de Krabbendijk , zorgt het tracé van de nieuwe kasseiweg voor heel wat ongenoegen.
De Fransen wilden de kortste verbinding, ook als dan ten koste van onteigening van dure landbouwgrond zou
gaan.

administratiorl', waar reed � lang naar wordt uitgekeken , tezelfdertijd is het ook "une
source de chagrin et de pertes'. Bij het verlaten van Schoondijke zien de mensen tot hun
verrassing dat de weg door sompige weideland zal lopen en dan door de beste
landbouwgrond uit het land van Cadzand, eigendom van de klagers. En dit alles om over
een afstand van 8 à 1 0 mijl ongeveer 2 1 2 meter te winnen. Volgens de beide heren volgt
men bij de laatste h u izen van Schoondijke best de oude, bestaande weg, anders wacht
hen een regelrechte catastrofe. Op de Krabbendijk is een stevige, brede weg aangelegd.
Die dijk is weliswaar eigendom van van Haute, maar hij wil hem met plezier gratis afstaan .
Een bijkomend voordeel is nog dat m e n vanaf "la belle Commune de Groede" d e dij k tot
in Breskens zal kunnen volgen. En zowel van Haute als Almekinder weten wel dat "tout
bon citoyen doit faire pour Ie plus grand bien de ses semblab/es des sacrifices' maar
tegelijkertijd betwisten ze "l'envahissement de la propriété particulier'. N iet zo
vanzelfsprekend, maar ook de Conseil Général moeit zich in het debat. De leden eNan
menen dat er meer naar de inwoners moet worden geluisterd. Het afgraven en
doorsteken van dijken veroorzaakt veel ongenoegen en angst. Zo is men begonnen aan
de Magdalenadijk tussen de Magdalenapolder en Nieuwerhaven bij Schoondijke zonder
daarbij ook maar iemand te hebben geraadpleegd. Op die manier zal "/'amour pour la
patrie' niet aangewakkerd worden.
Opnieuw is het Aubert die op pad wordt gestuurd. De dijk van Schoondijke naar Breskens
is niet zo solide en breed als wordt beweerd. I ntegendeel : hij is hier verlaagd, daar
verhoogd, nu eens breed en dan weer smal. Met minder kosten kan een geheel nieuwe
weg worden aangelegd. En om de inwoners gerust te stellen zal er naast de nieuwe weg
une banquette worden aangelegd, één meter hoger dan de weg en dit vanaf Schoondijke,
waardoor de veiligheid gewaarborgd is. Maar voor de rest wordt de weg uitgevoerd zoals
gepland20•

Kinderkopjes in Schoondijke bij het begin van de 20ste eeuw. Het is niet onmogelijk
dat we nog een oorspronkelijk deel van de route lmpériale zien . . .

Maar over het doorsteken e n planeren van dijken, blijft d e bevolking zeer verontrust. Bij
de dijk du Grand Boom gebeurt het doorsteken op 4 plaatsen en ook met de dijk van
Bakkerspolder, ingedij kt door generaal Van Damme, staat dit te gebeuren. De
Gravejansdijk of "digue de vieux Breskens" lijkt hetzelfde lot beschoren. Door dit alles
loopt zelfs Maldegem gevaar overstroomd te worden . Vandaar dat niet alleen de
burgemeester van Maldegem, maar ook zijn collega's van Sluis, Eeklo, Sint-Anna ter
Muiden en Heille een petitie indienen bij de prefect om de weg om te leiden via Ede en
Aardenburg. Al die coupures kunnen dan gemakkelijk worden vermeden21 .

Oostburg
Tijdens de werken zelf wordt het traject ook nog gewijzigd. Dat lokt in september 1 809
protest uit van de inwoners van Oostburg. De klachten raken tot in Parijs en er wordt een
grondig onderzoek bevolen. De hoofdingenieur komt ter plekke. Uit zijn rapport blijkt dat
het geplande kanaal van Brugge naar de Schelde voor onvoorziene moeilijkheden zorgt.
Van dat kanaal was nog geen sprake toen de weg werd ontworpen . De werken eraan
lopen echter veel vertraging op en Parijs vindt dat dit de uitvoering van de weg niet mag
h inderen. Als men de route door het G roote Gat aanlegt, kan die later zonder veel
moeilijkheden wat verder heraangelegd worden. Dus pleit de ingenieur voor een
provisionele afwerking. D'Houdetot en de directeur-generaal van Bruggen en Wegen ,
graaf Louis Molé volgen h e m daarin22•
Doortocht Oostburg
Niet uitsluitend gemeentebesturen pleiten voor een aangepast traject. Ook de Franse
overheid zelf brengt soms veranderingen aan . Zo wordt in Maldegem niet de
Aardenburgse Weg gevolgd, maar op advies van de hoofdingenieur van het
Scheldedepartement gaat het .vanaf het Molentje kaarsrecht naar de wijk Strobrugge.
In maart 1 8 1 1 laat conseiller d'état Molé prefect D'Houdetot weten dat het de keizer heeft
behaagd het traject voor de zoveelste keer aan te passen. Napoleon wenst dat zijn "route
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De route lmpériale door het centrum van Oostburg. Ook bij de doortocht van het stadje werden verschillende
mogelijkheden voorgesteld. (RAG)

passe sous Ie canon de l'Ec1use" en dat in de plaats van Aardenburg naar Oostburg, de
weg nu van Aardenburg naar Sluis en van Sluis naar Oostburg dient aangelegd te
worden . De secties Maldegem - Aardenburg en Oostburg - Breskens blijven ongewijzigd.
Die wijziging gebe u rt op vraag van de genie militaire. Voor het nieuwe tracé dienen ook
de commandanten van de forten in de omgeving te worden geraadpleegd. Napoleon is er
op gebrand dat het stuk tussen Oostburg en Breskens en de aftakkingen naar Aardenburg
en Breskens onverwijld worden afgewerkt, alle fondsen moeten voor dit doel worden
aangewend. Molé dringt aan op spoed:"Je recommande à votre zèle pour Ie service de
sa Majesté l'exécution des ordres que je vous transmets'2�. Op de prefectuur is het alle
hens aan dek, want vanuit Parijs blijven brieven toekomen waarin wordt aangedrongen
op de directe afwerking van de weg.
De financiering van de route lmpéria/e
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Volgens de indieners van het verzoekschrift van 1 0 januari 1 804 (29 nivöse X I I ) is de
noodzaak van een goede verbinding met het binnenland door iedereen aanvaard. De
vraag die zich vervolgens stelt is wie de nieuwe weg zal financieren. De jaarlijkse oogst
van de allerbeste granen wordt op ruim 500 000 hl geschat. Die kunnen naar nergens
uitgevoerd worden "a défaut de routes et de canaux' en de politieke omstandigheden. De
kustvaart stelt niets meer voor, geïnvesteerde kapitalen brengen niets op, wat niet alleen
schadelijk is voor de landbouw, maar nog meer voor de belastingen. De verzoekers
vragen daarom de toelating 200 000 hl g raan en cichorei te mogen uitvoeren naar de
Bataafse republiek. Met de opbrengst daarvan kan begonnen worden met de aanleg van
de nieuwe weg . Als het niet mogelijk is die steenweg aan te leggen, kan er gedacht
worden aan een kanaal tussen Breskens en Gent.

••

P tl• ht. lat. Aasterda .

Bro!1werijatraat. OOSTBURG.

De Brouwerijstraat in Oostburg, kort voor de Eerste Wereldoorlog. Naast de kasseiweg zien we de trambaan. I n
Oostburg werden enkele huizen afgebroken omdat de doortocht al t e smal was.

De verzoekers stellen zelf al een voorlopig financieringsproject voor:
- tarwe brengt ongeveer 5 ,33 fr. op per h l , voor 1 20 000 hl maakt dat 639 600 fr.
- gerst en cichorei brengen ongeveer 2,30 fr. op, voor 80 000 hl is dat 1 84 000 fr.
Totaal
823 600 fr.
Van deze som wordt afgetrokken: een derde voor i ntresten , vergoedingen van de
aandeelhouders, verliezen door het transport over water en andere kosten 74 533,33 fr.
Er blijft nog steeds netto over voor de werken: 49 066,66 fr.
Kortom: de schatkist blijft gespaard, misschien is het zelfs mogelijk én een weg én een
kanaal te verwezenlijken om aldus niet alleen de handel, maar ook de scheepvaart te
bevorderen, het transport van troepen en materiaal te verzekeren en de belangen van de
landbouwers en het welzijn van de bevolking behartigen.
De minister wordt gevraagd het verzoek met de grootste aandacht te willen onderzoeken
en zijn besluit mee te delen aan de verzoekers die in hem het grootste vertrouwen stellen
"pour obtenir de faire un acte d'utilité générale qui ne tera pas moins la gloire de votre
nom que la prospérité de leur pays'.
Bazenerye noemt het een heel bijzonder project, zowel op militair als op economisch
gebied, waarbij alle voor- en n adelen goed onderzocht dienen te worden. Het blijft een feit
dat het moeilijk is troepen aan te voeren naar Zeeland. Volgens hem is dat de motivatie
om. de weg aan te leggen.
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Graaf Louis Molé, prefect van het departement Cöte
d'Or, daarna conseiller d'état en vervolgens
directeur-generaal van Bruggen en Wegen

In Parijs is men zeer geïnteresseerd in
het schrijven van het Zeeuwse drietal. De
voorgestelde financiering blijft een heikel
punt. De export van graan naar Holland
ligt namelijk nogal gevoelig, omdat er
veel g raan nodig is voor de troepen aan
de Belgische kust en elders. Vandaar dat
de overheid huiverachtig staat tegenover
export van voedingsmiddelen, niet alleen
vanuit Zeeland, maar vanuit het hele rijk.
De prefect wordt toch verzocht verdere
inlichtingen in te winnen24•

Het verslag van ingenieur Aubert
Wat er ook van zij : het project krijgt een definitieve start. Het idee van een kanaal, waarbij
een deel van de Lieve zou worden gebruikt, wordt al spoedig verlaten en er wordt
definitief geopteerd voor een nieuwe steenweg25• Aubert, chef ingenieur van het
Scheldedepartement, krijgt op 2 februari 1 804 (1 2 pluviöse X I I ) van prefect Faipoult de
opdracht een rapport op te stellen over de voordelen en op 25 februari 1 804 (5 ventöse
XII) is dat klaar.
Toen Cadzand nog deel uitmaakte van Holland, kon men de overvloed van de
landbouwproducten gemakkelijk kwijt via de talrijke haventjes. Sinds de aanhechting bij
Frankrijk en de beperkende maatregelen van de regering betreffende de uitvoer van
g raan , raken de landbouwers hun producten n iet meer kwijt en er wordt gevreesd dat daar
in de nabije toekomst weinig of geen verandering in zal komen. De landbouwer heeft geen
ander middel dan zijn producten uit te voeren naar het binnenland via wegen die meer
dan de helft van het jaar onbruikbaar zijn. Al enige tijd circuleert het idee om een kanaal
te graven van Breskens naar Gent dat van het allergrootste belang zou zijn voor handel,
nijverheid en economie van de hele streek. En het spreekt vanzelf dat Gent met dit kanaal
een nog grotere bloei zou kennen. Er zou een zeesluis worden gebouwd ter hoogte van
Breskens. Men was al met de voorbereidingen van dit project bezig, tot de regering in
Parijs plots de beslissing nam een vlootbassin te bouwen nabij Terneuzen, in de Sint
Margrietpolder. Daardoor laat men het idee voor een verbinding tussen dit bassin en Gent
varen. Toch had die zeer goedkoop gerealiseerd kunnen worden door gebruik te maken
van de vele diepe kreken en het kanaal van Sas van Gent. Maar helaas zou alleen het
Land van Axel ervan profiteren en voor Cadzand, dat nochtans veel groter in oppervlakte
is, zou er niets veranderen, "Cadsand restera toujours dans Ie même état de souffrance".
De landbouwers zullen verplicht blijven het graan uit hun overvolle schuren tegen een

minimale prijs te verkopen om hun pachtprijs te kunnen betalen. Daarvan wordt
geprofiteerd door malafide handelaars die aan monopol ievorm i n g doen en de
landbouwers nog meer uitzuigen.
Een ander probleem dat zich stelt is dat de verdediging van de kusten in zowel het
Schelde- als in het Leiedepartement door het gebrek aan goede verbindingen niet
optimaal kan gebeuren. Dat voelt men nu zeer goed, want de Engelsen zijn zo goed als
heer en meester in de Scheldemonding. Kortom: een goede verbinding tussen Brugge en
Vlissingen en tussen Gent en Vlissingen is onontbeerlijk. Om dit doel te bereiken laat men
de nieuwe weg in Maldegem beginnen, om langs Aardenburg en Oostburg , Breskens te
bereiken.
Daar men van dit deel van het departement - bedoeld wordt Zeeland - niet beschikt over
betrouwbare kaarten, moet ingenieur Aubert zich behelpen met schattingen:
24 000 meter
lengte van de weg
breedte
ongeveer 4,50 meter
oppervlakte
1 08 000 m2
30 franc
prijs per lopende meter
geschatte prijs van de nieuwe weg
720 000 franc
(heel wat delen van de steenweg zijn al bestraat)
De weg is natuurlijk breder dan de 4,50 meter; daarmee wordt alleen het met straatstenen
verharde gedeelte bedoeld. Dat heeft een licht bollend profiel voor een optimale
waterafvoer. Naast deze steenweg liggen de aarden zomerwegen, gebruikt door ruiters
en voetgangers, en de g rachten. De totale breedte van de weg komt op bijna 20 meter.
Daar er grotendeels gebruik zal kunnen worden gemaakt van de bestaande wegen, zullen
er weinig onteigeningen dienen te gebeuren en kunnen de g rondwerken tot een minimum
worden herleid, 80 000 franc zal daarvoor volstaan. De weg zal dus 800 000 franc kosten
en in drie jaar tijd zal hij af kunnen zijn. Het beste is te beginnen met het slechtste stuk
tussen Breskens en Oostburg . Aubert meent dat de aanleg van deze verbinding zal
worden gesteund door alle gemeenten en dat de inwoners bereid zullen zijn tot g rote
offers "fis paraissent disposés à faire les plus grands sacrifices'26•
I n Parijs wordt het rapport van Aubert goed bestudeerd en blijkbaar is iedereen het erover
eens dat die nieuwe weg er moet komen. Vooraleer een definitieve beslissing te nemen,
wil conseiller d'état Cadet Chambon over precieze cijfers beschikken en moet het te
volgen tracé nauwkeuriger worden bepaald. Ook wil Parijs de namen kennen van de
gemeenten waardoor de weg zal lopen en een lijst zien van de uit te voeren kunstwerken
en van de te onteigenen gronden. En daar het de dorpen zijn die het meeste baat zullen
hebben bij de kasseiweg, dient er met die verschillende besturen te worden overlegd
alvorens een definitief besluit te nemen27• Met overleg worden de financiële inspanningen
bedoeld. De twaalf Zeeuwse gemeenten die in de kosten van de weg moeten bijdragen,
zijn : Aardenburg, Heille, Sint-Kruis, Oostburg, Breskens, G roede, Schoondijke, Cadzand,
Nieuwvliet, Zuidzande, Retranchement en Hoofdplaat. Voor de andere gemeenten, zoals
Maldegem, Adegem en Sint-Laureins, volstaat dat ze meehelpen bij het transport van
zand en kasseistenen26•

Een meer gedetailleerd plan
Pas op 7 oktober 1 804 ( 1 5 vendémiaire X I I I ) is Aubert klaar met een meer gedetailleerd
plan en bestek29• Voor het aardewerk of terrassement, zal 85 325,50 m3 grond moeten
worden aangevoerd of uitgedolven en dat zal 39 555, 1 O franc kosten. De weg is 25 240
meter lang en daarvan is er al 780 meter gekasseid, dus dient er nog 24 460 meter te
worden afgewerkt op een breedte van 5 meter in de plaats van 4,50 meter. De aankoop
van kasseien en borduren, het transport, de aanvoer van zand en andere materialen
worden geschat op 877 1 95,60 franc.
Faipoult zendt het aangepaste dossier naar Parijs en in een begeleidend schrijven voegt
hij eraan toe dat de landbouw door de verwezenlijking van Maldegem - Breskens .
aangemoedigd zal worden en dat de verbinding ook voor militaire operaties, "dont cette
partie du Département peut-être Ie théatre', van zeer g root belang is.
N a acht jaar zal de hele weg afbetaald moeten zijn en dat moet als volgt gebeuren:
- een jaarlijkse bijdrage van de regering: 69 845 franc x 8
558 760 franc
1 89 732 franc
- 25 centimes op de g rondbelasting van de 1 2 betrokken gemeenten
- 20 centimes op elke hectoliter g raan die op de weg vervoerd worden 400 000 franc
Er zal dus 1 1 48 492 franc geïnvesteerd moeten worden, met een eventueel overschot
kunnen onvoorziene werken worden gefinancierd.
Bij de constructie zijn 1 2 gemeenten betrokken die naar rato van hun belastingen moeten
bijdragen in de kosten. Hun grondbelasting samen bedraagt jaarlijks 94 876 franc30•
=

Begin 1 805 buigen verschillende ministers, en ook keizer Napoleon zelf, zich over het
dossier. Over de realisatie van deze route essentie/Ie bestaat nauwelijks discussie, maar
des te meer over de financiering en over het tracé. Het financieringsplan moet alleszins
worden herzien, want volgens de wet van 28 maart 1 800 (7 germinal V I I I ) mogen er geen
belastingen worden geheven op het transport van graan of bloem31 • Na wat strubbelingen
is de regering bereid 552 000 franc te besteden, de rest moet volledig bijeengebracht
worden door de twaalf gemeenten die van de nieuwe weg zullen profiteren. De totale
kosten worden nu geraamd op 1 1 80 703,50 franc, wat betekent dat via belastingen en
taksen in acht jaar 628 703,50 franc zal moeten worden betaald door de Zeeuwse
belastingbetaler, wat zo goed als onmogelijk is32•
Het blijft gedurende meer dan drie jaar stil over de weg, er is in het archief van het
Scheldedepartement gedurende die periode niets meer over te vinden. Niet dat
Maldegem - Breskens vergeten raakt, want op 9 juni 1 808 laat de conseiller d'état de
prefect weten "que la route de Maldeghem à Breskens sera pavée'133 • De weg "doit assurer
la communication libre et facile de la place de Flessingue avec l'intérieur de /'Empire".
Napoleon wil de steenweg in twee jaar afgewerkt hebben.
Een bijzondere wet zal de financiering regelen: de regering betaalt nu de helft
(grotendeels via centimes additionnelles) en voorziet voor 1 808 een som van 600 000
franc. De andere helft dient door de gemeenten opgehoest te worden en daar wordt heftig
tegen geprotesteerd, want de gemeenten kunnen dergelijk bedrag nooit bij elkaar krijgen.
Ook andere gemeenten Maldegem, Adegem, Middelburg, Eeklo, Sint-Laureins en andere
zouden financieel moeten bijdragen34•

Aanbestedingen
In juni 1 808 worden de affiches met de eerste aankondiging van de aanbesteding
verspreid. In het Scheldedepartement, het Leiedepartement, het departement van de
Twee Neten, Jemappes, Dijle, enz. Ook in de bekendste gazetten wordt de aanbestedi ng
gepubliceerd. Tot zijn verwondering ziet de prefect in de Gazette van Gent enkel een
kleine aankondiging. Hij eist de onmiddellijke publicatie van de hele affiche. In die affiche
zelf staat een kanjer van een fout: in de plaats mètre courant staat mètre carré. Aan de
redacteurs van het Brusselse Oracle, de Gazette van Gent en van de Journal du
Commerce wordt onmiddellijk een rechtzetting gestuurd, alle affiches worden herdrukt en
enkele dagen later verspreid in heel het Scheldedepartement en de aanpalende
departementen35•
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Een van de vele affiches
die werden verspreid
voor de werken aan de
nouvelle route de
Maldegem à Breskens

( 1 2 augustus 1 808)

Het werk wordt in drie loten aanbesteed om er zeker van te zijn dat de weg in de loop van
1 809 volledig zou afgewerkt zijn:
van Maldegem tot aan de dijk van de Bakkerspolder 1 o 358 meter
van de Bakkerspolder tot aan Schoondijke
9 200 meter
van Schoondijke tot Breskens
4 850 meter.
Totaal: 24 408 meter te bestraten.

