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LEVEN EN DOOD TE KAPRIJKE 
TIJDENS DE 17DE EN 18DE EEUW: 

EEN DEMOGRAFISCHE VERKENNING 

INLEIDING 

Geboorte en overlijden - twee antipoden van het menselijk bestaan, twee begrippen 
die doen en laten van zovele generaties hebben beheerst, twee momentopnamen uit 
een relatief korte bestaansperiode. Eeuwen lang heeft de mens daarom geprobeerd 
dit ultieme moment van de dood uit te stellen. En wanneer we de resultaten van de 
recente medische vooruitgang overschouwen, moeten we erkennen dat we vanuit 
het hier behandelde onderwerp een hele stap vooruit hebben gezet. 

Hedendaagse begrippen zoals ziekenzorg, hospitaal, academisch ziekenhuis, 
klinisch laboratorium, rustoord en zo meer hebben ertoe bijgedragen dat enerzijds 
de levensloop werd verlengd en anderzijds de laatste levensjaren in een min of 
meer familiale sfeer kunnen verlopen. Genealogen en stamboomfanatici zijn echter 
de stille getuigen van een totaal verschillend maatschappijbeeld. In hun beperkt 
onderzoeksterrein werden en worden zij geconfronteerd met een massa kroostrijke 
vooroudergezinnen waarvan heel wat telgen nooit de volwassen leeftijd bereikten. 
Ook wij voelden ons tot dit menselijk gebeuren aangetrokken. Onze belangstelling 
ging niet zozeer uit naar de reconstructie van een geslacht, als wel naar een analyse 
van de demografische evolutie binnen het 17de- en 18de-eeuwse Kaprijke. En 
hierbij doken onmiddellijk heel wat vragen op. Vragen in verband met 
kinderrijkdom, huweIijksleeftijd, al dan niet vroegtijdig overlijden van kind en 
volwassene, gemiddelde duur van de partnerrelatie, gedragspatronen van een door 
de Kerk gedomineerde samenleving en dergelijke meer. 

Het is zeker niet onze bedoeling in deze bijdrage het allerlaatste detail aan bod te 
laten komen. Veeleer probeerden wij - aan de hand van de beschikbare bronnen (I) 
- een beeld te schetsen van een samenleving die vocht voor haar leven, gebogen 
ging onder de materiële lasten van het dagelijks bestaan, zelfbevestiging zocht en 
vond (?) in een biologisch gebeuren waarbij begrippen als gezinsplanning, 
verantwoord ouderschap, persoonlijke vrijheid, gelijkberechtiging van man en 
vrouw zeker niet in die mate aanwezig waren als in deze laat-twintigste eeuw. 

In het perspectief van de hierboven geschetste thematiek was het dan ook nodig het 
voorhanden zijnde materiaal vooraf te bewerken. Aan de hand van de 
parochieregisters was het mogelijk een gezinsreconstructie door te voeren, waarbij 
de chronologisch gerangschikte geboorten, overlijdens en huwelijken werden 
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verwerkt binnen het kader van de respectieve gezinnen. Een dergelijke tijdrovende 
activiteit was nochtans de noodzakelijke voorwaarde voor een relatief juist inzicht 
in de toenmalige gezinsstructuur. 
Of de cijfergegevens een 100% exacte weergave zijn van de werkelijkheid, kunnen 
we helaas niet bevestigen. De toenmalige pastoor was immer~ geen ambtenaar van 
een burgerlijke stand. Op de allereerste plaats was hij een herder voor de hem 
toevertrouwde schapen; kinderdoop en begrafenis slorpten ongetwijfeld een groot 
deel van zijn beschikbare tijd op en het administratieve gedeelte dat daannee 
gepaard ging, was niet steeds het stokpaardje van elke geestelijke bedienaar. Vanuit 
louter theoretisch oogpunt beschouwd. zou men kunnen stellen dat hierdoor aan 
sommige personen een eeuwig aards leven beschoren was en dat ongeborenen er 
toch in slaagden een huwelijk aan te gaan. Deze kleine onvolkomenheden beletten 
ons echter geenszins om op een verantwoorde wijze een objectief beeld van onze 
voorouders op te hangen. 

De aard van het gebruikte bronnenmateriaal noopt ons echter tot enkele 
voorafgaande kritische beschouwingen. 

De geboorteakten beginnen vanaf 1618 en volgen mekaar bijna zonder 
onderbreking op tot 1796. De gegevens die in deze akten worden vemleld, 
verschillen naargelang van de tijd en van de geestelijke die het neerschreef. Tijdens 
een groot deel van de 17de eeuw vergenoegde de pastoor er zich mee alleen te 
vermelden wanneer het kind gedoopt werd: zekerheid over een precieze 
geboortedatum kan dus niet worden gegeven. Ook de identiteit van de moeder stelt 
voor de beginjaren van de registratie heel wat problemen: daar waar de naam en 
voornaam van de vader steeds werden vernleld. is de aanduiding van de moeder 
jaren lang tot de voornaam beperkt gebleven. Wanneer we hierbij bedenken dat 
ongeveer 1/5 van de vrouwen gezegend werd met de naam Joam",. dan ligt het 
voor de hand dat eenzelfde naam niet steeds eenzelfde lading dekte, 

Het vaststellen van het aantal kinderen per gezin schept ewn/eer een groot aantal 
twijfelgevallen. Een eerste voorwaarde voor een juiste evaluatie is namelijk dnt 
men de beide partners vanaf hun huwelijksdatulll tot mUl hun rcspcl:tie\'dijk 
overlijden kan blijven volgen. En hier gmll de werkelijkheid er heel anders uillit'n. 
Vooreerst zijn heel wat geboorteakten uit het el'rste kwart van de 17de l'euW niet 
het begin van een huwelijksgemeensdllip. muar een mOllll'ntopnallll' hinnl'n l'en 
reeds bestaande partnerrelatie. 
Vervolgens is de inhoud van dc gehoorteregistratie zo hcpt, .. kt dal Illl'n dn.mlit nkl 
kan afleklen of eell nieuwkoll1l'r al dan nict een wl'duwnllar t wt.'duwc) Inl'. of 
zonder kinderen was. Uiteindelijk is cr dl' vraag of dl' vOlw:\ssl'nl'n - l'l'nnHI:II 
gehuwd - zo honkvlIst waren dat zij stcl'ds tol nun hun dO\lt! in Kaprijkc.' "kwll 
wonen. 

Ook hCI aantal overlijdcns pcr jam sdll'pt af cn tlW pl'\lhknwn. W:IIlIlc.'l'r Ull'n ~,Is 

voorwaarde zou slellen dat alken inwlllll'rs vlln Kapri.ikc.' in aannll'rkin~ IlHl~l'n 



komen bij de berekening van de jaartotalen, dan zou men praktisch voor bijna elk 
jaar één of meer personen moeten elimineren; de vermeldingen "mendicus" (2), 
"vagabundus" (3), "peregrinus" (4), "mi/es" (5) en "mortuus in transitu" (6) tonen 
immers zeer duidelijk dat het hier uitsluitend om toevallige vreemdelingen gaat. 
Procentueel echter hebben deze uitzonderingsgevallen weinig impact, zodat wij 
deze dan ook in de algemene totalen hebben opgenomen. Moeilijker nochtans 
wordt de uitzonderingssituatie waarbij overledenen uit Sint-Jan-in-Eremo - omwille 
van relationele problemen tussen de pastoor en zijn parochianen tijdens de periode 
1642-1655 - door geestelijken uit Kaprijke begraven werden; in bijlage nr. 1 werd 
daarom ook het aantal overledenen van Kaprijke en St.-Jan-in-Eremo afzonderlijk 
vermeld. 

De registratie van de huwelijken vertoont - binnen het kader van de bewaard 
gebleven bronnen - relatief weinig hiaten. Uiteraard is naar het einde van de 18de 
eeuw de registratie veel meer gedetailleerd dan tijdens de 17de. Aanvankelijk 
beperkte de pastoor zijn notities tot de namen van beide partners en de twee 
getuigen; tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw vernemen we echter ook hun 
plaats van herkomst, hun leeftijd, hun respectieve status (vrijgezel(lin), weduwe, 
weduwnaar) en uiteindelijk ook de handtekening van de huwelijkspartners en 
getuigen. 

I. Evolutie van de Kaprijkse bevolking 

Wie enigszins vertrouwd is met de demografische evolutie tijdens het Ancien 
Régime, weet dat de tweede helft van de 18de eeuw algemeen wordt aanvaard als 
dé start van de bevolkingstoename in West-Europa. Als één van de voor de hand 
liggende verklaringen geldt dan het demografisch overschot (meer geboorten dan 
overlijdens). Of deze theoretische verklaring in de praktijk ook voor Kaprijke 
opgaat, kan men het best aflezen uit de grafische voorstelling van geboorten en 
overlijdens (7). Toch loont het de moeite deze beide categorieën - geboorten en 
overlijdens - nader te analyseren. In het eerste geval kon de vraag gesteld worden 
of er tijdens de 17de en 18de eeuw een toename van het aantal geboorten per gezin 
was waar te nemen. Zo ja, dan zou de bevolkingsstijging onder meer daardoor 
kunnen verklaard worden. In het geval van de overlijdens zou een daling van het 
sterftecijfer of een verlenging van de gemiddelde levensduur evenzeer een 
verklaring voor een globale bevolkingstoename kunnen geven. Concrete cijfers zijn 
hierbij uiteraard onmisbaar. Aangezien jaarlijkse gegevens weinig relevant zijn, 
opteerden wij voor een opsplitsing in vier perioden: 1618-1649,1650-99, 
1700-1749 en 1750-1795. 

A. Gehoorten 

Wij bekijken vooreerst het aspect van de geboorten. De gegevens van tabel 1 
verschaffen ons hierover reeds heel wat informatie. 
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Een eerste vaststelling houdt verband met het aantal kinderen per gezin (8). Het 
kinderaantal vertoont een ruime waaier gaande van 1 tot en met 22 en dit van een 
en dezelfde vader. Waar de laatste categorie slechts één enkel geval 
vertegenwoordigt, is de eerste zeer duidelijk de hoogst gekwoteerde. En hier blijkt 
onmiddellijk de noodzaak van onze periodisering : het aantal echtparen dat slechts 
I kind verwekte, daalde van 41 % in de eerste helft van de 17de naar 23% in de 
tweede helft van de 18de eeuw. We vermeldden reeds hoger dat uit de registratie 
van de geboorteakten niet steeds kon worden vastgesteld of het al dan niet om 
eerstgeborenen ging. Het gevolg hiervan is dat deze 41 % een overwaardering van 
de werkelijkheid is; vanaf 1650 valt dit bezwaar volledig weg en blijkt dat deze 
eerste categorie met 38% nog steeds de koploper blijft. Wanneer we daarbij 
vaststellen dat ook het percentage van de groep van 2 kinderen per gezin daalde van 
15 naar 11 % en gelijklopend de categorieën 6 en 7 kinderen per gezin een stijging 
van respectievelijk 5 en 4% vertonen, dan ligt het voor de hand dat - louter 
theoretisch beschouwd - de bevolking van Kaprijke in de loop van de beide hier 
behandelde eeuwen moest toenemen. Of de realiteit aan deze hypothese 
beantwoordde, zal uit het verder verloop van dit onderzoek voldoende duidelijk 
worden. 

Een tweede vaststelling houdt verband met de kroostrijke gezinnen of huwelijken 
waarbinnen relatief veel kinderen geboren werden. Niettegenstaande elke cesuur 
kunstmatig blijft, menen we toch te mogen stellen dat bijna 3/4 van de huishoudens 
niet meer dan 5 kinderen telde (naargelang van de beschouwde periode : gaande 
van 77% voor de jaren 1618-49 naar 62% tijdens de laatste periode). Hoe groter het 
aantal kinderen per gezin, hoe geringer uiteraard het aantal vertegenwoordigers. 
Dergelijke gezinnen waren in heel wat gevallen een gevolg van hernieuwde 
partnerrelatie. Rekening houdend met de vruchtbaarheidsperiode van de vrouw 
bleef er dan ook niet veel ruimte voor spreiding in de tijd beschikbaar. Dit moge 
althans blijken uit het voorbeeld van Jan Francies Sierens, koploper van dit 
procreatieproces en 66 jaar jong bij de geboorte van zijn jongste telg. 

Jan Francies Sierens x Maria Jacoba Van Damme 
- Jan 029 juli 1779 
- Anna 0 8 december 1781 

xx Livina Maria Laureyns 
- Catharina 0 13 april 1783 
- Carola 06 februari 1785 
- Karel 0 29 oktober 1786 
- Bemard o 4 september 1788 
- Maria o 4 maart I 790 
- Pieter o 31 december 1791 
- Joanna 0 9 november 1793 
- Jan Bernard 0 16 januari 1796 

xxx Livina van den Berghe 
- Joanna Theresia 028 prairial VIII 
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- Jacob Francies 
- Rosalia 
- Francisca 
- Jacob Francies 
- Sotïe 
- Christina 
- Antoon 
- Florent 
- Carolina Ludovica 
- Serafina 
- Victoria 

B. Overlijdens 

° 20 frimaire X 
° 13 messidor XI 
° 30 gerrninal XIII 
° 10 oktober 1806 
° 13 augustus 1809 
°26apri11810 
° 16 november 1812 
° I I februari 1814 
° 5 oktober 1815 
° 18 januari 1817 
° 17 april 1819 

Een hoge nataliteit (geboortecijfer) bood, althans in theorie, de kans op een 
bevolkingstoename. Of deze stijging ook in de realiteit werd verwezenlijkt. hing in 
hoofdzaak af van de mortaliteit (sterftecijfer). Uit grafiek I kon reeds een eerste 
algemene indruk worden verkregen. Toch leek het ons aangewezen om ook hier wat 
nader op dit aspect in te gaan. 

En een eerste vraag houdt verband met de verhouding mlwassel/ell-kinderen. Uit de 
cijfergegevens van tabel 2 blijkt zeer duidelijk dat hier moeilijk een vaste regel is 
aan te geven: kinderepidemieën zorgden uitzonderlijk voor zeer hoge sterftecijfers 
zoals o.m. in 1747, 1753, 1772 en 1784. Evenzeer kwamen jaren voor waarin zowel 
volwassenen als kinderen aan een en dezelfde ziekte bezweken; typerend hieryoor is 
het jaar 1794 waarin zo maar eventjes 102 kinderen beneden de I:! naast 1:!3 
personen boven de 12 jaar te Kaprijke begraven werden. 

Tahel2 : Jaarlijkse el'olwil' l'all hel aantal (}l'er/Udt'll.'> te KaprUkc op 
hasÎs van dl' Il'l:fiUdsgrl'l1s )'(111 12 jaar ( 1735 -179ó) (*) 

Jaar Kinderen beneden Personen oudl'r TOl. 
12 jaar dun 12 jUllr 

1735 29 .'Cl b:" 
1736 67 25 1)2 
1737 42 57 I)Q 

1738 40 52 92 
1739 48 .~6 N4 
1740 42 47 HQ 
1741 29 óó Q5 
1742 46 55 101 
1743 M 40 \04 
1744 40 25 b5 
1745 54 41 Q5 
1746 62 Cl8 I,ltl 
1747 In 42 1.:!5 
1748 52 hO 1l~ 
1749 54 51 105 
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1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1885 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

55 
53 
61 
80 
39 
42 
27 
52 
49 
44 
41 
40 
29 
44 
50 
77 
30 
43 
36 
51 
47 
57 
84 
35 
31 
52 
41 
28 
45 
? 
38 
42 
41 
55 
98 
30 
15 
25 
33 
47 
28 
51 
26 
35 

102 
59 

76 
73 
38 
42 
30 
24 
17 
28 
45 
32 
55 
44 
39 
49 
36 
41 
42 
51 
35 
18 
30 
44 
38 
35 
35 
54 
47 
43 
50 
? 
39 
68 
46 
59 
39 
46 
44 
31 
45 
45 
36 
40 
44 
46 

123 
44 

131 
126 
99 

122 
69 
66 
44 
80 
94 
76 
96 
84 
68 
93 
86 

118 
72 
94 
71 
69 
77 

lOl 
122 
70 
66 

106 
88 
71 
95 
? 
77 

IlO 
87 

114 
137 
76 
59 
66 
78 
92 
64 
91 
70 
81 

225 
103 

(*) Deze lijst werd beperkt tot de hier voorhanden periode op basis van de 
leeftijdsvermelding door de pastoor. 

Dat bijna de helft van de pasgeborenen nooit de volwassen leeftijd bereikte, is een 
algemeen aanvaarde opvatting. Pas wanneer men geconfronteerd wordt met de 
zakelijke en nuchtere cijfergegevens, begint men zich ook vragen te stellen naar de 
mentaliteit en de denkwereld van de toenmalige generaties. Alhoewel sommige 
auteurs beweren dat ouderliefde een relatief recent verschijnsel is, kunnen wij ons 
toch niet ontdoen van de indruk dat ook toen een moeder hittere tranen stortte, 
wanneer zij enkele van haar kinderen naar het kerkhof zag wegdragen, zeker 
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wanneer het kind een leeftijd van 3,4 of meer jaren bereikt had. En dat Wiel., lot het 
normale maatschappijbeeld behoorde. kan men aflezen uit de gegeven~ van tabel 3. 

Tahel3 
Evoilltie vall het aantal stelfgevallen hij kinderen (/720- J 796) 

Jaar Leeftijd van de kinderen 

< Ij Ij 2j 3j 4j Sj 6j 7j 8j 9j 

1720 26 4 4 2 2 
1721 22 7 7 2 
1722 16 4 I I 2 2 I I 
1723 34 3 I I 2 2 3 
1724 29 4 2 3 I I 
1725 17 3 1 1 1 1 
1726 21 6 7 9 5 3 5 .. 
1727 31 6 10 7 I 2 I I 
1728 19 5 6 2 5 3 4 .. 
1729 33 3 6 4 I 3 I 2 
1730 29 4 4 2 7 5 2 I 3 
1731 27 4 5 3 1 2 1 1 
1732 22 1 5 1 1 2 2 
1733 21 3 6 5 1 3 2 2 
1734 24 3 2 I 2 2 1 3 
1735 19 2 2 I 1 1 
1736 25 I 7 7 9 3 .3 .. 
1737 20 4 2 7 2 2 2 
1738 27 4 2 3 3 
1739 30 4 2 2 3 2 2 
1740 18 11 3 2 2 
1741 20 2 I 1 2 
1742 26 5 5 1 2 .~ 2 
1743 27 5 3 3 5 5 5 3 
1744 28 3 1 1 2 1 
1745 41 2 2 1 2 2 
1746 32 3 7 5 1 1 2 .~ 1 
1747 40 4 6 9 3 .. J 2 2 .3 
1748 35 4 .~ 2 1 5 1 
1749 33 6 7 1 .2 J 1 
1750 30 5 5 .1 I .2 .2 .~ 
1751 30 6 3 1 .. I .2 2 
1752 36 5 .. .. 4 J 1 2 
1753 .'\6 7 6 .1 5 7 .2 .2 4 .2 
1754 23 6 2 I I I J 
1755 26 2 .~ 2 2 I 
1756 15 J .ei I I 
1757 20 3 7 8 5 .. 
1758 22 .. 2 .. .2 7 .2 
1759 26 4 2 3 .2 .~ 2 
1760 29 I -' .. I 
1761 23 5 .2 5 I .2 
1762 21 1 .'\ 1 .2 
1763 26 6 I .. I 

., . 
1764 28 7 5 .. .'i I 
1765 .~ .. I) .2 .. h 4 h .. '\ .. . 
1766 22 1 1 1 1 1 
1767 23 2 5 .' .2 .2 I 
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1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

24 
34 
34 
36 
41 
22 
18 
34 
28 
22 
30 

23 
28 
19 
23 
31 
24 
10 
18 
24 
32 
20 
25 
20 
22 
49 
31 

6 
5 
3 
4 
8 
3 
8 
3 
5 
2 
3 

5 
3 
4 
7 

11 
1 
1 
2 
2 
6 
3 
2 
3 
4 

15 
6 

2 
3 
1 
6 
3 
2 
3 
2 
3 
3 

3 

3 
1 
2 
1 
1 

1 
2 

4 

3 
8 
7 

4 
1 
4 
8 
2 

4 
1 
1 
1 

3 
1 
4 
6 
9 

2 
2 
4 
1 
4 

1 
3 
4 

2 
2 

1 
4 
1 

4 
1 

2 

1 
2 

2 
7 

6 

1 
2 
4 

3 

4 
6 

1 
2 
1 

5 
5 

1 
2 

1 
6 
1 

3 

1 
3 
1 
8 

1 
1 
2 

4 

2 

1 
1 
3 
1 
7 
2 

3 
1 

3 
1 

4 

2 
1 
4 
7 

2 

2 

5 
1 

Niet alleen kinderen werden vroegtijdig uit het leven weggerukt; ook heel wat 
volwassenen stierven - zeker volgens onze hedendaagse normen - veel te vroeg. Bij 
de oorzaken kunnen hier zeker worden vermeld gebrek aan hygiëne, 
ondervoeding, epidemieën en een weinig gevorderde medische kennis. Toch is er in 
de loop van de hier behandelde eeuwen wel een evolutie merkbaar, meer bepaald 
tijdens de 18de eeuw (9). 

Tabel 4 
Evolutie van de levensduur te Kaprijke (1735-95) uitgedrukt In 

percentage 

Periode 

1735-44 
1745-54 
1755-64 
1765-74 
1775-85 
1786-95 

21-30 j 
(a) 

24 
19,3 
21,4 
17,6 
16,8 
12,8 

31-40 j 
(b) 

21,7 
28 
18,4 
16,5 
15,7 
15,5 

41-50j 
(c) 

20,5 
15,4 
19,3 
20,5 
13,7 
17,4 

Personen overleden tussen 
51-60 j 61-70 j 71-80 j 

(d) (e) (f) 
14,8 9,9 6,6 
14,2 13,1 6,3 
18,7 14,2 6,2 
18,8 11,3 I 1 ,3 
17,7 18,2 11,2 
15,3 16,7 14,6 

81-90 j 
(g) 
1,7 
2,7 
1,1 
3,5 
4,9 
6,4 

>90j 
(h) 
0,4 
0,6 
0,2 
0,5 
1,3 
0,9 

Uit bovenstaande tabel blijkt zeer duidelijk een dalende trend bij de categorieën (a) 
en (b), parallel met een toename van de groepen (e), (f) en (g). De laatste 
leeftijdsgroep is uiteraard zeer miniem vertegenwoordigd en weerspiegelt zeker 
geen uitgesproken stijging. De leeftijdsverlenging die in de loop van deze 60 jaar 
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zeer duidelijk naar voren komt. neemt nochtans niet weg dat - over het geheel van 
de periode beschouwd - gemiddeld 38% van de volwassenen niet ouder werd dan 40 
jaar. Wanneer we in onze huidige tijd vaststellen dat de Remiddelde leeftijd van de 
Vlaming ligt rond de 74 jaar. dan pas beseft men ten volle de draagwijdte van deze 
17de- en l8de-eeuwse situatie. 

C. Huwelijken 

"Wat God verhonden heeft op aarde, zal de mens niet scheiden", is een uitspraak 
waarover heel wat volwassenen uit onze late twintigste eeuw zich nog weinig 
zorgen maken. De Ancien RéRime-Kaprijkenaar was nochtans heel anders ingesteld: 
de Kerk was immers een gevestigde machtsinstantie waartegen een weinig 
ontwikkelde plattelandsbewoner niet kon optomen. En toch werd aan heel wat 
huwelijken vroegtijdig een einde gemaakt: niet de mens zelf maar zijn menselijke 
natuur besliste toen over de duur van de huwelijksgemeenschap. Het leek ons dan 
ook de moeite waard om na te gaan hoeveel echtparen een eenmalig huwelijk sloten 
of hun toevlucht namen tot een eventueel tweede. derde. vierde •... verbintenis. 

De gegevens van onze alfabetisch gerangschikte gezinsreconstructie waren hienoe 
het aangewezen werkinstrument. Als pars pro toto onderzochten wij de gezinnen 
met als beginletter A tot en met G met in totaal 861 gezinnen. Analyse van hun 
gezinssituatie gaf volgende resultaten: 

eenmalig huwelijk: 
tweede huwelijk: 
dcrde huwelijk: 
vierde huwelijk: 

742 (86 %) 

107 (12 %) 

10 {I %) 

2 (0,2%) 

De percentages uit bovenstaand schema zijn uiteraard alleen manr als 
richtinggevend tc intcrpreteren: er zijn namelijk te veel fUCloren die l'cn exal·tc 
weergave van de werkelijkheid totaal onmogelijk maken. Ecn p .. ar Yllorlx~lden 
zullen dit verduidelijken. In gezin A, vcrhlijwnd te Kaprijkc, sterft de echtgenote en 
laat drie kinderen achter. I laar man hesluit opnieuw h.' huwl'n cn vindt een nieuwe 
partnerin in Sint-Laureins. Aangezien het huwelijk nonnaliter voltrokken \wn1 op 
de woonplaats van de vrouw, staat dit tweede huwelijk wel wnnt'ld in dc 
parochicregisters van Sint-Luurcins, dodl nÎCt in dit' van Kaprijke. Volgens unie 
herekeningcn komt hij echter vnor hij de groep vun de cl'nmaligc wrhintcnisscn, 
ongeacht zijn tweede huwelijk. 
Gezin B - eveneens verblijvend tc Kaprijke. mam norspnlllkelijk atl..lll1lslig V,lIl 

Waarschoot - is kinderloos gehleven. Op l'en Ix'paald ogl'nblik stl'rf! 1.'\·Clll.'l'ns dl' 
echtgcnote en haar man keert naar zijn gehoorteplaats tl.·ru~, wam hij l'l'Jl 1\\ I.'l'lk 
maal in het huwelijk treedt Illt't I.'en inwoonster uit dl.',e1flk Illknlitl'it. In \k 
parochieregisters VUil Kaprijke zul van dit g.e/in gl'l'n l'nkd 'Illlllf tCnlg Il' ,indell 
zijn, niettegenstaande het gl'dlll'endt' l'l'll nuntlll jUl\'" dl'l'l uitllHIlII..ll' V.lIl \k 
parochiale gemeenschap. 
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Bovenstaande voorbeelden illustreren voldoende het relatief karakter van onze 
bevindingen. Dit alles neemt nochtans niet weg dat het percentage van de 
hernieuwde relaties betrekkelijk hoog was. Men mag immers niet uit het oog 
verliezen dat bij onze analyse de hernieuwde partnerrelatie uitsluitend vanuit het 
standpunt van de man werd bestudeerd; ook voor de vrouw was deze situatie 
identiek. In zijn studie van Kalmthout constateerde G. Hectors dat bijna de helft van 
de gehuwde volwassenen - mannen en vrouwen - een tweede huwelijk aanging (10). 
Ook de bevindingen van Franse historici (11) wijzen in dezelfde richting. 
Hertrouwen was tijdens de hier behandelde eeuwen geen uitzondering. Voor 
Jacobus Booms, afkomstig uit Frankrijk, was het bijna een routine geworden : op 
66-jarige leeftijd trad hij namelijk voor de vijfde maal in het huwelijk; zijn nieuwe 
eega was een zekere Francisca Watté, 31 jaar oud en zelf reeds weduwe uit een 
vorig huwelijk met Pieter Maledry uit Sint-Margriete (12). 

Niet elke trouwlustige man voelde zich een Jacobus Booms om naar diens 
voorbeeld een bruid in Frankrijk te gaan zoeken. Waar vond hij ze echter wel? En 
waar zochten de vrouwen hun Don Juan ? De vraag naar de herkomst van de 
respectieve echtgenoten kan slechts gedeeltelijk worden beantwoord, aangezien pas 
vanaf de tweede helft van de 18de eeuw bij de huwelijksakte ook de plaats van 
herkomst werd vermeld. Daar de periode 1785-1795 de meest gedetailleerde 
registratie verschafte, baseerden wij ons onderzoek op deze tijdspanne van 10 jaar. 

Tahel5 : Herkomst van de echtgenoten te Kaprijke (1785-1795) 

Plaats van herkomst 

Aalter 
Adegem 
Assenede 
Bassevelde 
Berendrecht 
Brugge 
Brussel 
Eeklo 
Ertvelde 
Evergem 
Gent 
Izegem 
KAPRIJKE 
Kluizen 
Laame 
Lembeke 
Lovendegem 
Maldegem 
Mullem 
Olsen 
Oostakker 
Oosteeklo 
Oostkerke 
Oostwinkel 
Schellebelle 

Man 

1 
3 
4 

32 
1 
1 

JO 
5 

3 
1 

137 
1 
1 

21 
1 
6 
1 
2 
1 
3 

4 
I 

Vrouw 

1 
3 
7 

1 
12 
1 
1 

220 

6 
1 
3 

2 
1 
3 
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Sint-Andries (Brugge) 
Sint-Jan-in-Eremo 
Sint-Laureins 
Sint-Margriete 
Sleidinge 
Ursel 
Waarschoot 
Waterland-Dudeman 
Watervliet 
Wijnegem (Antwerpen) 
Wortegem 
Zomergem 
Zottegem 
DUITSLAND 
FRANKRIJK 
NEDERLAND 

1 
3 

11 

8 

11 
5 
9 
1 
1 
5 
1 

5 

9 
10 
2 
4 
1 
6 

4 

3 

Zoals uit de tabel blijkt, hadden de toenmalige Kaprijkenaren - zowel mannen ah 
vrouwen - een eerder beperkte gezichtseinder. Op een totaal van 301 huwelijken 
waren in 95 gevallen man en vrouw allebei uit Kaprijke afkomstig. Wal de 
resterende gevallen betreft, zien we dat een relatief groot percentage zijnJhaar 
partner zocht in een onmiddellijk aangrenzende lokaliteit (Basseve\de, Eeklo. 
Lembeke, St.-Jan-in-Eremo en Sint-Laureins). Stedelijke centrd zoals Brugge en 
Gent kwamen uitsluitend aan bod als herkomst van de toekomstige eega: slechts 
eenmaal kon een inwoonster uit Kaprijke zich verheugen over de belangstelling (of 
belangen) van een verre Brusselaar. 

Hoe exact de cijfergegevens van geboorten en overlijdens ook mogen zijn, toch 
laten zij ons niet toe om voor één bepaald ogenhlik de totale bevolking \'an (."Cn 
lokaliteit zeer nauwkeurig vast te stellen. Alleen tellingen - door de hurgcrlijke of 
kerkelijke overheid opgelegd - verschaffen ons concrete cijfers. 
Voor de 17de eeuw zijn deze gegevens eerder schaars: slechts één enkele hron 
maakt melding van een precies aantal, met name een kerkelijke telling van 1671 
(13), opgemaakt door de pastoor naur aanleiding vun (."Cn n:rhouwing van de 
parochiekerk. Ilierbij noteerde hij als totaal 2023 inwoners boven d(.' 12 jaar. 

Voor de 1 Hde eeuw is de informatie ruimer cn ook nll'cr gl'sprt'id. El'n t'crste hron is 
een gmantelling van het jaar 17()l), waarhij als totnk' ht'\'olking I QH5 pt'rsont'll 
werden vermeld (14), 
Dreigende armoede en hongersnood in 1740 waren opnieuw uunll'iding tot c.'t'1l 

telling van de nog hcsl'hikbarc gmanvoolTlldt'n. waarhij - Ix'r gl'/in - onk h~,t mmt:,1 
inwonende personen werd vermeld: hierhij kwamen 2065 inwolll'rs mUl hll\.t (15). 
Nauwelijks achl jaar latt'" wt'ni op Ix'wl van hl'l l'l'nlmal ~l'/Ug ~'l'n gl'tkh\iIIn'nk 
volkstelling gehouden waarhij in tolaal 2277 iml,'Olll'rs wl'nkn ~l'nntl'l'nt ( 1 Ó). 

Een volledig nieuw kerkgehouw dul planls IOU kUIlIll'1l hll-tkn mm ~'t'n ~Il't'\ts 

omvangrijker inwonertal leidde.' Int l'l'll juridisdl stl'l'bpd tus~l'n dl' ph',lhdijkt' 
pastoor cn de "lhi('"cI('//(~ITt,,..\''' dk nnandcl'l in dl' kllsll'n IlHl\.'~ll'l\ "i.idr.\~(,I\, Om 
de nood aan een mimer kl'l'kgl'hlluw tl' stU\'l'Il, 11'11.. dl' pUShl\lr in 17ó~ ,all huis 1\\1 
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huis en noteerde plichtsgetrouw elke parochiaan. Resultaat : 2434 inwoners (17). 
Blijkbaar was men in 1762 te weinig vooruitziend geweest want 20 jaar later drong 
zich opnieuw een kerkvergroting op; de totale bevolking telde toen 2753 inwoners 
( 18). 
We zetten onze totalen even op een rijtje: 

1671 : 2023 inwoners 
1709 : 1985 inwoners 
1740: 2065 inwoners 
1748 : 2277 inwoners 
1762: 2434 inwoners 
1782 : 2753 inwoners 

Hoe gering het aantal tellingen ook is, toch blijkt zeer duidelijk dat de 18de eeuw 
voor Kaprijke een periode van continue demografische opmars was: zeer langzaam 
in de eerste, maar in een steeds sneller tempo tijdens de tweede helft. De echte 
bevolkingsexplosie zou er pas komen in de loop van de 19de eeuw met een totaal 
van 3576 in 1820 en 3711 in 1846. 

11. Naamgeving 

De naamgeving naar aanleiding van een geboorte weerspiegelt op een 
onmiskenbare wijze de mentaliteit of geaardheid van een oudergeneratie. 
Toegegeven dat niet elke volwassene eenzelfde trend volgt, kan men anderzijds 
toch niet loochenen dat een aanzienlijk percentage van de huidige voornamen 
teruggaat op een persoonlijke sympathie, verafgoding of ophemeling van een of 
andere filmvedette, popstar of sportidool, waarbij men zich helemaal niet meer de 
vraag stelt of deze namen nog iets met onze eigen Vlaamse aard of traditie te maken 
hebben. Ontelbaar immers zijn de namen die men aan de Franse, Engelse, 
Scandinavische, Oosteuropese en Amerikaanse sfeer ontleent. 

De 17de en 18de eeuw staan hiermee in een schril contrast. Een voornaam 
refereerde toen in eerste instantie naar de grootvader of grootmoeder en aangezien 
deze beide eeuwen een tijdspanne vormen waarbinnen de Kerk een grote invloed 
uitoefende, ligt het tevens voor de hand dat bij de naamgeving de bescherming van 
een of andere patroonheilige doorslaggevend was. 

Wij vonden het dan ook de moeite waard om na te gaan welke de meest 
voorkomende jongens- en meisjesnamen waren. Aangezien de 17de en 18de eeuw 
vanuit deze optiek geen merkbare verschillen vertonen, beperkten wij ons 
onderzoeksterrein tot de periode 1618-1708. 

Tijdens deze 90 jaren kregen in totaal 6647 kinderen een of meer doopna(a)m(en) 
toegewezen die - naargelang van de sociale status en traditie binnen een bepaald 
geslacht - uit één enkele, uit twee of uitzonderlijk drie voornamen bestond(en). 
Aangezien de eerste voornaam normaal ook de meest gebruikte roepnaam was, 
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weerhielden we steeds de eerst vermelde. In totaal noteerden we 176 ver-.chillende 
voornamen waarbij zowel jongens- als meisjesnamen aan bod kwamen (19). Welke 
namen het hoogst scoorden, kan worden afgelezen uit de hieronder staande Top 
Tien. 

Tahel6 : Top Tien van de doopnamen (17de eeuw) 

Jongensnamen: (Totaal aantal jongens: 3421) 
I. Joannes 765 
2. Petrus 486 
3. Jacobus 259 
4. Livinus 213 
5. Judocus 202 
6. Adrianus 136 
7. Comelius 108 
8. Franciscus 97 
9. Guillielmus 90 

10. Egidius 58 

Meisjesnamen: (Totaal aantal meisjes: 3226) 
I. Joanna 528 
2. Maria 425 
3. Petronilla 315 
4. Anna 267 
5. Elisabeth 265 
6. J udoca 244 
7. Livina 202 
8. Catharina 179 
9. Jacoha 98 

10. Adriana 90 

22.3% 
14.2% 
7,5% 
6.2% 
5.9Ck 
3.9% 
3.1% 
2.8% 
2.6lk 
1,6% 

16,3% 
13,1% 
9,7% 
8,2'l-
8.2% 
7,5% 
6.2% 
5.5% 
3.0<k 
2.7% 

Deze namen illustreren zeer duidelijk de uitgesproken voorkeur \'oor bijbelse 
figuren: Maria, Elisabeth en Anna aan vrouwelijke tegenover JmulIles. J.Kohus en 
Petrus aan mannelijke zijde zijn hiervan treffende voorbeelden. Ook Fmnl'Ïscus en 
Catharina liggen duidelijk in de godsdienstige sfeer Illl't als voorhl'e1dl'n een 
Franciscus van Assisi en een Catharina van Sicnu. 

Uiteraani kwamen sommige voornamcn l'cnkr I.clden aun hod. lIicrhij sJ'll'e1lk dan 
wel het mi liell of de afkomst ecn hdangrijkc rol. Zo I.. \vum dl' naam IIC'1("hl Il'f...'r 

weinig voor; allcen in mecr gegoede milieus hkl'k dk nkt 10 uil/onderlijk. Eén 
van de dochters van Pictcr de Lact, gritTÏl'r tl' Kuprijke, was hij vllortx'dd l'f...'n 
Ilelcna (20). Aristocmtische milicus wuren hl'kmnal nil't allerig van mlllll.'n als 
Alcll'KOIuJis : op H allgustis 1671 werd in hCI gezin vun Amallt YSl'hmnl, hl.'t'r \an 
Rieland cn cigenaar van het knsll'd T"r I\l"IIis"I/ tI.' Kuprijkc. Cl'n d\'ldlll'f ~d~\n'n 
die als doopnaum AltiegOl/(/is krl'cg (21 ). 