Charles Lacour
Op 1 9 juli 1 808 worden op de prefectuur de aanbestedingsbiljetten geopend:
Alexander Josse De Cuyper uit Gent, geassocieerd met Leendert De Bast uit Axel: eerste
lot: 27,60 franc, (een bod op het eerste lot met een vermindering van 8 procent op de prijs
van de affiche), tweede en derde lot: 28,50 franc
P. J . De Cuyper sr. : 26,70 franc voor de drie loten
Architect Pisson uit Gent: 23,49 franc voor de drie loten
Philippe Ernalstein, meester-kasseilegger uit Dendermonde: eerste lot: 31 franc, tweede
32 franc, derde 34 franc en 42 centimes de lopende meter voor de aardewerken.
Charles Lacour, aannemer van wegenwerken uit Bergen, wil alle drie de loten uitvoeren
voor de prijs van 23,44 franc de lopende meter op vijf meter breed, alles inbegrepen36•

"Malgré la manière particulière dont sa soumission était rédigée" wordt het werk
toegewezen aan Charles Lacour. Lacou r geeft geen bedragen op, maar biedt vijf
centimes minder dan het laagste bod. Cadet de Chambaie, conseiller d'état in Parijs,
wordt op de hoogte gebracht van dit zeer voordelige bod37•
Faipou lt vraagt direct inlichtingen over Lacour bij prefect De Coninck van het departement
Jemappes. Blij kbaar heeft de aannemer er nog niet aan gedacht hoe hij zijn borgstelling
van 1 80 000 franc kan regelen. De Coninck vraagt alle bewijsstukken, titels, hypotheken
enz., maar ziet nog niets. Wel laat hij . de prefect weten een paar huizen en wat grond te
bezitten. Faipoult eist dat hij zich zo vlug als mogelijk in regel stelt38•
Maar ondertussen ontvangt-de conseiller d'état de gewijzigde affiche waarin de werken
worden onderverdeeld in drie afzonderl ijke loten om er aldus zeker van te zijn dat de
nieuwe weg in de loop van 1 809 afgewerkt zai zijn en in zijn antwoord van 28 juli 1 808
wordt die beslissing van de prefect toegejuicht. Dat de inschrijvers echter niet niet belast
zouden worden met het transport van de materialen, kan niet worden aanvaard. De
aannemer is verantwoordelijk voor het transport, alleen zo is er zekerheid dat alle
materialen tijdig ter plaatse zullen zijn daar hij er zelf voor moet zorgen. De betrokken
gemeenten zullen op een andere manier moeten bijdragen, echter zonder dat dit hun
mogelijkheden te boven gaat39•
Vanuit Gent wordt geantwoord dat er geen rekening meer kan gehouden worden met de
opmerkingen uit Parijs, daar de aanbesteding ondertussen achter de rug is. Er moet iets
misgelopen zijn met de verzending van de brieven, meent de prefect. Faipoult is het eens
met het transport voor rekening van de aannemer vanaf de steengroeve of vanaf een
haven. Eens de kasseien en borduren gelost, zullen de inwoners beter voor het transport
zorgen dan de aannemer, "vu la bonne disposition des habitans, la force et la multitude
de leurs chevaux'. Het zal een niet te versmaden bijdrage zijn, en ze zullen dit veel liever
doen dan geld te betalen. In totaal wordt dit transport met karren op 90 000 franc geschat.
Het is mogelijk elke dag 500 karrenladingen te voorzien, wat neerkomt op een dagelijkse
uitgave van ongeveer 5 000 franc. Op 1 8 dagen kan al het materiaal op zijn plaats zijn.
Voor een landbouwer die tijdens de wintermaanden niets om handen heeft, is dat een
kleinigheid.
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I n Parijs is men het evenwel niet eens met de toewijzing. Er moet een nieuwe, derde
affiche worden verspreid en een nieuwe inschrijving worden georganiseerd. Er komt ook

J>R1;FECTUR& DU DÊPARTEllfENT 'DE L'ESCAUT.

ROUTE

DE MALDEGEM A BRESKENS.

L'AU DITE UR

au Coaseil d'État ;_
Préfèt du département de rEscaut ,
Donae avis que l'article 1 z d �s n?uvelles Conditions pour la réad1ud1cat1on
de la nouvelle route de _ Maldegem à
:Breskens , anaoncé,e..pour Ie 14 du cou
rant, 'quüm se à i:Aajudicataire fobli
gatïon d' e1en· avance à la fin de la
campagne a·.... tiau �es fondS accord�s
poon les trav3ax'de ·fannée-, est red�it
•

�- �
Le Pi'é et ne doqte

pas que eet-te

m..odiiîcation 'toute entière 0ans.il;iatl!rét:

aes· Entrepreneurs . n'eagage i'i ü.�
gtaotle concurrence.
Gmif, Ie . Jailkt 1810.

Nog maar nauwelijks waren de affiches van de aanbesteding
verstuurd, of daar verscheen al een rechtzetting: in de plaats
van één derde diende de aannemer nu slechts één zesde van
de aanbestedingssom in de staatskas te storten.

kritiek op het feit dat Lacour geen prijs heeft opgegeven, enkel dat hij 5 centimes onder
het laagste bod wil werken. Dit bod komt van architect Pisson, 23,49 franc de lopende
meter, dus zal Lacour werken tegen 23,44 franc40• Het bod van Lacour is daardoor niet
conform de wet. Op de affiches wordt uitdrukkelijk vermeld dat alle intekenaars een
geldbedrag moeten opgeven. Dus is het aanbod van Lacou r "radicalement nu/Ie et
inadmissible'. I ndien Pisson zou reclameren, moeten de werken in feite aan hem worden
toegewezen41 •
Twee dagen later, 1 1 augustus 1 808, komt er opnieuw een brief van de conseiller d'état
waarin nog eens wordt ingegaan op het transport door de inwoners. Er wordt nog eens
benadrukt dat de inwoners op een andere manier moeten en kunnen bijdragen en dat het
transport niet door hen mag gebeuren. Karweiendienst is nog een overblijfsel uit de
feodale tijd, en daar wil de Franse overheid niets van weten. Later blijkt dat er voor het
transport van stenen en zand toch beroep gedaan wordt op de landbouwers, zij het wel
tegen betaling. En dat er niets meer kan gewijzigd worden, daar de toewijzing al is
gebeurd, snijdt geen hout: zolang er niets is goedgekeurd door de regering, kan alles nog
worden veranderd. In feite wordt prefect Faipoult op de vingers getikt en wordt hem
voortvarendheid verweten. Maar Parijs is almachtig en de bureaucratie nog meer en dus
kan Faipoult niets anders doen dan gehoorzamen42•
Op 1 2 augustus worden voor de derde keer affiches verzonden naar de verschillende
departementen, de arrondissements- en kantonbesturen in het Scheldedepartement en
aan de belangrijkste gazetten met de vraag er de grootst mogelijke publiciteit aan te
geven.ca. Het werk wordt op n ieuw in één enkel lot aanbesteed en de prijs moet onder
23,49 franc liggen, het laagste geldige bod van de afgekeurde toewijzing. Op 1 6 augustus
1 808 wordt meegedeeld dat de prijs onder de 37,05 franc dient te liggen , de administratie
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is blij kbaar vergeten dat de aannemer moet instaan voor het transport. De borgstelling
bedraagt n u 1 20 000 franc. Op dezelfde dag wordt Lacour gewaarschuwd dat de
aanbesteding van 1 9 juli geannuleerd is.
Lacou r kan er niet om lachen, en hij vraagt een officieel bewijsstuk van de vernietiging
door de conseiller d'état. Ondertussen had hij al verschillende contracten afgesloten met
leveranciers en daar de weg in 1 809 af moest zijn, had hij "pas un moment à perdre". Met
de steengroeve van Quenast was Lacour overeengekomen om met Pasen volgend jaar
anderhalf miljoen kasseien en 1 00 000 borduurstenen te leveren, idem dito met de groeve
van Lessen . Er zijn voorschotten betaald en de leveringen zijn al begonnen. Lacour meent
dat hij toch niet de dupe kan zijn van zijn "bonne foi et vigilencfi'. Hij eist dan ook dat in
de n ieuwe voorwaarden de nieuwe aannemer verplicht zal worden de gedane kosten
terug te betalen en de afgesloten contracten over te nemen44•
Hoofdingenieur Aubert schrijft op 20 augustus 1 808 een omstandig en samenvattend
rapport over de voorbije moeilij kheden waarin hij interessante details meedeelt over het
transport. Eerst en vooral vindt hij de voorgestelde tarieven veel te laag. Die zijn namelijk
gebaseerd op de veronderstelling dat het zand, de kasseien en de borduurstenen over
water tot in Breskens zullen kunnen worden gebracht, en dan verder van Breskens tot aan
de Bakkerspolder en Strobrugge. Maar de scheepjes kunnen niet meer tot aan de
Bakkerspolder varen wegens de bedijkingwerken die al enkele jaren geleden zijn
uitgevoerd in het Zwin . Maar het blijft mogelijk kasseien tot in de nabijheid van Aardenburg
te brengen, niet ver van de nieuwe weg. Ook moet rekening worden gehouden met het
feit dat de monding van de Schelde "est constamment bloquée par des vaisseaux
anglaises' en dat het daardeor onmogelijk is het Zwin te bereiken "sans courir Ie danger
d'être pris'.
Verder is het laadvermogen van de karren zeer overschat. Er werd verondersteld dat elke
kar kan geladen worden met 1 60 kasseien. Maar gauw blijkt dat, gezien de abominabele
toestand van de wegen, maximum 1 1 7 stenen of 28 borduurstenen kunnen worden
vervoerd. Om dezelfde reden zal ook de aanvoer van het zand trager verlopen, in de
plaats van de dagelij kse 7 ritten zal het heel behoorlijk zijn als er 6 gedaan kunnen
worden . Voor het transport l ijkt 1 3,59 franc de lopende meter dan ook een realistischer
bedrag dan de vooropgestelde 3,68 franc. Dit alles zal in de nieuwe affiche vermeld
moeten worden, het is "une mesure aussi nécessaire qu'e/le est indispensable"45•

Nicolas Joseph Collignon
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Op 26 augustus 1 808 worden de nieuwe aanbiedingen geopend:
- Charles Lacour is er opnieuw bij en biedt nu 37 franc de lopende meter, alles
i nbegrepen;
- Pisson wil het werk uitvoeren voor 33, 1 9 franc;
- P. L. Vidal, eigenaar uit Gent, biedt 32 franc;
- P. J. De Cuyper uit de Savaanstraat te Gent biedt 30,40 franc.
Maar het is N icolas Joseph Collignon uit Brugge, "juge au tribunal civi/ séant à Bruges',
die het werk in de wacht sleept voor 28,86 franc. I n het Leiedepartement heeft hij al
wegenwerken uitgevoerd en kan daarvan een certificaat van hoofdingenieur Deschamps
voorleggen46•

Collignon dient zich aan te bieden op de prefectuur om onder andere zijn borgstelling te
regelen•1. H ij laat weten dat hij in verschillende arrondissementen eigendommen bezit,
maar dat het hem onmogelijk is de nodige documenten daarvan vlug te bezorgen. Zijn
vennoot, Lendert de Borst, verblijft in Holland om er materiaal te kopen en kan de
documenten niet opzoeken. Dat wordt bevestigd door de burgemeester van Axel. Dus
vraagt Collignon uitstel, Faipoult geeft hem acht dagen48•
Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet, conseiller d'état, commandant de la Légion
d'Honneur, Directeur Général des Pants et Chaussées, Canaux, Navigations intérieurs,
Ports de Commerce etc. , keurt de nieuwe toewijzing op 27 september 1 808 goed49• Alles
is grondig onderzocht en de aanbesteding is conform de regels verlopen. Enkel de
minimale prijs baart Parijs enige zorgen. De prefect moet er stipt op toezien dat er een
voldoende borg is en moet verder streng de hand houden aan de voorwaarden, "la plus
exacte surveillance sur l'exécution des dits ouvrages pour en assurer la bonne
confectiori'. Over de borg van Collignon worden nog enkele tientallen b rieven
geschreven. Een viertal mensen verklaren zich tenslotte akkoord om voor 1 20 000 franc
borg te staan daar ze alle vertrouwen hebben in hun compagnon. Ze stellen er huizen en
landerijen voor in pand50• Collignon bezorgt alle documenten aan de prefect en hoopt dat
de borgstelling daarmee in orde is.
Blijkbaar werkt Collignon samen met Philippe en Jan Baptist De Cuyper, twee van de
borgstellers, want op 5 oktober 1 808 schrijven die aan de prefect dat het voor hem
gemakkelijker zou zijn de kasseien te transporteren via "la petite rivière, qui joint la Lieve,
appelée la Basse Lieve". Over de weg is transport nauwelijks mogelijk. Ze vragen de
toestemming om de Nederlieve vanaf Balgerhoeke tot aan Strobrugge bevaarbaar te
mogen maken, op hun kosten uiteraard. De prefect belooft de haalbaarheid van dit
voorstel te onderzoeken51 • Ingenieur Aubert laat weten dat de uitbaggering van de
Nederlieve geen enkel probleem vormt. De uitgebaggerde zandgrond moet op het
jaagpad worden uitgespreid en het slib op de aanpalende landerijen, zeker niet op de
openbare weg52•
In november 1 808 wordt er ernstig aan gedacht om via een vierde aanbesteding naar een
andere aannemer uit te kijken , want Collignon lijkt niet haastig te zijn. Consei/ler d'état
Montaine vraagt i nlichtingen over de aannemer, want ook hij heeft vernomen dat er
helemaal niet gebeurt aan de weg , "qu'il ne s'occupe pas de son entreprise" en dat er
niets wordt aangevoerd53• Volgens prefect D'Houdetot, opvolger van Faipoult, richt hij
gewoon niets uit. Hij houdt zich aan geen enkele afspraak, waardoor de uitvoering van de
steenweg in het gedrang komt. Aubert wordt op onderzoek uitgestuurd en diens verslag
laat weinig aan de verbeelding over. Noch Collignon, noch zijn associés bemoeien zich
met de werkzaamheden, er zijn nauwelijks materialen aangevoerd en er worden veel te
weinig arbeiders i ngezet. Aubert schrijft de aannemer een brief om hem tot betere
gevoelens te brengen en ervoor te zorgen dat er voldoende kasseien en borduurstenen
aangevoerd worden, doch het is verloren moeite, er wordt gewoon niet op gereageerd.
De ingenieur komt aan de weet dat er schepen met kasseien onderweg zijn naar
Maldegem, er worden echter geen hoeveelheden gepreciseerd. De belangrijkste reden
waarom de werken niet opschieten, is het wantrouwen van de leveranciers tegenover
Collignon en cie. Toch zijn dE! aardewerken, "les ouvrages en terasses', begonnen, én in
Breskens én in Maldegem, "ils sant poussés actuellement avec autant d'activité que la
saison et Ie temps peuvent Ie permettr&'64• En wat meer is, op 20 december 1 808 laat
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Collignon de prefect weten dat er 92 000 stenen liggen in een depot te Brugge en te
Zelzate, binnen enkele dagen zullen ze op hun plaats van bestemming zijn. Verder heeft
Collignon 1 00 000 kasseien overgenomen Lacou r. U it documenten die hij kan voorleggen,
blij kt verder dat er voor de campagne 1 809 2 000 000 stenen en 1 50 000 borduurstenen
voor hem zijn gereserveerd in de carrières55•
I ngenieur Eudel, verantwoordelij k voor polders en havens in het Scheldedepartement,
vraagt Collignon hoe die kasseien wel geleverd zullen worden . Dat moet als volgt
gebeuren:
1 januari 1 809
500 000 kasseien 30 000 borduurstenen
Breskens
1 april
Aardenburg
250 000
1 5 000
Strobrugge
500 000
30 000
1 juli
Breskens
250 000
1 5 000
Strobrugge
250 000
1 5 000
8 augustus
Breskens
250 000
1 5 000
Eudel vraagt voor alle zekerheid de originele contracten van de leveranciers om die te
controleren en aan te dri ngen op de stipte levering van alle materialen.
Aannemer Collignon blijft hardleers. Met uitzondering van de geciteerde aardewerken,
gebeurt er gewoon niets. De prefect raakt het stilletjesaan beu en stelt de conseiller d'état
voor strenge maatregelen te nemen. H ij vaardigt daartoe een besluit uit voor een n ieuwe
aanbesteding "à la to/Ie enchère" of rouwkoop te nadele van Collignon. Vanuit Parijs wordt
die maatregel, ''parfaitement coordonnée au bien du service", zeer toegejuicht56• Philippe
en Jan Baptist De Cuyper en Lendert de Borst, drie van de borgstellers, slaat de schrik
om het hart en ze laten de prefect weten dat zij in de plaats van Collignon de
werkzaamheden verder zullen zetten57•
Het loopt allemaal echter niet zo'n vaart en Collignon zet in januari - februari 1 809 meer
arbeiders aan het werk zodat de aardewerken beter vorderen dan men ooit had durven
denken, "eet état de choses faisant cesser toutes nos craintes' en geeft iedereen de hoop
dat de weg toch nog afgewerkt zal geraken. Alle genomen maatregelen tegen Collignon
worden ingetrokken58, toch vraagt men in Parijs voor alle zekerheid nog eens de akte van
borgstelling ter inzage. Die is"bien cimenté et offrait la garantie la plus satisfaisante'159•
De ijver van Collignon blijkt van voorbijgaande aard te zijn. Midden april 1 809 liggen de
aardewerken zo goed als stil , de arbeiders worden niet meer betaald. Collignon had
nochtans eind maart 1 5 000 franc ontvangen. Hoofdingenieur Brisson eist dat "tous vos
atte/iers' tegen eind april opnieuw in volle activiteit zijn, anders zal hij de administratie
opdragen de nodige maatregelen te treffen60• Collignon wil zich blijkbaar indekken en
zendt deurwaarder Vogelsang naar zijn associé Lendert de Borst in Axel met het verzoek
alle arbeiders opnieuw aan het werk te zetten, anders moet hij persoonl ijk instaan voor de
financiële gevolgen61 • Alvast besluit de prefect de arbeiders te betalen, op de kosten van
de aannemer. Rijkelijk laat, op 24 juni 1 809, keu rt Parijs het goed "de mettre sur la route
de Maldeghem à Breskens des ouvriers au frais de sr. Co/lignon, entrepreneur qui a laissé
interrompu l'exécution des travaux de cette route". Prefect D'Houdetot krijgt een pluimpje
van Cadet de Chambaie: "J'ai reconnu que toutes les mesures résultant des dites pièces
étaient dictées par Ie zèle Ie plus éclairé; je ne puis donc les applaudir et vous prier de
leur faire donner la suite qui en est la conséquence"62•

Als Collignon echter niets onderneemt, stelt Brisson voor een nieuwe aanbesteding uit te
schrijven, op kosten van Collignon . De malaise duurt al te lang, meent de ingenieur63.
Maar Collignon volhardt in de boosheid . . .
Philippe en Jan Baptist De Cuyper worden onrustig als ze vernemen dat de arbeiders
betaald zullen worden op hun kosten. Daardoor dreigen ze de enige slachtoffers te
worden van de nalatigheid van Collignon omdat ze zich hebben geëngageerd met
borgstelling van hun goederen, die nu dreigen aangeslagen te worden. Beide heren
stellen voor zelf de uitvoering van de weg in handen te nemen . Er zal gezorgd worden
voor voldoende arbeiders zodat aan alle wensen van de administratie kan worden
voldaan. Ze rekenen op het rechtvaardigheidsgevoel van de prefect om aan hun verzoek
te voldoen, anders wacht hen een regelrecht failliet omdat Collignon zich bitter weinig
aantrekt van de desastreuze gevolgen "pour nous qui avons fourni Ie cautionnemenf'64•
In opdracht van D'Houdetot onderzoekt Brisson de maatregelen om de werken tijdens de
h uidige campagne verder te kunnen zetten . Hij ziet drie mogelijkheden:
1 . De werken laten uitvoeren in regie.
Deze manier van werken zal voor ernstige problemen zorgen. Eerst en vooral moet er een
bijkomend ingenieur en conducteur worden aangeworven om toezicht te houden en
verder zal de aanvoer van kasseien en zand slechts met mondjesmaat kunnen gebeuren.
Dit is des te moeilijker omdat de werken aan de weg niet of nauwelijks zijn gevorderd:
slechts één vijfde van de aardewerken en er zijn nauwelijks één twaalfde van de
materialen aangevoerd.
2. Overgaan tot een nieuwe aanbesteding met rouwkoop voor de huidige aannemer
Deze manier van werken zal voor veel tijdverlies en juridisch getouwtrek zorgen. Daarbij
mag niet uit het oog worden verloren dat Collignon een uitzonderlijke lage prijs heeft
geboden. Het zal bijzonder moeilijk zijn, om niet te zeggen onmogelijk, nog een aannemer
te vinden die hetzelfde bod zal doen of tegen dezelfde condities wil werken. Het is zelfs
mogelijk dat de nieuwe aanbestedingsprijs de borg van Collignon ver zal overtreffen, wat
bijzonder nadelig zal zijn voor de staatsfinanciën.
3. De werken verder laten uitvoeren door de personen die zich borg stelden voor
Collignon
In feite zijn het de De Cuypers die zich de werken aantrokken, Collignon vergenoegde er
zich mee de mandaten te verzilveren. Van de 1 5 000 franc die hij op 30 maart 1 809
incasseerde, wisten zijn associés helemaal niets. Hun verbazing is dan ook zeer g root als
ze vernemen dat de werklui 'staakten', zij verkeerden in de mening dat Collignon hen
gewoon had betaald.
Daar zij het meest zijn geïnteresseerd en het meeste belang hebben bij het verder zetten
van de werken, meent Brisson dat men de De Cuypers best laat werken tegen de prijs
waarvoor ze zich borg stelden. Ze zullen daarenboven steeds door de vrees bevangen
zijn dat hun geld en goed zal worden aangeslagen als zij onvoldoende inspanningen
leveren. Een bijkomende zekerheid65I Het hele dossier wordt aan comte Molé toegestuurd
met de vraag de affai re te befstuderen en er zo vlug als mogelijk op te antwoorden66.

Jan-Baptist De Cuyper
Het voorstel van Brisson wordt zonder veel problemen aanvaard en op 24 mei 1 809 wordt
een contract tussen Jan Baptist De Cuyper en Collignon verleden voor notaris D'Haese
uit Gent. Collignon ziet af van alle rechten en De Cuyper neemt alles over. H ij zal in de
toekomst ook alle mandaten ontvangen. In de acte wordt De Cuyper aangeduid als
"épicier patenté en la ville de Gand proche Ie moulin à ea/J'61•
De Cuyper laat de p refect op 5 juni 1 809 weten dat Collignon alle rechten en plichten aan
hem overdraagt. Aangezien hij nu verantwoordelijk is voor de uitvoering, kaart h ij ook de
betaling aan van de 1 5 000 franc die Collignon eerder ontving en die nu in feite aan hem
toekomt, want het is niet Collignon, maar wel De Cuyper die toezicht hield op de werken . .
Als dit niet mogelijk is, moet de prefect de nodige fondsen voorzien, anders kan ook De
Cuyper niet verder werken. I ndien dit alles geregeld wordt, zullen de werken met spoed
verder worden gezet, zoals overigens voorzien is in de notariële akte van notaris
D'Haese68• Het verzoek van De Cuyper heeft succes, want er wordt eind juni een mandaat
van 2 1 082,58 franc op zijn naam uitgeschreven daar hij "concessionnaire du bai!' is van
de weg. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want wettelij k gezien blijft Collignon
verantwoordelijk, in alle brieven wordt dat telkens benadrukt. Er wordt door de
adm i nistratie steeds benadrukt dat geen borgsteller zich terug kan trekken en persoonlijk
verantwoordelij k blijft tot de weg volledig is afgewerkt69•
Ondanks alle moeilijkheden worden in de eerste helft van 1 809 goede vorderingen
gemaakt. Begin juli gaat het fout. Dan laat het Quartier Général à Breskens bij monde van
generaal Rousseau, commandant generaal van Cadzand en Axel, prefect D'Houdetot
weten dat de werken volledig stilliggen en dit ondanks het gunstige seizoen. Rousseau
legt er nog eens de nadruk op dat Napoleon het eiland Cadzand als een van de
belangrijkste bolwerken aanziet ter verdediging van de Schelde en Antwerpen en dat de
geplande weg daarbij als zeer dringend wordt aangezien voor de aanvoer van militairen
en materiaal .
Er wordt naarstig gewerkt aan forten en batterijen "afin de mettre ces postes en état de
se défendre'. Men is zelfs bezig met de constructie van des "fourneaux à révèrbère", een
soort smeltovens, om munitie te maken. Als de weg niet afgewerkt raakt, komt de
verdediging van Cadzand in het gedrang. Niet alleen kan dan geen materiaal worden
aangevoerd, ook het proviand voor de aldaar gelegerde troepen zal niet tijdig arriveren10•
Generaal Rousseau eist dat de werken aan de weg hervat worden. Ondanks het zeer
gunstige weer in november 1 809 is er niemand aan het werk, de werven l iggen er verlaten
bij. De arbeiders die daarover ondervraagd worden, verklaren van niets te weten. Ze
weten niet hoeveel ze verdienen, want ze worden zelden betaald en ze leven van kleine
voorschotten , de pikeurs kunnen hen geen raad geven.
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Landbouwers weigeren wagens te leveren omdat ze niet betaald worden. Rousseau laat
de prefect weten dat alle verbindingen, zowel langs route nr. 1 als langs de nieuwe weg,
eind oktober enkele dagen volledig stillagen, zeer tot ongenoegen van Parijs. De enige
mogelijkheid om het Land van Cadzand te bereiken was via Breskens11. Een volgende
brief van Rousseau is lichtjes dreigend. Op 25 november 1 809 schrijft hij D'Houdetot dat
" Ie temps superbe de cette saison'' uitstekend is om de werken aan de weg te laten
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vooruitgaan. "Si notre auguste Empereur doit parcourir les routes de votre département,
il verra avec plaisir qu'on s'occupe de celui qui conduit à Breskens. . . " Waarop D'Houdetot
onmiddellijk het bevel geeft wagens op te eisen en de voerlui direct te betalen12•
Maar ook De Cuyper slaagt er niet in het project af te ronden. Zijn gebrek aan ervaring
waarvan malafide leveranciers en medewerkers profiteren, doen hem de das om en hij
wordt failliet verklaard, "son crédit parait tout à fait ruim#'. Eerst zullen de geprivilegieerde
schuldeisers betaald worden, waarna de verschillende gemeenten die werklui hebben
ingezet, ook hun geld kunnen terugvorderen13•
De moeilij kheden kondigen zich al begin januari 1 81 0 aan als De Cuyper de betaling eist
van buitengewone werken die hij heeft moeten uitvoeren "à /'époque de l'expédition
anglaise devant Flessingue". Die werken gebeurden op vraag van verschillende
commandanten van de keizerlijke troepen, in totaal moet De Cuyper 67 35 1 franc.
Merkwaardig is toch wel dat de aannemer die zo goed als failliet is, op 26 februari 1 8 1 0
vanuit Brussel bericht krijgt van Jan Baptiste De Vroede, een van zijn leveranciers, waarin
die aankondigt De Cuyper binnen een veertiental dagen een bezoekje te zullen brengen
om over "nos affaires" te spreken. Alvast zal hij drie of vier boten met kasseien naar
Breskens laten varen. De Vroede vraagt 2 000 franc mee te geven met de diligence, de
rest zal dan worden afgerekend bij het bezoek aan Gent. Enkele weken later, op 22 maart
1 81 0 laat De Vroede weten dat hij zijn 2 000 franc heeft ontvangen. Slecht nieuws is dat
er geen boten ter beschikking liggen voor Breskens, daar ze allemaal met g raan geladen
liggen. De Vroede vraagt of De Cuyper geen boten weet liggen in Gent, ze zouden
onmiddellij k met kasseien worden geladen. Hij zit een beetje verveeld met de zaak, maar
hoopt toch binnen enkele dagen voldoende capaciteit te vinden voor het verschepen van
300 000 stenen74• Het wordt nog wat ingewikkelder als De Vroede op 4 mei 1 81 0 schrijft
dat er een scheepje geladen ligt met 3 600 "kassysteenen van de tweede sorte voor
breskenS' en dat het vrachttarief 24 g ulden per duizend bedraagt "want den steen sa/ veel
swaeder is als ve/eede jaer, het schilt op een schip duyzent cassyde". De vrachtbrief is
geadresseerd aan "den heer Galjaert myer tot breskens'. Op het moment dat De Vroede
deze brief schrijft, is De Cuyper zo goed als afgezet als aannemer en hij antwoordt op 9
mei "geen cassijen te zenden vooraleer ik u schrijf, want ik heb genoegt in avance voor
het gouvernement, ik ben niet van sin daer noch verder in te komen voor dat ik decisie op
mijn petisie tot Parys zal hebben. Ik hebbe in de se/ve petisie voor het proces
gerec/ameert tegen den schipper en verdre onkosten geleden door het beletten van den
transport naar Breskens'15•
Er worden geen schepen gevonden , eind april 1 81 0 komt aan het licht dat er sedert
januari geen enkele boot met kasseien in Breskens is gearriveerd ondanks beloften van
De Cuyper en de verzekering dat er in Brussel schepen geladen l iggen . Vanuit het
hoofdkwartier in Breskens schrijft Rousseau eind maart ook over die kasseien. H ij laat
D'Houdetot weten dat het al 1 4 dagen zonnig weer is zonder dat er ook maar een steen
verlegd wordt "à la route décrétée par Sa MajestfJ'. Een verveelde Rousseau ziet geen
enkel transport van kasseien, "quoique l'Escaut soit parfaitement libre". De generaal is
verplicht rekenschap af te leggen bij de minister van Oorlog over de vorderingen aan de
weg die de verdediging van Cadzand moet vergemakkelijken. Hij raadt D'Houdetot aan
alles in het werk te stellen om de werken te hervatten, nu kunnen immers nog paarden en
wagens worden opgeëist zonder dat de landbouw eronder zal lijden16•
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Brisson is ervan overtuigd dat de aannemer over onvoldoende geldmiddelen beschikt om
het werk tot een goed einde te brengen. Ook wijst hij op de hachelijke toestand waarin De
Cuyper zich bevindt. In feite kan men hem niet van kwade wil beschuldigen, hij is gewoon
onbekwaam en heeft onvoorzichtig gehandeld. Daarbij komt nog dat hij het slachtoffer is
geworden van onbetrouwbare vennoten en profiterende medewerkers. Een nieuwe
aanbesteding, maar dan niet à la folie enchère of rouwkoop van De Cuyper, dringt zich
op, aldus Brisson die meent dat de ongelukkige aannemer al genoeg is gestraft. Er wordt
nog aan toegevoegd dat alles in feite de schuld is van Collignon met wie alle ellende is
begonnen en die wettelijk gezien , nog steeds de verantwoordelijkheid draagt voor de
wegn.
Daar de regering bijzonder veel belang hecht aan de afwerking van de steenweg en geen
verder uitstel meer kan dulden, wordt De Cuyper op 3 mei 1 8 1 0 definitief geschorst als
aannemer en wordt een nieuwe aanbesteding uitgeschreven . Dit is toch merkwaardig,
want in enkele rapporten wordt geschreven over "des efforts, zèle, bonne volontê' die De
Cuyper aan de dag legde tijdens "les circonstances épineuses de /'expédition anglaise'.
De aannemer noemt zich "un malheureux père de familie" van wie de ingenieurs niets
anders wensen dan "consommer ma ruine". Zo beweerden ze dat De Cuyper veel geld
had verdiend aan het gemakkelijke stuk weg in de omgeving van Maldegem, niets is
minder waar, het bezorgde hem "une perte réelle'"0• Toch blijven arbeiders van De Cuyper
aan het werk: op 1 2 juni 1 8 1 0 zijn ze kasseien aan het leggen in Maldegem waar een
g root deel van de oude weg is rechtgetrokken en verhoogd "dans la traversée du vil/age
de Maldegherrl'79•
Het is niet Brisson of prefect· D' Houdetot die de beslissing nemt, maar wel comte Molé die
vanuit Parijs aandringt "de pousser les travaux avec foute I' activité convenable". De
vierde aanbesteding zal worden voorgesteld als geheel nieuw, dit om De Cuyper toch
ietwat te ontzien80• Merkwaardig is dat de officiële afzetting van De Cuyper pas op 25 mei
1 8 1 0 in Gent arriveert.
Comte Molé onderwerpt het hele dossier aan een g rondig onderzoek en op 1 1 mei 1 81 0
is zijn rapport klaar. Het wordt é n aan de prefect én aan De Cuyper bezorgd:
Eerst en vooral wordt beslist De Cuyper voor buitengewone werken slechts 1 O 296,23
franc toe te kennen in de plaats van de gevraagde 65 351 franc.
Er zal de aannemer geen verhoging worden toegestaan voor extra transportkosten tijdens
de laatste militaire campagne daar hij goed op de hoogte was van de militaire
gebeurtenissen en de nodige maatregelen kon treffen. Overigens heeft geen enkele
commandant zich verzet tegen de transporten, integendeel zorgde de aanwezigheid van
de m i litairen voor extra veiligheid voor het transport over zee.
Daar de Cuyper stelt de werken niet verder te kunnen zetten zonder een gevoelige
verhoging van de transportkosten, wordt het contract direct verbroken en zal een nieuwe
aanbesteding worden uitgeschreven.
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De stijging van de prijs van materialen en arbeidsuren ten gevolge van de vele openbare
werken in het Land van Cadzand evenals het ongezonde klimaat en het lage
inwonersaanta l zijn oorzaken waaraan de aannemer geen schuld heeft. Daardoor zal
peine de la folie enchère" hem gespaard blijven. Om echter gewapend te zijn tegen
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eventuele klachten vanwege de aannemer en hem toch een beetje te straffen voor zijn
"peu d'activité" wordt bepaald dat hij geen enkele vergoeding krijgt voor de uitgevoerde
werken.
Alle gelden die De Cuyper nog tegoed heeft zullen pas betaald worden drie maanden
nadat zijn borg is opgeheven.
De kasseien, borduurstenen en ander materiaal die zich langs de geplande weg
bevinden, worden door de regering overgenomen tegen de prijs zoals die is vermeld in de
toewijzing van de werken; de n ieuwe aannemer m oet ze gebruiken tegen de
aankoopprijs.
De nieuwe aanbestedingsvoorwaarden moeten vermelden dat de werken met de grootste
spoed moeten worden voortgezet en dat ze steeds één derde vooruit moeten zijn op de
betalingen. De nieuwe aanbesteding gaat door alsof het een eerste aanbesteding betreft.
De prefect moet samenwerken met de hoofdingenieur en ervoor zorgen dat alles verloopt
zoals in het rapport van Molé wordt vermeld81 • Prefect D'Houdetot haast zich Molé te
antwoorden dat hij zich op dezelfde lijn bevindt als de ingenieur en volledig met hem zal
samenwerken.
Er wordt bijzondere zorg besteed aan de redactie van de nieuwe voorwaarden, deze keer
mag niets uit het oog worden verloren. Op 26 mei 1 8 1 0 overhandigt Brisson het
lastenboek met de geschatte prijzen van de nieuwe aanbesteding aan de prefect. H ij
meent dat het best is het geheel in twee loten te verdelen, enerzijds om meer kandidaten
aan te trekken, anderzijds omdat het stuk naar Breskens meer zal kosten wegens gebrek
aan arbeiders en omdat het transport duurder zal uitvallen. De twee delen zijn: Maldegem
- Bakkerspolder: 1 O 9 1 1 meter en Bakkerspolder - Breskens: 1 3 425 meter. De
borgstelling wordt bepaald op 75 000 franc. De prefect vindt de aanpassingen in het
lastenboek en andere wijzigingen een goede zaak gezien voor de afwerking van de weg
geen verder uitstel wordt geduld82•
De affiches van de nieuwe aanbesteding worden op de gewone manier verspreid en de
biedingen worden tegen 9 juli 1 81 O verwacht op de prefectuur. Na opening wordt een
tweede affiche verspreid met de vermelding van de voordeligste prijzen , waarop dan nog
eens kon afgeboden worden83•
Uiteindelijk blijft Pisson als enige over, voor het eerste deel van de werken biedt hij 2 %
minder op de voorgestelde prijs of 33,32 franc de lopende meter, voor het tweede,
moeilijkste deel, deel rekent h ij 9 % meer of 43,60 franc. Verder vraagt hij de eindtermijn
niet te moeten respecteren gezien de aanwezigheid van de vijand op de Schelde,
waardoor transport van materialen niet gegarandeerd kan worden. Zowel de prefect als
de regering vinden dat onaanvaardbaar en er wordt besloten een derde en definitief
affiche van aanbesteding te verspreiden. I ndien die geen g unstiger resultaat oplevert,
worden de werken toch aan Pisson toegewezen84• Op 27 juni 1 8 1 o blijkt dat Pisson
opnieuw het gunstigste bod uitbracht. Voor het eerste lot biedt hij nu 31 ,96 franc of 6 %
minder, voor het tweede 42 franc of 5 % meer.
Molé onderzoekt het dossier 'grondig en meent dat de vroeger geboden prijzen veel te
laag lagen, vandaar dat de aannemers de werken niet konden uitvoeren. Alle
moeilijkheden met vroegere kandidaten zijn daaruit voortgesproten. Molé pleit dan ook
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voor realistischer voorwaarden. Het systeem waarbij de aannemer slechts wordt betaald
als hij één derde van het p roject heeft afgewerkt, wordt afgeschaft omdat precies
daardoor te weinig kandidaat-aannemers opdagen. En over de aanslepende discussie
met De Cuyper over aangevoerde materialen moet de knoop nu maar eens worden
doorgehakt: De Cuyper eist nog steeds betaling van de uitgevoerde werken in 1 809 en
vraagt betaling van extra kosten die hij verplicht was te doen "pendant l'occupation de
l'isle de Walcheren par les anglais." De Cuyper blijft eigenaar van alles wat reeds te
plaatse is gebracht. Werken vreemd aan de weg worden niet betaald, voor het transport
via Breskens en Schoondijke wordt, gezien de moeilijkheden als gevolg van de Engelse
expeditie, een vergoeding voorgesteld85• Er wordt wel verondersteld dat De Cuyper alle
eisen laat vallen en geen gerechtelijke stappen onderneemt. Het fail lissement van De
Cuyper zorgt voor een eindeloze reeks brieven over prijzen, het in rekening brengen van
door Franse generaals bevolen werken, betaling van geleverde kasseien, het niet-betalen
van arbeiders, uitgevoerde werken, borgstelling, enz. enz. Het is de bureaucratie ten top
gedreven, l'autorité supérieure moest over de kleinste futiliteit haar zeg hebben . . .