In hel algcmeen speelde de voornaam van dl' groot\'Udl.'f uI' ~f\ll\tl1l,lt.'lll'r ,','n 
doorslaggevcmk rol : 1.0 noteerde dl' pllStoof op I 1H\\"I.'1ll1~'r t MO dl' gl'lll.llll1l' van 

Rolandus fs JOlllllles LipPl'ns (22); dl.' vad"f vun dl.'/t' 1 1111 ht 1.' .llll.'l111k l'\I.'nl'l'n~ 
R 0('/ CII /( J. 
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De schrijfwijze of het herkennen van een doopnaam schept weinig problemen; heel 
wat meer last levert de schrijfwijze van de familienaam. Ter illustratie geven we 
hieronder een viertal voorbeelden die voor niet-ingewijden heel wat vraagtekens 
zouden oproepen. 
a. Comelis Meere was gehuwd met Judoca Beurremans; de naam van deze laatste 
troffen we aan als: Burreman, Borremans, Berremans, Busseman en Van Burme. 
b. Paschasius de Baets was gehuwd met joanna la Fallis; haar naam evolueerde 
naar Lafaille. 
c. Martinus de Boevere had als echtgenote een zekere Andrea van Reusela; in de 
geboorteakten noteerde de pastoor haar naam o.m. als Ruyffelaers, Reufele en 
Ruse/oo. 
d. Judocus Goethals was gehuwd met Catharina van Varezeeie; in één van de 
geboorteakten noteerde de pastoor haar naam als van Varnewick. 
Toch bleken al deze versies uiteindelijk slechts 4 verschillende personen aan te 
duiden. 

111. De parochieregisters als spiegel van de sociaal-economische 
status 

Tot aan de Franse Revolutie was onze maatschappij een standenmaatschappij, 
d. w .z. dat bij de drie groepen - adel, geestelijkheid en derde stand - rechten en 
plichten ongelijk waren verdeeld. Na de Franse Revolutie werd, althans in theorie, 
de gelijkheid tussen alle burgers wettelijk vastgelegd. Een juridische of politieke 
gelijkberechtiging betekende echter niet dat in het alledaagse leven geen 
onderscheid tussen de verschillende leden van die samenleving te zien was. 
Integendeel ! De economische positie zorgde automatisch voor een onderscheid 
tussen de sociale lagen; veel meer dan vandaag werd tijdens de periode van het 
Ancien Régime daaraan aandacht besteed. Dit verschil in sociale status uitte zich 
o.m. in een betere kledij, in een meer gevarieerde keuken, in een comfortabeler 
woning, in een bevoorrechte plaats binnen het kerkgebouw, in het monopolie van 
lokale rechtspraak en bestuurstaken en op een zeer duidelijke wijze in de liturgische 
omkadering van het begrafenisceremonieel. Bij het noteren van de overlijdensakte 
vermeldde de pastoor normaliter met welk een liturgische dienst de overledene naar 
zijn laatste rustplaats was begeleid. Grosso modo kwamen hierbij dan volgende 
mogelijkheden aan bod: 

- officio summo (hoogste dienst) 
- officio medio (middelste dienst) 
- officio infimo (laagste dienst) 
- officio infimo ex parte mensa pauperum (laagste dienst betaald door de armendis) 
- sine officio (zonder dienst) 

Bij wijze van steekproef kozen wij de periode 1744-1796; de resultaten hiervan 
krijgen wij in onderstaande tabel. 
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Periode 

1744-96 
hoogste d. 

184 
% 10,7 

Aantal personen begraven met 
middelste d. laagste d. armendis 

553 469 156 
32,4 27,4 9,1 

zonder d. 
257 

15 

De hierboven vermelde percentages zijn natuurlijk alleen maar richtinggevend: ook 
de persoonlijke ingesteldheid van de naastbestaanden zal - in sommige gevallen -
bij de keuze van een middelste of een laagste dienst doorslaggevend zijn geweest. 
Wilde men van armensteun genieten, dan moest men officieel als zodanig bij de 
armmeesters ingeschreven staan. Was dit niet het geval. dan wat; de armendis ook 
niet verplicht voor de begrafeniskosten van eventuele andere behoeftigen in te 
staan. Zo beschouwd zou men dus de laatste twee categorieën als weergave van de 
laagst gekwoteerden op de sociale ladder mogen samennemen. hetzij 24,1 %. 
Diegenen die zich met veel praal en vertoon konden laten begraven. 
vertegenwoordigen slechts 1/10 van de totale bevolking. Deze 10% is echter geen 
synoniem voor een groep van totaal van elkaar verschillende gezinnen. In 
werkelijkheid gaat het hier enkel om een aantal families waarvan praktisch al de 
leden met de hoogste dienst begraven werden. We worden m.a.w. geconfronteerd 
met de toplaag van de Kaprijkse samenleving : grootgrondbezitters. pachters \'an 
grote hofsteden, gegoede winkeliers. griffiers. baljuws en geestelijken. 

In het kader van verdere studies over socio-economische structuren binnen het 
17de-18de-eeuwse Kaprijke loonde het dan ook de moeite om nu reeds als een meer 
algemene aanduiding de namen van deze families te weerhouden (zie bijlage 3). 
Uit deze bijlage blijkt zeer duidelijk dat tijdens de 18de eeuw de toommngevende 
personen te Kaprijke kunnen teruggebracht worden tot vertegenwoordigers van de 
families Boxtael, Claeys, de CausT1lClecker, dc' C/ercq. dl' Coorehyter, elf!' Dt>cka. dt· 
Pape, /)auwe. lIuyghl', Immeso('tl', Spt'l'ckacrt, \ 'CIII DClf1m/t' en \ 'all On·rtw..tl. 

Het aantal begrafenissen meI de hoogste dienst sturt ll'er ht.'sl'heiden n)nd 1150, 
maar gaal vanaf 1775 relalief slerk toenemen. [kIl' loename is nÎct Il)/CCr hl'l 
gevolg van ccn groler aantal overlijdens, dun wl'1 hl't resullaat vun locn hl'lt''''' 
economische conjunctuur. Dl' kolom van dl' led'lijd van de o\'crlc.'lknl'n tx'" ijst 
trouwens zeer duidelijk dat wij met deze Ix'rsonl'n Ix'lnnd lijn hij tocn ~nx'p nUl 

bevoorrechlen, De belere vOl'ding. dl' gfOll're hygÎl'Ill', lil' tïnanI.'ÏëJto 11l0~l'lijll.hdd 
lot meer doeltreffende Illl'disch\.' tussenll.omst h\.'hlx'n nl. als ",'sultant lint dl' 
gt'l1lidcldclc levensduur hij dezl' gnx'p opliep 101 53 juur lijlkns de p\.'rind\.' 11.w-f'l~ 
en zelfs lol 57 jaar in de Ix'riode 1770·95. Wllnn\.'\.'r Wl' hi\.'l1ll\.'l' dl' .~XCl- di" ~lIl'I"\'l'n 
vóór hun 41 sIc jaar vergelijken, dan sprt'!I.l'n lil' cijfers \.'l'n duiddijll.l' I:lnl. 

IV. Ut' parodlit'rl'gisters als spit'gd nlll nn.-Jngspl'rikl'll'n 

De weerslag van mililaire gl'lx-lIrll'niss\.'n is lIil\.'l1Innl hl'l duidl'lijbl lil' t\' 1\'1('11 uil 
opeisingen vun dicnstplkhligl'n, vall nll'nsdijll. \.'1\ dil'rlijll. nll'\bd, "lIIl "n~l'n, en 
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trekpaarden, van zware en drukkende belastingen. De bewaard gebleven 
documenten over de hier vermelde militaire lasten zijn ook voor Kaprijke in ruime 
mate aanwezig en leveren op zichzelf reeds de nodige bouwstenen voor een 
beschrijving van het politiek-militaire aspect. 
Toch vormen ook de parochieregisters een interessante aanvulling voor dit militaire 
luik. 

Perioden van oorlogen gingen steeds gepaard met voedselschaarste. De minst 
bemiddelden waren hierbij de eerst getroffenen en voor deze groep bleef het 
bedelen dan ook de enige uitweg. Afstanden speelden hierbij een geringe rol : men 
trok rond van dorp tot dorp, op zoek naar onderdak en voedsel. Wie fysisch over 
voldoende reserve beschikte, overleefde uiteindelijk wel die magere jaren, maar 
voornamelijk oudere personen bezweken aan de ontberingen. 

Het laatste kwart van de 17de en de beginjaren van de 18de eeuw leveren ons 
hiervan talloze voorbeelden. Een greep uit de vele vermeldingen kan dit illustreren: 
1680: 1 juni 1680 " ... sepulta est catharina ... pauper ex geldria" (23) 
1681 : 14 jan. 1681 " ... sepultus est gerardus Batens expago heetinghen in 

A ." (24) nnoma ... 
21 jan. 1681 " ... sepultus est Judocus Kuerebant sine officio ex pago Strype 

by Sotteghem" (25) 
23 okt. 1681 " ... Antonius ... vagabundus sepultus sine officio" (26) 

1692: 14 jan. 1692 " ... sepultus est Livinus Bruneel vagabundus cum missa lecta" 
(27) 

30 nov. 1692 " ... obiit Livinus Tocht pauper ex Drongen" (28) 
Niet alleen de gewone burger maar ook militairen verloren hierbij vroegtijdig het 
leven. Zo overleed op 6 november 1690 te Kaprijke " ... carolus mi/es legionis 
principis van steenhuyse natus in territorio leodiensi inter scambrium et mosam 
prope florrenne ... " (29). 

Militaire inkwartiering was voor de plaatselijke bevolking steeds een vervelende 
zaak; het onderscheid tussen bevriende of vijandelijke legerbenden maakte hierbij 
uiteindelijk weinig verschil. Verzet tegen opeisingen of tegenwerking in het 
algemeen leidde uitzonderlijk wel eens tot zeer zware gevolgen. Dit bleek althans 
uit de overlijdensakte van Gillis van Maele uit de Molenstraat die door een Franse 
soldaat werd neergeslagen: 
"ga junii 1689 sepultus aegidius van maele occisus miserabiliter a milite gallo 
existente sub servitio hollandorum, in platea vulgo de muelestrate cum offïcio 
tertiae classis" (30). 
Bepaald wreedaardig werd dit militaire optreden in het geval van koster Carel 
Boxtael die ten gevolge van zware mishandelingen op 26 maart 1707 aan zijn 
verwondingen bezweek: 
"22a martii anni millesimi septuagentesimi sepfimi vesperi circa ocfavam e domo 
sua vocatus est ad domum civicam Carolus hoxtael custos huius Ecc/esie per 
maRistrum equitum berthong cohortis wittenbergensis, ibidemque per multos 
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equites eiusdem cohortis vehementissime fustihus verheratus usque ad mortem 
tandemque tyrannice post minas atroces sc/opeso ictus el domum dela/lls obijl 
\'igesima sexta eiusdem circa undecimam nocturnam el sepultus est vigesima 
septima circa octavam \'espertinam in eccc/esia ante altare healae annae, officillm 
autem primae classis factum est pro refrigerio animae eius vigesima Ilolla eiusdem 
mensis hec in memoriam quia innocentissimo et sine vel cogitabili causali 
acciderunt" (31 ). 

Niet alleen burgers maar ook militairen werden wel eens het slachtoffer van een op 
wraak beluste bevolking. Zo werden op 29 april 1705 drie soldaten gedood: één van 
hen was een aanhanger van het calvinisme en werd dan ook niet in gewijde grond 
begraven (32). 

V. De parochieregisters als spiegel van (on )geletterdheid 

De bronnen i.V.m. het onderwijs, de culturele ontwikkeling en het al of niet 
geletterd zijn, vormen slechts een uiterst gering deel in het bewaard gebleven 
Kaprijks archief. Sporadische vermeldingen in de stadsrekeningen en in de staten 
van goed geven maar weinig houvast voor een totaalbeeld van de intellectuele 
bagage van onze toenmalige voorouders. Een onverhoopte aanvulling nochtan~ 
krijgen we in de geboorte- en huwelijksregisters uit de tweede helft van de ISde 
eeuw; van toen af immers werden de respectieve akten ondertekend door de vader 
en de getuigen in het eerste, door de contractanten en de getuigen in het hmtste 
geval. Als voorbeeld onderzochten wij de huwelijksakten uit de periode 1785-1795. 

Tabel 7 : (On)geletterdheid \'(111 de Kaprijkse hl'\'olking ( 1785-1 795) 

Mannen 
Vrouwen 

Geletterden 
159 (53.3%) 
97 (32,6%) 

Onge letterden 
139 (46,7%) 
:!O{) (67,4%) 

Totaal 
2QS 
21.}7 

Een groter geletterdheid bij de mannelijke pl'rsonen is - althnns \'oor de hier 
beschouwde eeuwen - normaal. Tod, kan mcn niet ontkenm.'n dat 5.~~ ,"oor hl't 
einde van de 1 Hde eeuw eerder aan de lage kant ligt. Hierbij mag ml'n trouwens llok 
nict vergeten dat het kunnen schrijven van zijn cigt'n naam nÏl.'! automatisd, 
inhield. dat elk van deze personen daadwerkelijk ook kon k'len l'n sdlrijn'll. Het 
hoeft uiteraard ook geen hetoog dut deze pl'fl'entagl's nog hl'c1 wat lugl'r Illl)(.'tt'n 
gesitueerd worden tijdens de 17de eeuw. 

BESLUIT 

In deze hijdrage strl'cfdl'n wij ernaar dl' tnllu/l' lktailgl'gl'\'l'n~ uit ~k 
parodliercgisters IC verwerken tot l'nkl'k IIlgl'IlWIll' he.'\'indingl'll lik IWI n\\g \agl' 
maatschappijheeld van hl't AnL'il'l1 Rl'ginw·Kaprijkt.' wnt Illl'l'r \'\.'I\luiddIJkl'n. 
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Uit het demografisch verloop bleek vooreerst dat pas in de loop van de l8de eeuw 
de bevolking geleidelijk aan toenam; als verklaring hiervoor golden o.m. een daling 
van het sterftecijfer, een betere voeding en een geleidelijk toenemende medische 
kennis. Naast de cijfergegevens i.v.m. geboorten, huwelijken en overlijdens boden 
de parochieregisters ook interessante gegevens van socio-economische, culturele en 
militaire aard. 
Het zal voor de lezer(es) duidelijk zijn dat voor de verwerking van al deze gegevens 
enorm veel voorafgaand werk onmisbaar was. In het besef dat heel wat genealogen 
hieruit voordeel kunnen halen, hebben wij dan ook besloten deze archivalia met de 
computer te verwerken zodat achteraf in een minimum van tijd een maximum aan 
familiale gegevens kan worden opgevraagd; praktische toepassing hiervan wordt 
voorzien vanaf het najaar 1992. 

Roger BUYCK 

VOETNOTEN 

( 1) Voor een volledig overzicht van de bewaard gebleven parochieregisters verwijzen we naar 
Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem), Brussel, 1969, dl. Il, pp. 5-6. 

( 2) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 3bis, f' 325. 
( 3) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 43, f' 4 (eigen foliëring). 
( 4) RAG, Idem, nr. 3bis, f' 325. 
( 5) RAG, Idem, nr. 6 f' 1521 voo 
( 6) RAG, Idem. nr. 6 f' 1528 rO. 
( 7) Zie grafiek I : Evolutie van de geboorten en overlijdens (1618-1795). 
( 8) In deze tabel werd geen rekening gehouden met kinderloze echtparen; nietttegentaande deze 

groep ook bijdroeg tot de totale bevolking van Kaprijke, werd deze omwille van praktische 
problemen niet nader onderzocht. 

( 9) Vanaf 1735 vermeldde de pastoor systematisch de leeftijd van de overledene; dit verklaart dat wij 
ons overzicht beperkten tot de voorliggende periode: 1735-1795. 

(10) G. HECTORS, Een historisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeenschap. 
Kalmthout op het einde van het Ancien Regime (1678-1828), Gemeentekrediet van België, Pro 
Civitate, reeks in -8°,1979, nr; 52, p. 137. 

(11) Als voorbeeld citeren wij hier de studie van H. CHARBONNEAU, Tourouvre-au-Perche aux 
XVIle et XVllle siècles. Etude de démographie historique, S.l., 1970, p. 78. 

(12) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 10, f' 1936 rO. 
(13) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160. 
(14) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 313. 
(15) RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 32.120. 
(16) RAG,FondsKaprijke.nr. 133. 
(7) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. I. 
(18) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 650, raadszitting van 8 juni 1782. 
(9) Zie bijlage nr. 2. 
(20) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 42, f' 109 (eigen foliëring). 
(21) RAG, Idem. nr. 42b, f' 26 (eigen foliëring). 
(22) RAG, Idem, nr. 39, f' 18 (eigen foliëring). 
(23) RAG, Idem, nr. 43, f' 2 (eigen foliëring). 
(24) RAG, Idem, nr. 43, f' 3 (eigen foliëring). 
(25) RAG, Idem. nr. 43, f' 3 (eigen foliëring). 
(26) RAG, Idem, nr. 43, F 4 (eigen foliëring). 
(27) RAG, Idem. nr. 43, F 26 (eigen foliëring). 
(28) RAG, Kerkarchief Kaprijke. nr. 44, f' 2 (eigen foliëring). 
(29) RAG, Idem, nr. 43, F 22 (eigen foliëring). 
(30) RAG, Idem. nr. 43, f' 18 (eigen foliëring). 
(31) RAG, Idem, nr. I bis, F 227 voo 
(32) RAG, Idem. nr. 46. 
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BIJLAGE 1 
Jaartotalen van geboorten, huwelijken en overlijdens (1618-1796) (*) 

Jaar Geboorten Huwelijken Overlijdens 

1618 20 10 
1619 58 21 
1620 64 24 
1621 61 18 
1622 54 17 
1623 60 16 
1624 52 (+ 2) 21 
1625 49 (+ 3) 18 
1626 49 (+ I) 14 
1627 73 23 
1628 76 22 35 
1629 85 17 21 
1630 59 13 18 
1631 55 (+ 1) 18 27 
1632 60 (+ 2) 20 16 
1633 67 (+ 2) 17 25 
1634 48 12 3 
1635 63 onv. onv. 
1636 67 onv. onv. 
1637 25 13 onv. 
1638 7 onv. onv. 
1639 74 16 12 
1640 77 15 30 
1641 56 23 12 
1642 80 23 25 (+ 8) 
1643 72 11 17 (+ 14) 
1644 71 10 36 (+ 11) 
1645 61 13 42 (+ 2) 
1646 71 (+ 1) 24 47 (+ 25) 
1647 70 20 46(+11) 
1648 71 (+ 2) 16 34 (+ 8) 
1649 71 (+ 2) 15 34 (+ 13) 
1650 69 (+ 3) 19 53 (+ 18) 
1651 71 18 23 (+ 13) 
1652 74 16 47 (+ 13) 
1653 56 13 56 (+ 27) 
1654 78 27 49(+10) 
1655 103(+2) 25 36 (+ 7) 
1656 73 (+ 3) 28 32 
1657 73 27 39 
1658 98 (+ 6) 35 29 
1659 72 (+ 7) 35 38 
1660 95 30 29 
1661 111 (+4) 35 58 
1662 78 (+ 3) 33 45 
1663 100 (+ 1) 37 34 
1664 103 (+ I) 26 28 
1665 89(+8) 31 31 
1666 105 (+ 5) 29 56 
1667 85 22 115 
1668 72 31 73 
1669 100 33 43 
1670 90 29 60 
1671 92 34 57 
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1672 100 32 61 
1673 107 32 24 ( •• , 
1674 95 ? ? 
1675 111 ? ? 
1676 86 ? ? 
1677 87 ? ? 
1678 76 ? ? 
1679 ? ? ? 
1680 71 30 45 
1681 66 41 65 
1682 106 40 59 
1683 92 27 20 
1684 85 27 40 
1685 86 20 53 
1686 92 36 16 
1687 84 37 30 
1688 108 29 32 
1689 96 42 53 
1690 96 27 62 
1691 93 35 56 
1692 127 25 45 
1693 85 25 78 
1694 89 31 155 
1695 102 37 79 
1696 122 30 82 
1697 102 25 59 
1698 102 23 49 
1699 98 17 60 
1700 91 30 94 
1701 99 29 73 
1702 109 16 88 
1703 76 30 83 
1704 90 21 78 
1705 87 23 105 
1706 87 23 142 
1707 90 46 62 
1708 91 24 81 
1709 81 27 QU 
1710 96 .~8 92 
1711 101 27 77 
1712 92 23 87 
1713 93 29 79 
1714 89 19 87 
1715 97 28 M 
1716 82 .~4 5.~ 

1717 108 25 54 
1718 109 2tl on\'. 
1719 102 2tl 85 
1720 88 30 121 
1721 91 25 Q7 
1722 101 29 78 
1723 117 .~5 Q(l 
1724 108 24 78 
1725 107 .~ I t\5 
1726 109 18 IIN 
1727 92 22 I.~.~ 

1728 hot 24 12\l 
1729 96 25 147 
1730 75 2Q IIN 
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1731 90 26 97 
1732 100 30 63 
1733 89 38 86 
1734 115 26 92 
1735 90 27 65 
1736 102 21 92 
1737 91 28 99 
1738 87 24 92 
1739 102 20 84 
1740 76 29 89 
1741 82 34 95 
1742 90 30 101 
1743 106 24 104 
1744 lOl 22 65 
1745 107 25 95 
1746 99 33 130 
1747 102 30 125 
1748 110 32 112 
1749 93 31 105 
1750 100 26 131 
1751 82 25 126 
1752 119 26 99 
1753 102 20 122 
1754 105 27 69 
1755 109 15 66 
1756 94 18 44 
1757 104 20 80 
1758 85 16 94 
1759 108 18 76 
1760 84 21 96 
1761 96 30 84 
1762 97 17 68 
1763 85 24 93 
1764 105 21 86 
1765 IlO 30 118 
1766 94 29 72 
1767 96 24 94 
1768 106 17 71 
1769 97 16 69 
1770 102 20 77 
1771 100 15 101 
1772 96 26 122 
1773 89 28 70 
1774 85 22 66 
1775 lOl 21 106 
1776 95 16 88 
1777 92 24 71 
1778 96 25 95 
1779 90 27 ? 
1780 99 24 77 
1781 99 16 110 
1782 92 20 87 
1783 85 30 114 
1784 90 30 137 
1785 98 29 76 
1786 115 33 59 
1787 104 27 56 
1788 110 29 78 
1789 106 25 92 
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1790 106 24 64 
1791 116 25 91 
1792 120 28 70 
1793 132 28 81 
1794 120 21 225 
1795 110 38 103 
1796 83 (a) 27 (b) 55 (c) 

(*) De getallen tussen haakjes geven het aantal geboorten en overlijden!> van inwonen. van 
St-Jan-in-Eremo, respectievelijk gedoopt of begraven te Kaprijke. 

(**) Laatste genoteerde begrafenis dateert van 21 oktober 1673. 
(a) Laatste geboorte dateert van 16 augustus 1796. 
(b) Laatste huwelijk dateert van 3 augustus 1796. 
(c) Laatste overlijden dateert van 16 augustus 1796. 

BIJLAGE 2 
Doopnamen te Kaprijke tijdens de 17de eeuw 

JONGENS MEISJES 
Abraham 13 Aegidia 
Adriaen 136 Amelberga 
Albertus 1 Adriana 
Alexander 2 Agnes 
Ambrosius I Alberta 
Andreas 33 Aldegondis 
Antonius 39 Alexandra 
Amoldus 50 Andrea 
Augustinus \0 Angela. Angclina 
Baltasar I Anna 
Bartholomeus 23 Anlonetla 
Bavo 4 Anlonia 
Bemardus 16 Apollonia 
Blasius 1 Amolda 
Boudewijn 16 Auguslinu 
Bruno I Halduinll 
Carolus 29 Barhllnl 
Canulus I B~'atri:\ 
Chrispinus I Ih'manln. Bcmanhnn 
Christialllls 49 Brigittu 
Christophorus .'\5 Canlln. Cnnllinn 
Comclius 101'1 Cathllrinn 
Daniël () (,<.'dlill 
David I ( 'hrbtiunu 
I Jionysius (l Chrislil\lI 
Dygnus I ( 'hrisloph\lnl 
DOI1\ i n i<: u s 4 Clam 
ElilIs 2 ('ok'tu 
E1iscus Comdiu 
Emmanuel (l Digl\lI 
Engclhl'rtlls 15 DYJllphnll 
Fcnlinandus 1 Ek'OIl\l11l 
Fntncisl'Us \)7 Elisllh/th (huhdkl 
Fredl'ri<:us I EI\1I11:1 
Clubri!!1 2,' EI11Cll'Jlt HU 111 
(juspar 7 h'lkillls 
(il'rardlls 21 HUll'III"I 

2X 

7 
I 

Q() 

4 
1 
3 
1 

~J 
7 

~ó7 
I 

.'5 
4 
I 
I 
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IJ 
~ 
~ 
~ 
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I7Q 
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~O 
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Ghislenus 4 Francisca 38 
Gillis 58 Gerarda, Gerardina 11 
Gisbertus 5 Ghislena 2 
Godefridus 1 Gudula 1 
Gregorius 2 Guilielma 32 
Guido 2 Helena 20 
Guilielmus 90 Jacoba 98 
Hendricus 10 Joanna 528 
Hermanus 2 Georgia 54 
Hilarius 1 Josepha 3 
Hubertus 4 Judoca 244 
Ignatius 3 Juliana 1 
Isaac 2 Justina 3 
Jacobus 259 Landina 1 
Joannes Baptista 43 Laurentia 13 
Joachim 1 Liduina 5 
Joannes 765 Livina 202 
Jonas 1 Ludovica 9 
Georgius 109 Machelina 1 
Josephus 18 Magdalena 15 
Judocus 202 Margaretha 30 
Laurentius 13 Maria 425 
Leonardus 16 Martina 74 
Lidwinus 2 Nicola 2 
Leopoldus 1 Norberta 1 
Livinus 213 Olivera 1 
Lucas 2 Paschasia 16 
Ludovicus 5 Paulina 7 
Maillardus 2 Petra 23 
Marinus 12 Petronilla 315 
Marcus 4 Peri na 1 
Martinus 36 Philippota I 
Matheus 10 Quirina 2 
Mathias 25 Sara I 
Maximilianus 5 Sophia 1 
Melchior 6 Sotera 1 
Michael 20 Susanna 9 
Natalis 1 Theodora I 
Nicolaas 15 Theresia 2 
Oliverus 2 Tousana I 
Otto 1 Veronica 1 
Paschasius IS Vincentia 6 
Paulus 37 
Petrus 486 
Philippus 25 
Quirinus 1 
Rolandus I 
Richardus 14 
Salomon I 
Sebastianus 1 
Segherus 7 
Servatius I 
Simon 21 
Slephanus 3 
Theodorus I 
Theodosius 2 
Thomas I 
Victor I 
Vinccntius 33 
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BIJLAGE 3 
Personen die te Kaprijke begraven werden met de hoogste dienst (/74-1-/796) 

Jaar Overledene OverIiJdc:~· Ledujd 
datum 

1744 Comelis de Coorebyter. griffier. wed. Maria de Papc 23.11.1744 13 
1745 Jan Bapliste Gheerts. baljuw. echlg. Joanna de Smet 26.0\.1745 80 

Anna Van Acker. wed. Livinus Minnaert 04.02.1745 75 
Comelis de Coorebyter. echlg. Anna Van Ootegem 20.03.1745 35 
Catharina Boelens. echtg. Jozef Van Waes 26.08.1745 51 

1746 Joannes Martens. echtg. Elisabeth Huyghe 22.01.1746 36 
Elisabeth Spceckaert. wed. Carel de Caussemaecker 08.04.1746 70 
Joannes ImmesoeIe. wed. Jacoba Laureins 08.06.1746 51 
Comelia de Coorebyter. echtg. Joannes Ronda!> 18.11.1746 45 

1747 Jozef Van Waes. wed. Catharina Boelens 17.05.1747 ? 
Catharina de Clercq fa. Francisci et Livina de Pape 15.07.1747 19 
Maximiliaen Spceckaert. echtg. Anna Maria Claeys 07.11.1747 39 

1748 Jan Baptiste Claeys. celebs 28.01.1748 24 
Petronella Mathys, wed. Joannes de Coorebyler 30.03.1148 76 
Maria Joanna V. Overtvelt, echtg. Chrisliaen Verburcht 12.10.1748 28 
Maria Anna Teerlinek. echtg. Andries V.D. Walle 14.10.1748 34 
Franchoys de Clerck. echtg. Anna Maria Van Kerckvoordc 03.11.1748 48 

1749 Engelbertus de Papc. wed. Petronella de Caussemaeker 18.09.1749 17 
Elisabeth V.D. Bossche. echtg. Franchoys Immesoele 28.09.1749 25 
Livina Eyde, celebs 15.12.1749 -'9 

1750 Boudewijn Huyghe. echtg. Maria de Roore 2-'.03.1750 66 
Engelbertus Minnaert. echtg. Petronella Gallanl 12.05.1150 43 
Joanna Havcrbekc. wed. Joannes de Pape 26.05.1750 91 
Maria Theresia Huyghe. echlg. Andries V.D. Waerhede 10.07.1750 38 
Comclis Van Lantschool 20.08.1150 33 
Joannes Bcrtcns 11.11.1750 62 
Isabella Claeys, echtg. Judocus de Decker 11.12.1750 33 

1751 Joanna Maria Claeys. echlg. Livinus Van Damme 10.02.1151 31 
Joannes Van Vooren. cchtg. Jacoba van Ovenvelt 26.06.1751 -'6 
Jacoba Van Ovcrtvelt. wed. Joannes Van Voorcn 24.0-'.1751 .'-4 

1752 Judocus Boelens. echlg. Anna Maria Dhulsl 11.02.1752 55 
Livinus de Caussemaecker. wed. Maria Van Vooren 16.03.1752 ~o 

Anna Albertina vanden Eeckhaute. el·hlg. J.B. de Poorterc IUN.1752 80 
1753 Livina Maria fa. Marianus Dhuenens cl Martinll Sennaeve (N.03.175.' 

.,., 
Joanna Maria Gheerts. celcbs 26.11.1753 63 

1754 Joannes V.D. Bos!\chc. echtg. JOllnnll de Vliegher 22.02.175-' 42 
Jacobus Catheleyn. echlg. Murin Hllverbcke 17.04.1754 40 

1755 Franchoys Buyck. echlg. ISllbclln Boxlac:l 24.01.1755 tIN 
1756 Joannes Franciscus de Mey. echlg. Jonnnu Then.'sill Illllpülu 31.mt1756 5.l 

Pieler de C'lerl·q. echtg. '111crcsiu RoxlllC'1 17.(lQ.1756 56 
J(}oris de Rycke. echlg. Murill FrnnCÎsl'lI Wcghc .lll.IO.1756 72 

1757 Jounnes FnlllCÎsl'uS de ('oorchYler. 
cchlg. Mllria Annll de C'uussemllel'ker 11.01.1757 50 
Frunch()y~ de Rycke, edllg. Annu Mllrill Wilk' 2·Ul5.1757 .ll( 

Jllc(}hu~ Iluyghe. edllg. ('lIlhllrinll Sdlullilen IIUO.1757 72 
Livinlls SllIndllcrt. edllg. ('lIlhllrillll de Smel 01.11.1757 52 

1758 Pieter de Pllpc fs JOllnnis. echlg. ('lIlhllrillll dl' Cnlls~elllllcd.er (lQ.02.1158 lil 
Iielenll Jllcohs. cek'h~ \0. \(). 17 511 (1(1 
Anna Schyvilll'k. el'lllg. Joalllws DIluwe U.W.175R f\:! 

1759 Pelrnncllll Dnek', cdllg. I~rnndsl'''s Vun 1>nl1\111C III.05.175Q 47 
('alhnrlllU dl' CII"sscmlle~'h'r IQ.07.175Q ~.' 
Cllrolll~ Supprc!. plIMIlIlr 1".(lQ.17~Q (l(l 

1760 JOllnnes de Cllu~~entlleçker. edll~. JIlIIIlIIII ('Ioc)'s 01.01.17(1(1 t>tl 

Jl~dOl'lI!\ dl' DCl'ker. cçht~. FnuKlsl'U Livinll hllm~'M>clc .' 1 ,0,'.17('111 -'IJ 
Pleler I>hlll1t. wed. Isuhe In l'nlhurillu d~' Sml'l (ltI.(\~.17(1(l "''' 1761 JUl'ohus Emunuel Wijdllllllhl' 1,~.0,U7M 10 

1762 PÎl'ler Ih-rnurdus lIuvl·rhc!..c. Wl'lt. Jnl'uhn LommclI' 12.11.17f\~ ",,, 
Jun BUpllstc Vun Overlvelt. wcd. Elisubclh lIumcrllnd. 111.1\.1 17f\:! "IJ 

176:\ I'l'lrnnellu Slul1dllcrl, c.'dU!l. JlllIIlIIl'S v.n, WlIlf!..cl ,:!7.nt.17M ~:! 
I'hllippu~ Bnxlucl. cdll~. Mllnu AlIIlIl SCI1I1UC\'C Ilt1 02 17f\.\ ~ 



1764 
1765 

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

1771 

1772 
1773 

1774 

1775 

1776 

1777 

1771\ 

Anna Maria Huyghe, wed. Guillaeme Claeys 07.02.1763 
Maria Anna Sennaeve, wed. Philippus Boxtael 03.03.1763 
Joanna Catharina de Pape. echtg. Comelis Claeys 14.03.1764 
PetronelIa de Coorebyter, echtg. Joannes de Decker 20.01.1765 
Petronella Helleput. echtg. Franciscus Boelens 14.02.1765 
Theresia Snebbaut, echtg. Philippus Huyghe 11.04.1765 
Livina Maria Boxtael. celebs 06.01.1766 
Joanna Theresia de Caussemaecker, echtg. Mathijs V. Ootegem20.01.1766 
Maria Catharina de Bue. echtg. Pieter Boxtael 25.02.1766 
Joanna Maria de Pape. echtg. Bemardus de Coorebyter 12.05.1766 
Joanna Tyrie, wed. Livinus Claeys 26.07.1766 
Elisabeth Van Damme, echtg. Carel de Sutter 07.08.1766 
Petronella Jacoba de Pape. celebs 26.08.1766 
Joanna Maria Euverardt, echtg. Philippus Boxtael 05.09.1766 
Judoca Coppejans, celebs 15.11.1766 
Joanna Catharina V. Wanseele, echtg. Jacobus Dauwe 11.12.1766 
Joanna Claeys, wed. Joannes de Caussemaecker 08.01.1767 
Isabella Speeckaert, echtg. Comelis Judocus V.D. Berghe 01.07.1767 
Anna Come!is, wed. Franciscus Brednus 05.12.1767 
Nicolaas Ficet (geboren in Normandië) 19.03.1767 
Jan Baptiste Provoost, echtg. Elisabeth Boelens 19.04.1768 
Carel Huyghe. echtg. Livina Theresia V. Heulendonck 30.08.1768 
Isabella Boxtael, wed. Joannes Franciscus Buyck 05.06.1769 
Joanna de Vliegher, wed. Joannes V.D. Bossche 12.07.1769 
Anna Maria Dhulst. wed. Judocus Boelens 14.08.1769 
Francisca Weghe, wed. Jooris de Rycke 01.02.1770 
Franciscus Immesoete. echtg. Livina Maria Haverbeke 27.02.1770 
Pieter Boxtael, wed. Maria Catharina de Bue 14.03.1770 
Jacobus V. Autrijve, echtg. Theresia Boxtael 25.06.1770 
Coppejans Franciscus fs. Christiaen et Maria Anna Herreman 24.08.1770 
Maria Jacoba Thienpont, echtg. Jooris V.D. Walle 09.02.1771 
Bemardus Huyghe, celebs 31.03.1771 
Livina Winne, echtg. Joannes Franciscus Van Waes 05.04.1771 
Catharina Schollaert, wed. Jacobi Huyghe 05.04.1771 
Joannes V.D. Winckel, wed. PetronelIa Standaert 12.07.1771 
Maria Anna Dierkens, echtg. Joannes Claeys 04.10.1771 
Franciscus Boelens, wed. Petronella Helleput 30.11.1772 
Joannes Martens, celebs 03.07.1773 
Anna Maria de Prince, echtg. Joannes Franciscus de Mey 05.08.1773 
Joannes de Decker, wed. Petronella de Coorebyter 22.03.1774 
Franciscus BuiIe, echtg. Petronella Jacoba Wyne 22.03.1774 
Maria Francisca Boxtael, celebs 21.05.1774 
Joanna de Pape, echtg. Jacobus Speeckaert 17.07. [774 
Joanna Maria Verburgh, echtg. Pieter Bemardus Dauwe 06.09.1774 
Elisabeth Boxtael. wed. Joannes Hamerlinck 17. [ 1.1774 
Maria Comelia de Baets, echtg. Jacobus Schollaert 18.02.1775 
Jan Baptiste Boxtael, celebs 26.03. [775 
Joannes V. Kerckvoorde, echtg. Petronella Cortvrient 03.04.1775 
Maria Anna Pieters, wed. Pieter V. Veirdeghem 17.04.1775 
Joannes Roegis, echtg. Jooris V. Vooren 05.06. [775 
Petronella Claeys, echtg. Livinus Minnaert 31.08.1775 
Carel Huyghe, echtg. Maria Theresia Moens 02.10.1775 
Judoca Baers, echtg. Pieter Reniers 04.01.1776 
Jacobus Speeckaert, wed. Joanna de Pape 03.02.1776 
Maria Theresia Dauwe, echtg. Joannes Franciscus Boxtael 18.03.1776 
Joanna de Clercq, echtg. Jacobus de Bruycker 04.04.1776 
Livinus Minnaert, wed. PetronelIa Claeys 16.04.1776 
Andries V.D. Walle, echtg. Maria Judoca Stevesijns 30.03.1776 
Anna van Ooteghem, wed. Cornelis de Coorebyter 27.08.1776 
Pieter Uytterschaut, wed. Livina Dhaese 06.10.1776 
Andries vander Waerhede, echtg. Joanna Claeys 06.01.1777 
Jacobus Dauwe, wed. Joanna Van Wanseele 18.01.1777 
10anna Maria de Pape, wed. Pieter de Loose 26.0 I. 1 777 
Pieter V.D. Bossche, echtg. Elisabeth Boclcns 24.06.1777 
1 udocus Bcrnardus Geeracrt, echtg. Maria 1acoba Van Damme 19.10.1777 
Matthijs V. Ooteghem, echtg. Maria Cornelia Martens 07.01.1778 
1acobus de Rycke, celebs 28.01.1778 
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Carel Schollaen. eehlg. Maria Frdllcisea Ven.chaere 24.02.1778 72 
Sehyvinek Livina Maria Cecilia fa. Livini el Pa\Cha\ia 
Bemarda Huyghe 27.03.1778 21 
Joannes Dauwe. wed. Anna Sehyvinck 24.03.1778 70 
Franeiseus Claeys. echlg. Maria Van Damme 21.04.1778 51 
Joanna de Coninek. eehlg. Pieler Slandaen 10.05.1778 34 
Maria Theresia de Bue. wed. Philippu~ Boxlael 11.09.1778 92 
Wesl Livina fa. Chrisloffel el Joanna Calheleyn. cele~ 27.10.1778 30 

1780 Calheleyn Engeibenus fs. Laurens el Calharina V. Zele. celebs 30 .03.1780 24 
Coppejans Christiaen. eehlg. Maria Anna Herreman 03.07.1780 61 
Gillet Ferdinanda Rosalia 20.07.1780 68 
Jacobus Claeys. eehtg. Maria Catharina de Caus~maeeker 13.09.1780 80 
Franeiscus Matthys. eehtg. Carolina de Taeye 08.10.1780 68 
Henrieus Boxtael. eehlg. Joanna de Brabander 31.10.1780 68 

1781 Carel de Causmaeeker 08.02.1781 61 
Josepha Isabella de Boodl. celebs 24.02.1781 S4 
Maria Anna de Causmaeeker. wed. Joannes Franeiscus 
de Coorebyter 28.02.1781 79 
Franeiseus Van Damme. wed. PeIronelIa Daele 23.07.1781 69 
Pieter V.D. Bossche. eehtg. Maria Anna Haverbeke 11.08.1781 5-l 
Bemardus de Coorebyter. eehlg. Maria Hypolita de Zauter. 
griffier van Heine (Kaprijke) 30.09.1781 70 
Carolina Theresia de Pape. wed. Jozef deDecker. 
echtg. Jan Van Zele 28.10.1781 76 
Maria Hypolila de Zauter. wed. Bemardus de Coorebyter 01.11.1781 56 
Schyvinck Isabella Theresia fa. Livinus el 
Pasehasia Bemarda Huyghe 03.11.1781 16 
Maria Jacoba Van Damme. eehtg. Franeiscus Sierens 11.12.1781 3Q 
Anna Maria de Coorebyter. eelebs I·U2.1781 7" 
Anna Maria V. Kerckvoorde. echtg. Christiaen Verburgh 25.01.1781 70 

1782 Jacobus Van Ovenvelt. celebs 17.03.1782 7b 
Livina Haverbeke. wed. Fmnciscus Immesocte. 
echtg. Joannes Boelens 1".06.1782 51 
PetT. Francisea V.D. Vinck. echtg. Pieter Joannes V.D. Winckel 

02.07.1782 "5 
Angela Thooren. wed. Jooris Provoost. echt. Pieler V. Hulle 1".08.1782 75 
Petronella Coppejuns fu. Christiucn et Maria Anna Herrel11an 27.08.1782 ~~ 

1783 Joanna Van Lantsehoot. wed. Pieter Pinckel OQ.01.l783 lID 
Joanna Maria Daveloose. wed. Joanncs PeiTS 0-S.02.178.' 76 
Jan Bapliste Ie Begue. wed. Isabella Portois. 
cchtg. Catharina V.D. Huegen 27.02.I7!B 67 
Petronellll V.D. Bossche. edllg. Jal'ohu~ Van VO(ll\'n 12.05.178.' "I 
Livinu de Rycke fu. Bemurdus. echtg. Judocus Van Vuol\'n Ilto8.17N.' "2 
Ludovicus Allemeersch. wed. Maria de C'Ierl'<.l. 
eehtg. Jounna Fordeyn 1.'i.11.178.' 51 
Curcl dc SUIler. wed. Elisahcth Vlln Dal11nll' 0",.12.178.' 10 

11H", Jan BaptiMe Iluyghe. cl'htg. Anna Comcliu Lud. I.HlI.17~ Ni 
Joannes Provoost fs. JOlllllles ct Elisuhclh Bllekns 17.02.17"", 2"' 
Judocus Provoost l's. Jonnnes ct Ellsaheth Bnckn' 1/'1.02. 11K"' 17 
Pieter V.D. Windel. wed. PetronelIa V.D. Vind. ~.O.lI1"4 .'11 
Jounnu Cllthelyn, edllg. Christoffel West (N.t).!.17"", 6.~ 

Jm:nhus Provoost fs. JO\lris l't Angelinll 'Illnol\'ns, l'clehs I K.01.17"" 45 
Mllrill ('lIlhllrinll (,ouic, .~dc el'htg. Vllil Joannes nol'lell~ CN.UN.11K4 42 
Chri~tillcn (ieerucrt l's. Lllul\'ins cl Mllrlll dl' ClIUS~el1lncd..er 22. 10. 11N4 ~I 

11H~ {'lIthurinu dc Smcl, wcd. Livillll~ Stllndal'rt Otl.! l Ll1N. 'i 6Q 

JI1I1I1I1U Iluipillu. wed. Frundsnl~ dl' Mey l.'i ,U Ll711'i 17 
Frnnd~l'us ('IIICYS, Cl'htll. 1\1arin Chll')'!\ U5,02,1111'i ~4 

Mllriu Thcre~ill MllCIl~, \Vl"!. ('UI\'l I hlYllhl.' 21.0.'- 17R5 :\-4 
LlllIreyn~ ('1I111l'leYI1, edit. Cnthnrinll VIlI1 Zeil' 22.(l-'.178~ '70 
JOUI1I1CS Hoclcns. wed. ClIthlll'il1n (luok 1~.01,17N~ "I 
JOlIllllll DlIlIWl' fil. Pil'ler ct JI'III1I1I1 Verhllrght I C\.U1.17N.'i P 
JIIl'(lhus hllI11CMll·le. l'elchs 2\).U1.17X~ ~I\ 
EIi~lIhcth Speed.lll'rt. l'clehs .' I ,O.~, 1711'i 7R 
Mllrill AllIlIl VIIIl Lenl, cl'llt~. CIII\'I r"'I1I1CI1)o I.'-IN, 17!t~ ~7 
Pil'lcr noc.·k'I1~. cdlt)!. Uvll1l1 VIII1 11c.'I.·"c.· 01.1 ~ .1711'i ~ 

17Hh Jllc.·ohll Dric)!he. \Vnl. I''''tl'r Ilhllc.'~c 1-1,111. I7Nf\ IN 
Murtil1l1s dl' Vlit'~cl'. l'C.·hlll. EIi'l.I>clh tic.' (·IIII'I11I1('d.el' \1.1I7,17!tc\ ~l\ 
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1787 Franciscus Claeys. echtg. Livina Maria de Pape 10.08.1787 81 
Jacobus Franciscus Boelens fs. Joannis, celebs 13.09.1787 15 
Jacoba de Coorebyter fa. Comelis. celebs 23.11.1787 76 

1788 Francisca Immesoete. echtg. Jozef Van Hecke 01.01.1788 58 
Jacobus Claeys. echtg. Livina Haverbeke 21.03.1788 76 
Judocus Heetesonne. echtg. Petronella Stevesijns, 
burgemeester van Heine (Kaprijke) 22.05.1788 65 
Petronella Claeys fa. Guillame. celebs 05.07.1788 72 
Joannes de Pape, wed. Catharina de Causmaecker 06.09.1788 87 
Judocus de Decker, echtg. Petronella Boelens 25.12.1788 30 
Jan Baptiste Van Vooren. echtg. Petronella de Decker 30.12.1788 47 

1789 Christiaen Verburght. wed. Maria Jacoba V. Overtvelt, 
echtg. Anna Maria Van Kerckvoorde 09.05.1789 72 
Catharina Van Ze1e, wed. Laureins Cathelyn 20.09.1789 71 
Joanna vanden Neste, wed. Joannes Augustinus V.D. Putte, 
echtg. Jozef de Swaene 20.09.1789 80 
Joanna Jacoba Provoost, wed. Gillis V.D. Walle, 
echtg. Augustinus van Haele 24.10.1789 43 
Petronella Jacoba Wieme, echtg. Adriane Holeman 15.12.1789 50 

1790 Adriaen Holeman. wed. Petronella Jacoba Wieme 03.01.1790 56 
Elisabeth de Causmaecker, wed. Martinus de Vlieger 26.03.1790 75 
Franciscus Augustinus Schyvinck fs. Livinus Carolus, celebs 02.09.1790 36 
Maria Anna Haverbeke. wed. Jacobus Catheleyn, 
echtg. Joannes Van Damme 17.12.1790 70 

1791 Livina Maria de Pape, wed. Franciscus Claeys 09.01.1791 82 
Engelbertus de Pape, echtg. Catharina Huyghe 29.03.1791 31 
Joannes Emanuel Dauwe fs. Ingelbertus, celebs 07.04.1791 28 
Petronella Cortvrient, wed. Jan Baptiste Provoost (1), 
wed. Joannes Van Kerckvoorde 15.06.1791 91 
Pieter de Decker, echtg. Joanna Buysse 18.10.1791 47 
Comelia Van Heulendonck, echtg. Livinus Van Damme 23.12.1791 61 
Livinus Van Damme, wed. Comelia Van Heulendonck 28.12.1791 82 

1792 Jacobus Martens fs. Joannes et Elisabeth Huyghe, celebs 09.01.1792 50 
Livinus Droesbeke. echtg. Elisabeth de Sarme 10.01.1792 80 
Bemardus Van Hecke fs. Jozef et Francisca Immesoete 27.01.1792 19 
Anna Maria Claeys, wed. Maximiliaen Speeckaert, 
echtg. Carel Judocus Van Zele 09.02.1792 74 
Pieter Speeckaert fs. Maximiliaen et Anna Maria Claeys, celebsI9.02.1792 49 
Joanna Claeys, wed. Andries vander Waerhede 17.11.1792 81 
Joannes de Pape fs. Pieter Bemardus et A.M. de Coorebyter 06.12.1792 12 

1793 Bemardus Claeys fs. Pieter et Carolina Coppejans, celebs 10.02.1793 14 
Joannes Ie Febre, echtg. Jacoba Standaert 18.02.1793 64 
Hiëronimus Wyme, echtg. Petronella de Taeye 27.02.1793 81 
Maximiliaen Jozef Joannes Huyghe, echtg. Theresia de Kesel 03.03.1793 57 
Maria Anna Van Damme, echtg. Carel Martens 04.03.1793 32 
Petronella Gallant, wed. Ingelbertus Minnaert 17.03.1793 83 
Jan Baptiste Van Damme, wed. Maria Anna Haverbeke 10.04.1793 63 
Jacobus Van Zele fs. Carel Judocus, echtg. Anna Maria Claeys 10.11.1793 33 
Franciscus de Mey, echtg. Joanna Theresia Buyck 24.11.1793 61 

1794 Bemardus Van Vooren, echtg. Joanna Bemarda Claeys 31.01.1794 50 
Maria Francisca Verschaere, wed. Carel Schollaert 20.02.1794 78 
Franciscus Geemaert fs. Franchoys, echtg. Anna Maria Coelis 26.02.1794 23 
Comelis Claeys, wed. Joanna de Pape 25.05.1794 70 
Jacobus Hulpiau, echtg. Joanna Dauwe 06.06.1794 67 
Joanns de Ruyt, wed. Joanna Maria Lameire, 
echtg. Elisabeth Provoost 12.07.1794 60 
Maria Francisca de Rycke fa. Franciscus, 
echtg. Anna Maria Wille 10.09.1794 40 
Carel Martens, wed. Maria Gallant, echtg. Anna V. Damme 20.09.1794 48 
Maria Jacoba Van Zuyt, echtg. Hendrick de Clercq 29.03.1794 54 
Anna Maria de Coorebyter, echtg. Pieter de Pape 02.10.1794 42 
Philippus Jacobus de Meulemeester, echtg. Angelina Pots 10.10.1794 28 
Catharina de Sutter, echtg. Jan Baptiste Geeraert 09.10.1794 66 
Antonius vander Plancke, echtg. Petronella Stevesijns 13.10.1794 34 
Carel Judocus Van Zele. wed. Anna Maria Claeys 15.08.1794 79 
Anna Maria Claeys, echtg. Care I Franciscus Huyghe 16.10.1794 26 
FranCÎscus Van Brussel, celebs 30.10.1794 42 
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Carel fs. Jan Baptiste Geerael1. echtg. Joanna Catharina de Sutter 
02.1 1.1794 JO 

Cornelis Judocus V.D. Berghe. wed. Isabella Speeckal:l1 06.11.1794 87 
Maria Anna Buyle. celebs 12.11.1794 29 
Maria Claeys. wed. Franciscus Claeys 21.11.1794 50 
Carolus Judocus de Bouck. pastoor 24.12.1794 85 

1795 Maria Theresia de Graeve. echtg. Pieter de Meyere 13.05.1795 40 
Joannes Van Hyfte fs. Pietcr. echtg. Maria Bovijn 04.06.1795 83 
Maria Jacoba Goethals. echtg. Joannes Cathelyn 08.07.1795 28 
Carola de Taeye. wcd. Franciscus Matthijs 02.10.1795 75 
Pietcr Minnael1. echtg. Elisabeth Huyghc 10.10.1795 86 
Livina Maria de Pape fa. Joannes. echtg. Franciscus Claeys 02.11.1795 62 

1796 Jacobus Bernardus Ryckacl1. echtg.lsabella Willems 30.01.1796 44 
Maria Philippa de Clercq fa. Pieter. echtg. Phil. AnI. Boxtacl 28.06.1796 64 
Carolina Coppejans fa. Christiaen. echtg. Pieter Claeys 11.08.1796 55 
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KINDERARBEID TE BELLEM 
IN DE 19DE EEUW 

INLEIDING 

Kinderarbeid in België kwam onlangs weer in het nieuws. Het voorkomen van deze 
"waal heeft in onze contreien momenteel nog zelden te maken met economische 
noden. De negentiende eeuwse realiteit daarentegen was van een totaal andere aard. 

Algemeen neemt men aan dat kinderarbeid toen in Vlaanderen wijd was verbreid. 
Het probleem was wel een stuk ouder: in elke agrarische of op ambachtelijke leest 
geschoeide maatschappij was kinderarbeid erg verspreid en waarbij uitwassen en 
misbruiken evenmin zeldzaam waren. R. De Herdt en B. De Graeve stellen dat deze 
vorm van arbeid één van de meest schrijnende aspecten van de 19de eeuwse 
geïndustrialiseerde samenleving vormde. De kinderarbeid vóór en na de industriële 
omwenteling was echter totaal verschillend, qua schaal, de manier waarop en het 
milieu waarin het werk geschiedde. De gemelde auteurs bestempelden het kind als 
"een machine onder de machines. een slaaf van de produktie" (1). 

Voor zover me bekend is dit aspect van de sociale geschiedenis voor het platteland 
in het algemeen en voor het Meetjesland in het bijzonder, of een deel ervan, quasi 
nog niet bestudeerd. In onderstaand artikeltje pogen we een tipje van deze sluier op 
te lichten voor het landbouwdorpje Bellem. Het gros van de informatie heeft 
betrekking op het midden van de 19de eeuw. Algemene zaken uit de voorhanden 
literatuur is bewust geweerd om enkel de concrete Bellemse toestand te schetsen. 
We willen dus nagaan wat te achterhalen is via gemeentelijke bescheiden en enkele 
enquêtes (2). De enquêtes geven echter doorgaans informatie voor een hele regio en 
niet per gemeente en vaak ook geen cijfers. De cijfers in de gepubliceerde tellingen 
lijken ons dan weer niet uit te munten in betrouwbaarheid (zie verder). 

1. Verhalende bronnen 

De term landhouwdorpje is misschien enigszins misplaatst. Bellem had wel een 
sterk agrarisch karakter gedurende de gehele 19de eeuw, maar toch onderscheidde 
dit dorp zich van de omliggende gemeenten door een meer doorgedreven 
industriële activiteit. Bijna overal op het Vlaamse platteland kende men een 
bloeiende huisnijverheid van weven en spinnen, maar te Bellem bestond er sedert 
omstreeks 1803 "eene fahriek in zeyldoek". Deze uitzonderlijke toestand kreeg nog 
een extra tintje, daar die fabriek "de eenif?ste van haer slach in 8elf?ien" was. Ze 
werd "f?edirif?eerd door den heer Adolphe van Maldef?hem manufacturier te Gend". 
De invloed op de tewerkstelling van de lokale bevolking viel niet te onderschatten. 
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want ca. 1840 werkten er zowat 350 personen (3). Dezelfde bron. het jaarver!.lag 
van het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad van 1841. 
spreekt ook - voor het eerst? - expliciet over kinderarbeid; "hel benoodiRde l'las 
word gesponnen door grysaerds vrouwen en kinderen in hunne e)'Rene woonslen". 
Wat de benaming "kinderen" precies inhoudt. blijft onopgelost. 
Ditzelfde geldt voor een zinsnede uil een brief van 1848 : "beaucoup d'enfa11ls aussi 
s'en occupenl" in verband met "Iefeslon" (4). Dezelfde brief vermeldde dat kinderen 
die doorwerkten 12 banden feston per week klaar maakten. wat neerkwam op een 
verdienste van 63 à 94 centiem. Een goede arbeidster produceerde er 2 à 2 In 
dozijn. 

Deze voorbeelden illustreren dat de lokale overheid het bestaan van kinderarbeid 
niet verdoezelde, alhoewel de aanduidingen schaars zijn. Diezelfde overheid 
verstrekt ons echter geen cijfers over de omvang en de aangehaalde gegevens zijn 
zeker niet concreet. 

De toestand is hoegenaamd niet verwonderlijk. De citaten dateren nl. uit de grote 
crisis van de veertiger jaren der 19de eeuw. Toen nog meer dan anders waren alle 
aanvullingen op het gezinsbudget. hoe miniem ook, een bittere noodzaak. We 
moeten er weliswaar aan toevoegen dat bijna de gehele 19de eeuw een 
aaneenschakeling van crises was. Het bestaande onderwijssysteem was evenmin 
bevorderlijk om kinderarbeid uit de wereld te helpen. In het begin van de 19de eeuw 
bestonden er wel scholen te Bellem. maar slechts een gering aantal kinderen kn.-eg 
kosteloos onderwijs. Daarenboven begaven de meeste kinderen zich slechts 
gedurende de wintermaanden naar school. Van onderwijs- of schoolplkht was geen 
sprake (5). Tussen kinderarbeid en niet schoollopen bestond hoogstwaarschijnlijk 
een wisselwerking. Het eerste hracht zeker het tweede mee. Te Sleidinge gaf men 
dit in 1829 alvast als verklaring en deze toestand lal ook te Bd1em niet vn.-emd 
geweest zijn ; " ... de kleine winsl hel der kil/darl/ rrorglydig (/cJII/(,t!rc" \'(111 I/el 

katoenwevell en opleidil/g tol arbeids:aamht'ic!" (6). 
De meerinkomst voor de ouders werd ook vermeld in dc cnquëte over de tlll.'sland 
van de werkende klasse en de kinderarbeid (7). Dezelfde hron WCt'S tevens op het 
leren werken en het toezicht van de ouders. Dl' killlkrarhdd leek de Oostvlaamse 
Medische Commissie hcil:aam, daar de jongcn.'n aldus van dt' st mal wl'n.kn 
gehouden waar ze enkel "ne !,CIIVl'lIl ('ollll"aCI('r (/IU' de ml1/1I'(/i.\'("$ hclhitlldc's" . ~ kil 
stelt arheid dus voor als een alternatief voor - het onthrl'ken van - oIH.t~rwijs, 10 llllk 
te Waarschool in I R46 : " ... wdh' {jong(,II/C'i.~i('s / in afwt':igllt'id n.", dagc'ltjÁc' 
{kanlwerk-/scllOo/ lol niets eIndcrs gcschiÁI ware" cic", la Slrdt'l It' loopt'" ,1 111111 

hl'zig Ie hOlldell met ollheÛllic!Cllcle :akcn" (R). 

De opvocding en het onderwijs van hl'! kind wcrdl'n hij de lu~~n.' sol'Ïak khl~sl'n 
noodgedwongen opgeofferd aan de hroodwinning. Dl' volwuss~I\l'n WilS lllllg l':I. 
I R65) hetzcl fde lot beschoren : de urhdd ging ook voor gl'lx'urlijk :wondl'ndl'rwijs 
(9). 

Een hrief uil I R55 (10) geeft el'n trcffl'lllk illuslrntÏt.' vlln dl' snduk "l'rkl'lijklll'id. 
Een weduwc. moeder van les kilHkn.'n, wrdklHk Idf als dagh\l)Jl~ll'r :'\0 I.'l'ntkm 
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per dag. Haar oudste dochter was gehuwd, een zoon was als koeier uithuizig, maar 
bracht toch jaarlijks wat geld binnen, terwijl de oudste zoon als mandenmaker aan 
de kost kwam. De weduwe had tevens drie jonge dochtertjes: een 12-jarig kind 
verdiende als kantwerkster 25c, haar zusje van 11 sprokkelde 16c als festonneuse 
en ook de 9-jarige dreumes kloste voor IOc per week. 

De verhalende bronnen zijn zeer schaars en slaan enkel op het midden van de 19de 
eeuw. Ze wekken de indruk dat kinderarbeid enkel in de huisnijverheid voorkwam. 

2. Enig cijfermateriaal 

Uit de verhalende bronnen kwamen geen cijfers tot ons. Om toch een zekere 
omvang en een eventuele evolutie te achterhalen, hebben we zelf op basis van 
onrechtstreekse bronnen enkele cijferreeksen samengesteld. Gezien het delicate 
onderwerp en de aard van de bronnen dienen we ze met de nodige omzichtigheid te 
benaderen. 

In punt I raakten we het mogelijke verband aan tussen kinderarbeid en niet 
schoollopen. De eerste gegevens dateren pas uit 1837 : "Dezelve [scholen] worden 
gefrequenteerd door ontrent honderd kinderen waeronder een aental van zestien 
kosteloos worden onde/wezen" (11). Deze cijfers zijn op zich weinigzeggend, maar 
het aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar moet ca. 250 hebben bedragen (zie verder). 
Of anders uitgedrukt : meer dan de helft der kinderen bleef van enig onderwijs 
verstoken en vormde dus een mogelijke prooi voor de arbeidsmarkt. Het jaar 
daarop schatte men het aantal "arme kinderen" "approiximatievelyk" op dertig (12). 
Toch zou de fabrikant Van Maldeghem in 1841 boudweg beweren: "11 n'y a pas 
d'école". De toevoeging "les tisserands ne font pas apprendre à lire à leuTS 
enfants" hield meer steek (13). In 1843 raamde de overheid het getal armen op 
schoolleeftijd (7-14 jaar) op 40, maar het aantal gratis onderwezenen lag opnieuw 
beduidend lager (14). Met arm bedoelde men vermoedelijk steuntrekkend, maar 
ook andere gezinnen konden geen onderwijs betalen. 

De eerste organieke wet op het lager onderwijs van 1842, die de gemeenten 
verplichtte onvermogenden gratis onderwijs te verstrekken (15), bracht te Bellem 
pas betering vanaf het schooljaar 1844-1845. Dit uitstel was te wijten aan het feit 
dat de gemeenteonderwijzer A. Van der Stichelen pas op 31 augustus 1844 "in 
wettige forma" was benoemd. Het aantal kosteloos onderwezenen bedroeg toen 53 
en zou stilaan stijgen tot 70-80 ca. 1860 (16). Het totale aantal leerlingen bedroeg 
JOO à 150. Maar zowel in 1848 als in 1861 merkte de lokale overheid op dat het 
leerlingenaantal beduidend hoger lag in de winter dan in de zomer (bijna 2 tegen I). 
In het laatstgemelde jaar voegde men er aan toe : "Overwegende dat het niet 
regelmatig hywoonen der school de venJeelingen der leerlingen in ten minsten vier 
afdeelingen noodzakelyk maekt" (17). 
Dit laat veronderstellen dat ca. de helft van de schoollopende kinderen tijdens de 
zomermaanden allerhande klusjes, voornamelijk in de landbouw, klaarde. 
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Het onderwijs was echter niet verplicht en het aantal rechthebbenden moet bijna 
dubbel zo hoog worden geschat. Die toestand venoont veel overeenkom !tt met deze 
in Gent (18). Er werd de ouders nochtans via zondagse afkondiging en ten huiz.e 
gewezen op de voordelen van onderricht en de geestelijken. alsook de leden van het 
Weldadigheidshureel, wendden hun invloed aan. In 1850 werd het lager onderwijs 
voor kinderen van behoeftigen te Bellem qua<;i verplicht. want men dreigde met het 
inhouden van de onderstand (19). 

De toestand zou gedurende het verderschrijden van de 19de eeuw steeds gunstiger 
evolueren. wat mag blijken uit volgende citaten uit de jaarverslagen: "Het is hillyk, 
te zien dat de ouders die kinderen hehhen, met het gemeellte-hestuer "'il/en 
medewerken, om dezelve het onderw)'s te laten ontvangen" (1864). "Gedure"de het 
grootere deel van het schooljaar worden de lessen wel hijgewoond" (1885) en "De 
kinderen, welke den schoolouderdom hereikt hehhen, nemen :onder lIit:onderitrg. 
deel aan de lessen" (1887) (20), Dit wordt bevestigd door het onderzoek naar de 
handtekeningen (21). Cijfers over de schoolpopulatie aan het einde van de eeuw 
geven een iets minder rooskleurig beeld, In 1887 volgden maximaal ca. :!50 
leerlingen lager onderwijs. In de maanden mei-oktober kon dit aantal terugvallen 
tot een goede 200, Steeds waren er een 20-talleerlingen die de school onregelmatig 
bijwoonden (minder dan 15 dagen in de maand), Aan die toestand was weinig 
veranderd in 1896 (22). 

Dit impliceerde dat kinderarbeid zo goed als uit de Bellemse wereld was geholpen. 
Opmerkelijk was dat de meisjes die omstreeks het midden van dc eeuw kosteloo~ 
onderwijs genoten steeds in de minderheid waren. vaak slechts 113 \'an het totaal 
aantal kinderen, Het is algemeen hekend dat aan de geestelijke vomling van de 
vrouwelijke populatie minder aandacht werd hesteed. wat blijkt uil de graad van 
geletterdheid, Dit leidde vermoedelijk tevens tot een vro~:gere ~lanwelighdd op de 
arbeidsmarkt. 

Voor dit laatste vinden we een verklaring in hl't hl'stmlll van 1\'('I"/.:SclW/('II, Dl' cl'Nc 
organieke wet op hel lager onderwijs k wam tot stand !lX'tl de l'fisis (\'l'f\'al van dl' 
lijnwaadindustrie, misoogsten ... ) sti ItUln Ix'gon door te \Vegl'n. Dit resultl'Cn.k 
ondermeer in het oprichten van kantsdlOk'n, Wilt nmldig wus vnor dl' opgang van 
het algemeen vonllend onderwijs. In dl'/e instellingen prillll'l'n.te dl' 
hcroepsopleiding, liet was dus een andl'fl' vonn van leer jl'ugdige arbeid. 
Voor Bcllelll is in 1 H47 voor het eersl sprake van twel' w(,,.ks('''o''',,. opgl'ridll dlll..lf 

de familie van Caneghem. waar 150 anlll' killlkren bedrijvig Wafl'tl in lil' 
"katot'lnl'('rki"g (~f jt',\'follllt'ring" (23). Dit aantal liep dl' volgt'Iuk jUfl'n IIp Itlt ,,(lO 

en tijdelijk zelfs lol ca. 40(). In I H51 had de Ikllt'mse o\'t'rhl'id hl'! nÎl't \:mgl'r ml'l'r 
over urmt' kinderen, maar wel OVl'r "anw' 1'f(lIllIW/W,.SOllf''''', O~l" lall'r ~pmk lUL 'tl 
steeds over vrouwen "\'tw de:" ('n omliggefld(' gt'11/('(''''t'''", Dil' tlUmWl' mankt 
volgende passus geloofwaardiger : ",.. ('" Ma dO(l" .~f(lol("df'(·I;\ in "UllI/t' 

llootlwl'lltiight'cI('" ('1/ il/ clit' 1IIIf/l/c",!'III,iIIil'l/ \I'(WIl ft' \'Olll":;f'''" (~.~). Nllg l'a. nno 
trokken heidl' SdlOlcl1 een 15(}-lal vroUWt'tl lIan. 
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Het lijkt dus evident dat die werkscholen heel wat meisjes van de gemeenteschool 
weghielden. De Bellemnaren zwegen hieromtrent, maar in het buurdorp Lotenhulle 
stelde men onverbloemd: "Dat het getal der meisjes [. .. } zoo klein is, komt daer uit 
voort dat er in deze gemeente eene kosteloose kanMerkschooI bestaat, [. .. }, alwaer 
te\'ens de kinderen in het le::en en schryven ondenvezen worden. En dat de ouders 
dit gesticht oen de gemeente school verkiezen" (25). Ook te Waarschoot genoten ze 
dagelijks 1 uur algemeen onderricht en konden allen minstens lezen (26). 

De bron liet ons dus iets kennen over de leeftijd en over de herkomst van de 
leerlingen. Over het eventuele loon en de werkomstandigheden blijven we in het 
ongewisse. De informatie laat toch toe te veronderstellen dat er zich jonge kinderen 
onder de werklieden bevonden en verklaart de lagere meisjesbevolking in de 
gemeenteschool. 

Dit eerste cijfermateriaal is zeer ruw. Het geeft aan dat ca. 1850 zowat de helft van 
de kinderen onder de 14 jaar deeltijds of zelfs voltijds in het arbeidsproces waren 
betrokken. Een scheidingslijn agrarische of industriële (waaronder huisnijverheid) 
arbeid valt niet te trekken. De kinderarbeid vertoont wel duidelijk een dalende 
trend, gezien de stijgende scolarisatie. 

Het meten van de school populatie bleek slechts een benaderende werkmethode. 
Voor meer harde cijfers dienden we zelf berekeningen te maken. 
Om cijfers ter beschikking te hebben voor de gehele 19de eeuw, raadpleegden we 
eerst de registers van de Burgerlijke Stand. Enkel de overlijdensregisters konden 
ons dienstig zijn. Ondanks de bijna onveranderlijkheid in het opmaken van de 
akten, stelden we vast dat concrete beroepsvermeldingen minder algemeen werden 
naar het einde van de 19de eeuw toe. Dit gold zeker voor vrouwen, maar ook het 
aantal ouderlingen "zonder beroep" leek ons overtrokken. Dit lijkt niet enkel te 
wijten aan de opsteller van de akten, maar ook aan een mentaliteitswijziging (het 
hoort niet dat een hoogbejaarde ... werkt) en het veranderde sociaal-economisch 
kader. 

Bij tabel I moeten we uiteraard voorzichtig zijn inzake conclusies, want het staal 
waarop de gegevens betrekking hebben, is beperkt. Het sterftecijfer van kinderen 
tussen 6 en 13 jaar bedroeg 2 à 7% (27) en is naar onze maatstaf vrij hoog. De 
oorzaak lag onder andere bij epidemies. De pokken eisten te Bellem in 1856 in elk 
geval 8 dodelijke slachtoffers onder de kinderen en 4 in 1857 (28). In een 
jaarverslag lazen we tevens: "/n /884 hebben wij slechts Mee stelfgevallen aan 
smetziekte aan te stippen gehad, terwijl het vorige jaar verscheidene kinderen door 
de mazelen en de kinkhoest werden weggerukt" (29). Kinderarbeid droeg misschien 
tevens bij tot dit hoge percentage. We kunnen tevens de vraag stellen voor hoever 
deze cijfers representatief zijn voor de volledige kinderpopulatie. Waren de 
kinderen uit de onderste sociale lagen niet kwetsbaarder? 
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Tahel! 
Kinderarheid (6-13 j) in de !9de eeuw 

Periode J M 
t beroep T beroep 

1807-1816 9 1 11 6 
1817-1826 4 1 14 6 
1827-1836 18 1 15 6 
1837-1846 14 0 13 3 
1847-1856 JO 0 18 4 
1857-1866 7 0 5 I 
1867-1876 14 1 18 I 
1877-1886 2 0 6 I 
1887-1896 5 0 8 0 

Enkele zaken springen toch in het oog. Vooreerst bleken er minder jongens dan 
meisjes vroegtijdig te overlijden. Voorts is het merkwaardig dal voor zeer weinig 
jongens (4 op 83; 4,8%) een beroep werd venneld. Kinderarbeid zou dus bij hen 
quasi on bestaande zijn geweest. Dit stmll in schril contrast met de meisjes waarvan 
maar liefst bijna 26% in het arbeidscircuil blijkt ingeschakeld. Vandaar de hogere 
sterfte'? De kinderarbeid lijkt het meest verbreid vóór 1840 : tot bijna de hein der 
dochtertjes vulde het gezinsinkomen aan. Het is eigenaardig vast Ie stellen dal 
tijdens de economische recessie van de veertiger jaren de kinderarbeid op de 
terugweg lijkt. Ca. 1870 valt de sterfte flink lerug en verdwijnt ook. volgens dae 
bron, de kinderarbeid, Na 18R6 troffen wc ook sclwlit'rt'l/ aan. De O1('(.'ste kinderen 
waren 10 jaar of ouder. Toch troffen we ook 6 meisjes (bijna:! 1 ~) aan van 6 en 7 
jaar. Het jongste kereltje was reeds 11, 
Onder de jongens troffen we twee koewachters anno Ot: llll'Îsjes wan'I) alk in dl' 
textielindustrie actief: 20 ervan zaten aan hl't spinnewiel. TWl't.' jOllg(',lochla.'\ 
trokken reeds naar de fabriek (2de helft 19til' eeuw). 

Ondanks de beperkte informutic Ix'vcstigt de/c bron hl'l \'cr.-l'hil tussl'n j~lngl'm l'n 
meisjes inzake scolarisatic. Tevcns rijsl lil' hedenking of nH,'n - dl' lllllkr.- .? - tlll't.'r 
schroom had ten overstaamIe van kinderarlx'id door jongl'I)s d"n dnllr má ... jes. Of 
was de verhouding echt 1.0 '? Dl' killlkrarlx'id lijkt me "I\'asi lltllkr.-chal, Il'kl'r H"lr 
de jongens. 

De cijfers bekolllen viii dc Burgerlijkl' Stand kOllll'tl ons soms l'igl'n",mti~ \ ("lr, 
lodat een confrontutie n1<,'t l'en :Illlkn' hron n\lodlllkl'lijk is. 'kt n\l~ Ix'~d\ik~,n' 
rnateriaallaut enkeltijdsdoorsnl'(kn toc. 
liet Ix'volk ingsregistl:r van I K47 (30) bkdt (lllS l'l'n l'l'r.-tl' nlll~t'Ii.lkhl'Îd. \\\, kun"t'n 
voor ol1ze Ix'sluitcn stl'Ul1l'n op l'(,'n grull'r IIlIntal !o!l'!o!l'\'l'nS (Ik Inlx" lil, l\'n ('l'n.ll' 
hlijkt het nu stilllllll Vl'nlwijlll'n vlln til' kin,krnrlx'id tlÎl't 10 l','i,kl\l, kl~ Ull'\'r d,m 
15% van de kimll'fl'n tWis(,'n Cl l'l\ IJ jaar WlIS l'l'n Il'kl'r \\'l'rkrilnw 1\"'1..'\" !o!l''''lllll, 
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TabellI: Kinderarbeid 1847 

Ut aantal met % lft aantal met % 
jongens beroep meisjes beroep 

6 18 6 18 1 5,6 
7 24 1 4,2 7 22 

8 19 8 24 2 8,3 
9 12 9 15 2 13,3 

10 27 3 11 10 17 7 41,2 
11 16 1 6,2 11 13 2 15,4 
12 23 6 26,1 12 22 7 31,8 
13 16 6 37,5 13 16 8 50 

T 155 17 11 T 147 29 19,7 

Beroepen 
- koewachter 12 - spellewerkster 11 
- dienstknecht 3 - festonneerster 3 
- landsman 1 - naaister 7 
- spinner 1 - spinster 3 

- dienstmeid 3 
- landvrouw 2 

De meISjeS werden opnieuw meer en ook vroeger in het arbeidsproces 
ingeschakeld. Vanaf het twaalfde levensjaar leerde ca. 1/3 het klappen van de 
zweep kennen. Uit deze telling komt ook een groot verschil tussen de geslachten 
inzake werksector naar voor. De jongens houden het bij agrarische werkzaamheden, 
terwijl de meisjes in de textielindustrie terecht komen. 
De cijfers lijken vrij hoog, maar eens te meer vermoeden we een onderschatting. De 
telling werd namelijk uitgevoerd toen de crisis het ergst om haar heen greep. 
Trouwens de schoolpopulatie en de werkscholen doen een hogere graad van 
kinderarbeid veronderstellen. 

Een volgende doorsnede wensten we te maken voor 1866 (31). Na het doornemen 
van 1/3 van het materiaal stelden we vast dat de bron ons deze maal helemaal geen 
informatie zou verschaffen. Van de 67 getelde kinderen troffen we er geen enkel 
met een beroep. Dit zou natuurlijk kunnen wijzen op het verdwijnen van de 
jeugdige arbeid. Een andere bron (zie verder) spreekt dit tegen en algemeen stelden 
we vast dat vele vrouwen en ook kinderen ouder dan 14 jaar blijkbaar werkloos 
rondliepen. We vermoeden dus dat de opnemers van de telling hoofdzakelijk de 
beroepen van het gezinshoofd en inwonenden (personeel...) noteerden (32). 
De telling van 1891 konden we niet raadplegen (13). 