Louis Vidal
I n juli 1 81 0 worden voor de zoveelste keer affiches verspreid en op 2 1 juli worden de
offertes van de drie kandidaten geopend:
Pisson biedt voor het eerste lot 31 ,96 franc en voor het tweede 42 franc.
Louis Vidal uit Gent biedt voor "d'entreprendre la construction de la totalité de ce qui reste
à faire de la dite route' of in totaal 24.460 meter. Voor het eerste deel rekent hij 30,32
franc, voor het deel naar Breskens 44, 1 6 franc86•
Dominique Maeyens, meester timmerman uit Brugge, biedt voor het eerste lot 31 ,91
franc, voor het tweede 39,50 franc. Hij zal zich stipt aan alle voorwaarden houden87•
Bij de hoofdingenieur van het Leiedepartement worden inlichtingen gevraagd over
Maeyens, "entrepreneur de batimens à Bruges". Het blijkt dat hij én over de middelen én
de capaciteiten beschikt om het werk uit te voeren. De Brugse burgemeester geeft een
wat genuanceerder beeld. Maeyens is wel een bekwaam timmerman, maar of hij ook
voldoende kennis in huis heeft om een onderneming van zo'n omvang tot een goed einde
te brengen, daaraan wordt toch getwijfeld. Ook over zijn goed gedrag en zeden en over
zijn financiële middelen worden vragen gesteld. "Sa moralité et garantie bancaire et la
réputation dont il joint, n'est point favorable à eet égard", aldus de burgemeester. Geen al
te beste kandidaat dus88•
Alvorens over te gaan tot een toewijzing worden de aanbiedingen op de prefectuur
zorgvuldig onderzocht en uiteindelijk blijkt Vidal over de beste troeven te beschikken: hij
is van zeer goed gedrag en zeden, is solvabel en met zijn borg zijn er evenmin problemen.
Op1 o augustus 1 8 1 o keurt Parijs de toewijzing goed, alles dient "avec exactitude et
précisiori' te worden uitgevoerd en tevens vraagt de administratie een overzicht van de
reeds gedane en nog uit te voeren werken89•
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Er duiken echter al bijna direct opnieuw moeilijkheden op: De Cuyper eist namelijk dat
Vidal de kosten terugstort die hij heeft gemaakt om de Lieve tot aan Strobrugge
bevaarbaar te maken. Vidal merkt op dat De Cuyper in april - mei 1 809 nog gebruik
maakte van de Lieve, maar dat de overstromingen gedurende de winter daarop dat
onmogelijk maakten omdat de dijk nabij Strobrugge werd doorbroken omwille van

·

Strobrugge was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw een belangrijke plaats op de weg Maldegem Breskens. In de Franse tijd werd er op de Lieve een dam opgeworpen en werden er duizenden kasseien gelost. Au
Pavillon Royal werd toen l'Empereur genoemd. Later kwam er een belangrijk douanekantoor, waarvan we rechts
een beeld zien.

dreigende overstromingen. Vidal ziet dus niet waarom hij zou moeten betalen voor iets
wat hij niet heeft kunnen gebruiken00•
Ondertussen regelt de nieuwe aannemer zijn borg van 1 20 000 franc. Hij biedt zich op 1 7
november 1 81 O aan op de prefectuur, samen met borgsteller Philippe Van den Hecke uit
Gent die tientallen hectaren eigendom in de polders en kreken rond De Klinge, Kieldrecht
en elders bezit91 •
I n 1 81 1 wordt nog een huis verkocht van De Cuyper en wordt de beslaglegging op zijn
eigendommen in 1 81 2 gedeeltelijk opgeheven.
Moeilijkheden in Strobrugge
Het transport van vooral de kasseien uit steengroeven van het departement Jemappes
(Henegouwen) gaat langs rivieren en kanalen tot in Brussel, Gent en Antwerpen. Door de
overmacht van de Engelsen in de Scheldemonding is transport over water geen optie.
Pas in mei - juni - juli 1 81 0 lezen we dat 50 000 kasseien ontscheept zijn "sur l'estrari'in
Breskens92• Van uit Gent verloopt het transport grotendeels via de Hoge Lieve tot in
Balgerhoeke. De Nederlieve ' was niet meer bevaarbaar en alle kasseien dienden met
karren naar Strobrugge en verder te worden gebracht, een tijdrovende en dure
aangelegenheid.
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Aannemer De Cuyper dient daarom begin oktober een verzoek in bij de prefect om "la
petite rivière qui joint la Lieve (appellée Basse Lieve)" bevaarbaar te mogen maken tot in
Strobrugge, uiteraard op zijn kosten. Er wordt een onderzoek ingesteld of de uitbaggering
niet voor al te veel problemen zal zorgen, wat blij kbaar niet het geval is, want in november
1 808 gaat De Cuyper aan de slag. De zandgrond moet worden uitgespreid op de trekweg
langs de Lieve, het slijk dient te worden gedumpt op plaatsen waar niemand er last van
heeft93•
N iet alleen mocht De Cuyper de Lieve uitbaggeren, voor de brug van Strobrugge mocht
hij het water door middel van een barrage in de Lieve 40 à 50 cm boven het normale peil
houden , "pour une petite navigatiorl'. Alle obstakels als bomen en struiken mochten
daarbij verwijderd worden . Er moest gezorgd worden voor stevige dijken zodat de
omliggende landerijen niet onder water zouden lopen. En als het water 's winters te hoog
kwam, diende de barrage verwijderd te worden . Vanzelfsprekend dat er dan ook geen
transport over de Lieve mogelijk was, maar tijdens de winter werd toch niet aan de nieuwe
weg gewerkt. Bij de dam werd ook een batardeau of ponton gebouwd. Ook dat moest in
de winter weg94•
De dam in de Lieve zorgt af en toe toch voor water in de aanpalende landerijen, en dat
zet kwaad bloed bij de landbouwers. In de herberg l'Empereur op Strobrugge ontstaat er
op zondag 27 augustus 1 809, rond 1 0 u u r 's avonds, ruzie tussen Ferdinand en Corneille
Verstringe en Corneille en Jozef Cqcquyt tegen Pieter Verstraete, schoonzoon van
schipper Van Wassenhove die kasseien verscheept. Na de heftige woordenwisseling,
waarbij Van Wassenhove ei zo na een pak slaag krijgt, trekt het gezelschap dan nog naar
het cafeetje van Van Wassenhove, enkele stappen verder. Er wordt nog wat gebekvecht,
maar daar blijft het bij.
's Anderendaags echter blijkt de dam in de Lieve vernield te zijn en al het water is weg.
De Maldegemse burgemeester, noch zijn politiecommissaris stellen een proces-verbaal
van de feiten op, een wrevelige prefect D'Houdetot eist dat onmiddellijk te doen. De
daders dienen gevat te worden en de dam hersteld op de kosten van de gemeente.
Het onderzoek van adjoint maire Claudon levert niets op. De gebroeders Verstringe,
telgen van de gelijknamige invloedrijke familie, en hun beide knechten, verklaren van
niets te weten, integendeel! Bij het naar huis gaan hoort Jozef Cocquyt, die als laatste de
herberg verlaat, het geluid van borrelend water in de Lieve. H ij roept er zijn kameraden bij
en Corneille Verstringe gaat een kijkje nemen over de brug en ziet een vuistgroot gat in
de dam dat hij met voetstampen probeert te dichten. Samen met zijn kompanen, "qui
n'avaient passé Je pont de bois à coté", trekken ze dan naar huis. Claudon belooft de zaak
verder te onderzoeken, maar "Ie fait est caché dans Jes ténèbres'95•
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De dam, 40 voet lang en 1 7 à 1 8 voet breed, wordt hersteld door aannemer Vidal. Er
worden langs weerszijden afvoeropeningen gemaakt om het overtollige water te laten
wegstromen en ook heeft Vidal voor noodreservoirs gezorgd. De aannemer krijgt in
december opnieuw de toelating de Hoge en de Neder Lieve uit te baggeren. Maar het
gaat weer mis. In de nacht van 23 op 24 december 1 81 0 is het Simon Cuelenaere die de
dam breekt. Hij had al herhaaldelijk gezegd tegen werklui van Vidal dat hij dit zou doen
omdat het hoge water een bedreiging vormt voor het omliggende land. Als
verantwoordelijke van de watering van de Kapitalendam meende hij dit te moeten doen.

Cuelenaere, "qui a compromis Ie service publique et prévenu l'arrivage des matériaux"
wordt veroordeeld en moet alle schade herstellen en Vidal vergoeden . Zijn arg ument dat
hij niet wist waarvoor de dam er lag, snijdt geen hout, want die werd zowat onder zijn ogen
aangelegd. Vidal had alle voorzorgen genomen, hem valt niets te verwijten00• Prefect
D'Houdetot waarschuwt Cuelenaere niet meer aan de dam te raken "sous aucun prétexte,
la moindre dégradation" zal streng gestraft worden. Tezelfdertijd wordt ook de
Maldegemse burgemeester verwittigd de dam te bewaken, ook 's nachtS97•
De waarschuwingen en bedreigingen halen niet veel uit, eind februari 1 81 1 is het opnieuw
prijs. Deze keer is het talud van het kanaal doorstoken. Vidal waarschuwt D'Houdetot dat
hij zich door deze zoveelste tegenslag "dans une position pénible" bevindt en de werken
niet zal kunnen uitvoeren zoals gepland door gebrek aan kasseien die niet meer kunnen
aangevoerd worden98• De auteurs van het misdrijf worden vrij vlug aangehouden. Het zijn
een zekere Standaert en . . . Van Wassenhove, de schipper die door Vidal voor zijn
diensten was bedankt. Allebei worden ze streng gestraft, waardoor het niet nodig wordt
bevonden Strobrugge te laten bewaken door het leger. De strenge straffen zullen
eventuele daders wel afschrikken99•
In april 1 81 1 slaat het water een gat van 4 meter in de dij k van de Lieve tussen Strobrugge
en de Rapenbrug, maar deze keer is het niemand zijn schuld. Wel verklaren enkele
getuigen dat het water veel te hoog wordt gehouden en het bijgevolg te verwachten was
dat dat bij de minste regenbui problemen zou geven. Vidal wordt aangemaand het
transport van kasseien wat vlugger te laten verlopen, dan kan het water weer op zijn
normale peil worden gebracht")().
Van geheel andere aard is de reclamatie van aannemer Dominique Maeyens. H ij schrijft
op 1 8 januari 1 81 1 een brief aan de prefect van het Leiedepartement waarin hij zich
beklaagt over de batardeau in de Lieve waardoor zijn houttransporten veel vertraging
oplopen. Dat hout wordt gebruikt voor dringende werken in de duinen van Blankenberge.
Maeyens eist dat die dam stante pede wordt verwijderd. Prefect D'Houdetot antwoordt dat
er geen sprake kan zijn de dam weg te halen, daar er voldoende water in de Lieve moet
staan voor kasseitransporten. Die zijn van het primordiaal belang voor de route lmpériale
waaraan keizer Napoleon zelf "la plus grande importance' hecht101 • I n mei 1 8 1 1 is
Maeyens er opnieuw met reclamaties. Daar de scheepvaart op de Lieve zo goed als
verboden wordt, wordt het hout dat hij in Sint-Laureins en Maldegem kocht langs de tragel
van de Lieve naar Damme gebracht, waar het op scheepjes wordt geladen. Nu is die weg
ook al onbruikbaar: bij Strobrugge l igt hij vol kasseien, verkeer is onmogelijk.
Merkwaardig, vindt de hoofdingenieur, tot nu toe klaagde niemand over die weg . Wel is
het mogelijk dat er tijdens het lossen van de kasseien "quelques uns ont pu rouler sur Ie
chemirt', maar die worden direct verwijderd. Dat de weg ooit volledig is afgesloten , is
totaal uit de lucht gegrepen102•
Het aanleggen van de weg
De techniek die de Franse ingenieurs toepassen bij het aanleggen van wegen verschilt
weinig van die van de Romeinen. Omdat het hoogteverschil tussen Breskens en
Maldegem te verwaarlozen is - Maldegem ligt op 1 O - 1 1 meter boven de zeespiegel kunnen de nivelleringswerken tot een minimum worden herleid. Aarde van hoger gelegen
gedeelten wordt gewoon afgevoerd naar lager gelegen plaatsen "pour adoucir Ie pente du
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De Rijskssteenweg in Ede, richting Maldegem, geeft ons een voortreffelijk beeld van hoe de route lmpériale er moet
hebben uitgezien: 5 meter breed, met aan weerszijden een aarden berm en - waar het mogelijk was - een brede
gracht. Rechts het Nederlandse douanekantoor; links de trambaan naar Maldegem

terrain''. Er is geen gebrek aan g rond, daar aan weerszijden van de weg grachten worden
verbreed en u itgediept of nieuw worden gegraven. Het aanaarden van de weg gebeurt in
lagen van 1 5 à 20 cm, eventueel te versterken met g raszoden of mutsaarden. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan de op- en afritten van bruggen, vooral dan die in Strobrugge
waar de taluds apart worden versterkt. Vooraleer met de aanleg van de kasseiweg wordt
begonnen, dient de aarde stevig aangedempt te worden. De weg zelf is 1 O meter breed
"entre les fosses' en volgt de uitlijning die door de ingenieurs is uitgezet. Waar het kan,
worden oude dijken afgedolven of bestaande wegen gevolgd.
Nadat de aardewerken zijn goedgekeurd, g raaft de aannemer een bedding van 5 meter
b reed en 20 cm diep. De aarde van deze bedding wordt gebruikt om de bermen te
verstevigen, van de boordstenen tot aan de gracht moet de weg een helling krijgen van 1
dm. Daarna worden de borduurstenen aangebracht, minstens 1 1 cm diep en perfect
parallel. De borduren moeten zo worden geplaatst dat ze niet kunnen bewegen, ook niet
na langdu rige en hevige regen. Nadat de bedding volgens de regels der kunst is
aangelegd, wordt er laag zand van 1 8 à 20 cm dik uitgespreid "avec un bombement au
milieu de 25 cni' die stevig wordt aangestampt. Daarop worden dan de kasseien gelegd
"par range en angles droits sur les dites bordures'. Ze worden aangeklopt met een
gewicht van minstens 25 kg. Nadat de ingenieur de werken heeft gecontroleerd, mag er
een laag zand van 2 à 3 cm over de kasseien worden gestrooid. De aannemer wordt per
afgewerkt deel betaald en blijft 1 2 jaar verantwoordelijk voor de weg103•
Vidal wordt aangeraden "de commencer par les deux points extrêmes', Breskens en
Strobrugge, waar de kasseien gelost worden. Zo kan hij gebruik maken van de stukken
aangelegde weg om de materialen gemakkelijk te transporteren, "pour faire arriver
commodément ses voitures jusqu'à ses ateliers'.

Als er geen borduurstenen voorhanden zijn, worden planken geplaatst die naderhand
door stenen worden vervangen. Soms wordt een deel van de bedding klaargemaakt ,
maar pas later gekasseid. Als dat niet vlug gebeurt, kan er wel eens wateroverlast
ontstaan. In augustus 1 81 0 uitte de Oostburgse burgemeester daarover zijn ongenoegen
bij prefect D'Houdetot. Aannemer Vidal supprimeerde een deel van de vroegere weg bij
het fort van Bakkerspolder en liet borduren en planken plaatsen waardoor het regenwater
niet kon afvloeien. Het was nochtans maar een strook van 1 50 meter en de kasseien
waren ter plekke. De burgervader smeekte "la digue de Bakkerspolder jusqu'au pied de
sa pente te plaveien104•
"

Vanaf de eerste aanbesteding in juni 1 808 tot aan de toewijzing aan aannemer Vidal op
1 O augustus 1 81 0 zijn de werkzaamheden aan de route lmpériale beperkt gebleven tot
wat aardewerken en het leggen van enkele stroken kasseien. De oorzaken zijn gebrek
aan kennis, faillissement, het niet betalen van arbeiders en transporten , de ongezonde
streek, het teveel aan openbare werken in Zeeland, de schaarse bevolking die
onvoldoende hulp biedt, de betutteling vanuit Parijs, militaire i nmenging, enz. Het aantal
brieven, rapporten vanuit Parijs om de werken te activeren , is bijna niet te tellen.
De te kasseien weg is 25 240 meter lang, daarvan moeten 780 meter oude steenweg in
Maldegem, Oostburg en Breskens worden hersteld en 24 460 meter nieuw worden
aangelegd. In maart 1 81 1 wordt geschreven dat er gedurende de komende campagne 1 4
000 meter zou gekasseid worden, maar dat men al blij zou zijn met 6 000 meter, dit door
gebrek aan stenen105• Eerder vernamen we uit een brief van Brisson dat er nog 20 000
meter weg te kasseien is. Als dat cijfer correct is, is er de voorgaande jaren inderdaad niet
veel uitgericht106•
Zieke militairen
Vidal doet bijzondere inspanningen om de wegenwerken vooruit te helpen. Toch moet ook
hij het werk begin november 1 81 0 voor de zoveelste keer stilleggen bij gebrek aan karren
die de kasseien moeten aanbrengen. Er dagen er slechts "un tres petit nombre" en dat is
de schuld van voorgaande aannemers die iedereen te laat of niet betaalden. De prefect
belooft alles in het werk stellen om de landbouwers te verplichten paarden en karren te
leveren1(17. Dit is nodig, want enkele dagen later, op 1 1 november 1 8 1 0, laat generaal
Rousseau hoofdingenieur Brisson weten dat Napoleon beslist heeft geen militaire
hospitalen meer open te houden op het eiland Walcheren en dat de verbinding Maldegem
- Breskens in deze omstandigheden als urgent beschouwd dient te worden. Zieke
soldaten moeten nu via Breskens langs Maldegem naar Eeklo en dan naar Gent. Er
deden zich reeds enkele stefgevallen voor: drie geëvacueerde soldaten, "ayant été saisi
par la fraicheur de la nuif', overleden tijdens hun overbrenging naar Eeklo. De weg moet
de komende winter berijdbaar zijn en blijven, putten moeten worden gevuld met hout en
zand, acht man onder de leiding van één pikeur moeten de weg bewaken. Voor dit alles
worden bijzondere fondsen aangesproken108•
Ondanks alle inspanningen en dreigingen van aannemer Vidal raken de kasseien , door
de tegenwerking van de inwoners, maar niet op hun plaats. Generaal Rousseau stelt een
memorie op om de werken te' doen opschieten en dat kan maar op één manier, namelijk
door het opeisen van wagens en paarden en dat in alle gemeenten die belang hebben bij
de weg. Elke burgemeester moet voor een bepaald aantal wagens zorgen. Doet hij dat
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niet, dan worden ze op zijn kosten opgeëist. Er wordt een geheel nieuw reglement
opgesteld dat het transport regelt: aantal kasseien , aantal ritten, toezicht van
conducteurs, betalen volgens afstand, gewicht een moeilijkheidsgraad van de weg,
controle, enz. 1 09• Baron Malé laat prefect D'Houdetot begin februari 1 81 0 in een dringend
schrijven nog maar eens weten dat de weg binnen de kortst mogelijke tijd af moet, het is
een kwestie van nationaal belang. Alles moet in het werk gesteld worden om dit doel te
bereiken. In Parijs wil men van alle genomen maatregelen op de hoogte gesteld worden.
D'Houdetot moet Vidal aansporen " de ne rien négliget''. Het enige obstakel is en blijft het
gebrek aan kasseien11 0 •
Kasseien
Dat de aanleg van de weg n iet of nauwelij ks vordert, heeft naast de reeds aangehaalde
redenen, het meest te maken met het tekort aan kasseistenen, het transp.ort ervan, het
gebrek aan karren "pour porter /ès gres du bord du met'' of van Strobrugge naar de plaats
van bestemm ing. De oorzaken daarvan zijn divers: de carrières leveren onvoldoende,
andere departementen eisen ook hun deel en de Franse administratie weigert halsstarrig
het gebruik van andere formaten toe te staan.
In juli 1 8 1 0 vraagt D'Houdetot zijn collega van het departement Jemappes een nieuwe
g roeve te openen voor de bevoorrading van Maldegem - Breskens, waarvoor een
enorme hoeveelheid stenen nodig . is; cijfers gewagen van ongeveer 2700000.
Burgemeester Tacquenier van Lessen , een van de producenten, die zich heeft
geëngageerd voor de levering en D'Houdetot almaar geruststelt, meent dat de opening
van de carrière Bruno in Lessen alle problemen kan oplossen . H ij zal daarvoor een
officiële aanvraag indienen111•
Daar er niet veel verbetering i n de toestand komt, wordt ingenieur Brisson naar Jemappes
gestuu rd om de oorzaken van de mank lopende bevoorrading te onderzoeken. Alle
stenen komen van Quenast, op enkele mijlen van Brusse l , of van Lessen, op de Dender.
De aannemer is verpl icht formaatkeien te gebruiken van 1 8 à 20 cm, voorgeschreven voor
wegen van 1 ste en 2de rang, bijvoorbeeld voor Antwerpen - Breda in het departement van
de Twee Neten en voor Maldegem - Breskens. Van deze soort kasseien zouden er 6 à
700 000 in Lessen en 400 000 in Quenast beschikbaar zijn. Die worden verdeeld over
verschillende departementen. Het overgrote deel gaat naar de nieuwe weg Antwerpen Breda.
Toch worden voor wegen in Vlaanderen ook andere formaten gebruikt. In de carrière van
Blaton, tussen Doornik en Condé, kunnen er 60 000 gemist worden voor Maldegem Breskens. Die zijn wel niet zo hard als die uit de andere steengroeven, maar mits ze goed
uit te kiezen en te verdelen zal de kwaliteit van het wegdek er niet onder lijden. Als men
bij de oorspronkelijke kasseien blijft, zal men met de bestaande voorraad iets meer dan
6000 meter kunnen verharden , terwijl er nog 20 000 meter gedaan moet worden.
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Brisson stelt dan ook voor kasseien van verschillend formaat en kwaliteit uit verschillende
g roeven te gebruiken. De meeste wegen zijn op die manier aangelegd, en die vergen
weinig of geen onderhoud. Ook zal Maldegem - Breskens niet hele dagen zware
transporten te verwerken krijgen, die zullen eerder over water gaan dan over land. Het is
de enige manier om de weg vrij vlug afgewerkt te krijgen.

l esslnes

-
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Van uit de carrières van
Lessen en Quenast werden
enkele honderdduizenden
kasseien voor de nieuwe weg
verscheept. Een beeld van een
steengroeve bij het begin van
de vorige eeuw.