Een laatste bron vormt de Stam/ijst van de afgeleverde werkboekjes. De wetgeving 
in verband met de werkboekjes dateert uit de Franse tijd en werd nadien geregeld 
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WOONST VAN DEII WER~IIIAII, LATER AFGELEVERDE .O~,lI:s. 

aangepast. Elke arbeider moest zijn werkgever een hoekje overhandigen, Hij kon 
slechts van werk veranderen indien hij het hoekje opnieuw in zijn heTit had. De 
werkgever kon er ook een ongunstige heoordeling in neerschrijven. Het werkbod .. je 
werd dan ook al eens sla\'C'rnijhockjc genoemd, O<lgloners. landbouwers. 

thuiswevers ... waren van deze verplichting ontslagen (34), 
Voor Bellem is de Stamlijst van IH56 tot IH65 bewaard (35), Bij het begin en mln 

het einde van de periode werden er weinig hoekjes uitgereikt. Het gl\1S van de 
arhciders kwam terecht in de fahriek van Moermnn-Van Laere. die Ilx"n net een 
kone herophloci kende vooraleer in I H70 de dt."uren lt." sluiten (36), 
In de voormelde jaren vroegen 2H9 personen et."n '\'t."rkhlx"kjt.' aan, Onder hl'n 
hcvonden zich maar liefst 54 kinderen van hooguit 13 jaur (lll11gdijks waren hel l'r 
zelfs 2 meer, daar de gegevens niet duidelijk lijn). Zij vllnnden l'en nit.'l h,' 
ondcrschatten groep van I H,79f. in het algt."mt."en en lelfs ~O'l, vun lil' 
fahrieksarbeiders, 

In tahel 111 geven we et.'n over/kht van dl' jaarlijkse sprdding. hl"l gt'shwhl cn dl' 
leeftijd van de jeugdige arhcidt."rs (vnlgl'ns dt.' .HlIlvung van dl' arlx"id cn "il'l dl' 
uitreiking van het hoekje), We stelkn lIuasi get."n "erst.'hitkn vusl lUSsl'n j\lIlg("ns ~'n 
meisjes inl.ake ht.'1 aantal en leeftijd. 
Del.c cijfers leiden - olltkl' enig voorlx'lwud - tol volgt.'mk \"lllll'lu!>iC's : 
- kinderarheid k wam te Ikllclll nog i n grolt.' maIl' vonr. Ik djfl'n., 1","lx'tl l'nkd 
hetrekking op industriële '\l:tivit~'i",'n: 
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- op 11 à 12-jarige leeftijd kwamen talrijke kinderen in het arbeidsproces terecht; 
- zowel jongens als meisjes trokken vroeg naar de fabriek. 

TahellIl : Werkboekjes voor kinderen, 1856-/865. 

Aantal/jaar Aantal/leeftijd 
Jaar J M Ut J M 

1858 1 9 I 
1859 12 6 10 4 3 
1860 1 - 11 9 8 
1861 8 13 12 9 9 
1862 5 5 13 6 5 
1863 2 1 

Totaal 28 26 28 26 

De tabel toont ons echter niet alles. In 1862 waren de uitgereikte boekjes 
overwegend bestemd voor kinderen. Sommige van die kinderen trokken reeds 
langer dan I jaar naar het etablissement van de fabrikant Moerman vooraleer ze een 
boekje bekwamen. Laat dit niet toe te veronderstellen dat er ook kinderen werkten 
zonder dit attest? De jongste kinderen liepen vaak mee in het spoor van een oudere 
broer of zuster. Zo zagen we op 4 jul i 1861 de 13-jarige Francies Vemiest door de 
fabriekspoort stappen met in zijn kielzog zijn nog net geen 10 jaar oude zustertje 
Sofie. Het meisje was trouwens in het Franse Roncq geboren en getuigt aldus van 
de sociale malaise rond het midden van de 19de eeuw. Hun ouders trokken dus naar 
Frankrijk in de hoop op betere tijden, kwamen onverrichterzake terug en zagen zich 
genoodzaakt hun jonge kroost vroegtijdig voor het eigen levensonderhoud te doen 
werken. Ze waren niet het enige Bellemse ouderpaar die dit - met leedvermaak -
moesten aanzien. Andere, meermaals opduikende namen, zijn Braet, De Poorter(e), 
Bultinck, Lievens, Strobbe, De Clercq, Willems ... Genealogen kunnen hier nuttig 
werk verrichten. 
Over eventuele specifieke werktijden aldaar voor de kinderen is niets bekend. De 
gewone werkdag begon in 1867 om 6 uur 's morgens en pas om 9 uur 's avonds zat 
de dagtaak erop (37). Deze bron belicht slechts één facet van kinderarbeid, nl. deze 
in de fabriek. Alle landbouwactiviteiten, huisnijverheid enz. vallen uit de boot. De 
beroepsaanduidingen zijn soms zeer vaag: ':fahriekwerker" of "werkster". Bij de 
jongens noteerden we toch opvallend veel "wevers", De andere vermeldingen 
wijzen er op dat de kinderen als hulpje werden ingeschakeld, bij de voorbereidende 
werkzaamheden van de eigenlijke produktie spoeldragers, hekelaars, 
"spoelgaerder", spoelsters, spoel maaksters, kamsters en "hoheynster", 

De gepubliceerde tellingen bieden de laatste mogelijkheid het probleem te 
benaderen. De Bellemse fabriek komt in I R46 voor bij de weverijen met meer dan S 
arbeiders, naast bedrijven uit Waarschoot en Sleidinge. Kinderarbeid was er 
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lijken ons steeds de omvang van kinderarbeid te laag voor te stellen. Toch moet tot 
ca. 1860 zowat de helft van de kinderen tot en met 13 jaar in zekere mate met 
beroepsactiviteiten vertrouwd zijn geweest. We menen ook te kunnen afleiden dat 
meer meisjes dan jongens op erg jonge leeftijd voltijds in het beroepsleven traden. 
De stijgende scolarisatie doet tot een daling en een bijna volledige verdwijning van 
de kinderarbeid omstreeks 1890, het tijdstip van de eerste sociale wetgeving (40), 
besluiten. De jonge koewachters zouden wel nog lang blijven opduiken. Was dit 
wel echte kinderarbeid? 
Gegevens over de werkomstandigheden en lonen zijn zo goed als onbestaand. 

Op basis van het opgediepte materiaal krijgen we de indruk dat de toestand in dit 
landbouwdorp met een zekere industrialisatie minder schrijnend was dan in de 
steden. Maar het is duidelijk dat in bovenstaande bladzijden slechts een klein tipje 
van de sluier Arm Vlaanderen werd opgelicht. 

Filip BASTIAEN 

VOETNOTEN 
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OVER ONDERWIJS EN KIESSTRIJD 
TE KNESSELARE 

De oudste aantekeningen met betrekking tot het onderwijs te Knesselare reiken niet 
verder dan de 17de eeuw. En zelfs tot bij het einde van de Franse overheersing 
blijven de gegevens schaars en eenzijdig. Voor de jongste eeuw zijn er daarentegen 
overvloedig inlichtingen te vinden in de registers van de Beraadslagingen van de 
Gemeenteraad en van het Schepencollege. 

Ruim tweehonderd jaar lang werd het onderwijs te Knesselare verstrekt door de 
kosters en de parochiegeestelijken (1). Eigenaardig is het, dat het kosterschap 
zolang in handen van dezelfde familie bleef, namelijk de familie Maeyens, tot na 
1800 en minstens reeds vanaf 1630 (2). De plaatselijke pastoor gaf 
godsdienstonderricht in de kerk (lering) en, tijdens zijn vrije uren, onderwees de 
koster in zijn huis de dorpskinderen in lezen, schrijven en rekenen. De leerlingen 
van welgestelde ouders moesten betalen, terwijl de gemeente een jaarlijkse 
vergoeding uitkeerde aan de koster, "voor het onderwyzen der aerme kinderen van 
de prochie" (3). De bewijzen ontbreken, maar wij mogen veronderstellen dat een 
dergelijke toestand reeds in voege was van vóór de Hervorming. Het aantal 
leerlingen van deze primaire school, ten huize van de koster, was zeker betrekkelijk 
klein, vooreerst om reden van de geringe bevolking van Knesselare in die tijd en 
ook omdat de meeste kinderen al vroeg moesten werken (4). Dit wordt trouwens 
overtuigend bewezen door het groot aantal ongeletterden van die periode, die in de 
parochieregisters met een kruisje of met een "merk" handtekenden (5). 

Gedurende vele jaren en waarschijnlijk tot het einde van het Oude Regime, genoot 
de pastoor jaarlijks een toelage, voor het aankopen van catechismussen en prijzen. 
Aldus vinden wij in talrijke rekeningen (o.a. die van 1624, 1694, 1722 en 1757 ... ) : 
"Betaelt aen heer ende Meester ... , Pastor deser prochie de somme van twee ponden 
grooten over het coopen ende distrihueeren van de catechismus prijzen aen de 
jonckheyt deser prochie, om hun daer door aen te waekeren tot de christelycke 
leerynghe ende int faveur der selve, comt voor den jaere... tot 2 - 0 - 0" (6). 

In de rekening over 1793 zien wij zelfs, dat deze som alsdan reeds tot vijf pond was 
verhoogd: "Den eerweirden heer Joannes Jacohus de Boes, pastor deser prochie 
van K nesse/are, geniet yder jaer tot vijf ponden f?rooten courant om daer mede te 
coopen de prijsen die hyalIe jaeren distrihueert aen de jonckheydt deser prochie, 
den cathecismus frequenteerende ende alsoo hij diergelijeke prijsen f?edeurende den 
jaere J 793 tot faveur van deselve Leeringhe ende aenwackeringe der ki11deren 
iterativelijck heeft gekocht ende uitgedeelt, soo comt alhier ten pr(lijte va11 den 
se/ven heer pastor gelijcke somme van 5 - 0 - 0" (7). 
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Jan Maeyens, koster te Knesselare in 1631 en Joos Maeyens. zijn zoon, koster in 
1676, ontvingen eveneens elk jaar twee pond groot, als schoolmee!.ters van de anne 
kinderen: Beraelt aen den cos ter Maeyens. schoolmeestere deser prochie, voor de 
onderwy::ynghe der aerme kinderen. volghens d'ordonnantie... 2 - 0 - 0 (8). 

Ten jare 1793 ontmoeten wij te Knesselare voor het eerst een onderwijzer. die geen 
koster is. Inderdaad wij vinden in het "Quohier ende Staet \'an Ollcostell" Karel 
Jacob Maeyens als koster en organist geciteerd, naast zijn broer Maninu!.. "officier" 
(= veldwachter) en zijn broer Bernard Francies, "schoolmeester" (9). Van dan af is 
dus het ambt van onderwijzer en koster te Knesselare voorgoed gesplitst. - al bleef 
alles voorlopig in dezelfde familie. Wellicht was de schoolbevolking toen al te groot 
geworden, want de gemeente telde op dit moment circa 2400 zielen! 

De gemeentelijke toelage was nochtans twee pond gebleven, maar daartegenover 
was ongetwijfeld het aantal betalende leerlingen fors gestegen. door de 
buitengewone aangroei van de bevolking in de l8de eeuwen door een grotere 
waardering voor de geleerdheid ( 10), 

"Bernardus-Francis Maeyens. schoolmeester binnen dese prochie. pretendeert O\'~r 
het leeren ende ondeJ ...... ijsen der aerme kinderen deser proclrie. m/gem ,~edrae.~l'n 
consent \'an Wethauderen. notabIe el/de gecommitteerde O\'er de groot(' ge/allde, 
gedeurende desen jare /793 cnde \'Olgens reglemente \'an den ja ere 1680, de sommt' 
\'Gn 2 - 0 - 0" (11 ). 

Bernard Francies Maeyens zien wij enkele jaren later. in 1797, ook 
gemeentesecretaris worden of "greffier" , Dit is slechts voor korte tijd, want reeds 
het volgend jaar wordt hij door de meer Fransgezinde Joseph Sa\'at. uit Maldegem, 
vervangen. Bernard Francies Maeyens, schoolmt·c'strr. duikt terug op als griOier en 
bediende van de Burgerlijke Stand, van 1 H06 tot UWH. Hij sterft te Knes~d<lre op IJ 
juni IR 15, 61 jaar oud ( 12). 

De Fransen voerden in ons land ook onder meer dc vrijhcid van ondcrwijs is, IX' 
geestelijkheid heheerste niet langer vollcdig dit gchil'('t. Wie M tl\xtigc 
bek waamheid hezat en vun gocd, lcdclijk gcdrag was, mo~:ht Ct'n SdlllOI \llll'nl'n, om 
het even wam en 0111 het cwn voor wie, Het gcvolg daarvan was, dat l'r in al UIl/C 

belangrijkc dorpen vrije schokn ontstondcn, uit privaat initiatil'f, 

De eerste vrije school, in de modernc lin, wuannCt' wij tl' KIlt.'ssdarc kcnnis makt.'Il, 
is del.c van Jan Baptist Arnaut. opgcrkht in Il{O.l IX,' man gaf thub k~ (in 
"oekestraal), tegen vergocding. en "/('('rc/e :ijl/ jOl/g(''''\' 1(':('", Sclll'U\'(,II m("1 d(' 
gan:l'\'l'dl'r l'1/ rekcl/(',," (13). 1I ij gaf ook l'utl'chistnus, louis uit l'(.'f\ aanh,'kt'ning 
hlijkt (14). Wt'kelijks ging hij lelf tc voet naar (kilt, om l'r hij l'(.'1l prk~tl'r k~~l'll tl' 
volgen en door hem ondt'rWclen Ic \Vonkn, O"l't' lll'm kll'n wij in hl't \lud~tl' 
register van de Beraadslagingl'll vun dl' (Îl'llll'l'ntl'flulll (~I.'M,:lm,'\'l'n in ,:-i-tl): "", d,II 
hy Jl'c/cr' circa .JO jarel/. alhit'" ,\'choolol/dt'I'\\'U:t'f' is ,":('1\,(,,',\'1,'" "Ilg i,\'. d.II I,,' :ic'It 



altijd als treffelijk burger heeft gedregen en van goed en zedig gedrag is" (15). 
Het is deze Jan Baptist Amaut die met zijn nakomelingen het sterkste Knesselaarse 
onderwijzersgeslacht zal uitmaken. 

In 1823 ontstaat er eveneens een vrije meisjesschool in de Molenstraat, ten huize 
van Justine Bae1ens, "die met groote toewijding onden,vijs verstrekt aan betalende 
leerlingen en, uit eigen beweging, aan arme kinderen totaal gratis" (16). 

In 1827 richten Karel Lodewijk Claeys en zijn vrouw, Serafina Veldemans, een 
vrije school op in hun woning wijk Pietendries (thans wijk Dries, grondgebied 
Aalter). Zij zijn marktkramers van stiel en verkiezen in hun onbezette uren 
"schoolbestuurders" te spelen en zo nog een graanje mee te pikken. Zij aanvaarden 
zowel jongens als meisjes, van alle leeftijden en weldra telt hun inrichting dertig 
kinderen, uit Aalter, Knesselare en Ursel. Zij bezitten volgende boeken, die als 
leerstof op hun programma prijken: Kruyskensboekskens, Catechismus, Den zielen 
Troost, Nederduytsche Spelkonst, De Historie van He/ena ... Zij leren de kinderen 
ook schrijven. Maar... het liedje duurt niet lang. Want reeds op 4 maart 1828 geeft 
burgemeester De Seille van Aalter het bevel de school te sluiten, "aengezien beide 
bestuurders onvoorzien zijn van het noodige diploma" (17). Dat is eens te meer een 
bewijs, dat men onder het Hollands Bestuur toch reeds meerdere eisen aan het 
onderwijs stelde! 

Domien De Cuyper opent te Knesselare, samen met zijn zuster Isabella, een vrije 
school in het jaar 1841. Die is gelegen in het begin van de Kloosterstraat, op de 
westzijde van het dorp (18). 

Op 3 februari 1843 zijn er binnen de gemeente niet minder dan zes vrije 
scholen-ten-huize, die wettelijk toegelaten zijn, namelijk deze van Jan Baptist 
Amaut en zijn zoon Karel, van de gezusters Sophie en Justine Baelens, van 
Catharina Coppejans, van Domien en Isabella De Cuyper, van Hypolite Ide en van 
Blandina Stock. Volgens de nieuwe schoolwet van 23 september 1842 - de eerste 
organieke wet op het lager onderwijs - werden de gemeente- en armbesturen 
verplicht te voorzien in het onderwijs van de arme kinderen, waarvan de ouders niet 
konden betalen, terwijl zij toch onderwijs voor hun kinderen wensten. Daaromtrent 
besliste de gemeenteraad van Knesselare, in zitting van 3 februari 1843, op zijn 
kosten zestig arme leerlingen te laten onderwijzen (4/5 ten laste van de gemeente en 
1/5 ten laste van het armbestuur), op voorwaarde dat die kinderen één van de zes 
hogergenoemde inrichtingen zouden bezoeken. Aan de onderwijzers werd daarvoor 
een vergoeding toegekend van 63 centiem per kind en per maand ( 19). 

Gedurende de hongerjaren 1845-47 werd deze vergoeding volledig door het 
gemeentebestuur gedragen, vermits het weldadigheidsbureel reeds zwaar overbelast 
was. De vergoeding werd, met ingang van 1845, teruggebracht tot 30 centiem per 
kind en per maand gezien de slechte tijden, om vanaf 1848 tot 40 centiem te worden 
verhoogd (20). 
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Op 18 december 1843 grijpt er een gewichtige gebeurtenis plaat~. voor het 
onderwijs te Knesselare : Jan Baptist Arnaut, Justine Baelens en Domien De Cuyper 
worden door het gemeentebestuur wettig aangenomen als leerkrachten en ontvangen 
een jaarwedde. Jan Baptist Arnaut die samen met zijn zoon Karel onderwijs geeft in 
zijn woning, wijk Hoekestraat nr. 43 (waar Michel Van Heucke gewoond heeft) en 
die ongeveer honderd leerlingen heeft in dat kleine huis. bekomt met ingang van 
1844 een wedde van 125 fr. per jaar. 

Justine Baelens, die met haar drie zusters een gemeentelokaal huurt in de 
Molenstraat, mits een jaarlijkse pachtsom van 126,98 fr. en er onderwijs verstrekt 
aan ISO meisjes, wordt vrijgesteld van huurgeld (21). Haar inrichting omvat 
daarbuiten nog een handwerkschool, onder het bestuur van de plaatselijke pa<;toor 
Jan Van den BroeIe, alwaar meer dan honderd arme kinderen zich oefenen in het 
"spellewerken", naaien, stoppen, mazen en borduren, zodat zij reeds gedeeltelijk in 
hun eigen onderhoud kunnen voorzien (22). 

Domien De Cuyper, die met zijn zuster de westkant van het dorp bewoont (begin 
Kloosterstraat, waar nu café "De Sportkrillg" is gevestigd), onderwijst bijna 120 
kinderen. lsabella De Cuyper onderricht van haar kant ongeveer vijftig meisjes in 
het naaldwerk. Domien De Cuyper bekomt van het gemeentebestuur een jaarwedde 
van 75 fr. (23). Broer en zuster De Cuyper waren wellicht afkomstig van Oedelem. 
Justine Baelens en haar drie zusters behoorden tot de familie van paSloor Karel 
Antoon Baelens, die vanaf 1804 tot aan zijn overlijden het herdersamhl Ie 
Knesselare bekleedde. Hij stierf te Knesselare op 29 juli 1834 en werd er op hel 
oude kerkhof rond de kerk begraven (24). 

Thans werden de gemeenten verplicht. door een ministerieel rondsl'hrijven, over te 
gaan tot de inrichting van een gemeenteschool en tot de vaste hcnoeming vun 
gemeente-onderwijzers. Te Knesselare spant men zich hardnekkig in om de drie 
scholen, Arnallt. Baelens en De Cuyper. officieel te mogt'n adopll'rcn, in vervanging 
van de op te richten gemeenteschool. Meerdere bemadsh\gingcn wonkn 
daaromlrent genomen. maar het hml! allemaal niet (25), Uileindelijk ht'l1llCl11l men 
met algemene stemmen Jan Baptist Arnulit op 26 st'ptemhcr 1844 lOl 
gemeente-onderwijzer van Knesselare. En in dezclfde zitting \Vonkn de tWCt' 
privé-scholen Baelcns cn De C'uyper officicelllungenollll'n (2h), 

Dc lokalcn hieden nu echter talrijke I11llCiI ijk Ill'dl'n. Ilcl komt .Ian Baplisl Amllut 
toe, als gemeente-onderwijzer en volgens de wet van I H42, k's lt.' mogen gen'" in 
het gemeentclokaal. Molenstnlut, voor hel ogenhlik nog ht'wnond door dt.' gl'/usll'n. 
Baelens. Daarom neemt men aan. op minnelijk voorstel vlln dl' hl't'r 1"'!\I\'I\'r Van 
den Brocle, in zitting van 24 dcccmhl'r I H44. dnt lil' ~t.'nl\.'l'nh.'s\,'h\'I\ll \'\'I\lrl\lpl~ 
gemcngd zul zijn. t.t.z. ondergehrat.'llt in dCleiftk' lokalt.-n vun dl' ~l'Hd\lp'l't'nk vrijt' 
meisjesschool. Men zal daartol' enigl' nodigt' vl'mndl'rin~l'l\ l'n \'l'r"')lI\\'in~l'n 
aanbrengen : "Volgens hl't "Iall ="1/('11 dl' I..illd(',.s da 11,',,11,' goladut'II It't'IIt'mclt'l 
l'clll elkander,," (~rgesc"('ycl('11 =UI/" dc' W(lOllplll"ls \'1111 d,'" g,.mC'('lIIr(I"c/rr\I·,j:t·" :01 
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gansch van degone der Gezusters Baelens, welke voor de meyskens zullen zorgen, 
gesepareerd wezen. Den gemeenteonderwIjzer zal tot woonplaets hebben geheel den 
nieuwen bouw, :elfs nog een deel ter noordkant van het oud gebouw; de Gezusters 
Baelens of hunne opvolgsters , zullen hun actuelle woonplaets behouden; geheel den 
:older van het oud gebouw, gepilafoneerd en met ijzere vensters in 't dak verlucht, 
:al tot werkschool der meyskens dienen en de school beneden uytsluytelijk voor den 
oemeel7leondelwlj:er ... " (27). 
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R. I. P. 

(Verzameling Alfons Ryserhove) 

Deze oplossing bracht echter niet lang uitkomst. Het getal leerlingen, jongens en 
meisjes, nam van dag tot dag toe en weldra was het schoollokaal veel te klei n 
geworden . Een voorstel van E.H. Lieven De Groote, onderpastoor, om een van zijn 
eigendommen aan de gemeente te verkopen, werd afgewezen, om reden dat de 
gevraagde prijs "veelte hoog en ver boven de weerde was" (28). Intussen was a lleen 
het aantal niet-betalende kindern , voor het schooljaar 1845-46, reeds tot 138 
gestegen (29). 

Eindelijk kocht het gemeentebestuur een stuk land in de Veldstraat, nabij de latere 
tram tatie en de "Poezenhoek", aan Pieter De Coster-Hallaert, tegen de prijs van 
J 1,50 fr. per Gentse roede, om er een ni euwe gemeenteschool op te bouwen. Dit 
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gebeurde in 1846 (30). Jan Baptist Arnaut zou echter zijn nieuw lokrutl niet meer 
zien. De gemeentekas was zodanig uitgeput en de hongerjaren leenden zich zo 
weinig tot het voorgenomen werk, dat de nieuwe school slecht .. werd gebouwd in 
1857 -58 en door Karel Arnaut betrokken tijdens het schooljrutr 1858-59 (31). 
Inmiddels sukkelde men verder door in de Molenstrrutt. in het huis later bewoond 
door Camiel Martlé en ook in de tweewoonst. die stond naast de vroegere molen De 
Somer (nu Hoekestraat nrs 6 en 8, Juliaan Martlé en Wed. Juliaan 
Sierens-Scheyving). 

Daartegenover had onderpastoor De Groote in 1846 op het dorp een bewaar- en 
handwerkschool ingericht op eigen kosten, alwaar hij in drie klassen dagelijks 230 
kinderen liet onderwijzen en brood en soep bedelen. Dit gebeurde wellicht op de 
plaats naast café "De Swaene", waar nu de apotheek Vandeweghe is gevestigd. Hij 
ontving niet de minste toelage of steun. Later zetten de gezusters Rosalie en Angela 
Braet deze bewaarschool voort. Zij werd aangenomen door de gemeente in 
raadszitting van 20 mei 1847 en telde toen 38 betalende en 99 onvermogende 
kinderen. die er "het eerste heginsel van het letteronderwijs omringen en 001.: de 
oefening van het nayen, hreyen. stoppen. en: ... " (32). 

Tijdens de jaren van hongersnood en typhus (1 g45-48) mochten de meisjes in de 
werkschool Baelens, Molenstraat. voor eigen rekening v,'erken en ze werden 
uitbetaald ... in brood! Wekelijks bedeelde men daar tot 400 roggebroden van 50 
centiem. Dat wordt. in de tijd van het Arm \ 'Iaallderel/ "('en :egen \'ClQr tit' ptlroc/,;(' 
genoemd" (33). 

Op 29 november 1849 wordt Karel Arnaut. gediplomeerd Ict"r1ing van de 
Staatsnormaalschool te Lier, tot ondcnnecster of hulpondcrwijzer mll1 dl' 
gemeenteschool van Knesselare benoemd "(]eI1l1Icrkcl/c/c dar :1)11('1/ ,'ada mcla ('('1/ 

flauwe ge:ondheyd meer geniet en :ondcr hulp il/ sf(let "h·t ",('('r is. dl' 1t.'.'i.'it'IJ cll/('('" 
te kOI/1/el/ gevel/" (34). 11 ij I.al cchtcr gl'cn vcrg(l(.·din~ vunwcgl' hl't 
gemeentebestuur ontvangen, zolang lijn vatkr k'crt (35) ! 

Jan Baptist Arnaut sterft te Knessclarl' op 31 maart 1850, na l'r 47 juar llndcn' ijs h.' 

hebben gegeven. vaak in erharnwlijkc omstandighl'lkn, In ziltin~ van ~ mci dmm'p 
benoemt dl' gemeenteraad l.ijn loon Knrd, I11l't algl'llll'IlC Sh.'lllnll'n, tot 
gemeente-onderwij/.er, Illl't dezelfdc voonkkn van zijn vUlkr (,~(l). 

In I H52 vult de aangenomen SdlOOI Dl' Cuyper weg. dll(lr hl't afstl'rwn van l1t.lmkn 
Dl' C'uyper. Zij was aangl'nollll'n voor hl't kosll'ioos omkrwijs hij hl'sluit van dl' 
Bestendige Deputatie, op 22 januari I X45 (.H), 

Bij Koninklijk Iksluit van 7 juni I X52 wordt ook Ik 1II\1l":lmdin~ ':Ill dl' srh\l(ll 
Baelcns ingelrnkh'n en dl'ze houdt wl'ldra op Il' hl'staan, wHl\l~l·hi.inli.lk ~Nkll lk 
hoge leeft ijd vun dl' omk'rwij/cn.'ssl'n (3X). 
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Daarvan maakt Jan Baptist DeiobelIe, gemeente-ontvanger te Knesselare, gebruik 
om een plaats als onderwijzer aan te vragen, in vervanging van een van deze 
scholen. Tot tweemaal toe wordt zijn verzoek verworpen, name lijk op 24 november 
en op 13 december 1852 (39). Dan opent Delobelle maar een vrije school voor 
betalende leerlingen , zonder enige andere vergoeding. Maar bij het bouwen van de 
nieuwe gemeente chool haast DeiobelIe zich om opnieuw een plaats aan te vragen. 
Op 20 augustus 1857 wordt hij andemlaal afgewezen (40). Well icht speelden er 
dorpspolitieke oorzaken mee, want hij was een goede vriend van dokter Wille en 
had de naam een beetje liberaal gezind te zijn (4 1). Hoelang zijn privé-schooltje 
daama nog in stand bleef. hebben wij niet kunnen nagaan. Het afwijzen van Meester 
Deiobe lIe - ofschoon een ontwikke ld en degelijk man - wordt telkens door de 
Knesselaarse gemeenteraad gemotiveerd door het feit "dal de gemeenteschool van 
Karel Amalll en de kanfVI'erkscholen Broer :eer degelijk :ijn en vaal" Knesse lal"e 
\'olslaan ... " (42). Maar deze s ituatie verandert natuurlijk , wanneer er alhie r een 
klooster arri veert! 

In 1856 wordt te Knesselare het klooster van de Zusters van Liefde gesticht in de 
huidige Kloosterstraat, door de milde tu ssenkomst van de weledele heer van de 
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Woe tijne d'Han beke, en op 27 oktober van dat jaar plechtig ingehuldigd ( 3), 

Onmiddellijk opent men er een kleuter- en kantwerkJ ch ol, die op 17 mei 1 5 d r 
de gemeente wordt geadopteerd , op aanvraag van de ve te, Zu ter Lucina en 
"o\'erwegende dat de chool in het Weldadigheid gesticht ingerigl. van rooI nul is. 
alwaer de behoeftige kinderen van het vrouwelijk geslacht koslel 0 in de 
FRAN CHE en Vlaemsche talen worden onderwezen" (44), 
Hier ziet men opnieuw hoe tijden de 19de eeuw ommige kJ tergemeen chappen 
en ze lf be turen van landbouwgemeenten in Vlaanderen rachtig hebben 
meegewerkt aan de imperiali ti che verfran ing politiek van de Belgi che regering, 

Het ver lag over de gemeenteraad zitting van 18 december) toom on aan. dat 
de betalende leerlingen voordien hun bijdragen rech treek aan de onde ijze 
betaalden , maar dat men daar al dan verandering heeft aangebracht : "Hel arrikel 4 
\'an het schoolreglement wordt vervangen door de \'olgende \'erordening : De 
gemeente-ontvanger is belast me! maendelijk en bij \·ooruitbefalillg. d 
schoolgelden der bemiddelde leerlingen in te \'orderen , \'olgens een n fa f \'al1 
schoolbijwonen die hem door den onden l'ij:er :01 word 1/ ,'er chaft, HU :al 
gehouden zijn dezelve in handen \'On den onderwtj:er over te torten, :ooh f hij 
die zal hebben ontvangen " (45 ), 

Op 26 oktober 1859 b s li t men zo p di g mog lijk het v rl at n . h Ig uw in 
de Molenstraat te verk p n, "daer hef door den Ol' rgallg ,' 11 d" 

(je - /( hl (lP (/(, / 11 /1'1/,1(1'11/1, 1I1t/" 11I ,' , ' /I 1'1 HCg"It' /11 t/u' 11 It' \/1'1/ "f/"r'I~I In 11/\ I, I I /11 "/1/\1 ril I 
~/(/I, ', 11 '1111' lI 'o l/ i l/g, II '//t ll "/'I II /d\ t/t' \ ( 1",,,/ 1',/11 d/' UI' I/ \ /r' /I /111 11'11 \ ril /.1/ I ,I ,<'",. flI 11/ I 
11'(1/ (' 1/ gel 'c ,IIIMt/ , 
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gemeenteondem'ijzer in de eigenlzjke Gemeenteschool, thans zonder eenig gebruik 
of nut is en het bezit van dusdanige gebouwen voor de gemeente weinig voordeel en 
menige moeijelijkheden oplevert ... " (46). 
Daartoe krijgt men echter niet zo spoedig de nodige toelating en de zaak blijft jaren 
aanslepen. Op 28 maart 1865 vraagt men andermaal machtiging aan de Bestendige 
Deputatie om het oude schoollokaal te mogen verkopen en de opbrengst ervan te 
gebruiken voor het bekostigen van de steenweg Knesselare-Oedelem. Maar wij zien 
verder, dat het verlaten gebouw, inmiddels reeds uitterhand verpacht, einde 1872 
nog altijd niet verkocht was ... (47). 

In 1876 vergroot men de gemeenteschoollokalen. Daartoe blijkt het nodig een 
aanpalende reep grond bij te kopen aan de molenaar Pieter Van der Moere. Het 
bestek van de werken bedraagt 13.440 fr. en de onkosten van de grond belopen tot 
1320 fr., in totaal dus 14.760 fr. (48). 

Wij merken nog op, dat het gemeentebestuur voor het schooljaar 1870-71 de som 
van 1200 fr. uitgaf aan schooltoelagen, namelijk 600 fr. aan de gemeenteschool van 
Karel Amaut en een gelijk bedrag aan Zuster De Valois, schoolhoofd van de 
aangenomen meisjesschool in het klooster. Karel Amaut ontving toen een 
jaarwedde van 600 fr., verhoogd met 300 fr. bijdragen van betalende leerlingen. Zijn 
hulponderwijzer, Emiel De Vreyer, bekwam jaarlijks 600 fr. (49). Deze Emiel De 
Vreyer, afkomstig uit Knesselare, was gediplomeerd in de erkende normaalschool te 
Sint-Niklaas op 11 augustus 1868 en werd op 17 september 1868 door de 
gemeenteraad aangeduid als hulponderwijzer van de heer Amaut, in een pas 
opgerichte tweede klas (50). 

In 1871 ontvingen er te Knesselare 337 kinderen kosteloos onderwijs, namelijk 130 
jongens in de gemeenteschool en 207 meisjes, bij Zuster De Valois in het klooster 
(51 ). 

Emiel De Vreyer, hulponderwijzer aan de gemeenteschool, vraagt en bekomt zijn 
ontslag op 29 januari 1874. Daar er voor het ogenblik geen onderwijzers 
beschikbaar zijn, wordt hij tijdelijk vervangen door Adolf Rodts uit Knesselare (de 
latere postmeester), een ongediplomeerde, die vóór september 1868 nog een tijd 
waarnemend hulponderwijzer aan de gemeenteschool was geweest. Op 12 
september 1874 benoemt men echter reeds Theofiel Maes, uit Aalter, gediplomeerd 
te Sint-Niklaas op 7 augustus 1874. Deze geniet 900 fr. jaarwedde van de gemeente 
(52). Theofiel Maes legt als hulponderwijzer het bijltje erbij neer, met ingang van de 
grote vakantie 1875 en op 14 augustus van hetzelfde jaar wordt in zijn plaats 
aangeduid : Alfons Arnaut, zoon van Karel, gediplomeerd te Sint-Niklaas op 7 
augustus 1875 (53). 

Opnieuw is het aantal leerlingen in de gemeenteschool aanzienlijk gestegen en, nu 
er na de vergroting in 1876 toch drie klassen voorhanden zijn, gaat men over - op 
voorstel van de schoolinspectie, - tot de benoeming van een tweede 
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onkerkeUjken of vnJzmnigen binnen de hele gemeente, Schepencollege en alle 
raadsleden toonden zich getrouwe kerkgangers, 

Er bestond geen echte partijpolitiek, zoals wij die nu kennen, ook al traden er 
verschillende (kathoUeke) lijsten in het strijdperk, Een zogenaamde elite van 
notabelen en grote boeren bestuurde en onder haar meerderheid kwamen slechts de 
gewone kleinburgerlijke en kleinmenselijke geschillen voor. Amper één tiende van 
de bevolking bezat kiesrecht en de taal van de kleine, bezitloze en onmondige man 
werd niet gehoord, De bezittende klas regeerde, in een echte machtsconcentratie, 
onder het waakzaam toeziend oog van de plaatselijke geestelijkheid, Deze gaf haar 
directieven , wanneer zij dat nodig of nuttig oordeelde, De besturende elite was in 
feite zeer conservatief en liberaal , zoals overal en vooral op sociaal en economisch 
gebied, Maar het waren gelovige klerikalen , die erg liberaa l dachten, Dikwijl s 
wantrouwden zij mekaar en zij waren zeker ook niet vrij van hypocrisie, 

Persoonlijke tegenstellingen en familiale achtergronden of veten speelden vaak een 
aanzienlijke rol. Zo bestond er een oud geschil tussen de famili es Maeyens en Wille, 
Tijdens de hongerjaren 1845-48 had geneesheer en burgemeester Eugeen Maeyens 
zich aanzienlijk verrijkt door het opkopen van hui sjes, bossen en e igendommen, 
terwijl dokter Wille onbaatzuchtig "al weldoende was voorbijgegaan" en ten slotte 

1-- \\ ij l.uJle ll 

Hel !;ued leH:1l heeft Ill<'. r eeD' getal dag~n, maar de 
goede faam blijft ~euwig dureu SAP . IV. ECCL , XLI. 
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gevallen was als slachtoffer van zijn plicht en zijn beroept-ijver. De ment-en waren 
dat niet vergeten en in 1859 volgde zijn zoon, dokter August Wille, Eugeen 
Maeyens op als burgemeester van Knesselare. 

De nieuwverkozen burgemeester werd echter verdacht gemaakt. met het etiket 
"Iiberaal" bekleed en men poogde zelfs hem van de gemeente te verjagen. Maar 
August Wille was een uiterst bekwaam man en een uitstekend burgemeester. Door 
de zogenaamde "goede katholieken" niet gesteund. gepest en uitgestoten. werd hij 
ten slotte in de richting van het liberale kamp gedreven. Het was zijn noodlot dat 
zulks gebeurde op een zeer bewogen moment van onze nationale geschiedenis ... 
(57). 

Op 11 juni 1878 verloren de katholieken hun meerderheid bij de Belgische 
parlementsverkiezingen. En op 29 oktober gingen dan de verkiezingen door voor de 
nieuwe gemeenteraden (58). 

In de loop van die maand oktober werd te Knesselare volgend manifest gestuurd 
door de katholieken aan alle kiesgerechtigden: 

"AAN DE KIEZERS DER GEMEENTE KNESSELARE. 

Kiezers, 
Den 29 de:er maand zijt gij geroepen om de helft \'all dcn gCl1/c('lItcraad tc 
vernieuwen, ell gelijk gij weet, geschiedt de kiezing tegenwoordig op t'CTI(' a1ld('rt! 
manier dan vroeger. 

Eertijds werd uw hriefken op \'oorhalld gcmaakt, maar omdat 1Iit'l1w1Id 11 mcer :011 

kunnen dwingen, en om dc stcmming \'alkomclI geht'im tt' hOllde'lI, h('('ft Irc'l 
katholiek millisterie het stelscl vcrallderd. Nu zult gij \"111 dC'1I \'Oor:iU('r ('('11('/1 

officiëelen hul/ctijn ollf\'Clngcn; gij zult, aChf('r dl' schermcn, z('/\'(,,, U\1'c'" krlls g(Jall 
dOCTl, ell na uw hril'fJl' weder in \'il'r gC'\'OU\1'CII tt' //('''')('11, I/n aeln d('" \'()(,rzitta 
weer hchalldigclI. 

Wilt gij voor l'('IIl' ganse/u' liisf stClI/mClI, giJ zulf ('('/I k1'lliskt'II Z('II('II ill h(" \'ierktllll 
!>m'cn de lijst uwcr keus, ('11 wilt gij \'001' ('alldidotc/l ki('zt'n aan \·(·rsc"iIIi.~C' 1ij.'itc·1I 
!>choorclldc, moe( gij ('en kruiskclI :('lIt'/l ill il'd('l' \'it'l'kal/l dal Il('\'t'''.~ dc' "a11/c'" 
staat dil' gij zult \'('rkiezC'II, Dil is cnkl'! \'001' dit' \\'t'lkl' ('C'n pasoo1llijk "t'ldng 1>1)\'('11 

d" uitspraak \'all hUil gewetcn SIt'/lt'lI. 0" onz(' gt'l1It'('IIf(' I/t'I'''CI/ de' kd/"O!ir-Ac'" ("('I' 

rondeken hovclI hUI/lil' lijSI t'/I dl' lil>('/'o/('/1 Ct'II stt'ITt'kcn, 

Vuur wic zult ~i.i kicll'Jl '! 

Vroeger was dil ('CII" \'raag \'(/11 weillig I>dallg. (lil/delf (.,. d,1II gc'c'lI ,\p","'A \n/.\' rclll 

politick, lIloar al/c('//IUk \'all strUif 1/1.'1,\'(,"1'11 .lin"i/ir';", ('" \\'c/c/rhU cic' kir":aJ 110..-1, Ir' 
Willll(,/l 1/och IC \'('r/ie:('11 hae/e/clI. 
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Heden staan de zaken anders, want niet alleenlijk worden de stoffelijke maar ook de 
zedelijke en godsdienstige belangen op het spel gezet. In GEWETEN moet iedere 
kiezer berekenen welke de gevolgen kunnen zijn van zijnen keus. 

Wellicht zullen sommigen U zeggen dat er hier geen onderscheid moet gemaakt 
worden tusschen liberaal en katholiek. Leugen en valschheid ! - Het godsdienstige 
onderwijs kan in onze school in gevaar gebracht worden, want het ministerie die 
voor kenspreuk heeft "zielen aan de kerk ontrooven" smeedt reeds plannen om 
overal het onderl1'ijs te vergeuzen. Komen die goddelooze en vrijheiddoodende 
maatregelen tot stand, zeker zal al wat liberaal is er in medewerken, is het niet 

openbaar toch ten minste onderduims. 

Leert het liberalisme kennen niet aan zijne woorden maar aan zijne werken : met 
alle middelen den godsdienst bestrijden, modder en slijk op de geestelijken werpen, 
oorlog verklaren aan de kloosters, de kerkhoven in prosputten veranderen, de 
katholieken buiten de wet stellen, zijne tegenstrevers, hoe eerbaar zij ook mogen 
wezen, hunnen plaatsen en hun brood ontnemen, onze processiën storen en onze 
bedevaarders met stokken en zonneslagen de kop inslaan ... 

Gij hebt immers Oostakker niet vergeten, en uwe ouders hebben U verteld van de 
jaren 92, wanneer de kerken gesloten waren en de eerbiedwaardige pastoor van 
Knesselare aan eenen paardenstaart door de straten gesleept werd (59). He wel! 
naar die tijden leiden ons de liberalen, gelijk gij het ziet in Pruisen en Zwitserland, 
en zooals het ook het geval geweest is met de Communie van Parijs. Het is de boom 
der fransche omwenteling dien de liberalen overal planten, en noodzakelijk moet 
dezelfde boom dezelfde vruchten dragen. 

Wel is waar is het nu nog zoo ver niet gekomen, omdat de kopstukken oordeelen dat 
het volk er nog niet rijp voor is. Doch durven onze buitenliberalen nog niet 
openbaar met hunne hatelijke grondbeginsels voor den dag komen, zij werken in het 
geheim en staan aan de vrijmetselaars leêrken om het bewind te beklimmen. Om die 
reden moet elke weldenkende burger ijveren en werken tot dat de laatste liberaal 
buiten den gemeenteraad gezet worde. 

Voor iedereen die nog een beetje redeneert is het zonneklaar dat het liberalisf1l11s 
eene ketterij is, en eene partij die het gemunt hee}t tegen God en zijn gebod. 
Mannen die katholiek willen zijn van geloof en liberaal van politiek zijn 
tegenstrijdif? met zich zelven; of wel zijn zij schUnheiligen of wel ol1noozele en 
misleide dutsen. 

En thans van administratie of bestuur f?esproken. OllZe tef?enstrevers vragen U of ze 
niet a/tijd lieftallig en onpartijdig te werk f?ef?aan zijn, en indien zij de gef1leentekas 
in geenen Noeienden staat ge/aten hebben. 
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Lieftalligheid is eene deugd en zelfs eene plicht \'oor een hoofd der gemeente, en 
wat de onpartijdigheid hetreft, waarop zij zoo hoog roemen, de kiezers welen 

genoeg wat er \'an is, en het wordt hun zelfs toegeroepen door de blauwe 
wegwijzers en de steenen der kalseiden. 

Betrekkelijk de geldelijke J..-westie, het zijn onze vrienden die in meerderheid in den 
Raad zetelden die ze gemaakt hehhen wat zij is. Overigens is die gUllstige ToesTand 
grootendeels te wijten aan het klooster door den echt katholieken heer \'011 

Hansheke (60) opgericht. Er hestaat in dit gesticht eene meisjesschool en eene 

kantwerkschool, die onderwijs aan de hurgerij en hrood aan de hehoeftigen 
"erschaffen, en daareJlhoven worden er nog dagelijks 50 armen kOSTeloos 
onderhouden, hetgeen ten minste gerekend 10.000 franken per jaar profijT aan de 
Gemeente doet. Moesten per ongeluk de liheralen hoven geraken, ongetwijfeld :011 

de log ie hun opleggen aan het klooster te peuteren. Nog is die h/oeiellde staaT teil 

deele te danken, aan de Societeit \'Gn den H. Vincentius (61), tot de welke de 
liheralen zoo hitter weinig, of liever in het geheel niets hijdrageIl. 

Het zou ons ook niet verwonderen dat de Geu:ell U :el\'(,11 sprekell \'al/ hel boll"'CI/ 
eener Kerk, want allen die er gaan, weten hoe het er ill dmmt (62), Zekerlijk is de 
zaak van groot helalIg onder hetrek \'all godsdienst ell onder opzichl ,'clIl wcl:ij" 
voor de gemeente. Ware de kerk grooter, \'ele lieden der n(/hllrigc wljkcI/ (6,~) 
zouden hier naar de mis komen, ell op die 11/ollier ol/:e 1/eringdoclldc mC'nsch«'" 
kunnen hevoordeeligen .. ook helovell ol/:e \'riendell dit plIlIl meI dcn groolslcII ijl'cr 

en spoed te hewerkstelligen. 

liet houwen \'an een gl'1l1eelltehllis (M) ell hel leggen ('('I/er hrug (65) slaa" ook op 

dl' dagorde \'an de1/ gefl/c'l'nterllad. Onz(' \'ric'''c/c'n hch/)l'" 1'('c'ds b('l\'c:rll ddl t>r 
50.000 frllnks kUl/nC'1I gespoord word('n, l1/{'t i1/ plallls "(11/ ('('1/ pelldJ; h' :t'Ut'II, ('('11 

,'oorstel (Jl1fI te 1I('I1/CII dal ons gC('1/ e1/kc'Ic'" Ct'nt :011 kosl('" (66), n 'al dt' hr"g 
aangaat, illdiell he( mogelUk is d('ze lot sllIl/d tc' hrt'1/gt'1/, :1111(1/ :(i IWlldde'" 
volgens he( alge11/eell nllt en niet in ht't \'oorc/ct'/ \'(11/ lkn l'l'lll'll of 'Ullkn.'n 1')(.'l'Soon 
(67), 

Voor al/e werkclI \'tllI openhelar 1/IIt, :III/C1/ cic ka(lw/idt'lI loclt "'('/ :00 \,('d 

verkrijge1/ als cll' Iiheralell, l1'elllt hl'tt'r dali dt':t'lI kl'II1/C'II :ij dc'" \I't"g 1I(11lT I/(' 

llestl'1/digc /)eplI(t/tÎt'. 

Straten ell wa(c'rloopc1/ 11/0C(('1/ ook \'t'rhe(cI"c/ \l'ordt'" lol \'ool"d('("1 ,',m I/,me/('I f"11 
Ielllt/hollw. 0(' politÎt' /1/0('( illsg('/I/ks heft'I" gl'c/(1II11 \\'ord('II, elt" "clc'ludijAf" 
ruslst(Jorni,\'sc'lI mo{'tell 01'''01111(,11'' 11'1/ wille'lI IwC/it,,,dt'" elit- ,'(lOl" dc' gf"m(t"I/Ir" 
werk(,11 en h 1111 1/('1/ tljel "ie( Iwstcelt'1/ IIIt't IC loo"t'" of 11' Ác'ls('" \'t~1I" d( ((I/t" clj' 
a"dere I'llr(~j (Mi). 
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KIEZERS, 

Raadpleegt uw geweten en uwe belangen, en gij zult voor geene mannen stemmen, 
die uit partijhaat en persoonlijke vriendschap, het welvaren en den bloei eener 
gemeente zouden opofferen; voor mannen die de handlangers zijn der vijanden van 
ons Geloof, der beschimpers onzer zonen en dochters die een geestelijk kleed 
dragen; der ver"-wisters der openbare fondsen in zedenooze schouwburgen en 
goddelooze scholen; der vrijheidhaters die niet kunnen verkroppen dat een 
andersdenkende een openbaar ambt bekleedt; der dwingelanden die om aan het 
roer te kunnen blijven, in eens 20.000 kiezers hun recht ontnemen; einde/ijk der 
militaristen of soldaatsgezinden, die van ons land eene groote kazern zouden willen 
maken, en iedereen jaarlijks voor 45 dagen naar het kamp zenden. 

Twee lijsten zijn aan uwe keus aangeboden: Op de liberale lijst staan de heeren: 
Bockaert, Comelis, De Graeve, Lambert, Ryckaert en Wille, en zij worden door de 
volgende notabelen voorgesteld: Fr. Lips, H. De Zutter, Ch. Verhoegstraete, K. 
Van Poucques en L. Wille. 

De katholieke lijst die verder volgt, wordt voorgedragen door de heeren: Ch. Van 
Nieuwerburg, R. Maeyens, Ch. Rodts, Br. Colle, Ch. De Jaeger, Ch. De Vreyer, F. 
De Cos ter en J. Fr. Van Den Kerchove. 

In tegenwoordigheid dezer mannen kan uwe keus niet lY.'ijfe/achtig zijn. 
Stemt vrij en vrank voor de katholieken, geene vrees meer voor vervolging of 
broodrooverij. 

Indien gij uwe godsdienstige en stoffelijke belangen wilt gevrijwaard zien, STEMT 
voor: 

o 
Gemeenteraadsleden wiens mandaat den 31 december 1884 zal eindigen 

I I DECOSTER 
2 2 DECRAEMER 
3 3 DE JAEGER 
4 4 MATTHYS 
5 5 VAN DE KERKHOVE 
6 6 VAN DRIESSCHE 

- Gent, snelpersdrukkerij S. Leliaert & Co, Hoo[!,poort 52. -" 
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Dit pamflet miste klaarblijkend zijn uitwerking niet. D ze kath /ie en werden 
allen verkozen, namelijk F. De 0 ter, E. De Craemer, Dr. Aug. De Jaeger, erd. 
Matthy , P. Van Den Kerckhove en A. Van Drie che. De liberalen be wamen dit 
keer geen enkele zetel. Het werd bijgevolg een zware nederlaag oor de plaa lij e 
liberalen. 

G DVR nno AAN1>El'iKEN 

VA. • IIJ!I"B Jo' .. l! 

f\ UGUST DE J f\EGEK 
Burgemeeator VIUl Knossola.ro. 

epUlnl i vun n : 

Om Illtlrteln,nr t f Wf"U'''. i,. hel DI t ot\twJl 
h(' t z" rll~ uoch fll.~r hel l\1U" UUI te LUID 
nt1f"J: Ic n vullt' OUdd ..... O" .. t·11 te "'~kn in Ju· l h,ct.. 

(JLG ., 

IIiD V OOlt ~ D it rlEL 

\,~ l u""·,.....u 

AUGUST DE JAEGER 

LUCIE DE CLEROQ, 
Doktoo,· In ~n~· b f.'!('" l · ~n , 'Ik_d . 

Bt1r8~u.~lA"r &n Knt":llL~. 

O.öor on I. A"NHSSKLARR 4D1 :!ï »" I UI Cl' .. t.Uer 
or,rlrdcil deu ~ Augtul' 1309. ,.,.,..,~,..t1 4Nr 4# Bil .. 

tlCnJlJIQ1Uft ür "O"'hlulo;. 

(V n npling 

"A Kl1esselaere all 'si 011 a a Iress 111'1 prOle. lotiol/ 
COlllre /'éleclioll cOIJ/lI/lIllale . o. lecl '11,. ,'e,.,. 111 711 J I . 
par les (-/(irico IlX ,\'0111 PO"'O/ll I S 11/ ' /1/ .. : r Irloul i/ 1/1 1'( /lrs 
l'illlil1lidalio/l . oici qllelqlles fails p IIr /c I ,.0/1\' Jr. 

10 L'éleclellr./ , .... a reçll I 1 I'isilc (/'/11/ Ics cc ,/ . i ISli 111 'S Ic , Ir 11' i, . ' qm lui cl 

IC'/III Ic lal/Rage .I'/l ÏI 'ol/l : ", i 1'011, osc: tll/ 'r Uil " )IC ( 11 ," \' II/.\' IOlllh , 11 " ~I tI ) 
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la Iiste libérale, vous ne devez plus vous présellfer à confesse, je ne vous donnerai 
plus l'absolutiol1. De plus je VOIIS enlèverai la parcelle de terre que vous tenez en 
10catiOfl de Mlle D ... ". Cet électeur a déclaré que ces menaces I'avaient intimidé à 
tel point qu'i1 n'en avait pas fermé l'oeil de toute la nuit et que Ie lendenwin iI s'était 
abstel1ll de se rendre au scrutin. 

2 0 Les nommés F. S ... et A. D ... , se sont également abstel1l~s en suite des menaces 
qlli leur ont été faites par un agent catholique, Ie sieur C. R ... (Charles Rodts). 
Celui-ei leur avait enjoint au nom de leur propriétaire D ... , de ne point se rendre au 
scrutin, sous peine de recevoir un congé de bai! pour les ten'es que D ... , leur a 
dOl1nées en location. 

3 0 Des ordres analogues ont été transmis aux nommés 1. H ... et B. D ... ; ces deux 
électeurs n'ont pas pris part au scrutin. 

4 0 Le sieur D. D .. , a laissé à l'électeur E.M ... Ie choix, ou de voter pour la lis te 
catholique, ou de s'abstenir, ou de faire un bulletin sujet à annulation. S'il votait 
pour la liste libérale, on lui enlevait ses ten'es. 

5 0 Le même D. D ... a menacé Ie sieur F.S ... , de faire abattre la maison qu'il occupe 
(et qui est placée sur Ie terrain de D ... ). En outre Ie propriétaire de F. S ... lui 
imposait l'ordre de s'abstenir; F. S ... s'est soumis à cefte double injonction. 

Le même F. S ... s'étant présenté à confesse avait été averti qu'il n'obtiendrait plus 
l'absolution s'il votait pour les libéraux. 

A la femme de F. S ... qui s'était également présentée au confessionnal, on avait dit: 
"Votre mari est un des plus grands vauriens du village; il est connu comme libéral; 
il soit se rendre au presbytère pour avoir un entretien avec Ie curé. S'il /Ie s'y 
présente pas, M. Ie curé Ie persécutera aussi longtemps qu'il sera à Knesselaere". 

6 0 Au sieur D. V ... on avait entrevoir que ses enfants ne pOllrraient faire leur 
première communion, si leur père donnait son vote à la liste libérale. 

Ce moyen d'intimidation ne semblant pas sujjïsant, Ie sieur D. D ... menaça V ... de 
lui faire perdre saferme. 

Il serail trop Ion!? d'énumérer tous les faits de ce !?enre; contentons-nous de dire que 
plus de 30 autres électeurs on! avoué qu'ils avaient été ohligés par des questions 
d'intérêt d'accorder leur vote aux catholiques. 

Voilà pour Ie tempore I. Dans Ie domaine spiritllel. les ahus n'ont pas été moins 
!vaves. Les ecclésiastiques de la commune (69) Il'ont cessé de tonner contre les 
lihéraux dans ce lan!?a!?e ordurier qui est m~iourd'hui Ie caractère particl/lier de 
l'éloquence de la chaire dans nos Flandres. Les lihéraux rmt été représenlés comme 
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des hérétiques qu'on ne pouvail favoriser sans s'exposer à I'enfer, comme des 
monSlres s'acharnanl à faire Ie malheur étemel des hommes. /I fallair lellr 
lémoigner par des aCles Ie mépris donl ils étaient dignes : iI falla;t leur lourner Ie 
dos quand on les renconlrail et refuser en route circonslance de leur adresser la 
parole. 

La mix du curé el de ses vicaires ne paraissem pas asse: éloquemes, on appela 
deux frères réco/lets à la rescousse. Celu-ci vinrenl prêcher une mission dans la 
commune et trOll\'èrent moyen de surpasser la violence et la hrutaliré de lal/gage du 
clergé de la paroisse. 

Dans Ie confessionnal, ils demandaient alLt pénilenls s'ils éraient éleclellrs et lellr 
ordonnaient de voter pour les catholiques SOIiS peil/e d'encollr;r lil/ reflls 
d'ahsolulion la fois suivanle. 

Bref, Ie clergé de Knesselaere a eu recolll's à lous les moyel/s les pllts odielLt pOllr 
s'assurer la victoire : les /zommes les plus honorahles de la commul/e 0111 Iré 
injuriés, bafoués, vilipendés par lui dU1'01I1 toltte la période électorale. Notu fl(! 

dolttons pas que nos amis ne fassent de ces grossièrelés Ie pelt de cas qu'il fa", ell 
faire. Malheureusement tout Ie monde n'a pas la même il/dépelldal/ce d't·sprit : 
heaucoup de petits électeurs ont pu se laisser effraycr par h's i",'ecri\'es passiOlurüs 
des prêtres el accorder par suite lellr vote à la liste cléricale. 

Nous demandons inslammellf à la Députatioll pt'rmclllellle de faire 111'(, enqtlhe 
sérieuse alt sujet des faits que 1101IS ven ons de rapporter et lIotam11/elll all slIjet (Ie lel 
conduite du clergé et des ahus de pOllvoir religietlx que 1/0115 \'el/oIlS dc' si.~,,(l/(·r. 

/I est évidellt que si h's a/ITorités l/'il/ten'it'III1t'1II pas éllergiqw'mc'''1 1'0111' rtprima 
ces ahus, Ie parti lihéral de\'I'a s'adresser <111.\ CllIlml>n's pOllr 80igtler 
complétement It's prêtres dl' /'arèlll' élt'ctomle, La Iiherté dt' \'Olt'. 1/0I1.'i Ie \'OYOIIS 

par dl' I/omhreux exell/ples, est cl Ct' 1'1'/\ : l/OUS 1/(' COllst'fllinms pilis IOl/glt'mps cl n' 
qlle ('et((' liherté soit foulh' aux fliecJs m'ec /'imfllldcur t'l la dt'loycllIlt clom II0llS 

VeflOI/S tI'avoir dl' si nomhrellscs flrc/I\'('S ct dt' si trisles (',w",/p/c's", 

Daarop stuurden I 0 raadsleden van Km'ssl'lart.' op 20 nuvl,.'mlx'r I X7~ l'en hril'fjt" ;",n 
de Bestendige Deputatie. waarhij lij protesteerden tcgl'n dl' IO~C1c~dc 
onrcgelmutigheden hij de verkiezingen tc Knessclare (tIat waren lil' ICS wrkMcncn 
en vicr van de vijf uungehlcvcn ruadslcden, nl. Arnolt! Ik 11 al'rt , S\,'hl'lx'n. (,hark~ 
Van Nicuwerhurgh. ROl11unus Maeyl'n~ I,.'n Chnrles Rodts), Dit hrit.'ljl', datl'nkd l\lU 

handelen over de sermOl'nl'n door lil' Paters Rel'olklh.'n gl'Prt.'l'kI, lll'blx'" wij nkl 
teruggevonden. 

Maar 's anderendaags rCl'lIs - dus op 21 Ilovl'mlwr t H7X - Sl'hrijvl'" dl'/dhk \(l 

raadsleden opnit:l1w en ditmuul uitvlll'rig nun lil' Iksll'ndigl.' l'kpllllllil' It' l klll l'll 

geven vnlgl'lllle nadert: inlkhtingl'n : 



"DE KIEZING VAN KNESSELAERE. 

On::.e inlichtingen van gisteren waren onvolledig aangaende de reclamatie, 
ingediend tegen de kiezing van Knesselaere. Het is niet alleen tegen de sermoenen 
der eerw. Paters Recolletten, dat men gereclameerd heeft. Een aental feiten, 
waervan de leugenachtigheid in het oog springt van al wie deze gemeente kent, 
wordt de algemeen geachte en beminde geestelijkheid ten laste gelegd. 

Wij denken de katholieke bevolking van Knesselaere eenen dienst te bewijzen met 
hier letterlijk de reclaam aen te halen welke medegedeeld worden door de Flandre 
Libérale, het orgaen der vrydenkers en priesterhaters. Men zal er de gewone tael 
niet in erkennen van de schijnheilige geuzen, die te Knesselaere bij hoog en laag 
beweerd hebben dat er geen questie was van politiek en dat zij geene liberalen 
waren. 

Ziehier de feiten welke de reclaam aanhaalt : 
1 0 De kiezer J. Van ... zou het bezoek ontvangen hebben van een der geestelijken 
van zijne parochie, die tot hem zou gesproken hebben als volgt: "Indien gij naar de 
stemming duift gaan of indien gij uwe stem geeft aan de liberale lijst, moet gij niet 
meer te biechten komen, ik zal U de absolutie niet meer geven. Daarenboven zal ik u 
het stuk land afnemen, dat gij in pacht hebt van juJvr. D ... ". Deze kiezer heeft 
verklaard dat die bedreigingen hem zoodanig bang hebben gemaakt dat hij van 
geheel den nacht geen oog heeft toegedaan en dat hij zich 's anderendaags naar de 
stembus niet heeft durven begeven. 

2 0 De genaamden F.S ... en A. D ... zouden zich insgelijks onthouden hebben, 
tengevolge der bedreigingen aan hen gedaan door een katholieken agent, den 
genaamde eh. R ... Deze zou hun aangezegd hebben namens hunnen eigenaar D .. 
zich naar de stembus niet te begeven, op straf van een verbod te krijgen voor de 
landen welke zij van D ... in pacht hebben. 

3e Gelijke bevelen zouden gegeven zijn aan de genaamden J. H. .. en B. D ... ; deze 
twee kiezers zouden niet gaan stemmen zijn. 

4 0 De genaamde D. D ... zou aan den kiezer E. M ... de keus gelaten hebben voor de 
katholieke lijst te stemmen, of zich te onthouden, of een briefke te maken dat moest 
vernietigd worden. Indien hij voor de liberale lijst stemde, zou men hem zijn land 
afnemen. 

5 0 Dezelfde D. D ... zou den genaamde F. S ... bedreigd hebben het huis te doen 
afbreken, bewoond door dezen laatsten (en gebouwd op den grond van D ... ). 
Daarenboven zou de eigenaar van F. S ... hem opgelegd hebben zich te onthouden. 
F. S ... zou zich aan dit dubbel bevel onderwerpen hebben. 
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Dezelfde F. S. zou te hiechten ReRaan zijn en de priester zou hem l'erwÎuÎRd hehhen 
dat hij de ahsolutie niet meer zou ontvanRen. indien hij l'oor de liheralen stemde. 

Aan de vrouw van F. S .... die zich insReiijks in den hiechtstoel had aanReboden. ZOII 

men RezeRd hehhen .' "Uw man is een der Rrootste nietdeuRers l'an het dorp: hij is 
Rekend als Iiheraal: hij moet zich naar de pastorij heRel'en om er den pastoor te 
spreken. Doet hij het niet. dan zal de heer pastoor hem l'enoolRen zoolang hij te 
Knesselaere zal zijn. 

6° Aan den genaamden D. V .. , zou men te verstaan Regel'en hebben. dat zijlle 
kinderen hunne eerste communie niet zouden mogen doen. illdien hun \'Oder zijne 
stem gaf aan de liherale lijst. 

Dit middel van hedreiginR nog niet voldoende schijnende. zou \'. door D. D ... 
hedreigd zijn Reweest, zijn pachthoeve te moeten l'erlalen. 

Het zou te lanR zijn. zeRt de Flandre Lihérale. al de feiten ,'an dien aard op ti' 
noemen. Doch in de reclaam wordt he,'estigd dat meer dan 30 kiezers bl'kell(1 
hehhen door quesliën I'an persoonlijk helang Redl1'onRen te zUn g('we('st n>or di' 
katholieken te stemmen. 

Op Reestelijk Rehied, zegt De Flandre Lil>érale, zijn Ih' misl>l'/Iikt'Il nit't ",;",1('1' 
ernstiR Reweest. Volgens de ree/aam hel>l>C'1I de gC'cSlt'IUkt'l1 ti('/' g('IIU'('1II(' "irt 
opgehouden teRelI de lihcralen te dOl/dt'f"en in dit' walgt'l;j/.:e tad/. W('Ut' "dlldaclg 
het hijzollder karakter uitmaakt da w('/sprC'!.:t'"d"t'id "IlII dt'lI "rct'/.:Io('1 ;n 0";" 
\lIaanderen. Onder alldC'1'l' zou 11/el/ er gezegd "t'hhclI. dat m('11 cldll d(' /i/l("ralc" 
door daden de I'l'rochtil/g 11/0est (OOI/l'II welk(' zU welardig zij": dlll m('" /11111 dt'Il I'/Ig 
moest loeke(,1'('11 als II/ell :(' 01l111/0('t,(, en ill allt' Of1/SlllIIdig"t'dCII IH'iger,," /"", cl"" 
'C' sprck(,l/. 

AI,ijd volgelIs dC' ree/aoll/ ('1/ clt' Flolldl'c Uhérale, wa,\' dt' SIt'''' ",lil d,." {Jtl!ilOOl' t'I! 
;ijlle ondC'1'l'cJstoors "ag lIic' wt'lspI'('/.:clld gc'IIO('g ('" "('tft mt'" t\l'('(' P,lIas 
Re('ollellC'1I (('I' hulp g('l'Ot'/l('II. Ik:/' zOlult'1l hCf middc'l gt"'ol!dt'II //('''').{'I/ om "('1 

geweld CI/ de Imlfalift'i( 1'lII/ dt' gct's((,/ijkt'1I dt'r I'II1'o('hit' nog ft' m·('I'I/'(:O<·Il. 

111 dell Mc('II(s/oel zoudell zij gt'l'rallgd /It'/1"1'1I ,1eI1I dl' hic'('",di"g,." ol z~i A;i(':('r.x 
ware" CII IIuII I>cI'olt'1I 111'1>/>1'1/ 1'001' d(' kafholit'kt'l/ 1(' A it':,'" , lIP SIr,,! "cm cI('" 
I'o/gel/c/el/ kccr dt' ah.\'Oluri(' g('H't'igt'l'd ft' \\'ordel/, 

/( 01'(011/, l'o/gCl/S cic r('e/aall/ el/ cic Flol/dn' I.il>«'talf, :(111 d(' .t:('('slf'lUAht'it/ \'tlll 

/( I/('.ucla/'(' harc (oc\'IIwll, gel//lII/('1/ hel>l>('1/ fol dt' S('/hlllda/ig,~/(, ",id,/('/('", 1'''' IIc
zcgepraal (t' hl'ko11/l'l/. Ot' IIduhl/clf·.\·f,' /,,'1'.\"(11/1'1/ dl'l' gC'II/f'(,III!' :(llId('II 1/'-"1' 1/(' 

priI'Sf,'r.\·/Jt'lc('tligd, gt'la.\'fl'rtl ('1/ (/llI/g('I'IIII"1/ :~il/, g"c!III'f'IlII!' ,t:C'hui I/C'II AiC',\.\m)11. 



De reclaam. ondersteund door de Flandre Libérale, vraagt dat de Bestendige 
Deputatie een onder::.oek zou inspannen over al de aangehaalde feiten en vooral 
over diegene welke de geestelijkheid worden ten laste gelegd. 

Ziedaar den korten inhoud van een stuk, dat in grofheid en onbetamelijke 
uitdrukkingen jegens de geestelijkheid niet moet onderdoen voor de schriften der 
geu::.en,jrancmaçol1s en priesterhaters van Brussel, Ant'vl'erpen en Gent. 

Wij denken er kort recht over te doen met dit hatelijk schrift over te leveren aan de 
l'eronmoaardiging der eerlijke en godsdienstige bevolking van Knesselare, welke het 
best in staat is te oordeelen over de waarde der grove beschuldigingen, welke de 
geestelijkheid naar het hoofd worden geworpen, door mannen die vóór de kiezing 
beweerden, dat er geene politieke belangen in 't spel waren. 

De taal der reclaam, zeggen wij, wordt niet gevoerd door katholieken, noch zelfs 
door gematigde liberalen; men moet geus en geus in de ziel zijn, om zulk eene taal 
te schrijven en de eer te verdienen zijn geschrijf op de eerste bladzijde der Flandre 
Libérale te zien prijken. Dit geuzenorgaan, dat eens verklaard heeft dat het doel der 
liberalen niet anders is dan zielen aan de Kerk te ontrooven, weet heel goed aan 
wien het zijne bescherming verleent. 

De Knesselaarsche geuzen vragen een onderzoek, lezers van Knesselare; en weet gij 
waarover ? Over eenige punten van bedreiging, waarvan zij de katholieken 
beschuldigen, wel wetende dat zij er zelven plichtig aan zijn, maar vooral over de 
daden der geestelijkheid en OVER HET GEHEIM DER BIECHT! 

Eenige personen, waarvan de zedelijkheid en het gedrag alles behalve voorbeeldig 
zijn, schamen zich niet aan de kopstukken te gaan verklaren dat de priesters en 
paters hen bedreigd hebben met eene weigering van absolutie. 

Wij moeten doen opmerken dat zulke bedreiging ongerijmd zou zijn, daar zij, met 
het geheim der stemming, geheel en al haar doel moet missen. 

Onze Knesselaarsche geuzen, die vóór de kiezing, bij sommige katholieken, hemel 
en aarde bewogen om te doen gelooven dat zij niet liberaal waren, terwijl zij 
steunden op de medewerking der Gentsche geuzen, gaan bij den uitslag van de 
kiezing met den eersten slag zóó verre, dat zij de gematigde liberalen verre vooruit 
zijn en een onderzoek vragen over het geheim van den biechtstoel. 

Dit onderzoek wordt nog door de bestaande wetten niet toegelaten, maar dat onze 
Knesselaarsche Kulturkampfers geduld hebben! Hunne partijgenooten Gob/et en 
Pau/ Janson zijn daar en zullen weldra aan de Kamers voorstellen in hun belang 
eene wet te maken, waarbij de priester, aangeklaagd door een en Knesselaarsc!lell 
schuim/Doper, in rechte zal kunnen vervolgd worden, voor de woorden welke zulk 
een persoon, natuurlijk zonder getuigen, hun beschuldigt in den biechtstoel te 
hebben uitgesproken (70). 
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Ziehier het antwoord aan de bestendige deputatie gezonden. op de reclaam 
ingediend tegen de gemeentekiezing van Knesselare. Dit antwoord. waarvan de 
kalme en bezadigde toon grootelijks afsteekt bij de bewoordingen waarin de 
reclaam is opgesteld. is onderteekend door de zes nieuwe gekozene katholieke 
kandidaten. alsook door al de aangeblevene gemeenteraadsleden. behalve ééne 
uitzondering (71 ). Het stuk luidt als volgt: 

Aan de heeren Voorzitter en leden der Beslendige Depulalie der 
Provincie OOSI-Vlaanderen. 

Mijnheeren, 
Grool was in Knesselare de verwondering, loen wellllge dagen 110 de 
gemeentekiezing, de O\'e,.mnnen partij het gerucht \'erspreidde dal tegell deze ulle 
redaam zou ingediend worden; maar nog grooter was de algemeellt' 
veronnmardiging, wanneer door de daghladen de inhoud \'an dat sllik 'H'rd 
medegedeeld. Ons eerste gevoelen was eene diepe verachlillg \'oor de ,mlgt."lijkt." 
taal en de leugenachtige feiten welke hel bevatte; ook beslolen wij ons niet te ",il/ell 
vernederen, met deze uitdaging op te rapen; maar aangezien de rllclllhaarheid aan 
dit stuk gegeven, de pogingen gedaan om den eerbied \'Oor onze geestelijke" Ie 
verminderen, de neiging om het gezag der achthaarste inwo"ers hij de kiezt'rs t."" 

ingezetenen te krenken, hebhen wij ons, in weerwil ,'an onzen afkeer. \'('rpliclrr 
gevonden, ons tegen het voormeld stuk te verzetten. 

Er wordt eerst gesproken ,'on sermoent'n door de //{'r('n pastoor en o"daptlstoors 
gepredikt en in welke de liherale partij met scheldwool'de" ZcJlI O\wla(/(,f/ ZIJ", "'ij 
mogen u verzekeren, Mijnharen, dat de zoogezegdc' walge/Uh' tal.ll hia "it't tt' 
hooren is geweest. Van de gel1/ec'ntekiezing is in dc'" pI'('diksloel IIin gc'sprokt'II ('11 

wordt er soms gehandl'ld ,'clII Iml'geI'II)kc' rc'('''/(''' c'" plic"tc'II. "c't IJ sit'clus als 
uitlegging mn (/e leering dl'/' 1/, Kak C'II wij //('h/)('n c'l' "i('IS bC'rispt'lijks ill 
gevondell. 

Aangaande de zending, wrikt' I1IC'II 11/'\I'('('rt opzc'ttrlljk grgc"'c'" It' zij", It'r 
gelegenheid (/('1' gel1/c'el/lekiezil/g, it'dc'l'ec'l/ wC'c'l ";('1' dat \'(UI rt'rtijds dt'II 20 
OCloher, Ier gC'/egc'"ht'id dc'r gc'dllri.r.:(' alll/hiddil/g, dk joo,. ('C'IIt' zr'"dill": d/hja 
plaals had; en wij wc'lc'n lIiel dal ill dl' .'>e""/(I('II('II da C't"'\\'. 1'1', Recollt'1I('II Uil 

woord van kic'zillg of \'all plic"'c'II dt'" ki('zl'''S mc'ldillg is gC'",clllkt, 

Wal dm "h'chISlot'! aclllgaal, lalc'II w(i (Jall dl' ";I\';lIdas dc' \'c'rcmlWoorJdljAhf'i(' 
IIIUlm',. \,c'rdic",s(,/s, wt'!ke jll d(' gt'I1/('('l/Ic' "'t'l algt''''('C'IIt' \'('I'ofll\\'I'c,r,Ii.t:'"g 
ollt\'allgell Zijll gl'wordclI, 

Op cJe (wllgl'klaagt/e' t/(Joc/:akt'II 11/c'c'IIc'" wU "t'( \'olgt'"dc' "fIIWO()!'(/ tt' " .... t:f'II g('\'t'II.' 

IO/Je zaak \'(11/ J. rail P ... is ('('11(' ollgl,,.Umd"f'ici c'II ,','" IIjn'j"c/sd. clcu \~", It'dt'r clif' 
dc'zCII kt'IIl, lIls ht'loc"dijk oal/:;c'II 1I'0rdl, 



2 ° De heer Charles Rodts beweert den kiezer F. Strobbe noch gesproken noch 
ge::ien te hebben. 

3° De::elfde heer Rodts is bereid op eed te bevestigen dat hij den genaamden A. D. 
R ... op gemelde wijze niet gesproken heeft . 

.j ° Wat aangaat den kie::er Fr. H. .. weten wij van goede bron dat de heer Wille bij 
pachters van den heer De Seille gezegd heeft, dat hij goeden vriend was van hunnen 
eigenaar, dat hij er een brief van bezat (welken hij niet getoond heeft), bijgevolg 
denken wij deze reclaam even weinig gegrond als de voormelde. 

5° Nopens de zaak van B.o. P ... hebben wij hOOl'en zeggen, dat heeren van Gent 
hem aangeraden hebben, zich met geen politiek te bemoeien. 

6° Aan E. M ... zijn geene bedreigingen gedaan en hij is gaan kiezen. 

7° Wat den kiezer F. Strobbe aangaat, hebben wij vernomen dat D. D ... , vreemd aan 
onze gemeente en wiens politiek wij niet kennen, bij hem langs geweest is en wat zij 
verteld hebben weten wij niet. De heer De Jaeger beweert aan dezen kiezer geen 
woord gesproken te hebben en tot bewijs is zijne vrouw, onpasselijk zijnde, eenige 
dagen na de kiezing, bij dezen laatsten (72) gekomen en heeft gezegd dat, indien hij 
haren man was komen spreken, deze wel voor hem zou gekozen hebben. 

8° Aangaande D. V. L. .. kennen wij te wel den eerw. heer Pastoor om te gelooven, 
dat hij zich in zake van eerste communie door invloed zou laten bewilligen. Voor de 
bedreigingen aan den heer De Jaeger toegeschreven, loochent deze stellig alle 
verantwoordelijkheid. Wat die 39 kiezers betreft wiens naam niet gemeld is, zijn wij 
met vertrouwen bereid op alle bijzondere aanduidingen te antwoorden. Van de 
geldelijke beloften gedaan aan Ch. D ... weten wij niets; alleenlijk weten wij dat deze 
naar de stemming is gekomen. 

Uit dit alles, Mijnheeren, kunt gij besluiten dat de aangeklaagde daadzaken 
ontbloot zijn van allen schijn van waarheid en wij hebben het volle vertrouwen dat 
gij, in het uitspreken over de kiezing, de valsche aanklacht naar waarde zult weten 
te schatten. 

Knesselare, 21 November 1878. 
Arn.Bellaert, schepen 
Ch. Van Nieuwenburg, raadslid 
Roman. Maeyens, raadslid 
Ch. Rodts 

Dr. D Jaeger, 
Ferd. Matthijs, 
P. Van Den Kerckhove, 
E. De Craemer, 
F. De Coster, 

gekozene 
gekozene 
gekozene 
gekozene 
p,ekozene (13) 
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Het volgende stuk is door den heer burgemeester Wille van Knesselare aan den heer 
Gouverneur gezonden: 

Mijnheer de GO/I\'erneur; 
Door de daghladen vernomen hehhende dat onze hetllÏf!,ing tegen de 
gemeentekiezingen van Knesselare, door een schrift leugenachtig gemaakt is. 
ver:oeken wij, Mijnheer de Gouverneur, enkellijk voor alle allIwoord aan :ulk eene 
grove leugentaal, van uwe onpartijdigheid en uwe goedwilligheid. een Iwuv,keurif!, 
onderzoek te wil/en inrichten, hinnen de gemeente nopens on:e kie:inf!,en. Wij 
verklaren voor echt waar al de daaden door ons aangehaald. 