Als dat wordt toegestaan, kunnen er uit Quenast en Lessen 1 300 000 stenen gehaald
worden en daarbij nog eens 200 000 - en misschien wel meer - uit Blaton . Kortom, ruim
voldoende om er 14 000 meter mee te plaveien, of 1 /3 van hetgeen nog moet worden
afgewerkt. De prefect van de Twee Neten wil zelfs een deel van 'zijn' kasseien afstaan
voor Maldegem - Breskens. Die liggen reeds op boten geladen112•
D'Houdetot laat Malé weten dat Vidal zich erg i nspant voor de afwerking van de weg,
maar het gebrek aan kasseien "un grand obstacle pour la prochaine campagne"vormt. I n
d e plaats van d e 1 4 000 geplande meter zal Vidal er slechts 6 000 kunnen afwerken .
Mocht men de aannemer toestemming geven andere dan d e voorgeschreven kasseien te
gebruiken, zouden alle moeilijkheden verdwijnen als sneeuw voor de zon en zou zonder
problemen kunnen voldaan worden aan de wensen van keizer Napoleon die de
verbinding zo vlug als mogelijk afgewerkt wil zien . D'Houdetot pleit dan ook voor het
gebruik van verschillende soorten113• Maar de prefect vangt bot: alles moet worden
uitgevoerd volgens het boekje, het gebruik van zachtere stenen en andere formaten uit
minder betrouwbare groeven wordt niet gedoogd. Overigens merkt Malé fijntjes op dat
Vidal verantwoordelijk is voor de bevoorrading en niet de regering. Om het transport
enigszins vooruit te helpen zal Malé de "chef de service de la Marine lmpéria/e"
aanschrijven met de vraag de kasseischepen direct door te laten. "Zorg maar dat er
voldoende wagens ter beschikking staan", aldus nog Molé114• "We zullen er ons naar
schikken", antwoordt Brisson laconiek, maar de zo dringend gevraagde verbinding zal
vorderen "avec Ie même lenteur que les années dernières'115• D'Houdetot kan niet anders
dan de beslissing van Malé "qui ordonne formellement de n'emp/oyer dans les travaux de
Maldeghem - Breskens des grandes grés' stipt uit te voeren, maar dat deze maatregel
"nuira essentiellement à l'avancement de la route' wordt stilaan voor iedereen duidelijk116 •
Behalve voor de optimist Malé: de aannemer zal over meer dan genoeg kasseien
beschikken na de opening van nieuwe steengroeven, "Ie banc de pierre" is voldoende
uitgestrekt en de voorraden onuitputtelijk. Kortom: " Vidal doit donc faire toutes les
dispositions convenab/es pour
assurer l'exécution de son marché et la prompte
'
confection des travaux se/on fes intentions de Sa Majestti'111• Malé neemt zélf inlichtingen
over de carrières en verneemt dat de productie drastisch is verhoogd. Er zijn bestendig
30 brigades aan het werk en die kunnen voor de komende campagne bijna 3 000 000
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stenen leveren, goed voor meer dan 20 000 meter kasseiweg. Maar die worden uiteraard
verdeeld over verschillende projecten. Men laat hem vanuit Lessen dan ook verstaan dat
het voo r de komende campagne onontbeerlijk is andere formaten te gebruiken118• Zeer
tegen zijn zin laat Molé op 1 7 april 1 8 1 1 het gebruik ervan dan toch toe. Brisson moet er
wel op toezien dat de stenen goed worden verdeeld en worden aangepast aan het terrein
waar de weg doorheen loopt.
Naar aanleiding van deze Parijse bocht van honderdtachtig graden, haast Brisson zich
opnieuw naar Lessen om de bevoorrading voor 1 81 1 en 1 81 2 veilig te stellen "et pour
consommer les fonds restante de l'excercice 1 8 1 0- 18 1 1". H ij laat D'Houdetot weten dat in
1 8 1 1 de weg zal gekasseid kunnen worden van Maldegem tot even voorbij Aardenburg
en van Breskens tot aan Oostburg119•
Hoewel niet helemaal afgewerkt, wordt in mei 1 81 1 voor de route lmpériale toch een
politiereglement uitgevaardigd dat voornamelijk is bedoeld voor de inwoners van het Land
van Cadzand die tot nu toe "n'ont pu avoir aucune idée des règlements de Grande Voiri€1'.
G rachten mogen niet gevuld en bomen die de weg afzomen mogen niet geveld worden.
Zonder toelating mag er niet worden gebouwd. De doorgang, vooral in de dorpskommen,
moet altijd verzekerd blijven en door n iets of niemand worden gehinderd. Ouders zijn
daarbij verantwoordelijk voor hun kinderen en voor de arbeiders in hun dienst. " Vu les
difficultés qui présentent les Communications dans les polders' acht D'Houdetot het
verstandiger nog even te wachten met het bekendmaken van het decreet op het verkeer,
het zou de landbouwers opnieuw verontrusten120 •
Transport en andere werkzaamheden
De honderdduizenden kasseien moeten vanuit het departement Jemappes naar het verre
noorden worden verscheept: naar Balgerhoeke, Strobrugge, Sas van Gent, Zelzate,
Brugge en Breskens. Dat gebeurt met scheepjes langs kanalen en rivieren en vanuit
Brussel, Aalst, Leuven, Gent en Antwerpen. Om het transport vooruit te helpen, vragen en
krijgen schippers een laisser-passer, bijvoorbeeld schipper Adrien Verleyen met "l'Ami du
bon Ordre" uit Aalst, dat 48 ton kan laden of 1 2 à 1 5 000 kasseien en zijn broer Albert die
met "Le Jeune Jean" 43 ton kan meenemen121 • Cocquyt is een schipper die talloze reizen
onderneemt vanuit Aalst en Gent naar Balgerhoeke en dit van in 1 809 tot in 1 81 2. Tussen
september 1 809 en juni 1 8 1 0 verscheept hij 1 95 700 stenen vanuit Aalst, maakte 7 reizen
met borduren en zorgde voor het lossen en het 'rangeren' van de stenen. Verder reinigt
hij de Lieve zodat zijn schip tot in Strobrugge raakt. Pas in 1 8 1 3 zijn al zijn rekeningen
vereffend122•
I n Balgerhoeke neemt aannemer De Cuyper een agent in dienst. Pieter De Neve is
werkelijk een manusje van alles. Hij onderneemt reizen naar Gent, Aalst en de carrières,
organiseert de transporten met de schippers, werft arbeiders aan en verdeelt het werk,
koopt materiaal aan, enz. Bisson duidt De Neve aan als "Ie plus assidu et celui qui a fait
exécuter Ie plus de travail'. Bij het failliet van De Cuyper heeft De Neve ettel ijke
duizenden francs tegoed die hij als "créancier privilégi&' gelukkig ook ontvangt123•
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Het transport naar Breskens vanuit Antwerpen over de Schelde is dikwijls problematisch
door de aanwezigheid van Engelse oorlogsbodems. Dat is in augustus 1 809 het geval.
De aannemer heeft 500 000 stenen gekocht in Lessen en kan geen transport vinden.

Ondanks hun vrijgeleide willen schippers liever niet op rivieren of binnenlandse kanalen
varen, omdat hun schepen aangeslagen worden door militairen.
Zoals eerder vermeld, komen zeer veel kasseien aan in Balgerhoeke, waar een rabot de
Boven- en de Nederlieve scheiden . Scheepvaart is slechts tot aan dit rabot mogelij k, maar
dat wordt verholpen door De Coster, scheepsbouwer uit Gent die een ponton bouwt in
Strobrugge, waarvoor hij 1 748 franc ontvangt. Ook herstelt hij het rabot in Balgerhoeke124•
Vermelden we nog dat de meeste stenen worden geleverd via Tacquenier, De Vroede en
de weduwe Buisseret uit Brussel, die ook eigenares is van enkele carrières. Er wordt
slechts één kasseilegger vermeldt, namelijk "maître paveur'' E rnalstein uit Waterloo, die
in 1 81 1 met zijn werklui iets meer dan 1 0 000 m2 weg afwerkt125•
Vanuit Breskens, Strobrugge of Balgerhoeke worden de kasseien verder vervoerd door
opgeëiste wagens die met twee paarden bespannen moeten zijn. In 1 809 wordt ook een
groot aantal karren gebruikt voor het aan- en afvoeren van aarde. Het tarief dat wordt
uitbetaald aan de landbouwers hangt af van het aantal kasseien, de lengte van de rit en
de moeilijkheid van de weg. Maar de voorwaarden zijn overal anders, door de aannemer
wordt gefraudeerd dat het een lieve lust is. De ene voerman ontvangt meer dan een
andere en er worden slechts zes transporten per dag betaald, ook als men er meer doet.
Bazenerye stelt dat scherp aan de kaak en wil die willekeur wegwerken door de invoering
van een uniform systeem. De prefect belooft een tarief vast te leggen waarin met alles
rekening wordt gehouden'25•
Op een kar worden gewoonlijk 75 à 80 kasseien geladen. Per rit wordt "une Couronne de
France" op 1 2 franc betaald. Dit gebeurt door de burgemeester die ook voor de opeising
en verdeling van de wagens in zijn gemeente moet zorgen. De landbouwers mogen elke
week hun geld halen, maar meestal is er geen. Verschillende maires klagen daarover bij
de prefect. Abraham van den Broecke uit Aardenburg schrijft in 1 81 O dat er van de 593
karrenvrachten maar 1 69 betaald zijn. Jacques Rosseel, die 49 keer over en weer rijdt,
heeft nog geen cent gezien . Volgens Van den Broecke gebruikt aannemer De Cuyper
karren, paarden en knechten voor zijn eigen profijt en dat terwijl ze nodig zijn voor het
inhalen van de oogst. En tijdens diezelfde periode is er ook militaire overheid die massaal
paarden opeist121•
Ook adjoint-maire Van Kerschaever uit Maldegem laat van zich horen. Omdat de Lieve
eind januari 1 81 O niet gebruikt kan worden , maken 44 landbouwers 200 ritten van
Balgerhoeke naar Strobrugge. Wekelijks komen ze vragen waar hun geld blijft, telkens
worden ze met lege handen naar huis gestuurd. Hetzelfde gebeurt in Adegem, Sint
Margriete, Sint-Kruis, Schoondijke en Oostburg. De Franse overheid brengt zichzelf aldus
in moeilijkheden, want er bieden zich van langsom minder wagens aan. Als er vanuit
Parijs een missive komt waarin Napoleon aandringt op de voltooiing van de weg , is het
alle hens aan dek en wordt iedereen onmiddellijk vergoed. Helaas: van de beloofde 1 2
franc per rit wordt slechts 8 franc uitbetaald.
'·

I n augustus 1 81 0 hebben de burgemeesters van de verschillende gemeenten voor het
transport volgende bedragen tegoed:
Philippe Pecsteen
H. van Cruyningen
C. A van Casteel
Dierickx
Adrien Sonneville
Charles Domers
Abraham van den Broecke

Maldegem
Schoondij ke
Oostbu rg
Sint-Marg riete
Sint-Kruis
Adegem
Aardenburg

1 061 ,50 fr.
2 5 1 2,80 fr.
1 930,50 fr.
1 96,50 fr.
803,25 fr.
765, 1 2 fr.
1 953,25 fr.

Het aantal voerlui en gedane ritten in 1 809 ziet eruit als volgt:
voerlu i
ritten
83
31 2
Maldegem
(van Strobrugge naar Bakkerspolder, van Balgerhoeke naar Maldegem)
Schoondij ke
1 25
391
1 4 dagen
2
20
Oostburg
65
9
Sint-Margriete
Sint-Kruis
54
74 dagen
(naar Bakkerspolder)
Adegem
75
274
(van Balgerhoeke naar Strobrugge)
32
Aardenburg
434
Brugge - B reskens
Plots komt in mei 1 8 1 1 het onverwachte bericht uit Parijs dat de weg tussen Aardenburg
en Oostburg "est suspendu, Sa Majesté ayant ordonné de la tracer sur l'Ecluse' en dat
de verbinding Brugge - Breskens nu absolute voorrang krijgt. Ook voor deze weg is de
aanvoer van kasseien problematisch. Er is wel voldoende voorraad om tot in Sluis te
paveren, maar dan kan men niet verder omdat de rest van de weg in het Leiedepartement
ligt. Parijs belooft dit probleem zo vlug als mogelijk op te lossen. Als de aannemer niet
verder kan werken, moet h ij het deel tussen Maldegem en Aardenburg maar afwerken. Er
mogen tot nader order geen kasseien meer naar Oostburg worden vervoerd.
Ondertussen verkeren alle wegen naar Zeeland in slechte staat. Alarmerend, schrijft
generaal Rousseau, want "impraticable'� Vanaf Eeklo is Breskens 's winters zo goed als
onbereikbaar, ook niet via Watervliet. Onderprefect Bazenerye drukt het nog straffer uit:
"la route ou plutöt chemin d'Eecloo à Breskens ou à Schoondijke", want er is geen weg
naar Breskens, is al twee keer gekasseid, maar bevindt zich nog steeds in even slechte
toestand. Er is wel een weg Eeklo - Breskens via Maldegem en Oostburg . De werken
daaraan zijn geschorst op bevel van de regering. Toch eist Parijs "des mesures les plus
promptes pour cette réparation'' want het blijft een belangrijke militaire verbinding128•
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De zo urgente verbinding met Breskens blijft er onafgewerkt bijliggen. Tussen Maldegem
en Aardenburg is de weg afgewerkt, tussen Aardenburg en Oostburg liggen enkele
stroken gekasseid en vanaf Oostburg tot Breskens is het niet duidelijk wat wel of niet is
afgewerkt. Vanaf Schoondijke zou er zelfs geen weg liggen naar Breskens. Pas in de
Hollandse tijd wordt het project weer van onder het stof gehaald.

Hollandse periode
Volgens een brief van 3 december 1 8 1 6 van gouverneur baron Charles de Keverberg de
Kessel aan hertog Charles-Joseph d'Ursel, minister van Waterstaat en Publieke Werken,
is het de grote wens van de bevolking van Eeklo en omliggende gemeenten de weg
tussen Maldegem en Breskens afgewerkt te zien129• Een inspecteur van het ministerie
krijgt daarop instructies voor het opmaken van plannen en een voorlopige kostenstaat.
Ook dient hij de voordeligste richting van de weg te bepalen . Alvast kunnen tijdens de
winter enkele onderhoudswerken worden uitgevoerd door "la classe indigène du
peuplè'130•
Naar aanleiding van dit rapport en een omstandige nota van baron de Draeck over het nut
van een straatweg van Middelburg naar Rijsel via Breskens, Oostburg en Maldegem,
besluit koning Willem 1 op 1 9 februari 1 8 1 7 tot het afwerken van deze verbinding. Van de
lening van 6 miljoen gulden in 1 81 7 zullen er 70 000 gebruikt worden voor Maldegem Breskens131 •
D e Keverberg laat hertog d'Ursel weten dat het "embranchement pour réunir deux parties
du Royaumè' een heel goede zaak is voor de handel en de landbouw. De kortste weg van
Rijsel en Duinkerken naar de forten van Breskens en vandaar naar Vlissingen gaat via
Brugge en Maldegem. Toch meent de gouverneur dat de weg best wordt aangelegd van
Gent naar Breskens, via Evergem , Sleidinge, Lembeke, Kaprijke en Watervliet. Of van
Waarschoot naar Kaprijke, Watervliet, IJzendijke en zo verder. Gent is niet alleen de
hoofdplaats van Oost-Vlaanderen, maar herbergt ook het commando van de twee
Vlaamse provincies en van Zeeland. Die verbinding is wel wat langer dan over Maldegem,
maar daartegenover staan ernstige voordelen:
Het voorgestelde traject vanaf Gent biedt meer militaire voordelen;
Het is veel gunstiger voor de bevoorrading van de markten van Eeklo en Gent;
De wegen van en naar Watervliet, Kaprijke en andere gemeenten kunnen 's winters niet
worden gebruikt, mocht dat wel het geval zijn zouden de prijzen van g ranen en andere
voedingsmiddelen sterk dalen;
De voordelen van een aftakking via Maldegem zijn verwaarloosbaar: de weg loopt door
minder belangrijke dorpen, biedt geen enkel voordeel voor de uitvoer van g raan naar de
grote markten van onze provincie en de aftakking bevindt zich te dicht bij die van Cadzand
via Brugge naar Sluis.
De bevolking van de verschillende gemeenten zal zich ongetwijfeld grote inspanningen
getroosten om het project te verwezenlijken . En de barrièrerechten zullen de schatkist
spijzen "attendu la grande communication entre les communes et la vil/e de Gand'132•
De regering houdt het toch bij een verbinding van weg nr. 1 tussen Breskens met weg n r.
1 2 Brugge - Gent vanuit Maldegem wegens de al uitgevoerde werken in de Franse tijd.
Die is niet alleen voordelig voor het Land van Cadzand, maar ook voor de uitvoer van hout
"du pays de Maldegherri' naar de polders. De gouverneur krijgt de opdracht bij de
gemeentebesturen te informeren hoe zij financieel en materieel kunnen bijdragen. De
Keverberg wentelt die opdracht onmiddellijk af op "sous intendant" Pecsteen omdat die
het beste de gemeentebesturén kent133• Koning Willem geeft in juli 1 8 1 7 te kennen dat de
weg nog voor de komende winter berijdbaar moet worden gemaakt. Daar het onmogelijk
is de kasseiweg nog aan te leggen wegens gebrek aan stenen, zal er een bedding van

1 393

aangestampt zand worden gemaakt zodat
normaal verkeer mogelij k is, ook bij slecht
winterweer. Er wordt daarbij gerekend op de
goede wil en medewerking van de inwoners. Het is
Pecsteen die de gemeentebesturen van Adegem,
Maldegem, M iddelburg, Eeklo en Sint-Laureins
moet overtuigen daarbij te helpen134•
De raadsleden van Maldegem vergaderen op 3 1
juli e n 2 6 augustus 1 8 1 7. D e aftakking van de
weg, ingegeven door "les vreux bienfaisants de sa
Majesté, notre Gracieux Souverairl' wordt zeer ·
voordelig genoemd voor Zeeland. Bij de minste
regenbui is alle verkeer onmogelijk, wat uiterst
nadelig is voor de overvloedige en rijke oogsten
van het land. Maar ook Maldegem zal er voordeel
uit putten. De grootste gemeente van de provincie
De werken aan enkele bruggen en duikers
tussen Maldegem en Aardenburg werden in
is tevens de onvruchtbaarste, de bodem bestaat
1 820 toegewezen aan Jan Baptist Van
g rotendeels uit heide- en zandgrond en uit veel
Maldeghem uit. . . Maldegem.
domaniale bossen, de verbindingsweg wekt bij de
bevolking nieuwe hoop. Misschien kan die uitgebreid worden naar Tielt en verder naar
Kortrijk. Maar helaas kan Maldegem -zich geen financiële offers getroosten, er werd al
eens fl. 4 000 gegeven. En alle landbouwers hadden erg te lijden van de voorbije
hagelstorm die nagenoeg de hele oogst vernielde. Maldegem deelt "les sollicitudes
paternelles de sa Majesté -pour la prospérité de ses sujets en général et de cette
commune en particulier' en zal wagens en paarden leveren voor het transport van zand
op het g rondgebied van de gemeente en die betaald zullen worden door het heffen van
een bijkomende belasting of door een personele taks135•
Hoewel Adegem vrij ver van Zeeland ligt, maar de aftakking toch voordelen biedt voor de
gemeente, besluit de raad dat Adegem zijn deel zal bijdragen en zal zorgen voor het
transport van zand . Ook zal er gezorgd worden voor het vervoer van de kasseien voor
zover die gelost worden in Balgerhoeke. Financieel kan de gemeente niets bijdragen136•
Burgemeester Van de Casteele van Middelburg verspilt er niet veel woorden aan:
Middelburg is een kleine gemeente, veel wagens en paarden zijn er niet te vinden en
daarenboven verkeren de boeren in nood door de vernieling van de oogst door de
hagelstorm van 1 0 juli 1 8 1 7137•
Eeklo laat bij monde van burgemeester Van Damme weten dat de stadskas leeg is door
de hulp aan de talloze armen. Verder moeten er in de stad zelf heel wat wegen opgeknapt
worden, "de faire aucune sacrifice'�38•
Burgemeester Vercraeye van Sint-Laureins vindt de aftakking zeer goed, maar voor zijn
gemeente biedt ze geen enkel voordeel omdat ze te veraf ligt. Overigens is de gemeente
ook getroffen door het onweer van 1 O juli, waarbij de hagel de volledige oogst vernielde.
De boeren lopen er depressief bij en hen nu vragen voor transport van zand te zorgen is
niet opportuun139•