De Burgemeester, 
A. Wil/t'. 

De heer gouverneur en de bestendige deputatie zouden thans te kiezen hebben 
tusschen de bevestigingen van den heer burgemeester van Knesselare. alleen. en die 
van de zes nieuwgekozenen en vier der aangeblevene raadsleden op vijf. 

Maar. .. er is ne maar bij. Wij vernemen dat de bestendige deputatie zaterdag 
uitspraak heeft gedaan en de kiezing van Knesselare geldig heeft verklaard! De brief 
van den heer burgemeester is dus niets anders dan ... vijgen na Passchen (sic !) !". 

Bovenstaande tekst is een hoerageschreeuw van de katholieken. na de goedkeuring 
van de verkiezingen door de Bestendige Deputatie. Daarmee was de laak voorlopig 
gesloten. Burgemeester Wille stond tegenover een totaal vijandige gel1leenter.tad ... 

Een volgende verkiezing zou plaats hebben op ot fehruari 187Q. ditmaal sk\.'hts voor 
drie raadsleden. Nu gaf burgemeester Wille een kiesmanifest uit. eigenlijk <lIs 
antwoord op dat van de katholieken bij de voorgmmde verkiezingen en op hun latl're 
verdachtmakingen. Ilij is dezelfde gehleven, komt trouw lijn godsdienstplichll'n na. 
weet politiek en godsdienst gescheiden te houden. maar staat tn\.'h "lIl'en. in l'l'n 
hopeloos verloren positie. Zijn tegenstanders. dil' nochtans nic.,t gndsdienstigl'r nndl 
rechtzinniger zijn dun hij, hehhl'n hlijkhaar op de goede bart gewed. Het is l'l'htl'r 
juist onder de vlag van godsdienst en l'hristl'lijk onderwijs dat lij hl'm lullen 
nekken. lIij wist hlijkhaar niet de juiste hc.'naming op hl't gl'pllste moml'nl h.' kiC/cn. 

Ilier volgt zijn manifest "DE WAARIIEID" : 

Ik Wuurlwiel 

Kicl,crs. 

Set/erl \,('rschl'icl('" jare" lI'as (/11:1' (1(''''('('1/1(' ruSli.~ c'" \'I"('('d:lIl111/ g('\\'III,/f'"II, f'"11 elf'" 
sloffelijke e" :ecle/ijk/' he/clI/ge" da g(,,,,/'('I/I(' lI·iad('" "(':(ll~t:d IClI .Ic" "I.t:(II/f'"f'"IIf'" 

'·Olcltwllillg. Waarom IIU dclll clit' /It'l'igf schoUi"g, lI'IIcU""," dil' hn'ig(" "'II.ÜIIg, 

waarom clit, hc'ln'/O·clIslI'(,(,,.clig(· IlI'isl ." Omdlll gi; UI\" \'('''sIIIIIe/, hrl (",1<''''',(' ,kr! clell 
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God in u geschonken heeft, niet raadpleegd, niet gebruikt ofwel niet moogt bijstellen 
door vrees of drukkingen op uwen vrijen wil. Ja het enhvest heeft klaar bewezen 
welke oneerlijke drukking, welke oneerlijke en onwettige middelen op het 
kie::.ers-korps gepleegd zijn geweest. Onze tegenstrevers, of om beter te zeggen onze 
l'ijanden hebben, om te winnen, voor uwe oogen het liberaal spook doen zweven, ja 
den godsdienst zelf in het spel gezet. 
Ik 'Taag het u, en wel bijzonderlijk aan al de raadsheeren, die met mij gezeteld 
hebben, indien er ooit een enkel politieke Mist in de beraadslagingen heeft plaats 
gehad, indien er ooit eene politieke daadzaak in de gemeente door ons is 
daargesteld geworden: wij lieten elk in zijn wezen en nooit heeft er spraak geweest 
in onze zittingen van liberaal of klerikaal. Wij hebben onafhankelijk bestuurd buiten 
alle politieke gezindheid enkellijk de intresten der gemeente waarnemende. 
Wat den godsdienst aangaat; op dat punt gaan wij voor niemand achteruit; eerbied 
voor den godsdienst die wij uitoefenen, eerbied voor onze geestelijke overheid, 
daaraan zijn wij nooit te kort gebleven, mijn publiek leven is daar voor u te 
ant.'.'oorden. 
Wij hebben waarlijk ven,vonderd en veronMeerdigd geweest over het leugenachtig 
en verachtelijk manifest door onze tegenstrevers voor de eerste kiezing gezonden: 
Vooreerst, iets dat ongehoord is, onze tegenstrevers moeten honderd jaren achteruit 
gaan om ons te bevechten, om u te doen verschrikken door akelige tijden voor uwe 
oogen te doen zweven; dat verdient geen anMoord. Neen wij zijn geene geuzen, 
neen wij zijn geene schijnheiligen, neen WIJ zijn geene dutsen (gij hebt het 
ondervonden), zooals gij het dUift aanhalen, daar protesteeren wij tegen. Ik daag u 
uit, valsche beschuldigers, wat weet gij van mijn bestuur te zeggen, wat weet gij van 
mijn gedrag te zeggen, wat weet gij van mijnen godsdienst te zeggen ? Ik herhaal 
het, eerbied en achting voor de geestelijke overheden, dat hebt gij altijd bij mij 
gevonden. Ja, ik herinner mij nog dien schoonen dag, op welken ik de eer had onzen 
geestelijken herder te ontvangen; de aanspraak, welke ik hem deed, verhopende van 
in hem eenen vredelievenden, eenen verdraagzamen heer te vinden, ja. Ik herinner 
mij nog mijne samenspraak, toen ik met hem de straten doortrok tot in de kerk, 
wanneer ik hem deed opmerken, dat onder al de bevlagde en versierde huizen er 
zich geene enkele uitzondering bevond, om te doen uitschijnen hoezeer den eerbied 
voor de geestelijken alhier was. Ja, ik dUif het wel zeggen, met dien achtbaren heer 
heb ik niets anders dan vriendelijke betrekkingen gehad. Maar het was te veel. 
mijne vijanden konden dat niet verdragen, zij besloten die aankomende vriendschap 
te dwarsboomen; mijne stappen wierden bewaakt, een jaloersch oog benijdde mij, 
en zijne vergiftige stralen moesten tot in de pastorij eene weerkaatsing hebben; 
laster en leuf?entaal wierden verspreid en kost dat kost men wilde met f?eweld eene 
hinderpaal tusschen beide overheden stellen; de olijftak van vrede en overeenkomst 
moest met de voeten f?etrapeld worden. Daar was hun plan, hun eenif? plan die zij 
werkstellif? wilden maken. 
Men spreekt ook van eene bruf?, die enkel voor éénen persoon zou f?elef?d worden: 
waarom dien persoon niet noemen, waarrJnz /liet rechtuit zef?gen dat het mijnen 
onkel gold; maar neen, altijd dezelfde, altijd /Jachten de gordijn [oeren; zijt teil 
minste openhartig, want de openhartif!,heid is ee/le deuf?d, f?ij die zoo hoog op uwe 
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deugden roemt. Ah ! gij zijt de vader van dat kind niet; wij hehhen reeds twee 
petitiën naar de Kamers gezonden om eene hrug te hekomen niet voor mijn onkel, 
maar om gelegd te worden op de hest geschikte plaats die ::al, alleenlijk, aangeduid 
worden door de deskundige overheden. Wij doen geen ijdele helaften, gelijk gij, om 
kiezers van die streek aan te winnen; maar wij zeggen U dat wij krachtdadig ::ul/en 
medewerken om eene nieuwe hrug te hekomen t'elkens genoegen. 
Gij zijt nog min den vader van dat ander kind die ik de kerk ::alnoemen. Gij ::egl, de 
geu::en zouden ook eene nieuwe kerk wil/en hehhen; dat woord geus doel gij op eene 
hijzondere wijs in de ooren der kie::ers klinken. Gij maakt er u een wapen \'an mn 
verachting. Ja ik heken het, ik hen den eersten die eene nieuwe kerk gevraagd heb 
en ten dien titel zou ik wel geus wil/en ::ijn, ja ik ::ou er fier over ::ijn een tempel lOt 
Gods glorie te mogen opbouwen. Wilt gij nu eens weten wie al die gelcen ::ijn die 
eene nieuwe kerk wil/en : waren tegenwoordig de heeren Wille, Burgemeesler, 
voor::itter, Bultynck, Bel/aert, schepenen en al de andere raadsheeren die met 
eenparige stemmen mijnen voorstel goedgekeurd hehhen om eene nieuwe kerk te 
houwen; schoone compagnie geu::en nieT waar die den Godsdienst wil/en ,'erheffen. 
Gij spreekt ook over onze hlauwe wegwij::ers en lantaamstaken; eh wel! u'iJt gij 
eens het nieuw hegijnhof gaan he::ichtigen daar ::ult gij al de lantaarnstaken in het 
blauw gevelfd zien; dat hlauw kouleur aangenomen door de hegijnell schokl ill de 
oogen van onze groote heeren! is dat waarlijk lIiet belachelijk. Fen/ers spreekt gij 
ook mn kalseisteenen ; ah ! de kalseisteenen ! dat kali oll::en grooten heer lIiet 
verteiren ; zij willen spreken over ollze \'oetpadden langs de IllIi::en ell waarom ",ij 
de nieuwe horduuren tot op het dorp niet geplaatst hehhen. ,Hijne alllwoord ::al kort 
zijn: enkelijk omdat wij nieT meer geld heschikhaar hadden; aan mij/l(' raadshaell 
heh ik gezegd, ik wil niet verder springelI als dat mijll stok la lig is, alle jan'" u'al 
verder, op die wijze zul/eli wU er ook komen zonder schuld te lIIak,'" op de 
gemeente, en zij durven dat ophalell als een feit ,'all partUdigllt'id ! 
Wat het onderwijs aangaat de Gemeente helft al/es mogelijk hijgt'drag('" om "('101' 

de hoogte te plaatsen, waar het 1/11 tot stand gekomclI is ,'oor het algemt'ell 1I't'/::ijl/. 
liet veranderen van tarit1 voor h(·t verhetercn cl('/' stratC'1I ('1/ u'cualoopt'll is ft,(,cls 
door de Bestendige Deputatie goedgekeurd en :al "ccs jaar eI(' ('('nl(' tOt'pa.uillg 
vinden. . 
Nooit is er spraak geweest van eell palds I'all 50,000 fr, l>i'lIlt'1I d(' gcm('ente It' 
houwen, dat is e('l/e echte lastertaal, gij liegt ('1/ gU 11'('('[ dal gij liegl, De PO/1/illg('II 
der f?emeellte hehhen Ilooit v('l'kwisl gewon/clI, ('11 ga Wt't'1 "ft ook, ik lu'h :(' 
krachtdadig moetelI ,'erdec!ig('/1 tegell ol/gellOord(' aJ7o(lc"cl/ingt'lI. 
Gij, mijne harc!nekkige legenstr(','('rs, ik dw! "('t 11 :eggell, gij die ('('1/ strooi iu ,,('( 
(Jog \'all uwen hroec!t'r ziet, ik :('g hc'I ti ,'oO/waar ill de lill'(' slc('kr ('t'" 1)Cllk. 
Waarom dali kiezers, 11/oet gij 11/1 "l'l'('md('lillgcII :oekell om 1111'('1/ ralld 1(' rom/('u 
om u te heslurell, en dat mCJl/II('II :olldcr hckll'aamht'id, sehia ol/gd('ad, IIIUlI/t'II 
naam slechls kllllllel/(/e t('ekt'I/('1I ? \ ïllclt gij dclII gC('I/(' jOllgt'IIS \'(111 KII(',\','w/cI('f(' 
meer waar gU he/.:woamhcid ill ziel, \I'cwr l>Iilll dali IIW gt':(/I/d (lordu/, 111" ,~t':o"d 
"('rslcllld ? "eh/n'l/ wij dali v(Jor /lW(' oog!'11 g('('l/(' litd,\' "(11/ akt'I/(t'l/is 1I/('a :> 
Verf?eef mU e('l/ kll'Î1I achtC'ruit:icht .' 
() ! ja I1/cl cel/ dicl'hewogell hart, h('l'il/lI('r ik lilt)' I/og dlll IIt1(lcl/(ll1(~ jac/I" /8·17. 
scl!rihC'rwckkclld jaar waar /lOl/g('1"sl/(/od ('11 dood dr' slrel(('11 ,'clII A'I/c's,w'/"I''' 

doorwandelc/('I/, ja alsc/all l//lel ik I/(/g 1'1'11 dlwrhan'l/ "lId,'1' di,' :/)"t' II/t'c/t'I(ic/r'ndc' 
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hand uitreikte tot de behoeftigen, een vader die kloekmoedig, als een soldaat op het 
slagveld, op de bres is gesprongen en zijn leven voor u Knesselaars volk heeft ten 
beste gegeven. Ik ben )'oor u geenen vreemdeling; ik ben den afstammeling van dat 
slagtoffer, bereid zijn voetstappen na te volgen, want ik bemin mijne geboorteplaats 
waaruit mijne vijanden mij zouden willen ve/jagen. 
Aan 11 dus, verstandige kiezers, vragen wij onze plaats te mogen behouden in den 
Gemeenteraad waar wij altijd met eer en rechtvaardigheid gezeteld hebben als 
onafhankelijke burgers. Wij vragen van u vrede, rust en overeenkomst en wij zIjn 
bereid de verbroedering te bekrachtigen, om den bloeienden toestand der Gemeente 
te bewaren. 
Inderdaad van het begin van ons Bestuur is het octrooi der gemeente onophoudelijk 
verminderd alhoewel er vele kostelijke en nuttige werken verricht zijn die gij allen 
kent en die aan de gemeente een geheel ander uitzicht hebben gegeven. 
In het jaar 1859 was het Gemeente-octrooi ........ .fr. 8,500 
In het jaar 1878 is het Gemeente-octrooi ......... fr. 3,038 

Min . .... . fr. 5,462 

Het batig slot der Gemeenterekening is omtrent ........ . fr. 18,000 
dus vijf duizend vier honderd twee en zestig franks min dat de belastingschuldige 's 
jaars betalen en geld in de kas, sedert de aankomst van het tegenwoordig Bestuur. 
Dat zijn wel onweerlegbare cijfers, die den bloeienden toestand der Gemeente klaar 
vast stellen. Kiest dus gerust en zonder vrees voor ons; gij zult de erkentenis van 
alle welpeinzende menschen mede dragen - en onzen bijzonderen iever aanspooren 
voor de stoffelijke en zedelijke belangen der Gemeente te behartigen. 

A. WILLE 
J. Bockaert 
2. De Grave 

3. Wille 
} Candidaten 

GEMEENTE KNESSELAERE 

Kiezing van 4 Februari 1879. 

iA 

n 
1 1 BOCKAERT. 
2 2 DE GRAVE. 
3 3 WILLE 
4 
5 
6 

Kiezers past op, er is geen bijzonder teeken in het vierkant, gij moet achter iedere 
naam een kruiske zetten. 

Gent, drukk. C. Annoot-Braeckman. 
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Als reactie op dit manifest verspreiden de katholieken kon daarop een pamflet onder 
de titel "ANTWOORD AAN DE WAARHEID". Hierin reageren zij l..eer heftig op 
wat Wille schreef, niet alleen omtrent de tegenstelling katholiek-liberaal. maar ook 
omtrent politieke knelpunten van toen, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis 
(74), de aanleg van een brug over het kanaal in Hoekestraat, de plannen voor de 
bouw van een nieuwe kerk (75), de kleuren van de wegwijzers en lantaarnpalen, de 
borduren op het Dorp, enz ... 

Het wederwoord van de katholieken liet niet lang op zich wachten: 

Antwoord aan de Waarheid! 
Kiezers! 

Hebt gij de Waarheid gelezen? Hebt gij niet gezien wat de oor;aak is \'(/11 al den 
twist op onze gemeente? "t Is omdat gij, Kie;ers, IIW \'erstand lIiet gebruikt. Een 
schoon complimentje waarlijk, vall iemand die uwe stem komt afbedelen, MeellI die 

heer misschien dat hij al/een verstand heeft? 
Dat gij uw verstand niet gebruikt is. l'Olgens de Waarheid. klaar gebleken /lil "el 
enJ...west; maar de Waarheid :egt ww het ellkwest :00 weiTlig mogelijk, /lit \TeeS \'(1Il 

haren neus WJorbij te klappen. e/l :ij heeft geen onge/ijk. ;wijge" is goud u'aard, 
De Waarheid zegl dat er nooit \'0/1 gee" politiek ,rwsprokeIl wordl ill d~" 
gemeenteraad, Dat is gemakkelijk om verstaan, Liheraal eTl kl<'l'iJwal komel/ daal' 
weinig te pas ell wat :ouden twee of drie lihera/c'TI i" e('TI"TI mad \'(ll/ 1I('gell IC'd('1I 
gaan \'Oorstellen ? Zij wetel/ wel dat :ij C'f' I/iels k/ll/IIC" , maar ;(' 17/0('S(('1I C('" ... dl.' 

meerdC'f'heid hebhen ? 
De Waarheid, e\'el/ als de fa11/(,/lse re'c/aam legc'l/ dl' kit';;",\!., is door f(" mclll 

ondertl'ek('lId, Ihe mali spreekl lell 1'(}(Jrdec!e I'clII :ijll ('igc'" aI/Uil, NcIllIl'('lljks "ufl 
hij eel/igen kel'l'e" WIJ gc':cid of 'I \1'Ordl clllA' clal dl' klok Slclcll, IA' /lc'TI ;11.'1 c'Il IA' 
hef/ :00, Wat verschil/eli helll :ijl/C' Iwee 11/ecleko"d;clalc'" ? IIlj h('(1t tI' n·c'd.'i clI'(i 
Ol'l'I' hoo/'(/ geworpclI C'I/ dc Il\'c'c' clie he'11/ m'c'rh/ijn'l/ :UI/ hc'''' OIll'C'I'sc"iII;g : 

Als hij muur gt.·kOll·11 wordt! 

Ik. :C'~I tic scl/l'Uw'" cle WAARII!:"II>. !>c'fI de' l'I'icfld I'al/ elc' pasloors, 
'I Is :C'kC'r lIil l'ricllc!,\T/w/) 1'00" dc' pllstOO/'S dell hU hCII in :ijm' I'c'd,wIII "('tft 
heschuldigd ,'clII ill clCII prcekstoel c'Cl/c' o,,!>csc!/t!/k '11111 tc' 1'(1('/,(''': " ;s ("'~ U;I 

\'riC'l/clsclwJ> 1'(101' cic plIsloors dal hij c'CI/ OIlc!t'I';Oc'k 1/1'('11 gCI'rtlclgd (l\'c'" "t'l gd,à", 
I'CIII dCI/ hit'cl/ISloe/ " '1 Is oll/dlll I/U :11 Ik ('11 gOc'dcl/ 1'/';c'lId ;s me"~ eI(' flt/SIOf'''''\ dell 111) 
IC' KI/esse/elrc cic olltleI'J/c'lIl1illg gC'II;t'1 I'all dl' gC'/I:CllkoPSIIIUt'" u;f (i('"" ('I' c!,lf h~i 
1'C'rtictiigd wordl door tic' Flllllelrc Uh,.,."I", I/CI I/c'l'igSIt' gC'II:t'IIb1"cI \',1II Ih'llclllcl .' 
Gij :iC'1 wcl, I\i(':('rs, clal I1'U I/iclllootlig "(,/)/)1'1/ 11I1II"('I'II,;a,"' IIdll('l'"illc' gel,""·'" 
OIl:C (C'gc'flslrn'c'" Ic hcslrUc/"I/, Maar \I'/lal'oll/ \,(,,.10(1('1/(',,, IlIj d(' ,I:(',\-dll('.klll.'\ \\111 

01'('" lumc!e,.t/ jaar? Omclal I/ij l1'('el dal hc( de hislor;(' is \',m clt'/lc,,.,i) 11'.1111'1/.111 hh 
/(IC'I>('I/(Iorl. I/('hl gij /iel'c'r dc' hislor;e 1',111 01'1'1' I/ol/dc'rc/ '\'f'~t'" :' /Valt" .1.111 ,Ii(' \"', 
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de bedevaart naar Oostakker op den 2den Sinxendag. 't Waren ook de partijmannen 
rail den schrijver der Waarheid die er zich hebben onderscheiden. 
De liberalen van Knesselare zijn geen dutsen, zegt de Waarheid. Parbleu ! Wij 
weten het wel; zij hebben de felste geuzen beschaamd gemaakt, met hun vrij 
onder::.oek van preekstoel en biechtstoel; zij hebben het getoond met in Juni den 
triomph der geuzen te vieren en naar Gent te loopen met een blauw lintje in hun 
knopgat. 
De Waarheid daagt ons uit te zeggen .vat wij van het bestuur der gemeente weten. 
Dat hebben wij gezegd in ons eerste manifest en wat wij gezegd hebben houden wij 
staande. Den naam van valsche beschuldigers verdienen wij niet. De schrijver der 
Waarheid beschuldigt ons van zijne eigene gebreken, want nauwelijks is het verwijt 
gedaan, of hij komt met eene nieuwe beschuldiging voor den dag : 't zijn de 
Katholieken die hem zoo gauw de vriendschap der geestelijken hebben doen 
verliezen! 
Waar heeft hij dat vernomen? Hij beweert dat zij dat moeten gedaan hebben uit 
jaloersheid. Hoe verbrandt dat woord hem de lippen niet? Wij zouden jaloersch 
zijn ! Maar wat hebben wij hem te benijden ? Zijn gewin of zijne achting ? 
Voorzeker niet, maar wat dan? Misschien zijne buis van October? Waarom zijn wij 
jaloersch ? Wij zullen de inwoners laten oordeelen wie den naam van jaloerschaart 
verdient. 
Wat wij van de brug gezeid hebben, herhalen wij : indien het mogelijk is deze tot 
stand te brengen, zullen wij handelen volgens het algemeen nut en niet in het 
voordeel van den eenen of anderen persoon. Wie heeft er van eenen onkel 
gesproken? Wij niet maar de schrijver der Waarheid zelven. Hier komt het 
spreekwoord goed te pas: die niet besn ... en is moet zijn neus niet vagen. 
Wij herhalen nog : wie katholiek is van gedacht en liberaal van politiek; wie 
tempels voor God wil bouwen en er noch preekstoel noch biechtstoel in wilt, is 
tegenstrijdig met zichzelven, zij zijn ofwel schijnheiligen ofwel misleide dutsen die 
zoo handelen. 
Zijn de wegwijzers in het begijnhof blauw, daar hebben wij ons niet mee te moeien. 
Doch wij weten wel dat de begijnen die daags na de kiezing niet hebben doen 
blauwverwen. 
Wij keuren de borduren op het dorp niet af maar wij vragen alleenlijk waar de 
eerste en de schoonste geplaatst zijn. /-Iet bouwen van het gemeentehuis, WaalTan 
de Waarheid spreekt, moest na onderzoek 50.000 ji"ancs kosten. Maar als ge dan 
toch de Waarheid wilt zeggen, zeg dan eens waarom gij het voorstel geweigerd hebt 
van hem die het zonder kosten behoorlUk wilde schikken en vermeerderen. Zou het 
U misschien niet gelijk zijn wie er woont, in het gemeentehuis? 
De verdraaide Waarheid zegt dat men geen vreemdelingen moet zoeken om den 
raad te vormen. Er zijn jongens van Knesselare genoeg die geleerd en bekwaam 
zijn. Verstaat gij dat, jongen van Aalter en gij, jongen van Ursel, die nevens hem 0IJ 

de lijst staat. 
Op de liberale lUst van October stonden zes namen; van die zes waren er vier 
vreemdelingen en twee geleerde Knesselaarsche jongel1.L WaarrJnI hee.fi men twee 
van die vreemdelingen en een van die geleerde Knesselaarsche jongens 
achtergelaten. 
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Dus kiezers, Rij m(}of?t niet alleen w}()r de katholieken niet kiezen, maar m/Rens de 
Waarheid moet Rij ook nOf? twee \'an de drij IilJerale kandidaten laten ,'allen. Blijft 
dus nOf? de schrijver van de Waarheid; hij ALLEEN en 't is f?enoef? Hoe ,'indt Rij 
die verwaandheid? 
Eindelijk doet hij, diell f?ij ill Octoher aff?ekozen heht, de dooden verrijzen om hem 
ter hulp te komen. Wij ook, wij zijn voor dien achtharen overledene met innigel/ 
eerhied hezield; wij erkennen zijne onschathare diensten en zijne zelfopoffering. 
Doch het kost ons niets den \'ader naar ,'erdiensten te [oven en del/ zoon te 
hestrijden, die zoo weinig aan zijnen \'ader f?elijkt. De \'Oder hood hulp en troost 
waar hij gevraaf?d werd; maar ongevraaf?d zou hij nooit zijne diensten aangehodel/ 
hehhen; hij wist te f?oed wat hij aan de waardigheid \'On zijn ambt ,'erse/III/digd 
was. 
Wat het octrooi hetreft, wij h1ijven hardnekkig hij ons gedacht. dat het nog "eel te 
f?root is in aanzien van den voorspoed der f?emeente en de oplJrengst \'all hel 
gemeente-fonds. 
Ziedaar nu geheel de zoof?ezef?de waarheid weerlef?d en healllwoord ! H 'al slaal er 
nu zooal in dat fameus hlaadje ? 
1 0 Dat de kiezers dommerikken en slm'ell zijn, die hlln verstal/d I/iel kllllllel/ of ni("t 
mOf?en f?ehruiken ! 
2 0 Dat twee liherale kandidaten \'an de drij niet mogen gekozen wordt'n, omddt zij 
te Knesselare niet gehoren zijn. 
3 0 De lof \'an den afgekozen Burgemeester door hem zei\'(' gt'sclrre\'t'II elf 
onderteekend. 
Gij weet, kiezers, dat er een spreekwoord is dat zegt.' eigl'lIlofsliJ/kt. 
Gij zult er ook zoo over oordee/en ! 
Kiest dus voor de katholieken, kiest voor: 

Dl 
I. - GCf1/e('ntu(}cJclsledc'II, wia f/lClllclClllt dllcligt (/1' 3/ D('('('mb('l" /884. 

/ /)/:' COSTI:R / ., 
1)/:' CRAM/:"/? ., 

3 I) /:' .I A/:'(1 I:R 3 
.J MA7T//YS 

5 VAN nH I\ERCI\//O\'/:' 
() \'!lN IJ/UJ.:SSCIIH 

(imf, clmkkcrU I'cm /I. l'Olle/('/' ,)('/11'1<1('1/, Onclt'rstl'llllt, 2(). 

76 



De verkiezingen van 4 februari 1879 werden andermaal een nederlaag voor de 
liberalen te Knesselare. De nieuwe gemeenteraad droeg landbouwer Amold Bellaert 
voor als kandidaat voor het burgemeesterschap en nog hetzelfde jaar werd hij 
aangesteld. Hij was een van de oudste burgemeesters van België. 

Als wraak deed men dr. August Wille verder nog een proces aan, omdat hij - als 
"liberaal" - prachtige plannen had laten opmaken tot het bouwen van de nieuwe 
kerk, door de Gentse architekt De Perre-Montigny l. .. Het was immers een 
vreselijke misdaad in de 19de eeuw niet tot het "goede" politiek-katholieke kamp te 
behoren. Dat stond gelijk met heiligschennis en moord, zeker te Knesselare. 

Maar in het land hadden de liberalen de volstrekte meerderheid en zij zouden er 
spoedig misbruik van maken. In het parlement waren de debatten over de 
onderwijskwestie adembenemend heftig. Op 6 juni 1879 keurde de Kamer het 

Laat ons 

o allerheiligste Hert van Jezus, wij zijn u 
alle toegewijd,- geweerdig dan voor ons te 
blijven zorgen. De vijanden hebben vastge
steld onze katholieke scholen te vernietigen, 
onze godvruchtige inrichtingen enliefdewer
ken te belemmeren, het Geloofuit de herten 
te rukken. Wij smeeken u, 0 goddelijk Hert, 
help ons in onzen nood, laat niet toe dat 
de boozen voortgang doen, beteugel hunne 
woede. Verleen ons een levende geloof, eene 
vaste hoop, eene brandende liefde tot U. Ver
los België van nog ergere vijanden, van de 
Socialisten, van de Radicalen die, als nieuwe 
barbaren, alles willen vernietigen. Amen. 

Wij verltenen 40 daoen Anaat aan onze geliefde diocesanen 
i.oer(l'n kc!tr du lij dit {Iebel! lullen ll!zen. 

Gent, i911n. 1880. t HENRIC. 811S<. van Gent. 

Prijs: 25 centiemen het honderd. 

Gehedsprentje uit1fedeeld in de oude kerk te Knesselare, in de loop van INNO! 
(Verzameling Alfons Ryserhove) 
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nieuwe wetsontwerp goed met 67 tegen 60 stemmen. De Senaat haalde het met 32 
tegen 3 I stemmen. Bij die 32 pro-!>temmen wa!> die van de doodzieke BrugM! 
senator Boyaval, die speciaal naar Bru!>sel was gebracht om aan de !>temming te 
kunnen deelnemen. Een paar weken later is die Boyaval inderdaad ge~torven. 
Hijzelf was destijds maar met één stem meerderheid verk07-cn in het 
kiesarrondissement Brugge ! Leopold 11 ondertekende de wet op I juli 1879. 
ondanks een indruk wekkende petitie daartegen. met ruim 317.000 handtekeningen 
(16). 

Tegen die "ongelukswet" van Minister Van Humbeeck werd de massa in het gehele 
land gemobiliseerd. Verzet rees van alle kanten. Vanwege het episcopaat kreeg 
iedere pastoor de opdracht een vrije lagere school op te richten. Talrijke 
onderwijzers en onderwijzeressen namen ontslag uit de officiële scholen en kwamen 
hun diensten aanbieden in deze nieuwe vrije scholen. In Vlaanderen ging de jeugd 
massaal over naar die katholieke inrichtingen. De liberalen dachten er daarom nog 
niet aan hun wetgeving op het onderwijs te wijzigen. zodat de tegenstellingen nog 
scherper werden. Zowel nieuwe katholieke sancties (weigering van Sacramenten 
aan onderwijzend personeel van staats scholen en zelfs aan ouders. die hun kinderen 
naar de gemeenteschool stuurden ... ), als liberale reacties (verbreken van de 
diplomatieke betrekkingen met het Vatikaan. opheffing van de wedden voor 
geestelijken. enz ... ) lagen aan de basis van een echte sfeer van burgeroorlog (77). 

Ook te Knesselare nam de schoolstrijd heftige vonnen aan. In de loop van I ~79 
werd de aangenomen meisjesschool van het klooster vcmnderd in een vrije 
katholieke school. zonder de minste subsidie of vergoeding \Tml Staat of Gemeente. 
De pastoor van de parochie. Z.E.H. Emiel Van den Dooren richtte intussen l11et 
eigen middelen een nieuwe vrije jongensschool op in de Kloosterstr.lat. In mei ISHO 
diende Karel Arnaut. schoolhoofd van de geml'enteschool. lijn ontslag ill. ot1ïcic.'C1 
om gezondheidsredenen. lIet gemeentehestuur aan\'aarddl' dit ontslag en dru~ll' 
tevens zijn hewondering en dankhaarheid uit, voor het jan.'nlangc wl'r~ \ all lil' hl.'l'f 

Arnaut, samen l11et de hoop. dat hij spoedig en lungdurig van lijn n1stlX'llsillC'n IOU 

genieten (7X). In juni gaven ook I,ijn lonen Alfnns l'n .Il1k's Ammlt hun ontslng. 
Liever dan in slrijd te komen I11l'l hun prindpl's. gingen IC \'llorlupig llllllC't~,ald 

werken in de nieuwe katholieke school. Dae werd oflkicl'l gl'olx'nd op I juli I Xl\O. 
juist één jam na de afkondiging vun dl' uoIIgf'luhll'c'I" (71.)). 

In het katholieke )o'ondsenhlad (knt), wanr\'Hn August Vil'tnr Bultym'~ uit 
Kncsselare afkomstig, lil' hoofdopstl'lkr WHS gl'wonkn, sd\rijfl Ille:n hil'I\l\'C'r IIp 5 
juli hel volgende: ""cc/eli was hcl feeSf ill /1.: 11 c 'S,\'('/o,.(' " , II'Ij l'iC'/)/<'1I cic- i"JUl/c/i.~;"g, 
cJC' ,,/t'chlige wijc/illg Oll:('/' I''''jc' !..allw!iekc' jtlllgC·II,\'Scho/11. I>ot Sc/IOOIIC' gc-hcllllL, i ... 
Iwdell 11'11 diellsle gt'sleic/ (/tll/ dl' .\"cllll!d('/oo:(' jeugd, elit' cic' 1',.,:;IIc'ici \'tlll g(lW/C-II, 

als hcl c1l1urhcwr,\'le I'/'('hl e'1I hc'l ht'iligste' I'clI/cI wil /1(,\\'0/"('''. 

Om () IIrCII 1..11'1111/1'11 de !..illdc'I'/'" 1I0llr ck kak. g/'\'olgd d/ltll' ('('''c- c11fI('/"',,'c- "'(,"',~fc .. 
\'()(Jral I'ac/as C'II II/ocdc'I',\' , dic' ft' dc':t'I' gd('gc,,,ltt'id elc'" AIIC-I'ltI)('g,\IO' I\'i/lc-II 

Iwc/allkt'" 01'/'1' C/C re'c/elillg II/II/llc'" dlllll'/lIIrr' /..illc/C'I'c-II, 
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De kloosrersrraar re Knesselare hij her begin van de 20sre eeuw. Bemerk links de vrije scllool mer her 
schoolhuis. Er is nog geen roegangspoorrje . Vooraan sraat de toen pas gebouwde paroclliale f eest:aal. 

(Verzameling A lfons Ryserhove) 

Na de mis kwamen eerst de kinderen vooruit , dan de geestelijken, samen het 
"magnificat" zingende , en daarna de altijd aangroeiende menigte. 

Alzoo kwam deze prachtige stoet door eene straat , met onfelbare vlaggen en 
wimpels versierd, aan de nieuwe school. Daar is de zeer eerwaarde heer deken van 
Nevele met de plechtige wijding begonnen, waarna de kinderen , ten getale van 183 , 
met hunne klinkende stemmen in koor het gekende lied "Zij zullen haar niet hebben 
(de schoone ziel van 't kind)" aanhieven , een gezang dat de omstanders hunnen 
afkeer van geuzen en priesterhaters verdubbelde. Daarna de wijding van de grot 
van Lourdes, een geschenk van onzen eerwaarden heer pastoor" (80). 

atuurlijk moet een dergelijke tekst uit een partijblad met het gekende korre ltje zout 
benaderd worden! Uit ditzelfde artikel bi ijkt verder dat op dezelfde dag de nieuwe 
onderwijzer van de gemeenteschool te Knesselare was aangekomen. Het 
gemeentebestuur koos duidelijk partij voor de katholieke school , maar nadat twinti g 
huisvaders een petitie hadden ondertekend, waarbij ze verklaarden te wensen dat 
hun kinderen zonder godsdienstonderwijs zouden worden opgevoed, kon het niet 
anders dan aan de bevelen van het Mini sterie gehoorzamen en van de 
gemeenteschool een officiële en "liberale" school maken (8 1). 
De twintig Knesselaarse hui svaders die tekenden, waren meestal pachters van een 
hoeve of van landerijen, die toebehoorden aan liberale heren uit Gent en handelden 
du wellicht onder dwang. Toch stemt het ironi sch te moeten va tste llen, dat een 
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paar gezinnen die er in I xtm het eerst bij waren om de petitie te ondertekenen. zich 
thans juist willen opwerpen als de grote verdedigers en voorstander!> van het vrij 
onderwijs! Kwestie van windrichting !. .. (82). 

Het gemeentebestuur bleef nochtans weigeren een onderwijzer met een 
staatsdiploma in de gemeenteschool te benoemen. Van hogerhand duidde men toen 
zelf een zekere Van Ooteghem aan, een vreemde. als schoolhoofd van de 
Knesselaarse gemeenteschool. Volgens het Fondsenblad werd die man hier niet zo 
vriendelijk ontvangen: "Deze morgen is on:e nieuweling al/lier met den mal/epost 
toegekomen, waar hij door drie mannen van :ijne kleur en een policiemall 
ontvangen werd ... 

Maar beste jongen, mocht ik u een raad ge\'en, 'k zou ti zeggen: zijl ,'oor:iclrtig. 
want dan nog. schoon met eene goede jaarwedde en al uwen ledigen tijd. :alll'" 
positie op Kllesselare het paradijs niet zijn dat gij u misschien heht ,'oorgesleid ... 

Met de malle is hij 's namiddags wederom ,'ertrokken ... Iedereen keek hem lUl, met 
den wensch hem niet meer weder te :ien" (83). 

Na de vakantieperiode komt er weer vlug nieuws over hel Knesselaan.e 
schoolleven, in het Fondsenblad van 10 oktober 1880 : 

"God dank, het katholiek onderwijs is hier ill \'ollell hloei. \ 'erledene wuk "'erdell 
de scholen heropend. Eelle plechtige mis werd te dia gt'/egenheid g(':OIlgt"II" de 
kerk was \'01 volk: meer dan 300 kinderen warl'Il aanwi·:ig. de leden "an de" kerk
en gemeenteraad, de notahelen ,'all hel dorp, de ollders ('n !'mroc!,im't"11 ware" 
toegestroomd om door hunl/e tegenwoordighi'id ti' proleSIt'rC'II legen /rel 
geuze nondent 'ijs. 

En I/U, de geu:ellscho!c'1/ ? Volli'dige fiasco hij di' opcning, Zoo ;('Is (lis Uil hah'(' 
dozijn familiën zOlldell hUllIIe kindl'f"l'Il 1(',. gl'lI:cllsclrool. :O()(/al ,/« /l('\'olkillg. 
jongens el/ meisjes, eell twillligtal li'er/ingt'lI ht'dro('g, /Jelt (h' gt'II:t'n der gt'mufI((' 
razel/d zijll,lijdl geel/ Iwiffel" (84). 