Pecsteen kan niet anders dan akte nemen van de raadsbesluiten . H ij voegt er nog aan
toe dat nagenoeg alle gemeenten de mening zijn toegedaan dat "la Flandre Hollandaise"
moet opdraaien voor de kosten , dat heeft er het meeste baat bij. Er mag ook niet uit het
oog verloren worden dat het grootste deel van de weg , om n iet te zeggen helemaal , nog
gekasseid moet worden tot aan Land van Cadzand140• En dat is toch wel een
merkwaardige uitspraak,waarbij men zich kan afvragen wat er gebeurd is met de
tienduizenden kasseien die tijdens de Franse tijd zijn aangevoerd.
I n januari 1 81 8 is er nog niets ondernomen om de weg berijdbaar te maken. Wel wordt
Jean Vermeersch, adjoint municipal uit Maldegem aangeduid als bijzonder commissaris
Waterstaat om te zorgen voor voldoende paarden en wagens om het transport van keien
en zand voor de komende campagne te regelen.
Toch wordt in de Hollandse tijd de aftakking naar Breskens afgewerkt. Op 31 juli 1 820
worden de kunstwerken "nécessaires à l'achèvement de la partie de la route nr 1
comprises entre Aardenburgh et Ma/deghem" toegewezen aan Jan Baptist Van
Maldeghem uit Maldegem en die bestaan uit:
- het metselen van een duiker met een opening van 2,50 m over de Beoosteredewatering;
- een houten brug met bakstenen pijlers en met een opening van 4,50 m over de Eeklose
Watergang;
- de afbraak van het gewelf van de Strobrug op de Nederlieve om die te vervangen door
een nieuwe brug op de oude pijlers. De bestaande brug had een opening van 4,80 m en
lag ongeveer 1 meter lager dan de oude brug
- een gemetselde duiker over de Edewatering en het vernieuwen van de kasseien aan
weerskanten van de Strobrug over een afstand van 1 25 meter141 •
Daarmee wordt in elk geval het stuk tussen Maldegem en Aardenburg afgewerkt. Verdere
gegevens over de afwerking van de route lmpériale zijn in de archieven niet voorhanden.
Enkel op kaarten staat de volledige weg getekend.
Wat er ook van zij: in de 1 9de eeuw kan er min of meer comfortabel gereisd worden van
Maldegem naar Breskens. Naast de weg wordt in 1 887 een tramlijn aangelegd die actief
blijft tot in 1 949. Zo heeft Maldegem een dubbele verbinding met Zeeland. Enige hindernis
is de g rens, maar die is al enkele decennia afgeschaft. En door i n g rijpende
infrastructuurwerken in de regio Aardenburg - Sluis - Oostburg - Breskens is er van de
oorspronkelijke route lmpériale nauwelijks iets overgebleven .
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RAG, Ambacht Maldegem, 623, f. 94r.
J. DE SMET, Het verkeerswezen in Vlaanderen in de zeventiende eeuw, in: Bijenkorf, 1 958, 59ste jaar,
p. 69-71
RAG, Kaarten en plannen, 1 503.
H. NOTIEBOOM, Over 'den Breeden Weg' in Adegem, in: Heemkundige Kring het Ambacht Maldegem,
Jaarboek 2006, Maldegem, 2006, p. 1 32-1 37.
L. GENICOT, Histoire des routes Be/ges depuis 1 704, Brussel, 1 948.
Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, Derde deel, Eerste stuk, 1 8 1 6, p. 396.
RAG, SD, 2260/2. Brief van 3 januari 1 804( 1 2 nivöse 1 2)
RAG, SD2260/2. Risseeuw, Benteyn en van aan de Minister van Binnenlandse Zaken, 1 0 januari 1 804 (29
nivöse XII)
Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden, dl. 1 1 , p. 72-73.
RAG, SD3655/4. Memorie van Van der Donck en Faipoult, 28 juli 1 804.
RAG, SD2260/3. Détail estimatif des ouvrages et dépenses, 7 oktober 1 804.
RAG, SD2260/2. De Gentse burgemeester aan Faipoult, 1 9 juni 1 808.
RAG, SD2260/2. Van Zele aan Faipoult, 1 9 juni 1 808.
RAG, SD2260/2. Faipoult aan Van Zele (Eeklo), 22 juni 1 808.
RAG, SD2640. Burgemeester Kousemaker aan Bazenerye, 20 juni 1 808.
RAG, SD2640. Rapport van Bazenerye aan de prefect, 7 december 1 808.
RAG, SD2640. Burgemeester Kousemaker aan Bazenerye, 3 december 1 808.
RAG, SD3257/5. De hoofdingenieur aan de prefect met antwoord in de marge, 6 mei 1 809.
RAG,SD3257/6. Hennekin aan de prefect, 6 augustus 1 808, en Aubert aan de prefect, 1 1 augustus 1 808.
RAG,SD3257/5. Briefwisseling tussen: van Haute en Almekinder, de prefect, Aubert en de Conseil Général,
november 1 808 - mei 1 809.
RAG, SD2640. Bazenerye aan de prefect, 29 april 1 809.0
RAG, SD2640. Brieven van 9 september 1 809, 9 en 24 februari 1 81 0. Graaf Louis Malé was een tijdlang
prefect van het departement Cöte d'Or, conseiller d'état en directeur-generaal van Bruggen en Wegen.
RAG, SD2640. Conseiller d'état Malé aan prefect D'Houdetot, 29 maart 1 81 1 .
RAG, SD2260/2. Brief van 27 januari 1 804 (6 pluviöse XII).
RAG, SD2260/2. Brief van 2 februari 1 804 ( 1 2 pluviöse XII).
RAG, SD2260/2. Rapport van hoofdingenieur Aubert, 25 februari 1 804 (5 ventöse XII).
RAG, SD2260/2. Conseiller d'état Cadet Chambon aan Faipoult 1 4 april 1 804 (28 germinal XII) en Faipoult aan
ir. Aubert 24 april 1 804 (4 floréal XII).
RAG, SD2260/3. Brief aan Faipoult; 28 juli 1 808.
RAG, SD2260/3. Rapport Aubert, 7 oktober 1 804.
RAG, SD2260/2. Faipoult aan Crétel, 1 9 oktober 1 804 (27 vendémiaire XIII).
RAG, SD2260/2. Cadet Chambon aan prefect Faipoult, 28 maart 1 805 (2 germinal XIII).
RAG, SD2260/2. Cadet Chambon aan Faipoult, 10 april 1 805 (20 germinal XIII).
RAG, SD2260/2. Nota van de prefect aan de hoofdingenieur, 9 juni 1 808.
RAG, SD2260/3. Faipoult aan conseiller d'état Montalivet, 3 juni 1 808.
RAG, SD2260/2. Faipoult, 1 7 juni 1 808
RAG, SD2260/2. Inschrijving Lacour, 1 8 juni 1 808.
RAG, SD2260/2. Raad van de prefectuur, 20 juli 1 808.
RAG, SD2260/2. Faipoult, 2 en 8 augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Cadet de Chambaie,28 juli 1 808.
Pisson is de architect van de verkoopzaal Saint John in Gent en van een praalgraf in Mariakerke
RAG, SD2260/2. Cadet de Chambaie, 9 augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Cadet de Chambaie, 1 1 augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Briefwisseling over de derde aanbesteding, augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Lacour, 1 6 augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Verslag van ingenieur Aubert, 20 augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Opening van de aanbieddingen, 1 9 augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Faipoult over de borgstelling van Collignon en verslag van de prefectorale raad, 27 en 29
augustus 1 808.
RAG, SD2260/2. Collignon aan Faipoult, 1 5 september 1 808
Jean-Pierre BACHASSON, comte de MONTALIVET, geboren in 1 766, prefect in 1 800, minister van
Binnenlandse Zaken van 1 809 tot 1 8 1 4, pair van Frankrijk in 1 81 9, overleden In 1 823. Was van 1 807 tot 1 809
directeur van Bruggen en Wegen.
RAG, SD2260/2. Akte verleden voor notaris François D'Haese, Botermarkt Gent, 11 oktober 1 808. De
borgstellers zijn: rentenier Pieter Francies Dierens (Gent), Philippe De Cuyper (Gent), Jan Baptist De Cuyper
(Gent), rentenierster Marie Petermans, weduwe van lgnace De Cuyper, eigenaar Lendert de Borst uit A el.

50 RAG, SD2260/2. De Cuyper aan de prefect, 5 oktober 1 808.
51 RAG, SD2260/2. Aubert aan de prefect, 2 november 1 808.
52 RAG, SD3257/6. Montaine aan de prefect, 1 8 november 1 809.
53 RAG, SD2260/2. Rapport van Aubert aan prefect D'Houdetot, 21 november 1 808.
54 RAG,SD3257/5. Brief van de prefect aan de directeur-generaal van Bruggen en Wegen, 31 december 1 808.
55 RAG, SD2260/2. D'Houdetot aan de conseiller d'état, 3 december 1 808.
56 RAG, SD2260/2. D'Houdetot aan de directeur-generaal van Bruggen en Wegen, 12 december 1 808.
57 RAG, SD2260/2. Conseiller d'état aan D'Houdetot en antwoord van D'Houdetot, 4 en 1 7 februari 1 808.
58 RAG, SD2260/2. Conseiller d'état aan D'Houdetot, 25 maart 1 809.
59 RAG, SD2260/2. Brisson aan Collignon, 1 8 april 1 809.
60 RAG, SD2260/2. Deurwaardersexploot van 24 april 1 809.
61 RAG, SD2260/2. Cadet de Chambaie aan D'Houdetot, 24 juni 1 809. De conseiller d'état heeft het over de
brieven en rapporten van 3 juni, 24 april, 29 april, 8 mei
62 RAG, SD2260/2. Brisson aan D'Houdetot, 24 april 1 809.
63 RAG, SD2260/2. Philippe en Jan Baptist De Cuyper aan D'Houdetot, 1 mei 1 809.
64 RAG, SD2260/2. Rapport van ingenieur Brisson, 8 mei 1 809.
65 TULARD J., Dictionnaire Napoleon, Parijs, 1 989, p. 1 1 82-1 1 83.
66 RAG, SD2260/2. Contract verleden voor notaris D'Haese, 24 mei 1 809.
67 RAG, SD2260/2. Brief aan Jan Baptist De Cuyper aan de prefect, 5 juni 1 809.
68 RAG, SD2260/2. Brisson aan D'Houdetot, 22 juni 1 809
69 RAG, SD2640. Rousseau aan D'Houdetot, 5 juli 1 809.
70 RAG, SD2640. Rousseau aan D'Houdetot, 7 november 1 809.
71 RAG, SD2640. Rousseau aan D'Houdetot, 25 november 1 809.
72 RAG, SD2260/2. Brief aan Bazenerye, onderprefect in Eeklo, s.d.
73 RAG, SD2260/2. Brieven van De Vroede aan De Cuyper, 26 en 22 maart 1 8 1 0.
74 RAG, SD2260/2. Brieven van De Vroede en De Cuyper, 4 en 9 mei 1 81 0.
75 RAG, SD2640. Rousseau aan D'Houdetot, 31 maart 1 81 0.
76 RAG, SD2260/2. Brisson aan D'Houdetot, 28 april 1 81 0.
77 RAG, SD2260/2. De Cuyper aan D'Houdetot, 29 september 1 81 0.
78 RAG, SD2260/2. Brisson aan D'Houdetot, 1 2 juni 1 81 0.
79 RAG, SD2260/2. Besluit van D'Houdetot, 3 mei 1 8 1 0.
80 RAG, SD2260/2. Rapport van Malé, 1 1 mei 1 8 1 0.
81 RAG, SD2260/2. Brisson aan D'Houdetot, 26 mei 1 81 0.
82 RAG, SD2260/2. D'Houdetot, aanbestedingsvoorwaarden, 21 mei 1 81 0.
83 RAG, SD2260/2. Besluit van de prefecturele raad, 1 6 juni 1 81 0.
84 RAG, SD2260/2. Malé aan prefect D'Houdetot, 29 juni 1 8 1 0 en het antwoord van de prefect.
85 RAG, SD2260/2. Vidal, 20 juli 1 81 0.
86 RAG, SD2260/2. Maeyens, 20 juli 1 81 0.
87 RAG, SD2260/2. De burgemeester van Brugge aan Beaucarne, prefect ad interim 22 juli 1 81 0.
88 RAG, SD2260/2. Beslissing prefectuur, 24 juli 1 81 0.
89 RAG, SD2260/2. Vidal, s.d.
90 RAG, SD2260/2. Akte van borgstelling van Vidal.
91 RAG, SD2260/2. Brisson aan de prefect, 17 september 1 81 0.
92 RAG, SD2260/2. Brieven van De Cuyper (5 oktober 1 808), van Aubert (2 november 1 808) en de toelating van
Faipoult (5 november 1 808).
93 RAG, SD2260/2. Vidal aan Brisson, 27 december 1 81 1 .
94 RAG, SD2640. Verslag van adjoint Claudon, 1 2 september 1 809, Brisson aan D'Houdetot, 2 september 1 809.
95 RAG, SD2640. Brisson, 16 januari 1 81 0, Cuelenaere, 26 januari 1 81 0, veroordeling Cuelenaere, 22 april 1 81 0.
96 RAG, SD2640. D'Houdetot aan Cuelenaere en de burgemeester van Maldegem, 1 9 februari 1 8 1 1 .
97 RAG, SD2460. Bief van Vidal aan D'Houdetot, 28 februari 1 81 1 .
98 RAG, SD2640. Brisson aan D'Houdetot, 9 april 1 81 1 .
99 RAG, SD2640. Bazenerye aan de prefect, 27 april 1 81 1 .
1 00 RAG, SD2640. Brieven van Dominique Maeyens ( 1 9 januari 1 81 1 ), Leiedepartement (5 februari 1 81 1 ) en
prefect D'Houdetot ( 1 2 februari 1 81 1 )
101 RAG, SD2640. Brieven van het Leiedepartement (25 mei 1 8 1 1 ), hoofdingenieur (1 juni 1 81 1 ) e n D'Houdetot
{6 juni 1 81 1 ).
1 02 RAG, SD3257/5. Voorstel aannemingsvoorwaarden opgesteld door ir. Aubel, 7 oktober 1 804 ( 1 5 vendémiaire
XIII)
1 03 RAG, SD2840. C.A. van Casteel aan D'Houdetot, 14 augustus 1 81 0.
1 04 RAG, SD2640. D'Houdetot aan Molé, 20 maart 1 81 1 .
1 05 RAG, SD 2840. Brisson aan D'Houdetot, 1 5 maart 1 81 1 .
1 06 RAG, SD2640. Brlsson aan D'Houdetot, 9 november 1 8 1 0.
1 07 RAG, SD2640. Rousseau aan Brisson, 1 1 november 1 81 0 .
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1 08 RAG, SD2640. Memorie van Rousseau, 1 9 november 1 81 0. Volgende gemeenten dienen volgens de
generaal wagens te leveren: Maldegem, Eede, Aardenburg, Oostburg, Schoondijke, Breskens, IJzendijke,
Biervliet, Hoofdplaat, Waterlandkerkje, Groede, Nieuwvliet, Zuidzande, Cadzand, Retranchement.
1 09 RAG, SD2640. Briefwisseling tussen Parijs en Gent, 28 januari, 4 februari, 2, 6 en 20 maart 1 81 1 .
1 1 O RAG, SD2640. D'Houdetot aan de prefect van Jemappes, 1 8 juli 1 81 1 , en diens antwoord, 1 4 juli 1 81 1 .
1 1 1 RAG, SD2640. Rapport van Brisson ober zijn bezoek aan de steengroeven, 24 februari 1 8 1 1 .
1 1 2 RAG, SD2640. D'Houdetot aan Molé, 2 maart 1 81 1 .
1 1 3 RAG, SD2640. Molé aan D'Houdetot, 1 1 maart 1 8 1 1 .
1 1 4 RAG, SD2640. Brisson aan D'Houdetot, 1 5 maart 1 81 1 .
1 1 5 RAG, SD2640. D'Houdetot aan Molé, 1 8 maart 1 8 1 1 .
1 1 6 RAG, SD2640. Molé aan D'Houdetot, 23 maart 1 8 1 1 .
1 1 7 RAG, SD2640. Briefwisseling tussen Molé en Jemappes, 9 april 1 81 1 .
1 1 8 RAG, SD2640. Brisson aan D'Houdetot, 23 mei 1 81 1 .
1 1 9 RAG, SD2640. Politiereglement uitgevaardigd door D'Houdetot, 1 8 mei 1 8 1 1 , met briefwisseling.
1 20 Andere schippers waren: Albert en Jean De Bierre, Filip De Paepe, J. Steppe, Joseph De Paepe, , weduwe
De Bolster, Henry Verbeke, François Waelters,
1 2 1 RAG,SD3257/6. Afrekeningen transporten Cocquyt, 1 809- 1 8 1 2 . Mandaten van de prefect, 1 8 1 3.
1 22 RAG,SD3257/6. Staat van betalingen aan De Neve, 1 809-1 8 1 3.
1 23 RAG,SD3257/6. Mandaat voor De Coster, 1 juli 1 81 3.
1 24 RAG,SD3257/6. Betalingen aan Ernalstein, 22 november 1 81 1 en 1 juli 1 81 3.
1 25 RAG,SD2640. Bazenerye aan de prefect, 4 juni 1 81 2.
1 26 RAG,SD2640. Brief van Bazenerye aan de prefect, 4 juni 1 81 2.
1 27 RAG, SD2640. Briefwisseling tussen Parijs en Scheldedepartement, februari 1 81 2.
1 28 RAG, HF764. 1 . De Keverberg aan d'Ursel, 3 december 1 81 6.
1 29 RAG, HF764. 1 . d'Ursel aan de inspecteur, 1 2 december 1 81 6.
1 30 RAG, HF764. 1 . Rapport van het ministerie van Waterstaat, 1 7 februari 1 81 7, en besluit van de koning 1 9
februari 1 81 7.
1 31 RAG, HF764. 1 . De Keverberg aan d'Ursel, 29 april 1 81 7.
1 32 RAG, H F764. 1 . Ministerie van Waterstaat aan de Keverberg, 3 juli 1 81 7.
1 33 RAG, H F764. 1 . Ministerie van Waterstaat aan Pecsteen, juli 1 81 7.
1 34 RAG, H F764.1 Verslagen gemeenteraad Maldegem, 31 en 26 augustus 1 81 7.
1 35 RAG, HF764. 1 . Verslagen gemeenteraad Adegem, 1 september 1 8 1 7 en 1 1 januari 1 81 8.
1 36 RAG, HF764.1 Van de Casteele aan Pecsteen, 27 augustus 1 81 7.
1 37 RAG, H F764. 1 . Van Damme aan Pecsteen, 2 augustus 1 81 7.
1 38 RAG, HF764. 1 . Vercraeye aan Pecsteen, 6 september 1 81 7.
1 39 RAG, H F764. 1 . Pecsteen aan de Keverberg, 1 3 september 1 8 1 7.
1 40 RAG, HF837.1 . Aanbesteding en toewijzing kunstwerken, 31 juli 1 820.
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Jeroom Van Maldeghem

We hebben gemeend er goed aan te doen een betrekkelijk recent Kleits toneelgebeuren
te belichten. Veel Kleitenaars, lezers van dit jaarboek, zullen daarbij met genoegen
terugdenken aan de gezellige uren die ze beleefd hebben in de Sint-Vincentiuskring, bij
het volgen van de toneelwerken, gebracht door de spelers van het gezelschap Idee 82.
De toneelwerking werd in 1 982 bedacht door Willy Cattoor en Marc De Roo. Zij hebben
allicht teruggedacht aan de vele toneelstukken die in Kleit gebracht werden in het
verleden.
Zo was er begin de jaren dertig een actieve toneelwerking onder impuls van onderpastoor
Roegiers. In de jaren veertig was het onderpastoor Leo Vercruyssen die opnieuw het vuur
aan de lont stak met gekend Vlaams werk, zoals "Waar de ster bleef stille staan" van Felix
Timmermans. Een revelatie was ook de opvoering van "De dood van Pierken" onderde
regie van onderpastoor Marc Van Vooren .
Idee 8 2 was een actieve groep spelers die acht jaar lang, steevast in het voorjaar, een
opvoering bracht die telkens een duizendtal mensen kon boeien. Zij spanden zich
bijzonder in om kwalitatief hoog te scoren.
Met deze bijdrage is het niet de bedoeling om van het tiental gebracht stukken het hele
verhaal te brengen. We willen aan de hand van enkele foto's terugblikken op enkele van
de toch wel meestal zeer geslaagde voorstellingen.
Op de foto's, ons door Carine en Marianne De Coninck ter beschikking gesteld waarvoor oprechte dank - zal de lezer een g root aantal personen herkennen die Idee 82
gestalte hebben gegeven. Ook het propagandamateriaal was meestal echt origineel. Dit
kon moeilijk anders met als huistekenaar Marc De Roo. N iet alleen zeer bekwaam om
typetjes neer te zetten had hij ook gaven als decorbouwer en speelde ook al eens mee in
een stuk. Met zijn origineel tekenwerk wist hij de 'Kleitse toon' te zetten.
Acht jaar hebben de mensen van Idee 82 aan de Kleitenaars degelijke ontspanning
geboden. Of ze nu een komische thriller brachten in het Kleits dialect of optraden in een
ernstig stuk van Tennessee Wiliams, zij zorgden voor veel aangename uren.

Toneelstukken opgevoerd door de toneelvereniging Idee
1 983

82

Start in het voorjaar met de opvoering van "Oscar''.
De oprichting van het toneelgezelschap greep wel plaats in 1 982,
vandaar de naam Idee 82.

1 984

Blijspel: Wanneer trouw je met mijn vrouw?

1 985

Eenakterfestival met opvoering van
Moanny's jongen huilt n iet.
De dodelij ke liefdes van tante Tina.
Leentje uit het Hemelryck.

1 986

Ik ben er . . . en ik blijf er.
Komedie naar Franse traditie: "Welkom op het kasteel de Mont Vermei!".

1 987

Boeing - Boeing. J ubileumvoorstelling t.g.v. vijf jaar Idee 82.
Het werd een hoogvlieger van formaat.

1 988

Rust à la R usse.

1 989

De dag dat de paus ontvoerd werd.

1 990

Een parel van een meid.
Toneelgroep
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Btilspel In 3 bedrijven
door J. Bemant-Luc
en J.· P. Conty

Regie : Nlc Fruru

donderdag 5
vrijdag 6
zaterdag 7
telkens om 20 u.

400 1

zondag s
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en om 20 u.

St.-Vlncentiuskring
Ie Kleit
Toegang : 120 fr.
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De spelers van 'Oscar' (1 983).
Vooraan: v.l.n.r. Jenny Voet, Marianne De Coninck, Marina lmmesoete, Marie-Rose De Baere, Maria Snoeck.
Achteraan: v.l.n.r. Gabriel Snoeck, Remi Van den Satfele, Maurits Van den Eeckhoutte, Nic Fruru (regisseur), Willy
Cattoor, Danny Longueville, Marc De Roo, Martin Lievens.

Na de voorstelling van het stuk "wanneer trouw je met mijn vrouw?"
V. l.n.r. Carine Van Landschoot, Roger Van Rie, Carine De Coninck, Willy Cattoor, Monique Pieters, Nic Fruru,
Veronique De Baets, Walter Van Den Broucke, Martin Lievens, Marc De Roo, Gabriel Snoeck.

1 401

Nog 'Wanneer trouw je met mijn vrouw?"
V.l.n.r. Gabriel Snoeck, Veronique De Baets, Nic Fruru, Monique
Pieters, Martin Lievens, Carine Van Landschoot, Carine De
Coninck.

1 986: Ik ben er . . . en ik blijf er.
Vooraan v.l.n.r. Gabriel Snoeck, Marc De Roo, Marc De Baere,
Erik Hebberecht, Willy Cattoor, Roger Van Rie.
Achteraan v.l.n.r. Kristien Jocqué (regisseur), Marianne
Coninck, Monique Pieters, Marina l mmesoete, Carine
Coninck.

Nic Fruru :

Carine Van Landschoot :

Monique Pieters :

Veronique De Baets :

Bernard Mlndennan

Tante Mlnnle

Vera Mlndennan, zijn vrouw

Dlenstmelaje Tina

Carine De Çonlnck ;

Dolly, zijn (a.a.?) vrouw

Gabriel Snoeck :

Martin Lievens :

Fred Ruysman
de (a.s.) man
van zijn (ex-)vrouw

Mr. Van den Brande (V.D.B.)

De uitvoerders van 'Ik ben er en ik blijf er'.
fijn getypeerd door Marc De Roo.

Boeing - Boeing ( 1 987).
Veronique De Baets en Marc De Baere hebben duidelijk een meningsverschil.

Rust à la Russe (1 988). De acteurs na de vertoning op het podium.
V.l.n.r. : Jenny Voet, Remi Van den Saffele, Marina lmmesoete, Marianne De Coninck, Marc De Baere, Maria
Snoeck, Donald Naessens, Gabriel Snoeck, Carine De Coninck, Roger Van Rie, Veronique De Baets.

De dag dat de paus
ontvoerd werd (1 989).
Vooraan: v.l.n.r. Lieven
De Smet, Remi Van den
Saffele, Roger Van Rie
Achteraan: v.l.n.r.
Monique Pieters, Marc
De Baere, Carine De
Coninck, Filip De Moor.

Remi Van den Saffele
torst zware verantwoordelijkheid.

Nog de equipe die de "ontvoering van de paus" op haar actief heeft. Vooraan: v.l.n.r. Christiaan Vermeulen, Geert
Engels. Tweede rij: v.l.n.r. Lieven De Smet, Remi Van den Saffele, Roger Van Rie, Hans Van den Bussche
Achteraan: v.l.n.r. Marc De Baere, Monique Pieters, Willy Cattoor, Marina lmmesoete, Carine De Coninck, Christine
Jocqué (regisseur), Marianne De Coninck, Danny Staelens, Filip De Moor, Sonja De Backer.

j 4 05

Een parel van een meid (1 990).
Vooraan: v.l.n.r. Carine De
Coninck, Marc De Baere.
Achteraan: v.l.n.r. Monique
Pieters, Marianne De Coninck,
Filip De Moor.
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Een parel van een meid (1 990).
Vooraan: v.l.n.r. Monique Pieters, Filip De Moor, Carine De Coninck, Danny Staelens
Tweede rij: v.l.n.r. Marc De Baere, Ria Snoeck, Geert Engels, Christine Jocqué (regisseur), Sonja De Backer, Mieke
Staelens, Marianne De Coninck.
Achteraan: v.l.n.r. Carine Van Landschoot, Trees Van Deynse, Joeri De Coninck, Christiaan Vermeulen, Willy
Cattoor, Marina lmmesoete, Lieven De Smet, Freddy Stevens.

Hugo Notteboom

De plannen voor het slopen van het Adegemse Rustoord circuleerden al van in 2008. De
aanwezigheid van asbest in het gebouw h ield die plannen nog tegen, maar begin maart
2009 was het dan toch zo ver. Na de ontmanteling van het complex herleidde firma
Aclargo uit Wondelgem eind maart - begin april 2009 het St.-Elisabethrusthuis tot twee
grote hopen puin.
Het rusthuis werd gebouwd in 1 872-1 874 dankzij pastoor Andries uit M iddelburg die het
testament van Arnulf van Maldeghem van onder het stof haalde. In dat testament wordt
de stichting vermeld van een Maldegems hospitaal, waar de zieken van het Ambacht
Maldegem gratis terechtkonden voor verzorging. Arnulf droeg zijn stichting, met een groot
deel van zijn bezittingen, over aan het Brugse Sint-Janshospitaal, dat voor eeuwig en
altijd voor de Maldegemse zieken moest zorgen. Die eeuwigheid duurde slechts enkele
tientallen jaren, het hospitaal verdween en de zieken moesten naar Brugge vervoerd
worden, soms onder erbarmelijke omstandigheden.
Andries kaartte die wantoestand aan en daagde het Sint-Janshospitaal voor de
rechtbank. De Bruggelingen lachten er eens mee, maar na 1 0 jaar onderhandelen kwam
er in 1 863 een minnelijke schikking uit de bus en kregen de drie gemeenten van het
vroegere Ambacht samen een bedrag van 4 1 5.000 goudfrank plus intrest. Adegem
ontving het aanzienlijke bedrag van Ti'.000 goudfranken waarmee op aandringen van
pastoor Christiaens een eigen 'hospice' werd gebouwd. Aannemer Schatteman uit
Gentbrugge kreeg het werk in 1 872 voor 53.400 fr. toegewezen en in 1 874 was het
gebouw afgewerkt. Op 2 november 1 875 werd het hospice, na lange onderhandelingen
met de Zusters van Maria en Jozef uit Geraardsbergen, officieel in gebruik genomen. I n
1 878 kon, dankzij giften van vele Adegemnaren, een kapel worden ingezegend.
Het hospice werd in 1 952 gerenoveerd en in 1 958 met een vleugel uitgebreid. I n 1 973
werd het honderdjarige bestaan nog plechtig gevierd, weliswaar enkele jaren te vroeg. Bij
de fusie van de gemeenten in 1 977 verbleven er 77 mensen. Om te voldoen aan allerlei
voorschriften, werd het gebouwencomplex in 1 988 binnenin nog grondig vernieuwd, maar
toen al deden geruchten de ronde dat het rusthuis zijn beste tijd had gehad. Het
'
Maldegemse OCMW besloot een centraal gelegen rusthuis te bouwen en de Adegemse
'oudjes' werden verleden jaar zonder veel problemen naar het ultramoderne Warmhof
overgebracht.
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Van de drie instellingen die gebouwd of ingericht werden met het geld dat kanunnik
Andries met veel moeite had kunnen loskrijgen van het Brugse Sint-Janshospitaal, blijft
na 1 46 jaar niets meer over. Het Maldegemse Arnoldhospitaal waar Andries zo voor heeft
gestreden, waar de Pecsteens en de Dhonts en nog vele andere Maldegem naren geld en
goed voor hebben geschonken, kreeg een volledig andere bestemming, het Sint
Elisabethrusthuis werd gesloopt en in Sint-Laureins ging het Godshuis over in particuliere
handen.
Al bij al vaart het Brugse Sint-Janshospitaal er nog steeds het beste bij, want het int nog
altijd de inkomsten van de g ronden in het Meetjesland die Arnulf zoveel eeuwen geleden
aan het Maldegemse hospitaal schonk. Hopelijk komen de Bruggelingen niet op het idee
om het betaalde geld plus intresten terug te eisen wegens de verkoop, afbraak en
herbestem m i ng van de goederen in zowel Adegem als Maldegem , net zoals kanunnik
Andries anderhalve eeuw geleden deed .

Een vertrouwd beeld, maar niet lang meer. Het rustoord kort voor de afbraak.
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De plek na de afbraak. Weer een stukje Adegem dat definitief verdween.

Jozef Dobbelaere

Voor dit nieuws werden de weekbladen 't Getrouwe Maldeghem (GM) en het Weekblad
voor West-, Oost- en Zeeuwsch- Vlaanderen (WB) geraadpleegd.
Een velodroom in Maldegem
Midden januari kondigde Victor De Lille de oprichting van een velodroom aan op een
terrein van ca. 3 gemeten land, gelegen achter het Kasteeltje en palend aan het kerkhof.
Het terrein was goed toegankelijk, want omringd door drie wegen .
Stichting van een Maldegemse veloclub
Op Lichtmis riep Victor De Lille een vergadering samen om een veloclub te stichten. H ij
zei: "De velo en de naaimachien, zijn de twee nuttigste uitvindingen van de eeuwe die
voorbij is. 't Zijn alle twee trapwielen: 't eene voor de vrouw, 't andere voor den man". Het
aantal fietsen nam in die jaren sterk toe, ze werden beter en goedkoper. De velodroom
was volgens De Lille een geschikt middel om de conditie te verbeteren . "Rijd weg en weer
Eekloo en gij zijt uwen asem af; rijd eenige kilometerss op eenen velodroom, gij krijgt
langs om meer lust. . . . Sport ! 't Hangt in de lucht. 't Is al sport wat de klokke slaat en 't
is een geluk in dezen tijd van overspanning in den kop", voor zover De Lille in zijn
weekblad. De velodroom zou ook gebruikt worden voor andere sporten , zoals
"loopstrijden te voet en te paard, voetbal, gymnastiek, alles wat men sport heet". Het
beschikbare plein is zo groot als de Vrijdagmarkt in Gent (GM van 7 februari 1 909). Door
de schuld van de velo was d13 wekelijkse markt op de maandag kapotgegaan, maar de
velo zal er nu voor zorgen dat er ambiance komt op zondagnamiddag. Concurrentie zal
er niet zijn, het zal immers de enige velodroom zijn te vinden tussen Brugge en Gent.

De laatste m i litieloting in kanton Maldegem
Op 1 februari g reep de laatste loting plaats voor het kanton Maldegem. Het volgende jaar
moest er niet meer geloot worden , want men opteerde voor één soldaat per gezin.
Jongemannen van 20 jaar uit Adegem, Maldegem, M iddelburg en Sint-Laureins dienden
zich in Maldegem aan te bieden om te loten. Wie een laag nummer trok moest soldaat
worden, wie een hoog n u m mer trok was vrij. Het kanton Maldegem moest dat jaar 41
soldaten leveren. De jongemannen met een nummer tussen de hoogste en de laagste
wachtten bang af of ze al dan niet moesten soldaat worden. Er waren immers soldaten
die om medische redenen werden afgekeurd en anderen die uitstel kregen omdat ze
bijvoorbeeld te klein of steun van de moeder waren. De soldaten met een 'gemiddeld'
n u m mer waren dus niet gerust. Ze kregen maar zekerheid in mei, toen de keuring achter
de rug was, de bezwaren waren i ngediend en al dan niet aangenomen.
Het bestuur van de Veloclub 'Maldegem Sport'
De veloclub werd officieel gesticht op zondag 1 4 februari 1 909 en had onmiddellijk
succes, want 70 leden sloten zich aan. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Albert
Tytgadt (voorzitter) , Bertrand Tytgadt en Galon (ondervoorzitters), Arthur Willems en
Napoleon Van N ieuwenhuyze (secretarissen) en Edmond De Poorter (ontvanger),
Triphon De Candt en R. Van Moffaert (commissarissen), Camiel Blomme, P. De Coninck,
Camiel De Wispelaere, Alphons Dhont, Louis Rotsaert en Edward Van Reybroeck
(bestuurders). Ook vrouwen zullen toegelaten worden.
Inhuldiging van de pelouse of grasveld van de velodroom
Op zondag 2 1 maart om half vier, j u ist na de vespers, werd het g rasveld ingehuldigd
worden. Het programma was als volgt: 1. Wedren met de velohoepel voor die nog hun
eerste communie niet gedaan hebben. Mannekens met mannekens en meiskes met
meiskes; 2. Wedren op den velo voor alle meiskes en jongelingen die nog nooit een prijs
hebben gereden. Weerom mannekes tegen mannekes en meiskes tegen meiskes; 3. en
4. Scratch en Handicap tusschen alle velorijders van Maldeghem en den omtrek, die
reeds prijs hebben gewonnen. De overwinnaar wordt kampioen tot aan de groote opening
van den velodrome in de Meimaand; 5. Loopstrijd tusschen de werklieden van de
velodrome met hunne kruiwagens half gevuld; 6. Loopen om ter zeerst tusschen alle
mannevolk. Men weet dat deze loopstrijden algemeen opkomen; 7. en 8. Scratch en
Handicap voor motocycletten. Al deze prijskampen waren gratis (GM van 1 4 maart 1 909).
De wedstrijden gingen uiteindelijk niet door omdat het gesneeuwd had. Het programma
werd verschoven naar de volgende week.

Uit 't Getrouwe Maldeghem

2 mei 1 909.

van

De stoet bij de opening van de velodroom op 9 mei
De veloclub van Maldegem was gevestigd bij de kinderen Pol De Candt op de Markt. Van
daar vertrok op 9 mei de stoet om de velodroom in te huldigen. De volgorde was als volgt:
"Openings-automobile, velofanfaren van Brugge, de 35 kampers, fanfaren Sint Cecilia,
veloclub van Maldegem en de vreemde wielrijdersbonden alphabetisscher wijze met
Aalter tot Zwevezele". De wielrijders dienden zich op het g rasveld op te stellen club per
club. De bekendste deelnemers waren Louis Sandyck uit Eeklo, Prudent De Baets, Emiel
De Wispelaere, August Hoornaert, André Goossens en Edward Van Reybroeck uit
Maldegem, U rbain Steyaert en Florent De Waele uit Knesselare, Henri Haeck uit Aalter,
Henri Van Heurisse en Raymond Bultinck uit Zomergem (GM van 5 mei 1 909) . Er was
heel veel volk. Foto's werden genomen door de heer Vercauteren.
Ook vrouwen reden op de velodroom
Op zondag 1 8 juli was het weer koers in de velodroom. De volgende uitslagen stonden
vermeld in 't Getrouwe:
Mannen: 1. Hoornaert Augustien.; 2. De Wispelaere Emiel; 3. De Voghelaere Adolf,
Vossenhol; 4. De Baets, Strobrugge; 5. Van Caeseele Aug., Strobrugge.
Vrouwen: 1. IJsebaert Julienne; 2. De Brabandere Madeleine; 3. Van Hoornweder
Madeleine; 4. IJsebaert Madeleine. (GM van 25 juli 1 909).
Een nieuw gemeentehuis
Vroeger werd er vergaderd in het
Oud-Stadhuis. Eindelijk was er n u
een nieuw 'stadhuis' gebouwd. De
plechtige inhuldiging greep plaats
op 20 juni 1 909. Om 2 uur vertrok
een stoet met een g root aantal
deelnemende maatschappijen. H ij
doorliep de voornaamste straten.
De genodigden werden ontvangen
op het gemeentehuis en de erewijn
werd hen aangeboden. Om halfvier
begon het festival voor de
deelnemende
harmonieën
en
fanfaren. Om halfzes werden op het
gemeentehuis
de
herinneringsmedailles overhandigd,
gevolgd door de trekking en de
uitreiking van de premies aan de
deelnemende maatschappijen, dit
in aanwezigheid van hun voorzitters
of hun afgevaardigden (WB 20 juni
1 909).
Overlijden van oud-burgemeester Desiré De Meyere
Op 28 december stierf Desiré De Meyere. H ij was in Maldegem geboren op 2 september
1 829 en was hier burgemeester van 1 870 tot 1 885. De Meyere was vooral een
mensenvriend. Zijn begrafenis greep plaats op maandag 3 januari 1 9 1 o (GM van 2 januari
H 1 1 0).

Hugo Notteboom

I n het voorjaar 2009 kon Het Ambacht Maldegem twee merkwaardige handschriften
verwerven van de familie von Maldeghem. Het zijn boekjes die 365 pagina's tellen, een
blad voor elke dag van het jaar dus, waar belang rijke gegevens werden genoteerd:
verjaardagen, belangrijke reizen, ontmoetingen , diverse feiten. Geheugensteuntjes dus,
feiten en feitjes die in het verleden op die dag gebeurd waren.
Ze zijn getiteld lmmorte!len-Kranz. Ein Gedenck-Buch für Ehegatten en Gedenkbuch auf
alle Tage des Lebens.
Het lmmortellen-Kranz. Ein Gedenck-Buch für Ehegatten of Gedenkboek voor
echtgenoten hoorde toe aan Carl Leopold Ludwig von Maldeghem, gehuwd met Maria
Theresia Ludowica von Waldburg-Zeil-Wurzach. Het echtpaar kreeg 1 3 kinderen,
waarvan er verschillende bij of kort na de geboorte overleden.
Het boekje bevat korte notities over de familie, bijna allemaal in het Frans, de graaf is
immers afkomstig uit wat later België wordt genoemd. Vooraan en achteraan staan
geboorte- en overlijdensdata van familieleden en de namen van dooppeters van zijn
kinderen.
Op 1 3 januari 1 836 wordt het overlijden vermeld van de uit België afkomstige Jacques
Ryckmans, rentmeester van de graaf en sedert 1 81 7 in zijn dienst.
Andere notities zijn:
- 18 februari 1 853
- 1 4 januari 1 858
- 1 april 1 857
la Légion d'Honneur,

Aanslag op de Oostenrijkse keizer Franz Jozeph;
Aanslag op Napoleon 1 1 1 ;
Keizer Napoleon 1 1 1 geeft d e graaf la croix de Commandant de

Over de uitbreiding van de bezittingen van de graaf vinden we het volgende:
- 21 september 1 820
Stetten en Kaltenburg, 1 1 0.500 fl. ;

- 1 O februari 1 820
- 30 juni 1 830
-

25 februari 1 835
25 februari 1 853
1 3maart 1 841
4 april 1 866
2 september 1 862
2 juni 1 85 1

Morawetz, 1 50.000 pond (waarschijnlijk Morlanwetz) ;
de helft van Stotzingen, 1 30.000 fl. Dit deel was verkocht aan
de abdij van Kaisheim of Kaisersheim in 1 66 1 ;
Oberstotzingen voor 1 50.000 fl. ;
herberg Heilig Kreuz, 1 5.000 fl. ;
Hanslangkeit, 200.000 tl. ;
lgling, 400.000 tl . ;
Wakken , verkocht voor 1 .070.000 francs;
Vente de la ferme de Wielsbeke voor 1 85.000 fr.

De graaf verkocht bijna al zijn bezittingen in België en breidde daarmee zijn (immense)
Beiers eigendommen uit.
Natuurlijk wordt de geboorte en het overlijden van zijn zus vermeld:
- 1 2 augustus 1 787
Marie Henriette, de latere Comtesse de Lalaing
overlijden van Marie Henriette, à son jour de naissance,
- 1 2 augustus 1 866
79 ans

C o s nr n r & · K l'aus . ....