In oktober 1880 komt cr nog een onderwijlcres uit (Jt'nl Iluur de.' gl'Ille.'CIlle.'sdlOI.lI. 
om er les te geven aun dl' meisjes. liet wns Juffrouw Vl'rlod!. Zij mlll..'ht c\'c.'lll.'Cns 
een deel van hel schoolhuis he.' 1 rl'k kc. 'n. Rl'eds vun hij haar aankomst raaklil.' 
hclrokken in de hitsige sfeer in de.' gemeentc. DI.' Iiherale knUlt ",/ollmcll dl' (,(mer 
vun J 7 oklohcr schrijft over ee.'n inl'ilknl, dnt zich lOU hl'hlll..'ll \'l)(.\r~e.'lhmu tlX'U lik' 
juffrouw zich 's zondags nuur de hoogmis hl'guf : "/>('1'11.\'1001' :e'gdc' ;Il :;J" ,'f('mUI("Il 

o,a, : "/~'r i.\' /lil (jclIl /(' KII(',uelal'(, clllllgt'komt'" ,'('lIc' lic'gai". di(' df' ".11'1('11 .1('1' 
jOlige meisjes \'(11/ IIel dol''' koml herlC'I'\'(·" .. , f.:r wa.\' n·c'd.\' C"c'" I('('IIw. dic' :')IIC" 

kllllHi't'lI Of' ell' jOf/gells !,oogllt' It'g,~('", (''': ... ", 

"IJ(' of/cll'I'w(j:('I' lI'eI.\' 11;('1 ill eI(' /..('rk. mallr dl' (,,,d('I'\I'(;:t'I't',\'. ,'C"II gl'(c' ",C",.\I(' IWI 

j<) jaar, S/ol/d 1'('('111, Zij "C\'lIl/eI :icll jll".\'1 I't'Clltll\'C'" dt'1/ ,>rt'c'bll'd 11('1 '.I'lMI' mt'i.\it' 
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Bidprentje voor veldwachter Francies Lips (/829- 1912) . 

Niets wat sterfelijk ie , is duurzaaDl . Hetgelok dezer 
wereld verdwijnt op bet oogenblik dat wij er denken 
VBn te genieten . {ECC'L. XXX, 11 .) 

ffi 
Bid voor de ziel van 

FRANCIES LIPS, 
Echtgenoot 'an 

JULIE VERSLUYS, 
Eerevoorz:ltter der Oud-Soldaten, 
Gepenslon n eerd. VeldwaChter van 

IL.~ESSELA.RE. 

Geboren te KNESSELARE den 10 October 1829 en a/daar 
o,ededen den 21 April 1912, na ont,angen te hebben de 
laatste HH. Sacramenten. - Hij was lid 'an /Jet genoot· 
schap der H. Barbara en ,an den weke/ijksehen Kruisweg. 

-----------.-----------De oud erdom is eeo'e eerekroon, al8 hij op de wegen 
der gerechtigheid gevonden worut. ,PRo XVI, 3 L.) 

m~kee~l~e:~~~o~n ~~!~~!eGoJ~~d8lV~1e~1~t!~1~\~~~e~~i~ 
Zoo wij de eeuwige kronen de r heiligen in den Hemel 
zagen, zouden wij 008 verblijden in oog meer te lijden 
"'lOO T God. (H . LIG . 3de B. N AV . ) 

Vaal'wel, beminde Echtgenoole, bid voor mij . \Vij 
zullen oos eens wederzien, om ni et meer te scheiden . 
Deminde Kinderen en Kleinkinderen, blijft onder 
elkanderen vereenigd, dient God getrouwelijk en leeft 
zóó, dat gij nooit de dood hoe ft te vreezeo. 

(H . AN TON. ) 
GEBED. - Goede Jesus, wiens bermhertigheid 

oneindig is, verleen de eeuwige rust aan de zie l van 
uwen dienaar FRANCISCOS; wij smeeken er U om uit 
kracht van het duurbaar Bloed, dat Gij voor 008 ver-
goten hebt. . . 

,Mijn Je8us, bermhertigheid. (fOO d.'afl.) 
Zoet Hert vl\n Maria, wees mij ne zaligheid . . 

(3OOd. afl.) 
R. I . P. 

Knesse/are, sne/persdruk. J. Arnaut-Gyse/Oreeht. 

(Verzameling Alfons Ryserhove) 

meende te antwoorden , maar zij had er de kracht niet toe, want al de oog en waren 
op haar gevestigd j" (8 5). 

Hierop reageert het Fondsenb lad de 21ste oktober 1880 a ls volgt : "Hewel, Journal 
de Cand, er ontbreekt maar ééne zaak aan uw verhaal , om het geloojbaar te maken, 
dat is dat de pastoor van Knesselare zondag laatst zou moeten gepreekt hebben . 

Het toeval heeft gewild dat een onzer vrienden zondag, 17 oktober te Knesselare in 
de hoogmis was. De pastoor is NIET OP DEN PREEKSTOEL VERSCHENEN, want 
er waren paters Jesuïeten, die de aanbidding preekten (86), en die geen woord 
hebben gezegd van al wat de Journal de Cand vertelt . Hoe vindt gij den 
leugenaar?" (87) . 

Hier i de waarheid wellicht niet meer te achterhalen. Feit is , dat de toestand rond 
het onderwijs hier helemaal verrot was. Daaraan hadden heel waarschij nlijk de 
beide kampen schu ld. Zelfs de "schuldeloze" kinderen werden erin betrokken. 
Jongens van de katholieke school en van de gemeente chool geraakten na de klas 
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vaak in groepje laag met e lkaar , zelf met puntige 
lingerden mekaar toe, zi n pe lend p de arm ede van d vrije eh 

"De iezen, de iezen 
Zij zullen verv riezen : 
Want zij hebben geen ko len 
In hulder (= hun) cholen !" 

Waarop de "katholieken" dappe r antwoordden en chimplen : 
"De Geuzen,de Geuzen 
Met hun lange neuzen, 
Met hun lange tanden; 
Ze zullen in d'he lle branden J" 

n gewapend, Zij 
I : 

De ve ldwachter moes t oms tu enk omen bij die hevige kloppanijen. m d 
vechtende kinderg roepen te che iden ! ... (8 ). Dat wa op oeding an de boven Ie 
plank ! Gedurende de vo lgende jaren zou hierin gelukk io v rb tering optred n ( 

Voor he t schooljaar 1882 zien wij dal he t cho 
gemeen teschool een wedde genooI van 1800 fr, b 
het choolhui s. Dal wa een zeer h og bedrag 
ste lde de Bes tend ige Deputati e, naas t Ju ffro uw 

Ihoofd 

r die tijd . 
dl, n g 

d 

UI! Ol 

lid \1 h", .11111/\ \ /11 .ft" ~-" 'n ,It' , ol 

lil ,It' \ "',,,,,,'''/, .1.1/ h '/,1." 

11/"'/ ,/11'/'/1 /11 /'1" /UJ/I 

\ V,'I ,\lII'h" \ Ih 11, " -''''h'' \ 
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Louters aan, als hulponderwijzeres van de gemeentelijke kleuterschool, onder het 
bestuur van Van Ooteghem. Zij ontving 1000 fr. jaarwedde. 

Op 29 december 1883 gaf het schoolhoofd Van Ooteghem zijn ontslag, omdat hij 
elders nog een betere plaats kon krijgen in een staatsschool. Na eerst geweigerd te 
hebben een nieuwe kandidaat voor te dragen, stelt het gemeentebestuur ten slotte 
toch voor August Van de Wieie, uit Lotenhulle, te benoemen (90). Die was van 
katholieke huize. Het voorstel wordt echter niet aanvaard en van hogerhand 
benoemt men, op voorstel van de Inspectie, Basiel Stevens, uit Nazareth. In 1884 
wordt hij aangesteld met een wedde van 1200 fr, boven de huisvesting. Zijn 
inrichting bestaat nog slechts uit één klas, die op 9 oktober 1884 23 leerlingen telde 
(16 jongens en meisjes + 7 kleuters) (91). "Hun aanwezigheid in de Gemeenteschool 
moet dan nog geweten worden aan vremden invloed", voegt het register van de 
Beraadslagingen daar nog aan toe. Niettemin kostte deze school aan de gemeente 
Knesselare 4613,04 fr, gedurende het jaar 1883 (92). 

Vanaf het begin kende de nieuwe katholieke jongensschool een bloeiende 
ontwikkeling. De leerkrachten werden bezoldigd door het "Werk van den 
Schoolpenning". Dikwijls werden er broodbedelingen gedaan aan de behoeftige 
kinderen en elk jaar was er voor de leerlingen een grote prijsuitdeling. Zo kregen 
tijdens de plechtige proclamatie van 1882, voorafgegaan door een klein zang- en 
toneelspel, 120 leerlingen van de eerste klas en 143 leerlingen van de tweede klas 
een mooie beloning of aanmoediging. De behoeftigen kregen opgemaakte klederen, 
dekens, enz ... De anderen ontvingen boeken. Dit alles kon slechts gebeuren dank zij 
talrijke milde giften van de parochiale geestelijkheid en van de gegoede inwoners 
(93). 

Na de val van het liberaal ministerie, dat bij de eerstvolgende verkiezingen in 1884 
letterlijk verpletterd werd, heeft het gemeentebestuur in openbare zitting van 9 
oktober 1884, de vrije katholieke jongensschool aangenomen en erkend. Zij stond 
toen onder de leiding van hoofdonderwijzer Alfons Amaut. Deze "aanneming" werd 
verder jaarlijks bekrachtigd door het stemmen van de school begroting (94). 

Ook de gemeenteschool van Basiel Stevens - "Meesterke Stevens" (95) - kreeg nu 
opnieuw een uitgesproken godsdienstig karakter. In zitting van 17 februari 1886 
besliste de gemeenteraad van Knesselare "dat de Godsdienst en zedenleer in de 
Gemeenteschool zoowel zal gegeven worden, als in de aangenomen Jongensschool, 
met toelating van de geestelijkheid" (96). Deze beslissing is tot op de huidige dag 
nog altijd van kracht. 

"Meesterke Stevens" was steeds een zeer goed en gezaghebbend onderwijzer. Op 9 
februari 1888 telde zijn school reeds 32 kinderen, jongens en meisjes samen. Hij 
was ook een zeer godsdienstig man en hij deed zijn best om de vroegere twisten niet 
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opnieuw te doen oplaaien. Toch werd hij door vele "goede katholieken" nog 
jarenlang wantrouwend bekeken, als "de meester \'atl de geuzenschool". Hij ging op 
rust in 1924. 

Voorstellen van hogerhand (Gouverneur, Inspectie ... ) om de vrije jongen~school te 
versmelten met de toen zwakke gemeenteschool, werden steed~ dom. mi!>prij7.end en 
hooghartig afgewezen. Zo komt het, dat Knesselare nu nog altijd vier lagere scholen 
telt. voor een gemeente van amper 5000 zielen (97) ! 

In 1941 telde de vrije katholieke jongensschool 237 leerlingen en op I !;eptember 
werd er een zevende klas geopend. In de gemeenteschool waren er toen 106 
jongens, verdeeld over vier klassen. De schoolstrijd tussen het gemeentelijk en het 
vrij onderwijs was dan allang voorbij. 

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de toenmalige Kne~selaaT!;e pa.'\toor. 
Emiel Eduard Van den Dooren. in 1879-80 de tegenstellingen wel zeer erg heeft 
opgeschroefd. Hij was een stadsmens, hooghartig, eigenzinnig en met een Ia.'\tig en 
twistziek karakter (98). Hij werd geboren te Ronse de 5de januari 1834. zoon van 
Karel en van Amelia Wienar. Hij was enig kind en verloor op tweejarige leeftijd 
zijn moeder. Hij stamde uit een familie met zeer veel priesters en religieu~n (99), 

Emiel Van den Dooren studeerde aan het Klein Seminarie te Sint-Niklaa" en werd 
priester gewijd te Gent de 18de december 1857, Op 5 februari 1858 "erd hij 
coadjutor bij de pastoor te Landskouter en in mei 1865 onderpastoor te ~nt. 
Sint-Annaparochie. In 1866 was hij aldaar uiterst bedrijvig in het bijstaan en 
verplegen van de gevreesde cholerazieken. gedurende de tijd van les maand. Op 
Beloken Pasen 1878 werd hij ingehuldigd als pastoor te Knesselare. wat l~n mooie 
promotie was (44 jaar, parochie met twee onderpastoors). Maar hij kende niets van 
de mentaliteit van een afgelegen buitendorp als Knesselart' en lag spol-dig ml't wkn 
overhoop. Politiek sterk geëngageerd. aarzelde hij niet hrokken Ie maken en lijn lin 
door te drijven. Zelfs met zijn eigen. homogeen katholiek gl'ml'l'nll'lx'stuur lag hij 
bijna voortdurend in proces ( 100). Einde 1891, toen hij gel'n uitweg meer lag aan lil
talloze moeilijkheden omtrent hl't houwen van de nieuwt' kerk. \TllCg hij lijn 
overplaatsing aan. Op 25 januari IIN2 werd hij 1'lI:Il11l'md Il' Luarnl' en er op 14 
februari reeds als pastoor aangeste ld. 11 ij overkl'd. vfllCglijdig ",,'roudeN en 
moegestreden, te Laarne de 12de auguslus 1898. M jaar oud ( 101 ). 

Over zijn verhlijf te Knessclart' hed'l hij zelf in hl,t "Lil>a ,\/(·",or;ali ..... IC' l ... mnu.' 
het volgende gcschrl'ven : "Na \'('('I't;('n jaar daar gt'stl'('dt'" (t' /U''''lC'II ,·,It)" ,h
verdediging c/er /'('Chl('" ,'(11/ dc 11. ":('rk ('n Itlluilroeiing "all //('( :t'd('I1/'('df'fj: IlC'II ;~ 
C'Înc/elijk wal rust kmI/NI I'inden /(. Laa/'ll(·. Il'IIar ik "('1'/100/' //('( (Uch'/(i~c' mc'( 1/('( 

eeuwige (C' I'l'rw;s.\'('/('I/"." (102). 
liet is geen compliml'nt voor dl' pUfllchk Knl'ssdan.' in dk jnrt'n. ~laHr \lI.lk nit'l 
voor de eigenzinnige en twistzÎl'h' pastoor. dil' Emid Van dl'n 1~'I\ln'n \\nf,l't\\ ~ift'ld 
was ... 
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4) A. RYSERHOVE, a.w., p. 3. 
5) RAG, Parochieregisters Knesselare, 17de en 18de eeuw. 
6) GAKnesselare, Rekening 1722 e.a. 
7) Idem, Rekening 1793. 
8) Idem, Rekeningen 1631 en 1676. 
9) Idem, Quohier ende Staet van Oncosten, 1793. 

10) A. RYSERHOVE, a.w., p.4. 
11) GAKnesselare, Quohier ende Staet..., 1793. 
12) Idem, Burgerlijke Stand, 1806-1815. 
13) A. RYSERHOVE, a.w., p. 5. 
14) Idem, p. 5. 
IS) GAKnesselare, Beraadslagingen van de Gemeenteraad, 3 februari 1853. 
16) Idem, Beraadsi., 18 december 1843. 
17) GAAalter, Register van de Politie, 4 maart 1828. 
18) GAKnesselare, Beraadsi., 3 febr. 1843. 

( 19) Idem. 
( 20) Idem, Beraadsi., 1845-1848. 
( 21) Idem, Beraadsi .. 18 december 1843. 

A. RYSERHOVE, a.w., pp. 6-7. 
( 22) Idem, p. 7. 
( 23) Idem, p. 7. 
( 24) GAKnesselare, Burgerlijke Stand, Overi., 29 juli 1834. 
( 25) Idem, Beraadsi., 1844. 
( 26) Idem, 26 september 1844. 
( 27) Idem, 24 december 1844. Reg. I, f" 126 voo 

A. RYSERHOVE, a.w., pp. 7-8. 
( 28) Idem, p. 8. 
( 29) GAKnesselare, Beraadsi. 1845-46. 
( 30) A. RYSERHOVE, a.w., p. 8. 
( 31) Idem 
( 32) GAKnesselare, Beraadsi., 20 mei 1847. Reg. Il, f" 34. 
( 33) Idem. 
( 34) GAKnesselare, Beraadsi. 1845-1865. Reg. Il, f" 109 voo 
( 35) Idem. 
( 36) A. RYSERHOVE, a.w., p. 9. 

GAKnesselare, Beraadsi., 8 mei 1850. 
( 37) Provo Gent, Besliss. Bestend. Deputatie, 22 januari 1845. 
( 38) Kon. Besluit, 7 juni 1852. 
( 39) GAKnesselare, Beraadsi., 24 november en 13 december 1852. 
( 40) Idem, 20 augustus 1857. 
( 41) Verklaring van M. Polydore Wille, 1939. 
( 42) GAKnesselare, Beraadsi. 1845-1865. Reg. Il, f" 206 voo 
( 43) A. RYSERHOVE, Knesselare, Brugge, f" 115. 
( 44) GAKnesselare, Beraadsi., 17 mei 1858, P 206 voo 
( 45) Idem, Reg. Il, f" 210 rO. 
( 46) Idem, 26 oktober 1859. 
( 47) Idem, 1865-1872. 
( 48) A. RYSERHOVE, Het onderwijs ... , p. 10. 
( 49) Idem, pp. 10-11. 
( 50) GAKnesselare, Beraadsi., 17 september 1868. 
( 51) Idem, Statistiek. Lijsten, nr. 78. 1871. 
( 52) Idem, Beraadsi .. 12 september 1874. 
( 53) Idem, 14 augustus 1875. 
( 54) Idem, 12 augustus 1876. 
( 55) Idem, 31 augustus 1878. 
( 56) A. RYSERHOVE, Het onderwijL., pp. 11-12. 
( 57) G. en J. VAN DE CASTEELE,lIistorisch overzicht van 100 jaar vrije jongensschool te 

Knesselare, naar aantekeningen van Alfons Ryserhove, diocesaan inspecteur, Knesselare, 
1980, p. 17-18. 

( 58) Idem, p. 18. 
( 59) Hiermee bedoelt men de aanhouding van de Knesselaarse pastoor Lieven Naudts, door de Franse 

gendarmes, in september 1797. Maar blijkbaar had men het juiste jaartal reeds vergeten! 

ss 



60) Dat was de heer Jan Baptist van de Woe!>tyne d·Han~beke. die in 1856 op zijn ko~ten te 
Knesse1are het klooster van de Zusters van Liefde oprichtte en het met een eeuwigdurende rente 
begiftigde. A. RYSERHOVE. Knesselare. Brugge. 1945. pp. 115-121. 

61) Dit was een vereniging. door de geestelijkheid en de katholieke burgerij opgericht. tot onder
steuning van de bedekte armen. Ten voordele daarvan werden er tombola's ingericht en later ook 
veel toneelopvoeringen gegeven. 

62) De oude kerk was toen namelijk veel te klein en de gelovigen stonden tot buiten. op hel kerthof. 
om de goddelijke diensten bij te wonen. 

63) Men bedoelt hier vooral lieden van Zeldonk. Oostveld. Buntelare. enz .• wanl de parochies ûo<;t
veld (Oedelem) en Aalterbrug (Aalter) bestonden toen nog niet. 

64) Knesselare heeft nog moeten wachten tot in 1972 voordleer het een eigen gemeentehuis kreeg ! 
Voordien huurde men een kamer in een herberg ("Sint Hubertus" en later wCaJt Gemufl/ehuis·}. 

65) In 1878 bezat Knesselare nog geen brug in Hoekestraat. over het kanaal Gent-Brugge. 
66) Burgemeester Wille was van plan een mooi gemeentehuis te bouwen aan De Plaats. dal 50.000 fr. 

zou kosten. Maar de brouwer Maenhout bood aan een groot "Café Gemumehuis" op te richten op 
zijn kosten en daarvan een bovenkamer gratis te verhuren aan de gemeente. omwille van de voor
delen voor zijn café ... Dit laatste aanbod werd achteraf aanvaard en daardoor bleven de gemeente
lijke diensten te Knesselare tot in 1972 gehuisvest op een enge. gehuurde zolderkamer! 

67) Hier bedoelt men een landbouwer uit de wijk Overleie. die ietwalliberaaJ gezind zou zijn ge"eesl. 
68) Dit is een aanval op de toenmalige veldwachter Francies Lips. die ervan werd verdacht een vriend 

van Burgemeester Wille te zijn. 
69) De parochiale geestelijken waren toen : pastoor Emiel Van den Dooren (pa~ benoemd in mei 

1878) en de onderpastoors D. De Vos en P. Sampeur. 
70) Verkiezingsblad van de Knesselaarse katholieken. januari 1879. 

( 71) Dit is natuurlijk Burgemeester August Wille. de dokter. 
( 72) Dus bij dokter De Jaeger. 
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BELLEM EN OMGEVING 
TIJDENS DE DEVOLUTIE-OORLOG 

(1667-1668) 

Toen op 7 november 1659 op het Pauwenei land in de rivier de Bidassoa tussen 
Frankrijk en Spanje de vrede van de Pyreneeën gesloten werd, kwam er een einde 
aan 25 jaar oorlog tussen beide landen. De pas gesloten vrede werd bezegeld op 9 
juni 1660 door het huwelijk van Lodewijk XIV met Maria-Theresia, de oudste 
dochter uit het eerste huwelijk van de Spaanse koning Filips IV. Toch was het 
duidelijk dat deze verbintenis aan Lodewijk XIV de mogelijkheid bood om via zijn 
echtgenote aanspraken te maken op de Spaanse erfenis bij het overlijden van Filips 
IV. Deze dreiging werd enigszins afgewend toen op 6 november 1661 Karel 11 
geboren werd uit het tweede huwelijk van Filips IV. Door de talrijke 
echtverbintenissen van de Spaanse vorsten met bloedverwanten was dit kind zwak 
en ziekelijk zodat de toekomst van de Spaanse monarchie in die jaren leek af te 
hangen van de overlevingskansen van het prinsje. In Frankrijk ontwikkelden de 
juristen van Lodewijk XIV ondertussen de stelling dat hun koningin niet op de dood 
van haar halfbroertje hoefde te wachten maar dadelijk na het overlijden van haar 
vader de Zuidelijke Nederlanden als haar rechtmatige erfenis in bezit kon nemen. 
De Franse rechtsgeleerden vonden dat in dit geval het devolutierecht gold. Volgens 
deze bepaling konden dochters uit het eerste huwelijk erven vóór zonen uit een 
tweede echtverbintenis. De devolutieregel behoorde evenwel tot het privaatrecht en 
werd bovendien niet in alle Zuidnederlandse gewesten erkend. Toch vond Lodewijk 
XIV het devolutierecht een voldoende basis voor zijn aanspraken. Onmiddellijk na 
de dood van Filips IV op 17 september 1665 liet de Franse koning het "Traitté des 
droits de la reyne" opstellen, waarin hij de Zuidelijke Nederlanden krachtens de 
devolutieregel opeiste (I). 

In de kassei rij van de Oudburg was op dat moment de herinnering aan de voorbije 
oorlog nog niet uitgewist. Begin 1667 moest het kasseirijbestuur nog leningen, 
aangegaan tijdens de oorlogsjaren, afbetalen. Het aandeel van Bellem bedroeg toen 
nog 84 Ib 19 sch 6 d (2). Bovendien waren er, om orde en rust in de kassei rij te 
handhaven, in een aantal dorpen soldaten gestationeerd. Te Bellem verpachtte 
Thomas Claeys een stuk grond aan het kasseIrijbestuur. Dit perceel was gelegen ten 
noorden van de Brugse vaart "tot Oastmeuten prochie van Bellem" en was 
"hetemmert mette haracken vande so/daeten deser Cassetrye" (3). Jan Rootsaert, 
baljuw van Bellem, leverde tijdens het winterseizoen (november I 666-april 1667) 
hout en kaarsen aan de kasseirijsoldaten in Oostmolen. Deze groep stond onder het 
bevel van korporaal Goddart (4). In vredestijd patrouilleerden de soldaten om de 
wegen vrij te houden van landlopers en andere verdachte figuren (5). 

'8.7 



Het begin van een nieuwe lente was voor Lodewijk XIV het moment om zijn eisen 
kenbaar te maken. Op 8 mei 1667 liet hij te Madrid in een ultimatum zijn 
aanspraken overhandigen. Vermits het Spaanse hof daar onmogelijk kon op ingaan. 
werd een nieuwe oorlog onvermijdelijk (6). Op 13 mei 1667 be!. I oot het 
kasselrijbestuur, uit vrees voor "een rtipture van paix jeghens Vranckryck", aan alle 
parochies te berichten dat ze zich dienden te voorLien van wapens "om in tyde van 
noodt elckanderen te secoureren jeghens alle gheweldt" (7). De7-C 

voorzorgsmaatregel bleek weldra terecht want op 24 mei 1667 stormden de Fran-.e 

legers, onder leiding van maarschalk Turenne, zonder oorlogsverklaring de 
Zuidelijke Nederlanden binnen (8). Als gevolg van deze "onvoorsienighe invasie" in 

Vlaanderen, besloten de overheden op 12 juni 1667 de Franse opmars tegen te 
houden aan de IJzer, tussen Nieuwpoort en Ieper (9). De kasseirijsoldaten en hun 

korporaals werden naar Gent geroepen, vanwaar ze op 14 juni 1667 vertrokken naar 
het westfront (10). Daarenboven moesten de parochies tussen Gent en Brugge een 
contingent van 290 keurlingen ter beschikking stellen. Bellem moest hiervoor 5 
manschappen vinden en hen bewapenen met roer en musket (11). De Bellemnaren 

konden evenwel slechts 4 soldaten recruteren. Jan Schoonheere. Arent De Pape, 
Guillaurne Van Lovendeghem en Joos Martens werden op 17 juni 1667 naar Gent 
gezonden, waar de keurlingen verzamelden. Daar stelde het ka..<;selrijbestuur vast dat 
verschillende dorpen, waaronder Bellem. onvoldoende soldaten hadden geleverd. 
Het contingent werd dan maar vervolledigd met hijkomende aam,,·ervingen. op 
kosten van de dorpen die in gehreke gehleven waren. De keurlingen werden nog 
dezelfde dag ingescheept met bestemming Diksmuide (12). Dl' omstandighl-den 
waarin ze terechtkwamen, waren allesbehalve rooskleurig. De soldaten I.aten er in 
"quaede poste" en hadden "ghl'elle de mil1ste ""-,,weere o/Ie lrallcl/('(' ,hat'rIÎ('der 
de/ende" (13). 

Op het thuisfront werd inmiddels dc rekcning gcmaakt van de kusten van al dat 
oorlogsvolk. Bellem moest daarvoor 116 Ih 6 sch 6 gr ophrengl'n (14). [Xl\.lr dl' 

afwezigheid van de kasselrijsoldatcn dicmlcn nicuwe maatregelen nfgl'kolHJigd te 
worden om dc verdcdiging van dc Brugse vaart te wr/eh'R'n. Op JO juni IM7 
besliste het kasselrijbestuur dat de dorpl'n langs 11I.'t kmlUal nanr eigl'n gllt.'ddunken 
bewaking moestcn voorzicn op de wachtposlcn wanr voordien gewoonlijk dl' wadll 
gehouden werd. Bovendien moesten alle sdlC))L'n HH.'t h'ttingl'n vustgell'gd \\llrdl'n 
langs de noordelijke kanaalocvcr. Tenslotte wl'rd hl'vokn l'wrdag l'en \\ Ul"hll'l{,st in 
te richten in de kerktorens van de dorpen langs lil' nnoTltkanl vun 1ll'1 kamml "(I", in 
Iyele VClI/ I/oodt' Cl/arm 1(' sl(/('I/" (15). Met dele nU\aIR'gell'n wikk hl't 
kasselrijhestuur hdelten dal de Frnnsl'n het knnalll/omkn nverstd,l'll Olll Iwt gl'hil'd 
benoorden de Brugse vaart ondl'f cOlllrihutit' lt.' hTl.'ngl'll. Ik dllT]'l{'IiIl~l'n hllt.'fdl'l1 
nicl lang allcen dc wacht op Ic Irl'kkt.'n wanl l'nkl'le dUgl'll IUll'l'. nadal dl' ITlX'IX'1l 
van dc Franse genl.'rual d'i\ulllont van ht'l IJlerfront Wl'ggt'It\,kkl'll Wlln'Il, Iklx'" lk 
kassclrijsoldnten en dc keurlingen in dl' grootSll' WIIllllTlk \H'~ uil D.bmuidl' ('" 
keerden tcrug naaI' huis (16). Ik kllssl'lrijsllldalt'n gingl'l) I'l{'gi" juli \lI'IIÎl'U\\ hun 

HH 



vroegere posten bezetten. Het korporaalschap van Goddart trok dus weer naar 
Oostmolen. De soldaten werden er voorzien van hout en kaarsen door Marten 
Rootsaert ( 17). 

De druk werd bijzonder groot toen de Fransen Kortrijk gingen belegeren. De 
kasseirij Kortrijk paalde immers aan de kasseIrij van de Oud burg. Het 
kasseIrijbestuur beval daarom op 15 juli 1667 aan de dorpen van het 
Oud-Contributielond de wacht te houden langs de Brugse vaart zoals in 1658, 
tijdens het vorige conflict met Frankrijk. Voor Bellem betekende dit dat Zomergem 
en de noordkant van Bellem 25 mannen moesten samenbrengen langs de 
noordelijke kanaaloever te Bellem. De korporaals Goddart en Beyst dienden er voor 
te zorgen dat de schepen in de "Brugsche voert" elke avond onder een wachtpost 
vastgeketend werden. In het bijzonder moesten de grote schepen langs de 
noordelijke oever met twee kettingen en met sloten vastgemaakt worden onder de 
wachtposten. Indien er alarm gegeven werd, moesten de schepen die toch nog langs 
de zuidelijke oever van het kanaal lagen tot zinken gebracht worden (18). Vermits 
het gebied ten zuiden van het kanaal volledig open lag, konden de Fransen 
plundertochten uitvoeren tot vlakbij de vaart. Daarop werd aan de dorpen langs het 
kanaal bevolen alle schuiten en veerponten naar Gent te brengen en alle bruggen 
over het kanaal af te breken (19). Op 19 juli 1667 ging de baljuw van Bellem aan 
het kasseIrijbestuur vragen of de brug te Bellem mocht blijven liggen, maar de 
overheden gingen niet in op dit verzoek (20). Op 29 juli 1667 werden de 
wachtposten langs de vaart nog eens gereorganiseerd. Te Bellem moest voortaan 
gewaakt worden door 20 man van Zomergem, 7 van Bellem en 4 van RonseIe. Heel 
de linie langs de noordkant van de Brugse vaart stond onder toezicht van 
sergeant-majoor Emest De Thuart, die te Zomergem woonde (21). 

De dreiging kwam echter niet alleen van vijandelijke kant. Ook de geallieerde 
troepen zorgden voor overlast. Op 30 juli 1667 vertrok de geallieerde cavalerie en 
infanterie van Gent naar Dendermonde. Deze troepen moesten vervangen worden 
door andere eenheden, die nog in Brugge gelegerd waren. De dorpen van het 
Oud-Contributieland werden van de verplaatsing van deze soldaten op de hoogte 
gebracht. Om de gevolgen van de doortocht binnen de perken te houden, werd hen 
aangeraden de troepen niet zomaar hun gang te laten gaan en, indien nodig, zelfs de 
wapens op te nemen tegen baldadige soldaten (22). Het grote probleem was de 
bevoorrading van de ruiterij. De dorpen tussen Gent en Brugge en die van het 
kwartier buiten de Dampoort werden naar Gent geroepen om samen naar een 
oplossing te zoeken (23). Op 2 augustus 1667 was ook een vertegenwoordiging van 
Bcllem aanwezig op de vergadering. Er werd besloten de troepen te bevoorraden 
gedurende een tiental dagen om op die manier "den Ol/gst in schuere te cOllnen doen 
die se er schoone ende reype opt velt is staende" (24). Toch moest op 7 augustus 
1667 opnieuw alarm geslagen worden voor geallieerde troepen die vanuit Gent op 
komst waren (25). 
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De oorlogsstonn stak echter op in het zuiden. Op 17 augustus 1667 namen de 
Fransen Rijsel in en van daar uit bewogen de vijandelijke troepen opnieuw naar het 
noorden (26). De volgende dagen stonden Bellem en de andere dorpen tus~n de 
Leie en de Brugse vaart in rep en roer omdat het bericht doorkwam dat de Fransen 
op komst waren. Er werd bevolen dat iedereen moest wegtrekken met goederen en 
"hestia/en". Aan de inwoners van het gebied ten noorden van de Brugse vaart werd 
opdracht gegeven "goede wachten" op te stellen om de Franse opmars tegen te 
houden (27). Toen de Fransen het Land van Nevele bereikten, sloegen alle inwoners 
van de zuidkant van Bellem op de vlucht. Ze staken het kanaal over of vluchnen 
naar een onbestemd en veiliger "e/ders" (28). In die penibele omstandigheden 
moesten de overgebleven Bellemnaren nog 8 keurlingen zien te vinden. die in Ieper 
moesten ingezet worden tegen de Fransen (29). Op 28 augustus 1667 werden de 
keurlingen, samen met de kasseirijsoldaten, ingescheept met bestemming Ieper (30). 
De Brugse vaart werd daardoor opnieuw zonder ernstige verdediging achtergelaten. 
Deze toestand werd ook door de hoogste overheid geëvalueerd. In een brief van 4 
september 1667 gaf gouverneur-generaal Castelrodrigo opdracht aan het 
kasseI rij bestuur om "sonder \'er/ies \'all tyde" alle bruggen over het kanaal af te 
breken en de vaart een stuk te verdiepen. waar dat nodig mocht blijken. Bovendien 
moesten in de kanaalbennen puntige palen ingeplant worden om de overtocht van 
Franse ruiters tegen te houden. Tenslotte drong de landvoogd aan op een 
verscherpte bewaking van de Brugse vaart (31). In overeenstemming met deze 
onderrichtingen, beval het kasselrijbestuur op 9 september 1667 aan de dorpen van 
het Oud-Colltrihlltie/and de wacht op te trekken op de voordien aangewezen 
plaatsen. 's Nachts mochten er geen schepen meer varen en de schippers moesten 's 
avonds hun schepen vastketenen onder een wachtpost en de sleutels afgeven. Het 
kasselrijbestuur stelde tenslotte vast dat de hruggen van Bellem en Lovendegem 
reeds afgehroken waren. Alleen in Mariakerke was dit nog niet het geval. Dit dOfTI 
kreeg nogmaals hevel onmiddellijk het atbraakwerk aan te vutten. Bijkomende 
verdedigingsmaatregelen werden voorlopig niet afgekondigd. Het kassdrijhc:stuur 
gaf wel nog dezelfde dag hevel mUl de kasseirijsoldaten. die inmiddels uit k~r 
teruggekeerd waren. naar hun posten terug te keren (32). liet kOfTIor.mlschap van 
Goddart trok opnieuw naar Oostmolcn. Deze groep kR'l'g versterking vun de 
soldaten van korporaal Quequelhurne. die ondergclwacht werden in de Bdlemse 
herberg "[Jl' Sw(/el/e", Deze herherg stond op de noordt'lijke kanaalol'wr. mUl hl'l 
begin van de Lcistraat. lierhergier Filips De Blicck steldt' een kumer en dl' ,oldl'r tl'r 
beschikking van de soldaten (l~). Marten RoolsUl'rt lorgdl' voor de kwring V~1ll 
hout en kaarsen aan de twee korporaalschappt'n (34). Door dele maatregl'len gl'lllll)t 
het noordelijk deel van Ikllelll een ze kl 'rl' heschl'nning. Dl' nonnlcrlingc.'n hk\<.'n 
daardoor voorlopig gespaard van Franse invallen en l·ontributit'\,\lfdl'ringl'n. Atllkrs 
was het gcsteld met de zuidkant van hl't dorp, Dit dl'l'l vlln lkllem lag. l\)al~ dl' R'sl 
van het gehied tcn zuiden van de Brugse VIIIIrt. opl'n voor rnndlt'l'kkl'll\k FmnSl' 
troepen en hun contrihutievorderingcn. Ik gcvlul'lllc inwolwrs \'an dl' luidkallt \':\11 

Bcllcm durfden in de gcgevl'n olllslamlighl'lk'n nog Sll'l'ds nit'1 tl'nl~kl't'l'n llnar hun 
woonst. 
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Op 26 september 1667 stelde het kasseirijbestuur vast dat "den vyant is 
marcherende ende naer apparenfie de campagne is ver/aefende" (35). Het 
oorlogsseizoen liep inderdaad ten einde. De Franse én de geallieerde troepen 
trokken zich terug in hun winterkwartieren. Vanaf dat moment stelde zich het 
probleem van de bevoorrading van de troepen. Bovendien waren de belastingen 
door de oorlogsomstandigheden nog niet overal geïnd. Op 2 oktober 1667 werden 
een aantal dorpen, waaronder Bellem, door de ontvanger van de Oudburg "in 
executie" genomen omdat de quote in de belastingen nog niet betaald was. Bellem 
en de andere dorpen tussen de Leie en de Brugse vaart argumenteerden dat ze door 
de rondtrekkende Franse legers volledig "gheruineert" waren. De bevolking was 
gevlucht en de "poincters" hadden de ommestelling van de belastingen in die 
omstandigheden niet kunnen uitvoeren. Bovendien woog de Franse contributie 
bijzonder zwaar op de dorpen tussen de Brugse vaart en de Schelde. Het 
kasseIrijbestuur besloot daarom de getroffen parochies enkele maanden uitstel te 
geven voor de betaling van hun belastingen (36). 

Van deze adempauze maakten de dorpen tussen de Leie en de Brugse vaart gebruik 
om samen naar een ander contributiestatuut te zoeken. In plaats van nog langer 
afzonderlijk Franse contributie te betalen, verenigden ze zich om een 
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Kasselrij van de Oudburg 
Contributietoestand begin oktober 1667 
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gemeenschappelijke contributieregeling met de Fran!.Cn af te spreken. Hun 
vertegenwoordigers, waaronder Jan Van Speybroeck voor Bcllem. slaagden er in op 
23 oktober 1667 met de Franse intendant Charuel de contributie voor héél het 
gebied tussen de Leie en de Brugse vaart "re laeten vaste stellen ende contracteren" 
voor de som van g4.~WO gulden. Bellern verbond zich hierin voor het deel van het 
dorp ten zuiden van de Brugse vaart (37). De dorpen tussen de Schelde en de Leie. 
die ook Franse contributie betaalden. waren niet opgenomen in dit akkoord. Zij 
bleven aangewezen op afzonderlijke contributieregelingen. 