Trtelpagina van het Gedenck-Buch for Ehegatten.
Toebehorend aan graaf Carl Leopold Ludwig von Maldeghem (1 797-1 877) en Maria Theresia Ludowica Von
Waldburg-Zeil-Wurzach ( 1 800-1 856). Op het linkerblad staan reeds enkele gegevens over familieleden.
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En verder treffen we enkele merkwaardige mededelingen aan
incendie de Stotzingen, waarmee een brand in het kasteel
- 1 9 september 1 823
wordt bedoeld;
om half drie in de namiddag, bij het laden van zijn dubbelloops
- 29 december 1 839
karabijn raakt de g raaf in een bos van Stotzingen zijn
rechterduim kwijt;
kwart voor een 's morgens hoort de graaf les trois coups à
- 3 maart 1 868
la porte . . .
Het tweede boek, Gedenkbuch auf alle Tage des Lebens is o p 1 januari 1 847 " Für Carl
van Maldeghem, gegeben van meimen Muffer".
Dit boek hoorde toe aan Karl Joseph Maria von Maldeghem ( 1 929-1 9 1 3) , zoon van het
voornoemde echtpaar, Karel Leopold en van Maria Theresia Ludowica von Waldburg-Zeil
Wurzach.
Karl Joseph Maria h uwt met g ravin Maria Cajetana Andràssy von Csik-Szent-Kiraly, ze
krijgen vier kinderen.
G raaf Karl kent een succesvolle carrière aan het hof van Beieren: diplomaat, kapitein,
ridder van verschillende Europese ordes. Van dit alles is in het dagboek de weerslag te
vinden : korte notities over familieaangelegenheden, reizen, historische gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld noteert h ij op 1 3 maart 1 88 1 de moordaanslag op keizer Alexander I l van
R usland. I n 1 857 is de graaf voor enkele maanden op diplomatieke missie in Parijs waar
hij op 25 januari in de Tuileries een hofbal bijwoont van keizer Napoleon 1 1 1. Twee jaar
later, in 1 859 onderneemt h ij met zijn echtgenote een maandenlange reis doorheen
Spanje. Van u it Marseille nemen ze de boot naar Allicante en vandaar gaat het naar
Madrid, Valencia, Barcelona en Toledo. De graaf verblijft ook in Hongarije en Oekraïne en
we vinden verder veel notities over meerdaagse verblijven in Wenen: diners, bals,
bezoeken en ontmoetingen waren de gewone dingen des levens voor de happy few. De
graaf en zijn echtgenote worden ook gevraagd op het hofbal van koning Maximiliaan I l
( 1 864) e n i n Munchen o p een bal bij diens zoon, koning Ludwig I l ( 1 866) e n o p nog vele
andere danspartijen bij hertogen en g raven.
Natuurlij k bezoekt de g raaf ook België, een eerste keer op 9 juli 1 855. Dan gaat hij met
zijn vader naar hun goed in Wakken, "zum Gut Waken (Flandre Occidentale", dat later
wordt verkocht. Wakken is een deelgemeente van Dentergem, ongetwijfeld maken ze er
kennis met de in de adelstand verheven Van Maldeghems en met werken van Romaan
Eugeen. In mei 1 863 spoort de g raaf met zijn echtgenote opnieuw naar Brussel. Ze
bezoeken er tante Marie Hen riette van Maldeghem, gravin de Lalaing, die in 1 849 haar
boek Maldeghem la Loyale had gepubliceerd. Bij een diner is ook Maximilian, zoon van
Marie Henriette, en zijn Gattin Julie Ann Vibart aanwezig. Karl bezoekt ook Oostende en
op 22 mei vertrekt het echtpaar naar Parijs. In 1 881 vinden we de graaf opnieuw terug in
Brussel, samen met zijn vader verblijven ze enkele dagen bij graaf Maximiliaan de
Lalaing.
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Beide boekjes zijn merkwaardige curiosa, een uniek bezit voor de Heemkundige Kring en
voor Maldegem. Ze lichten een tipje van de sluier op van het leven van een zeer
vermogende adellijke familie uit de 1 9de eeuw. Vanzelfsprekend heeft het allemaal an
sich niet veel te maken met de geschiedenis van Maldegem. Maar het is anderzijds tot
ook interessant te weten wat er met de familie van (von) Maldeghem is voorgevallen
sedert ze Maldegem verlaten hebben. En het is weinig geslachten gegeven dat ze een

stamboom bezitten vanaf de kruisvaarten (Salomon) tot op de dag van vandaag.
We hopen in het volgend jaarboek meer te publiceren uit beide handschriften.

Noot
I n jaarboek 6, 2000 vindt men alle gegevens over de familie van Maldeghem en hun bezittingen.
Het jaarboek nr. 6 is uitverkocht, maar de stamboom is nog beschikbaar.
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Titelpagina van het Gedenkbuch auf alle Tage des Lebens, toebehorend aan Karl Joseph Maria von Maldeghem
( 1 829- 1 9 1 3) en Maria Cajetana Franzisca Andràssy (1 834- 1 9 1 6).
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De kapel op Vake is uiteraard door de omwonenden goed gekend. Sedert enkele maanden is
veearts Peter Dhont door aankoop van de hoeve van de familie Buysse ook eigenaar
geworden van de kapel. Voor Peter Dhont-l lse Missorten is het gebouwtje

religieus erfgoed

dat zij in goede staat wensen te beware n . Zij zijn dan ook van plan - een plan dat trouwens al
grotendeels is uitgevoerd - de kapel een noodzakelijke opknapbe u rt te geven of ze te
restaureren waar nodig.
Velen vragen zich nu ook af : wat is de oorsprong van de kapel? Er zijn op Vake heel wat
fam i l ies die er meer van weten. De kapel is in 1 947 gebouwd u it dankbaarheid omdat de
mensen van de wijk de oorlog goed doorstaan hadden. De landbouwer Richard Buysse liet ze
op de hoek van het voorhof optrekken. Het was Boudewijn De Meyere 'die het zich aantrok' om
gelden op te halen en Plutarche De Zutter schonk royaal een mooi lievevrouwbeeld. Er was op
de plaats al devotie rond een ouder kapelletje. Maar nu verrees op een oppervlakte van negen
m2 een heuse stenen kapel, met binnenin plaats voor heel wat personen. I n de meimaand
werden buiten heel wat banken bijgeplaatst voor het bidden van de rozenkrans. Bijna altijd was
de kapel open en werd ze veel bezocht. Vrij mooie, op linnen geschilderde engelen zijn tegen
het plafond te zien en het lievevrouwbeeld is niet zonder esthetische kwaliteiten. In mei 1 947
begon men te bouwen en op 1 5 augustus kon de kapel reeds i ngewijd worden. Het comité voor
de oprichting van de kapel en de voorbereiding van de inwijding bestond uit onderpastoor
Snoeck en een zestal vooraanstaanden uit de wijk. Er bestaat een reeks foto's van de
inwijding, waarvan we er hier al enkele publiceren. Op een e rvan zien we de 1 3-jarige Alma
Verstringe de stoet openen. Het jonge meisje wou voorgaan in de tocht naar de kapel, uit
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dankbaarheid voor de goede afloop van een operatie aan de knie. De toekomst van da kapel
is nu in goede handen, het zal ongetwijfeld velen tevreden stellen.

W. N .

Het mooie lievevrouwbeeld dat zich nu ook nog in de
kapel bevindt.

Het vroegere interieur van de kapel met de aanroeping:
Maria, Middelares aller genaden B.V.O.

\
Alma Verstringe opent de stoet bij de inwijding van de
kapel op 1 5 augustus 1 947.

1

De fraaie engel op linnen geschilderd en tegen het
plafond aangebracht.
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Er is een vernieuwde interesse voor de kapel in de Katsweg. Velen zullen al niet meer
weten dat het gebouwtje dat al een hele tijd wat verkommert, eigenlijk een kapel is.
De kapel werd gebouwd in 1 932 in opdracht van Octavie De Zutter, de echtgenote van
Victor De Lille. Ze stond toen - gericht naar de straat - aan de rand van de tuin van de
familie. Er achter bevond zich de velodroom .
Ze was toegewijd aan de heilige Theresia van Lisieux. De ontwerper van de kapel was
niemand minder dan Flor Van Reeth, in de jaren dertig een gekend architect van
religieuze bouwwerken. H ij wendde beton aan en gebruikte een nieuw soort bakstenen.
Het metselverband is ook origineel en er werd voor opvallende kleurenschakeringen
gezorgd. Bijzonder aan de constructie is ook de grote inkomluifel met steunzuilen en de
dakopening boven het altaar, zodat van boven licht kan invallen, zogenaamd zenitaal
licht. Binnen was er vroeger een houten lambrisering en een smeedijzeren hek met een
bijzonder mooie structuur. Het interieur bevatte ook een vrij mooi schilderij van H.
Hauquier.
Samen met het geklasseerde kerkhof is de kapel een restant van de periode vóór de
ingrijpende veranderingen die in deze zone gebeurden, namelijk de aanleg van de
Parklaan en de Begijnhoflaan en de opbouw van het Koninklijke Atheneum.
Om al deze redenen staan het gemeentebestuur en het plaatselijke erfgoedcomité
positief tegenover het behoud en de restauratie van de kapel, trouwens de enige kapel in
het centrum van Maldegem.
(Met dank aan Isabel Ginneberge).
W. N.

e-u� � · · ·

Het Davidsfonds Adegem vierde op 1 7 mei 2009 met een feestelijke zitting in Den Hoogen Pad zijn 75-jarig
bestaan. De vereniging heeft ook op het gebied van heemkunde mooie initiatieven genomen: tentoonstellingen en
uitgaven van boeken en brochures. Op de foto Piet Blomme, schepen Frank Sierens, Leo De Kesel, Antoine
Goethals, OF-voorzitter Peter Peene, Heidi Van De Keere, Marc Maeyens, Eddy Spillebeen.

Als hommage aan Patrick De Spiegelare ( 1 96 1 -2007) konden we van 29 augustus tot 29 september de
tentoonstelling Wereldbeelden zien: een reeks levensgrote foto's van Patrick op canvas. Het dagelijkse leven op
sprekende en directe wijze gefotografeerd door 'een van de beste Belgische fotografen', geboren Maldegemnaar.
Patrick kreeg postuum de titel van Cultureel Ambassadeur van Maldegem 2009.
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Met de kerst- en nieuwjaarsdagen 2008-2009 ging in de parochiekerk in Kleit een zeer mooie tentoonstelling
door met de kerkschatten van de parochie. De kerk bezit een prachtig Onze-Lieve-Vrouwbeeld met perfect
gerestaureerde kledij. Daarnaast kregen fraaie en kostbare gewaden ook veel aandacht.
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Jeroom Van Maldeghem zorgde voor een gevarieerd samengestelde tentoonstelling met foto's over het parochiale
leven in voorbije 1 50 jaar. Uiteraard hadden de Kleitenaars daar veel belangstelling voor: in het verleden bouwden
zij reusachtige stoeten bij allerlei gebeurtenissen.

Erfgoeddag in april 2009 met als thema 'vriendschap'. Het Adegemse Volkstheater brengt in de tuin van het
Kasteeltje nog eens de evocatie rond het ontstaan van het fameuze Duimpje Lenteleven. Zij beelden met verve
enkele belangrijke personen uit die daarbij een rol speelden: Victor De Lille ( Freddy Boels), Stijn Streuvels (Paul
Goethals), Dr. Froedure (Leo Notteboom), Emmanuel De Bom (Wilfried Sierens) en mevrouw De Lille (Christa
Grijp).

Vooraleer de werken aan het nieuwe stadhuis echt
konden aanvatten werd op het terrein in mei en juni
archeologisch onderzoek verricht. Het waren eerder
grondvesten van 1 9de eeuwse gebouwen die aan het
licht kwamen.

De Open Monumentendag in septè mber 2009 had als thema "Zorg". Onder andere met de medewerking van Het
Ambacht Maldegem werd in de Tekenacademie gezorgd voor een tentoonstelling met documenten rond het
ontstaan van het St.-Arnoldus hospitaal en het Rustoord en de rol van kanunnik Jozef Andries.
Rechts: een groep deelnemers aan de uitstap naar Retranchement, Knokke en Damme.
Uitleg werd gegeven voor de vroegere gemeenteschool van Retranchement.
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De voorstelling van het jaarboek nr.
1 4 (2008) bracht heel wat volk bijeen
in de overdekte ruimte bij de
het Warmhof.
in
serviceflats
Voorzitter Walter Notteboom mocht
er de inhoud van een lijvig jaarboek
toelichten.
Aangezien in het jaarboek het
verhaal was opgenomen van het
overlijden van de vader van Joe
English - hij overleed plots in de
zomer van 1 91 8 in de Moerwege in
Adegem - konden we als eregast
de
English,
Cat
begroeten:
kleindochter van Joe. Uiteraard was
zij opgetogen dat er in Adegem voor
de tekenaar-frontsoldaat nog zoveel
interesse bestond.

Ingenieur architect Erik Verstraete
bracht dan met een hele reeks
beelden de opbouwgeschiedenis van
het nieuwe rustoord van de
fusiegemeenten, het Warmhof. De
vele aanwezigen volgden geboeid
zijn uiteenzetting over de vele
technische aspecten en ook de vele
moeilijkheden die bij dergelijk
prestigieus project de kop opstaken.
Daarna volgde de bedeling van de
boeken, tijdens een gezellige
receptie. Jaarboek 14 lag goed in de
markt en was in korte tijd uitverkocht.
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Het was verrassend en uiteraard eerder onaangenaam nieuws toen we in februari 2009
vernamen dat onze ondervoorzitter Paul De Coninck ernstig ziek was geworden.
We schonken reeds onze aandacht op de pagina's zes en zeven van dit jaarboek aan het
overlijden van onze actieve medewerker. We hadden Paul vanaf 1 998 als bestuurslid en
kort daarna aanvaardde hij ook het ondervoorzitterschap. Dit wil zeggen dat h ij nog wel
een tandje zou bijsteken voor de goede gang van zaken in de vereniging en bij het vele
werk dat de uitgave van de jaarboeken met zich brengt.
Paul was zelf ook veel met opzoekingen bezig en was geregeld te vinden in de archieven
van Gent en Brugge. Hij was goed geschoold in het ontcijferen van het oud schrift, wat
een bijzondere bekwaamheid vergt. Hij had gestudeerd in de richting bosbouw-tuinbouw,
want zijn vader was bosopziener. Aan die opleiding in een Frans pensionaat hield hij een
goede kennis van het Frans over, maar toch werd hij rijkswachter. In de Balgerhoekse
wijngilde was hij een geprezen wijnmaker en wijnkenner. Hij wist van de goede dingen van
het leven te genieten. Samen met zijn vrouw Christiane had hij een prachtige tuin
aangelegd achter zijn woning in de Zuidzandstraat. Hoe mager ook die zandhoogte, hij
had er een mooi renderende moestuin. Zodra hij met pensioen was werkte hij aan de
publicatie van ''Tweehonderd jaar gendarmen in Maldegem", die in 1 996 in samenwerking
met het Ambacht werd uitgegeven. Voor het Ambacht leverde hij n iet alleen een hele
reeks gedegen bijdragen, waarop wij graag in een aparte bijdrage willen terugkomen. H ij
nam ook een hele reeks kleinere, maar zeer noodzakelijke taken op. Hij was graag per
fiets op gang, nodigde de leden persoonlijk uit naar activiteiten en bezorgde vele
jaarboeken aan huis. Zijn kennis deelde hij aan medebestuursleden op een discrete en
vriendelijke manier mee. Al die goede herinneringen aan Paul zijn ons dierbaar.
Van harte dank voor alles, Paul.
W. Notteboom .

O p zaterdag 2 4 januari 2009 ontving ons bestuurslid Hugo Notteboom de
De Potter-Broeckaert prijs voor zijn tot op heden gepresteerd geschiedkundig werk.
De prijs werd overhandigd in de vorm van een oorkonde door de voorzitter van het Oost
Vlaams Verbond voor de Kringen van Geschiedenis, de heer Leo Pée.
Het is een tweejaarlijkse prijs, die vanaf 1 983 is uitgereikt. Dat Hugo aan de beurt is na
Achiel De Vos en Luc Stockman, om twee voorzitters van het Heemkundig Genootschap .
van het Meetjesland te noemen, is niet verwonderlijk. Hugo is trouwens de huidige
voorzitter van dit genootschap.
Hij werd getypeerd door Leo Pée als een laatbloeier, die zich enigszins laat voor de
plaatselijke geschiedenis is gaan interesseren. Misschien een late bloei, maar toch een
zeer rijke bloei is het geworden. De reeks publicaties van Hugo is indrukwekkend. Hij is
medeoprichter van het Ambacht Maldegem en heeft in praktisch alle uitgaven van Het
Ambacht voor een degelijk� bijdrage gezorgd. We wensen hem van harte proficiat met
.
deze onderscheiding en nog vele jaren een goede gezondheid om actief met de
geschiedenis van groot Maldegem en omstreken te kunnen bezig zijn.
W. N.

a. De algemene vergadering van Het Ambacht Maldegem vzw wordt gevormd door
volgende leden :

Dauwels Etienne, Strobrugge 1 7, Maldegem
De Ceuninck Pau l , Brezendedreef 9, Maldegem
De Ceuninck Koenraad, Sint-Jansherenplein 7 , Maldegem
De G roote Thomas, Westeindestraat 1 57 , Maldegem
De Lille Gilbert, Maantjessteenweg 1 06, Merksem
De Schinkel Marc, Speyestraat 34, Maldegem
De Vogelaere Georges, Marktstraat 1 13, Maldegem
Dobbelaere Jozef, Weide 4, Adegem
Maeyens Marc, Oude Weg 48, Adegem
Martens Marc, Schorreweg 1 5, Middelburg
Notteboom Hugo, Prins Boudewijnlaan 9B, Adegem
Notteboom Walter, Noordstraat 1 96, Maldegem
Van Maldeghem Jeroom, Kleitkalseide 1 45, Maldegem
Van de Rostyne Hendrik, Stationsstraat 92/C3, Maldegem

b. Het best u u r is als volgt samengesteld :

Voorzitter : Notteboom Walter, e-mail : walter. notteboom @ telenet.be
Secretaris : Martens Marc, e-mail : marcpjmartens @ hotmail .com
Penningmeester : De Lille Gilbert

c. De benaming van de vereniging l u idt :

Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem
Zetel : Noordstraat 1 96, Maldegem
Ondernemingsnummer : 0435.849.407
Gerechtelijk arrondissement Gent
Het Ambacht Maldegem heeft nog de volgende uitgaven ter beschikking :

H E E M K U N D I G JAARBOEK 3 ( 1 997) 304 p . , 1 8 euro
H E EM K U N D I G JAARBOEK 1 0 (2004) 352 p . , 1 8 euro
H E E M K U N D I G JAARBOEK 1 1 (2005) 344 p., 1 8 euro
H E E M K U N D I G JAARBOEK 1 2 (2006) 376 p . , 1 8 euro
H E E M K U N D I G JAARBOEK 1 3 (2007) 304 p . , 1 8 euro
H E E M K U N D I G JAARBOEK 1 5 (2009) 432 p.
Het Parochiale Leven in AdegE}m, Maldegem en Middelburg , 280 pag. 400 foto's, 20 euro

Walter Notteboom
Woord vooraf
Aan Paul
Jozef Dobbelaere
Een kroniek van de Grote Oorlog in Adegem, Maldegem en Middelburg.
De gesneuvelde soldaten 1 91 4- 1 91 8.
Jozef Dobbelaere
De gevechten in Burkel en aan het Schipdonkkanaal in Adegem
en Maldegem in 1 91 8
Hendrik Van de Rostyne en Walter Notteboom
Een kwarteeuw Maldegem, 1 904-1 929
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1 83
230

Ten tijde van burgemeester Charles Rotsart de Hertaing
De startjaren van Hector Cuelenaere als burgemeester
Hoogtepunten van de vette jaren : 1 926-1 927
De aanleg van de "nieuwe straaf'
Een heemkundige wandeling door de "nieuwe straat"
Belangrijke personen in de Nieuwstraat

Marc Martens
Pol Verheylezoon, creatieve duizendpoot, artistiek fenomeen

325

Koenraad De Ceuninck
Het eeuwfeest van de Donkse parochie in 1 983

341

Hugo Notteboom
Route lmpériale Maldegem - Breskens

355

Jeroom Van Maldeghem
Terugblik op de toneelvereniging Idee 82

399

Hugo Notteboom
Het Adegemse rustoord tegen de vlakte
407

Jozef Dobbelaere
Het gebeurde 1 00 jaar geleden
Walter Notteboom en Hugo Notteboom
Kroniek: Archiefstukken van de graven von Maldeghem De kapel op Vake - De kapel in de Katsweg - OMDag en
Erfgoeddag - Tentoonstelling in Kleit - Varia
Intekeningen
Het bestuur
Inhoud
Colofon
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