Door het afsluiten van het contributie-akkoord was het op de zuidkant van Bcllern 
weer wat veiliger geworden. De Fransen beloofden immers als tegenprestatie geen 
strooptochten meer uit te voeren en de contributiebetaIers met rust te laten. zolang er 
maar stipt betaald werd. In die omstandigheden konden de gevluchte Bellemnaren 
eindelijk naar hun hofsteden op de zuidkant van het dorp terugkeren (38). Toch 
bleef het dorpsleven te BeHem aanzienlijk verstoord. Het noordelijk deel van het 
dorp werd nog steeds beschermd door soldaten en boerenwachten. die langs de 
noordkant van het kanaal de wacht hielden. De inwoners van de noordzijde 
betaalden géén contrihutie aan de Fransen en daardoor wa<; het voor hen bijzonder 
gevaarlijk zich op de zuidzijde van hun dorp te begeven. De demilitarisering. zoals 
in het contributie-akkoord overeengekomen. was slechts een theoretische afspraak. 
Er bleven groepjes Franse soldaten rondtrekken in het gebied bezuiden de Brugse 
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Kaart 3 
Contributietoestand te Bellem na 23 oktober 1667 
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vaart. Ze lieten de contributiebetaIers ongemoeid, maar aarzelden niet om inwonen. 
van dorpen die niet op tijd of niet het volledige contributiebedrag betaalden. als 
gijzelaars naar hun kampen mee te voeren. Vooral onvoorzichtige inwoners van het 
gebied ten noorden van het kanaal die zich op de zuidkant waagden, waren 
interessante gijzelaars voor de Fransen. Op die manier konden ze imme~ geld 
afpersen van het gebied benoorden het kanaal, zonder tot een inval te moeten 
overgaan (39). Voor de noorderlingen van Bellem betekende dit dat het laten malen 
van hun graan op de molen van Bellem enig risico inhield omdal de molen op de 
zuidkant van het dorp stond. Toch waagden de noorderlingen het met hun graan het 
kanaal over te steken want de molen stond vlakbij het kanaal en vanop de hoge 
"mellle~m/" kon de omgeving in de gaten gehouden worden. Indien Franse soldaten 
naderden, konden de noorderlingen zich toch nog tijdig op de noordkant van Bellem 
terugtrekken. Een groter gevaar was er verbonden aan het bijwonen van de diensten 
in de parochiekerk, vermits die een eind verder dan de molen op de zuidkant stond. 
De inwoners van de noordkant van Bellem vonden ook hiervoor een oplossing. 
Indien er noorderlingen naar de kerk gingen, hield een wachtpost vanuit de 
kerktoren de omgeving scherp in het oog zodat in geval van nood alarm kon 
geslagen worden. Jan De Schaepmeester, schoenlapper van beroep, en Geeraert De 
Witte, die "kerckbaillill ende graefmaeckere" was, hielden meermaals de wacht op 
de "Iorre" van de kerk van Bellem terwijl pastoor Amoldus De Vos de mis opdroeg 
voor zijn parochianen van de zuid- en de noordkant. Toch waren het vooral minder 
gegoede inwoners van de noordkant van BeIlem die het aandurfden het kanaal over 
te steken om in hun parochiekerk de mis bij te wonen. Zij waren loch maar povere. 
weinig interessante gijzelaars voor de Fransen. De rijke noorderlingen waren een 
meer winstgevende buit voor de Franse vijand. Deze notabelen gaven cr daarom de 
voorkeur aan in Ursel of in Zomergem hun kerkelijke plichten te volbrengen, indien 
de dreiging ten zuiden van de Brugse vaart te groot wcrd (40). 

Ook het bestuur van Bellclll moest zich aanpassen aan de tweeledige situntÎC in het 
dorp. Baljuw Jun Rootsacrt. burgemeester Pieler Dl' Zuttl'r en schepenl'n Chrisloffel 
Rootsaert en Joos Van Spcyhrocck behoorden tol de "tn'ffdychl(' latlls!i('dt>,,"van 
de noordkant van het dorp (41). Uit veiligheidsoverwegingen hesloll'n 1(: niel hmger 
te vergaderen in de herberg "Oel/ Tieght'l"" op de "l'la«·ts('''. op de luidJ..anl nUl 

BeIlem. waar de vergaderingen naar aloude gl'woonle doorgingen (41). Ze 
verhuisden nuar "Om Ro.\"cafl/" hij Pieter Ilcrtsdlap, op dl' noordkant vun hl'l dorp, 
Deze herherg paalde aan "/)(' SW(/('I/('''. waar de kassl'lrijsoldaten ondl'Tgt'hradll 
waren. Vanaf 25 oktoher 1667 gingen de zittingen van dl' scherx'nhlmk in "0('" 
Rosml1/" door (4~). Daar troffen de Ikllt.'lllsc ht.'sluurdt.'rs op .::!~ okloh<.'r tM7 
schikkingen voor de bevoorrading van de kussclrijSll1dalt'Il voor hl'l k"lUl'ndl' 
winterseizoen. liet kasseirijbestullf gaf k0'l)oraal ()ul'quclhullll' opdmdll dl' hl'rtX"ry. 
"Ol' SWCJl'IIC" te wrlnten. llij moest ml'l zijn snldall.'n l'cn poslOl' \\\)(.'slljl1l' in 
Aalter bezetten vanaf I novemlx'r 1667. Korporaal (,odd"rl l'n lijn llulllS\;happl'l1 
hieven in hun post op Oostll1olen dl' noordl'lijkc kanaalol'\'l'r vnn lklkm in dl' ~all'n 
houden (44), Todl was dl' Iwwaking van ht.'1 kanaal nkt watl'l\tkhl wanl "P .. 
november 1667 kreeg het J..assclrijh<.'st uur lX'rkht dal l'r 's Ilvonds n,,~ s\,.'h('t.'p,aarl 



was in de "Zu.vtleye", ondanks de eerder afgekondigde verbodsbepalingen. 
Bovendien werden de schepen niet steeds vastgeketend "naer SOn/len ondergancq". 
Het kasseirijbestuur beval de overtreders te arresteren en hun schepen in beslag te 
nemen (45). Een kordate aanpak was nodig want op 9 en 11 november 1667 werd 
gemeld dat "de fransche menaceren een invasie te doen over de vaert in het audt 
contributie/andt". Onmiddellijk werd bevolen de wachtposten te verdubbelen en 
"draeyboomen" te stellen op de wegen naar het kanaal. In de kerktorens ten noorden 
van de vaart moesten opnieuw wachtposten plaatsnemen en de verafgelegen dorpen 
benoorden de Brugse vaart moesten volk te paard naar het kanaal zenden (46). Ter 
versterking van de wacht langs het kanaal werden bovendien nog 6 compagnieën 
"Hoochduytsche infanterie" op de posten langs de Brugse vaart verdeeld. Hun 
bagage werd per schip aangevoerd. Op 26 november 1667 waren deze eenheden ter 
plaatse (47). Ook Bellem kreeg een deel van dit regiment te logeren. Reeds op 28 
november 1667 ging baljuw Jan Rootsaert klagen bij het kasseirijbestuur over de 
overlast die de soldaten veroorzaakten voor de inwoners van de noordkant van het 
dorp. Volgens zijn getuigenis eisten de soldaten "eenen pot bier daeghs voor elcken 
so/daet, een pondt vleesch, twee pondt broodt, haudt ende stroot". Behalve deze 
logementskosten hadden de Bellemnaren nog een "courtoisie" van 30 "pattacons" 
betaald aan de bevelhebbers, om verdere lasten te vermijden (48). Als gevolg van 
deze klachten in Bellem en in de andere dorpen werd besloten dat de inwoners van 
de noordzijde, die al zoveel overlast hadden met de soldaten, niet meer hoefden de 
wacht op te trekken langs het kanaal (49). 

Temidden van de oorlogsellende probeerden de Bellemse bestuurders in de mate 
van het mogelijke hun normale activiteiten verder te zetten. Op 14 december 1667 
hielden ze een "wettelycken dynghedagh" in de herberg "De Swaene" om de 
hangende rechtszaken te behandelen (50). Daarnaast hadden ze het ongetwijfeld ook 
over de moeilijke, tweeledige situatie in hun dorp. Daar kwam voorlopig geen 
verandering in, want op 19 december 1667 vernam het kasseirijbestuur dat de 
overheden van het Brugse Vrije begonnen waren met het aanbrengen van 
versterkingen langs hun deel van de Brugse vaart. Nog dezelfde dag duidde het 
college van de Oudburg Jan Borluut, Jan-Frans De Blaesere en Joris Van Alstein 
aan als afgevaardigden om samen met een legerbevelhebber en een landmeter de 
''fortificaetiën'' langs de Brugse vaart te gaan inspecteren (5 I). Het gezelschap 
besloot om elke wachtpost van een "retrenchement" te voorzien. De 
"ingeniaris"-Iandmeter maakte een kaart van de werken, die door de landslieden 
moesten uitgevoerd worden (52). Er was haast mee gemoeid want op 21 december 
1667 vertrokken de lastige "Ho()chduytsers" naar Brugge, waardoor het kanaal 
opnieuw onvoldoende verdedigd was. De heren van de Oudburg gaven daarom 
bevel dubbele wachten op te trekken. De wakers moesten voorzien zijn van spaden 
en schoppen om de vereiste bijkomende werken aan het kanaal uit te voeren. In 
Bellem moest er "ghevrocht" worden door 30 Bellemnaren van de noordkant, terwijl 
Zomergem en Ronsele 10 man naar Bellem moesten zenden (53). Terwijl deze 
werkzaamheden aan de gang waren, hing nog maar eens een dreigend logement van 
geallieerde ruiters in de lucht. Bellem en de andere dorpen van de kasseirij werden 
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aangeschreven om de ruiterij die nog rond Gent lag te helpen betalen. Op 26 
december 1667 gingen vertegenwoordigers van alle parochie!. de onmogelijkheid 
van deze bijdrage voorstelIen aan het kasselrijbestuur. Ze argumenteerden dat het 
gebied tussen de Brugse vaart en de Schelde zware contributie betaalde aan de 
Fransen. Bovendien hadden de dorpen benoorden de Brugse vaart nog maar pa .. 
geallieerde ruiterij op bezoek gehad. Sommige dorpen. waaronder Bellem en Aalter. 
stelden voor de ruiterij te betalen uit de kasseIrijkas. Dit voorstel werd door het 
kasseirijbestuur goedgekeurd (54). 

Rond de jaarwende lag de Brugse vaart "toeghevrosen" zodat de bargie moest 
ingezet worden als ijsbreker (55). Op IS en 16 januari 1668 werden de 
verdedigingswerken langs de noordkant van de Brugse vaart nogmaals aan een 
onderzoek onderworpen. Denys-Guillaume Van Der Saere en Joris Van Alstein 
vertegenwoordigden het kasseirijbestuur bij de inspectietocht. Ze werden vergezeld 
van de landmeters Jacques Goossens en Jan Wissche. Hun opdracht was "te me/~". 
visiteren ende doen prysen de fortificaetiën". Ingenieur Jan Wissche maakte ook 
nog enkele "caerten ftgurative" van de versterkingen langs de Brugse vaart (56). Op 
25 januari 1668 werd de wachtregeling langs het kanaal nog eens op punt gesteld. In 
Bellem moest de geallieerde ruiterij de noordelijke kanaaloever bewaken (57). De 
inwoners van Hansbeke moesten bier. stro en hout leveren aan de wachtposten in 
Bellem (58). Enkele dagen later gingen vertegenwoordigers van Bellem. Hansbeke. 
Mariakerke en Lovendegem klagen hij het kasselrijhestuur dat de "corps dl' gr.J,.d~,," 
op korte tijd grote leveringen opslokten. Hel college van de Oudhurg beloofde dat 
die onkosten later zouden vergoed worden (59). 

Ten zuiden van de Brugse vaart hieven de Fransen heer en meester. Marten Van 
Vlaenderen ondervond dit aan den lijve. Hij was sche~n van 
Bellem-en-Schuurvelde voor het deel van de heerlijkheid dat lÏch over Lotenhulk 
uitstrekte en woonde daar in een omgeving die hij lelf ()mSdl~t.'f als "oosc""c",ig" 
ende alwlIl'!" is SC'l'" we)'llig'/(' I'tls,wigc". Op e('n fehrllarida~ in I bó~ werd dc,' 
schepen door enkele Franse soldaten ml'egenol1H.'n "I'IIyl s.,·"(·,, P('(',,'stlll d'l('" "Y 
oesie" was om syllc pel'!"e/clI Ic ('cmmrt'''''. lIij wenl naar Kortrijk gdmldll t.'n onlkr 
arrest geplautst in de herhl'Q~ "/)e CII'el/c' /)rcl('CJ,;c''', Daar pn.l~C,'n.it' lil.' ~ijlt'hlar Ic 

weten te komen "w(/cromlllc sy '11'11/ meclc/ackl/ ('I/dc g"t'\"(lIIgl/('I/ hirldc-f/", Er wc,'nl 
hem gezegd "e/CII "cl WClS ((11 ht·lat·!.""g'//' ,'cmdt' cOlllrihWi(· ... Dl' alertc,' schc,'\x'll 
merkte op dut er niet verduidelijkt \wnl of Ill't ~ing Olll dl' Ix'talin~ ,"an dc,' 
contrihutie van de zuidkant van Ikl1em of om l'en uflx'l"Sin~spn~in~ \'an dl' 
noordkant vun het dorp. Om één l'n ander uil tl' vissl'n. !-!in!-! Mant'n \',m 
Vlaenderen. onder hegell.'iding vlln de sergl'unl dk hl'm Ix'" :Hlkte, IX'll\iddding 
vragen Hun Hlips Ik I.ahie. haljuw van hl'l I.and vun Nl'vele, dk c,'Wnt't'lb in lil' 
stad W<lS t'n in de herlx'rg "Oe Sl\'clC'llt''' logl'c,'rdl'. Dl' gt'Vnn!-!"'lll' dnlll!o! c"r hiJ nl' 

I.ahie op aan "e/Clf "ij sijn c/('/I\"o;,. ,Wll/cit' dOt'" oml1/(' //('11' "11.\'1 (k "fl(lrIf,lmd(' 

e/efenlie ft' "l'rlo,\'s('I/". Ik haljuw van Nl'vc,'k lInlw\l\ll'\kk' IIl'Ill l'\.'hll'r "cllll "::Ü 
g"c('lIc ClI'I'CI/"('lIfic' ('1/ sClg" ,'cm slcl(·(,/...""gh(· lt' "('c'ommc-I/ Irll 1I't1(,N' c/cJf 

hurg"c1I/c'('sl('/" (,I/clC' sl'I/('/,c'I/('I/ ,'cm Ikl/cm "('fcldl h"dck" "('1 gOIfl/(' .wlit-clrll 1'111/ 



contributie schuldigh waeren". Om de hele kwestie op te helderen, trokken baljuw 
Jan Rootsaert en Jan Van Speybroeck, ontvanger van de Franse contributie in 
Bellem, naar Kortrijk. Ze namen hun intrek in de herberg "De Swaene", waar ze op 
hun beurt de Nevelse baljuw De Labie wilden ontmoeten. Tijdens een avondlijk 
gesprek op de kamer van De Labie, merkte Jan Van Speybroeck op "dat de suytsyde 
vande vornomde prochie van Bellem se er luttel van contributie schuldich was mits 
sy de selve in het gheheele hadden betaelt ghereserveert alleenelyck ontrent de 
vijftich ponden grooten". Daarom leek het hem vreemd dat de Fransen voor die som 
een schepen van Bellem gegijzeld hielden. Baljuw De Labie repliceerde echter dat 
de gevangenschap van Marten Van Vlaenderen niets te maken had met de quote van 
de zuidkant van Bellem in de Franse contributie "maer wel ende alleenelyck voor de 
contributie vande noortsyde". De Bellemnaren waren het niet eens met deze 
zienswijze. Ze betaalden de "thaircosten" van de Franse soldaten die Marten Van 
Vlaenderen bewaakten en na 9 dagen gevangenschap was de onfortuinlijke schepen 
weer thuis (60). 

Door dit voorval werd de angst voor de Fransen op de zuidkant van Bellem opnieuw 
aangewakkerd. De verontwaardiging was dan ook bijzonder groot toen bleek dat de 
bevelhebbende luitenant van de geallieerde ruiterij die in Bellem gestationeerd was, 
inwoners van de noordkant dwong verkenningsopdrachten uit te voeren bezuiden 
het kanaal! Op 2 maart 1668 werd deze praktijk door sergeant-majoor Emest De 
Thuart bij het kasselrijbestuur aangeklaagd (61). 

Met het aanbreken van de lente, begon tevens een nieuwe campagne tussen de 
strijdende partijen. Zoals steeds bij het begin van het "somersaisoen" werd in 
Bellem de levering van brandhout en kaarsen voor de kasselrijsoldaten geregeld 
(62). Toch leek er een einde te komen aan deze oorlog toen op 2 mei 1668 tussen de 
oorlogvoerende naties de vrede van Aken gesloten werd. De ratificatie en de 
officiële afkondiging lieten evenwel nog op zich wachten (63). De Franse 
legerbevelhebbers maakten daarvan gebruik om onze gewesten helemaal op de 
knieën te dwingen. Vanuit Waasten liet maarschalk Crecquy weten dat hij met een 
leger van 15.000 manschappen klaar stond om naar het Brugse Vrije, de Oudburg en 
het Land van Waas op te rukken. De bedoeling was de Franse troepen te 
bevoorraden en het maximum aan contributie binnen te rijven. De "disorders" 
konden enkel vermeden worden door met hem over de contributie te onderhandelen. 
Het college van de Oudburg ging daar niet op in want er was geen toestemming van 
hogerhand om met de Fransen te onderhandelen. Wel maande het kasseIrijbestuur 
de soldaten langs de Brugse vaart aan "dat sy goede sorghe draeghen over de 
schepen ende alle ponten .\·auden doen syncken, mitsgaeders hun c/oeckelick sauden 
defenderen, ende indien den vyant met soo groote macht overquaeme tsy op tVrye 
(daer .\'00 goede wacht niet en wordt ghehauden) ojie elders dat sy hun posten 
moesten verlaeten, dat sy hun sauden retireren naer dese stede" (64). Het bleef dus 
angstig afwachten wat er verder zou gebeuren want de ratificatie van de vrede werd 
pas een tiental dagen later verwacht (65). 

97 



Toen op 9 mei 166H bleek dat de Fransen in Roeselare aangekomen waren. besloot 
het kasselrijbestuur in allerijl de wachten langs de Brugse vaart te verdubbelen op 
de dorpen waar er geen kasseIrijsoldaten waren, terwijl op de poMen waar er ruiterij 
was, zoals te Bellem. enkel een "wacht van cavalIerie" moest op post blijven. Het 
kon volgens het kasseIrijbestuur niet zijn "dat den landtsman hebbende s)'11 huys mI 
soldaeten. die hem ruineren. saude moeten naer de wacht gaen" (66), Deze 
maatregel kon echter niet meer baten want nog dezelfde dag bereikten de Franse 
troepen van maarschalk Crecquy Bellem. Ze herstelden er de brug en staken hel 
kanaal over (67). Na deze doorbraak van de verdedigingslinie keerden de 
kasseIrijsoldaten. die niet opgewassen waren tegen de Franse overmacht, terug naar 
Gent. zoals hen was opgedragen (68). De Franse troepen sloegen hun tenten op te 
Bellem, dat als hun bruggehoofd fungeerde voor plundertochten in de omgeving 
(69). 

Sommige inwoners van de getroffen dorpen sloegen met wat er nog overbleef van 
hun inboedel en hun dieren op de vlucht naar Gent. Binnen de stadsmuren k\\amen 
ze echter in een al even ellendige situatie terecht. Ze waren er "\'ergaende \'all 

aermoede". Om aan deze uitzichtloze toestand een einde te maken. trokken 
afgevaardigden van deze dorpen naar Bellem voor onderhandelingen met de Fmnse 
bevelhebbers over een contributieregeling. De Fransen eisten echter "groole 
sommen". die door de dorpen contant moesten betaald worden. De dorpen konden 
onmogelijk aan deze eisen voldoen maar de Franse bevelhehbers wilden op deze 
wijze een groot contrihutie-akkoord voor het hele gehied benoorden de Brugse vaart 
en de Schelde afdwingen, wat het uiteindelijke doel van hun inval was. Op II mei 
1668 gingen de pastoor van Zomergem en de haljuw van Lovendegem, als 
vertegenwoordigers van de dorpen van het Oud-C'ontrihutie\and. hij het 
kasselrijhestuur klagen over "dl' groo/l' !>t'l/wllI/l'yl dacr i/lllt' dl' 1c1ll(IISlic·J(·" ,'"",Ic
sell'c I'l"Oel/ien 1/1111 syll ",ndelldl' door dl' dreyghcl1/c"'t'lI \'tIlldc'" Franse/u'" It'glla 
onder Iglle!>il'l "andel/ marescllal dl' Crecquy", Ze getuigden wnkr dal de Fmnse 
troepen "syn loopende ill lIel sd\'(' cOlllrihwidalldl IW('/C/.;(, sy lt·" grof/'Ic
verdreygl/ell te des(rtIe/"('1I ghl'lyck sy syl/ doel/dl' lol Iklkm <lImit',. "it'l c'c'lI sIrooI 

meer el/ is recl/lc stocl/de". Door uI die verwoeslingen kwam dl' hl't~\ling vall de 
hclastingen voor de eigen. ZlIidnederlandse overhedl'n in hel gl'dnmg. Geklop het 
mislukken van de onderhallllclingen ml'l de Fransen om \'oor uf/lllllk'rlijke dorrll'n 
contrihulie-akkoorden af 11: sI uilen, k wam het l'r volgens hl'Ïdl' afgl'\'aaniigdl'n op 
aan dal het kasselrijbesluur 10 vlug mogelijk l'en de\egalk wu It'mkn mmr dl' 
Fransen om een contrihutie-akkoord voor hl'l'l het gl'l1il'd ten noonkn van dl' Bmgsl' 
vaart te onderhandelen (70), Dil voorsll'l brachl hl'l kusse\rijhl'sluur in l'ell nl'ldigl' 
posilie. Er was immers geen formele toesll'nllning van lk hllgl'rc oH'rhl."tkn in 
Brussel om contrihlllic Ic hellllen uan dt.' Fransen of Olll cnlVl'r It.' ll'llkrh~\Illkkn. 
Bovendien was hoogbaljuw Jun-Baplisl Ddla Failk nÏl'1 aanwl'Iig op dl' 
vergadering. lIet collcgl' hcslool de griffier naur dl' IH'oghalju\\ 1\,' Il'mkn lllll IWIll 

de toesland voor te leggl'n l'n 1ll'1ll drin~elld tI.' wr/lll'k\.'n num lil' \'l'rgadl'ring Il' 
komen om een oplossing uit 11.' werk\.'n. Ik hoogbu\juw ntllwoon,hk l'\'l'n\\l'I d~,1 hiJ 
"mits syl/(' indispositie" nkt naar dl' vl'rgudl.'rin~ kon kllllWll, Hl)\'l'ndkn \\ t'nstl' hiJ 



zich met dergelijke problemen niet te bemoeien "als wesende dienaer vanden 
Coninck". De hoogbaljuw wilde zich duidelijk niet compromitteren maar daar 
hadden de vertegenwoordigers van de getroffen dorpen geen boodschap aan. Zij 
repliceerden "dat den noodt gheell wet en hadde ende dat het te laet saude wesen om 
te solliciteren tot Brussel permissie om tselve te moghen doen mits den vyandt op 
eenen dach meer schaede can doen als saude emporteren tgone hy is vraeghende !" 
Het kasseirijbestuur besloot dan maar de volgende dag advies te vragen aan de Raad 
van Vlaanderen en de raadsheren te wijzen op de hoogdringendheid van de materie, 
vermits maarschalk Crecquy nog dezelfde dag een beslissing wilde en het niet 
mogelijk was toelating te vragen in Brussel. Het kasseirijbestuur wilde om die 
redenen en om nog meer schade te vermijden een delegatie zenden naar de Fransen 
in Bellem, teneinde een akkoord te onderhandelen (11 ). 

Op 12 mei 1668 gingen nog eens een aantal dorpen aan het kasseirijbestuur vragen 
"hun by te staen in deze calamiteyt ende gheheel het landt by de Fransche niet te 
laeten bede/fven maer te accorderen voor eenighe sommen van pennynghen". 
Dezelfde dag ontving het kasseirijbestuur het advies van de Raad van Vlaanderen. 
Daaruit bleek dat het voorstel van het kasseirijbestuur om met de Fransen te 
onderhandelen, door het hof werd afgewezen. De raadsheren voegden daar wel aan 
toe dat "de supplianten hemlieden moghen reguleren ghelyck inden 
jeghenwordighen noodt ende conjoincture des tyts sullen vinden te behooren". 
Volgens het kasseirijbestuur bewees deze formulering "claer ghenough" dat het 
college "niet en saude misdoen int angaen van eenighe accorden mette Fra/lSche 
anghesien den noodt daertoe is bedwynghende, mits sy gheheel de casselrye hebben 
onder hun ghebiet, resterende alleenelyc de acht prochien buyten de DampoOl·te die 
sy lichtelick sullen connen ravagieren passerende over de Schelde ofte over de 
Sassche vaert". Bovendien had het college van de Oudburg vernomen dat alle 
andere kasseirijen, met uitzondering van het Land van Waas, een akkoord hadden 
met de Fransen. Vermits de Oudburg nog geen overeenkomst had afgesloten, bleven 
de Fransen daar gelegerd. Daarom werd besloten "op het groot ende instant 
versouck" van de getroffen dorpen, een delegatie naar het Frans leger in Bellem te 
zenden "om te pooghen te accorderen nopende hun contributien ofte schattynghen 
tot conservaetie vande landtslieden ende vruchten mitsgaeders op dat de 
landtslieden sauden moghen saeyen hun somervruchten". Om de gedeputeerden een 
veilige reis te verzekeren, werd een bode, vergezeld van een trompetter, naar Bellem 
gezonden om een "pasport" voor de delegatie te vragen aan de Franse bevelhebbers. 
Als afgevaardigden werden aangeduid Denys Van Vaernewyck, Denys Van Der 
Saere en Joris Van Alstein (72). Deze hoge heren pendelden in een geketste schuit 
op het kanaal heen en weer tussen Gent en Bellem, in de wetenschap dat de 8 
parochies tussen de Schelde cn de Leie inmiddels voor 5.000 gulden een 
gemeenschappelijke contributie-overeenkomst met de Fransen hadden afgesloten 
(13). Uiteindelijk bereikte het Gentse gezelschap "na er veele moeyten" eveneens 
een akkoord met maarschalk Crecquy en legerintendant Robert. Er werd 
afgesproken voor het gebied ten noorden van de Brugse vaart en het gebied over de 
Sassevaart een afkoopsom van 26.000 gulden te betalen (14). De afgevaardigden 
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van het kasselrijbestuur trokken opnieuw naar Bellem om een voor~chot van 6.000 
gulden te overhandigen aan de Fransen. De officieren Jan De Meyere en u>ui~ De 
Meyere gingen mee om het geldtransport te beschermen. Bij de vereffening 
noteerden de kasseIrijvertegenwoordigers nog enkele onvoor.dene uitgaven. Er 
moest wat "drynckgheldt" worden toegestopt aan de Franse soldaten. een paar 
"gheldtsacken" gingen verloren en ook de bedienden. die meegenomen waren "om 
tgheldt te helpen draeghen", meenden aanspraak te kunnen maken op een 
vergoeding (15). Deze onkosten waren slechts een peulschil in vergelijking met het 
enorme bedrag dat de Fransen hadden binnengehaald. Als tegenprestatie beloofde 
maarschalk Crecquy "gheene de minste schaede te doen ande ;Ilsetene mnde 
\'oornoempde prochien" van het Oud-Contributieland. Om zijn woorden kracht bij 
te zetten gaf hij onmiddellijk bevel dat geen enkele soldaat nog de brug te Bellem 
mocht oversteken (16). 

De opluchting in het gebied benoorden de Brugse vaart was bijzonder grool. Alle 
dorpen zonden vertegenwoordigers naar het kasselrijbestuur om te melden "/roe dal 
sy hlyde syn te verstaen het accOT'd allghegaen mette frallscJre" (77). De 
ontnuchtering volgde spoedig toen enkele dorpen nieuwe Franse dreigbrieven 
ontvingen (78). Het Franse leger maakte bovendien geen haast om Bellem te 
verlaten. Op 23 mei 1668 probeerde officier Jan De Meyere in Bellem te \>,eten te 
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komen wanneer de Fransen zouden vertrekken (79). Op 28 mei 1668 werd de vrede 
van Aken officieel door het landsbestuur afgekondigd, maar nog steeds lag het 
Franse leger in Bellem (80). Daarom ging officier Louis De Meyere de volgende 
dag nog eens naar Bellem om er de toestand te evalueren (81). Pas op 1 juni 1668 
bleek dat "den vyant van Bellem is vertreckende mits de publicaetie vanden peyx" 
(82). De vrede van Aken werd uiteindelijk op 4 juni 1668 door het kasseirijbestuur 
afgekondigd (83). 

Na het vertrek van de Franse troepen stelden de Bellemse bestuurders een 
schadestatistiek op. De totale aangerichte schade tijdens het 24 dagen durende 
verblijf van de Fransen bedroeg maar liefst 10.544 19 15 sch 1 gr. Het 
kasseirijbestuur had evenwel in eerste instantie enkel belangstelling voor de schade 
aangericht sedert het publiceren van de vrede van Aken op 28 mei 1668 en het 
vertrek van de Fransen op 1 juni 1668, de laatste 4 dagen van hun verblijf te 
Bellem.Het college deelde het door Bellem vermelde bedrag door 6 en voegde er 
aan toe dat "de leste daeghen de erghste syn gheweest door het verstercken vanden 
selven legher met nieuwe trouppen dewelcke hebben afghebrocken de huysen om 
baracken te maecken !" Zo weerhield het kasseirijbestuur in eerste instantie 1757 lb 
6 sch gr. Daarbij werd de som van 1000 lb gr gevoegd als vergoeding voor het 
verlies veroorzaakt door het niet kunnen zaaien tijdens de laatste vier dagen van de 
Franse aanwezigheid, vermits "de selve vier daeghen den principaelsten tyt was om 
te saeyen vlas ende andere somervruchten, als dat sy met hun beesten, meyssens en 
de enechten hebben van huys gheweest". Als eindtotaal van deze berekening 
noteerde het kasseirijbestuur dus 2757 lb 6 sch gr als geleden schade te Bellem 
tijdens de laatste vier dagen van het verblijf van de Fransen. Dit was uiteindelijk 
slechts 1/4 van de werkelijke schade in het zwaar getroffen Bellem ! (84). In de 
kerkrekening vermeldden de kerkmeesters ook nog dat de "kerckestede" door de 
Fransen "Ielyek gheruineert" werd (85). Bellem moet in die dagen een troosteloze 
aanblik geboden hebben ! 

Voor de Zonnekoning was de balans van deze oorlog uitermate positief. Lodewijk 
XIV veroverde het Westkwartier en door de aanwinst van de kasseIrij Kortrijk 
reikten zijn bezittingen tot aan de grens van de kasseirij van de Oudburg (86). Onze 
streek was nog meer bedreigd dan voorheen en zou dit reeds enkele jaren later 
ondervinden! (87). 

Dirk DE REUCK 
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VOETNOTEN 

I) 1-1. HOUTMAN-DESMEDT, De Zuidelijke Neder/andell Ira de Vrede ~'all Munster in N.A.G.N .• 
dl. 8, 1979, pp. 301-302. 

( 2) RAG, Olldhur~. nr. 237, f'2ro-f'3r". 
( 3) RAG, Olldhur~. nr. 237, f"37ro. 
( 4) RAG, Oudhurg, nr. 237, f"62ro/vo. 
( 5) RAG, Olldhur~. nr. 237, f" 13ro : voorbeeld: ..... is h)' de soldaten Ii~Rhende tot Nn'e/e 

op~hehrocht eellell ru,Vter hehhende ~hel'a~aholldeerllancx delllande". 
RAG, Ol/dhl/r~. nr. 237, f" 13vo : voorbeeld: "A/soo dil'ersche dachten commen I'ande 
straetschelldereyen de welcke syn commiterende de ruyters passerende /ancx de hruRsche I'aert is 
~heschrel'en ande corporals Pieter Beyst ende Anthone Goddart daeRelicx ronde te doen. op diJt 
dier~helycke desorders niet meer eII gheschiedell. principal smor1{hells ende sal'Ons. ende alle 
rl/yters hun pasporlen te I'isiterell op peyne \'ande on~heriefvell die door hun neRIiRentie sollden 
mo~hell gheschieden in hun particulier te I·erandtv.-orden". 

( 6) H. HOUTMAN-DESMEDT. a.w .. p. 302. 
( 7) RAG, Ol/dhur~. nr. 237, f"92vo, 
( 8) H, HOUTMAN-DESMEDT, a,w .• p, 302. 
( 9) RAG, Oudhur~, nr. 237. f"137r"/vo, 
(10) RAG. Oudhur~. nr. 237. f"140vo-f"I44vo, 
(11) RAG. Oudhur~. nr. 237. f" 147ro-f"148vo ("roer" en "musket" zjjn vuurwapens). 
(12) RAG. Oudhur~, nr, 237. f"15Or°-f"157vo, 
(13) RAG. Oudhl/r~. nr, 237. f"165vo. 
(14) RAG. Oudburg. nr. 237. f"171ro. 
(15) RAG. Oudhurg. nr, 237. f"179vo. 
(16) RAG. Ol/dhur~, nr. 237. f"1 85vO-f" I 88ro, 
(17) RAG. Oudbl/r~, nr. 237. f"29Or°, 
(18) RAG. Oudhurg, nr. 237. f"199vo-f"210r°. 
(19) RAG. Oudhur~. nr, 237. f"203ro. 
(20) RAG. Oudbur~. nr, 237. f"204vo, 
(21) RAG. Oudhl/r~. nr. 237. f"205ro + f"206vo + f"216vo-f"217ro. 
(22) RAG. Oudhur~. nr, 237. f"218rO. 
(23) RAG. Oudhurg, nr, 237. f"22Or°, 
(24) RAG. Ol/dhurg. br, 237. f"22Iro. 
(25) RAG. Oudhurg. nr, 237. f"227vo, 
(26) H. PIRENNE. Histoire de Be/giqlle. dl V. Brussel, 1920, p, 21. 
(27) RAG. Oudhur~. nr, 237. f"240vo-f"24Ivo, 
(28) RAG. Raad Win V/aal/{/eren. nr, 15924, los stuk (getuigenis van PieteT Van KefTC'hnlU,k fs Pielers). 
(29) RAG. Olu/hurg, nr, 237, f"243ro. 
(30) RAG, Oudhllrg. nr, 237, f"247vo. 
(31) RAG. Oudhl/r~. nr, 237, f"249vo, 
(32) RAG. Ol/elhurg. nr. 237. f"250vo, 
(33) RAG. Ol/dhl/r~, nr. 237. f"86ro, 

RAG. (hu/hl/rg. nr, 1503. los stuk, 
(34) RAG. ()udhur~. nr, 237. f"290rO, 
(35) RAG. Ouclhurg. nr, 237. f"260vo, 
(3/i) RAG. OucllJl/tg. nr, 237. f"265ro-f"266r0, 
(37) RAG. Raacll'ClII naal/clc'r/'n, nr, 15924 en nr, IhOlb.loslo.e stukken. 
(38) RAG. Raad I'(m l'/aallcll'l'rII. nr, 15924. los stuk (~elUi~C'nis vun Pietl'r Vlm KefTC'hruuçk fs Pleterlool. 
(39) Over de tocstand in het l'(mtributielllllll. lie 11. VAN IIOllTIE, [.('S (>(,CI/,"""'II.Ç hnm.l:rrr.ç ('11 

Rc'/gif/lIl'. Gent, lInO, dl I. pp, I.U·I %. Oellevcns in verhlllllimet lil' l'\1nlrihutkl'nlhlelUlltu:k Ie 
Bcllem tijdens de 17dl' eeuwse oorlollcn, lijn teru~ te vindt'11 in RAG. R",,,/I'IJII 1/"cI,,,/rrrll. 1Ir. 

15924 en nr, 16016. lossc stukken. 
(41) RAG. Ouclilrelrirf 111'1/1'11/, nr. I. plllo.sim, 
(42) RAG. (Jud !\relurf 111'//1'111, nf, .'n. f" I 52ro, 
(43) RAG. Oud !\reMrf Ik//rlll, nr, .'0, 1" 16Kvo, 
(44) RAG. Ollelburg. nr, 237. f"293vo, 

RA(I. Olll'hurg. nr, 15(H. los stuk., 
(45) RAO, OudlJl/rg, nT, 237. 1"'29(,r". 
(46) RAG, O/Ullllll'g, nr. 237. f",lOOr0·r'.,(l~ro, 
(47) RAG, Oudhutg. nr, 2.'1, f"3 IOr"·r'31 ~r0, 
(48) RMl. Oudhul'g, nr, 237. f".l)(wO, 
(49) RAG. Oudh/I/'g. nr, 2.'1. 1"3.'!lro/vo, 
(!lO) RMl. Oud !\rclrÎlj Il/'//rlll, nl', .'n, t"17~ro, 
(~I) RAG. Oudl'III',Il. nr, 2.'1, r'.1Wvo·r',l4Ivo, 

RAG, Oudlllll'g, nr, I !lln. losse stukkl'lI, 
(!l2) RAG, Oudllll/'g. nr, 237.1".'41 vo, 
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(53) RAG, Oudburg, nr. 237, f'34Ivo-f'342vo. 
(54) RAG, Oudburg. nr. 237, f'344ro-f'347vo. 
(55) RAG. Oudburg. nr. 238, f'3rOjvo. 
(56) RAG, Oudburg. nr. 1503, losse stukken. 
(57) RAG, Oudburg. nr. 238, f'14vo-f' 17ro. 
(58) RAG. Oudburg. nr. 238, f'2IrOjvo. 
(59) RAG, Oudburg, nr. 238, f'35ro. 
(60) RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 15924 en nr. 16016, losse stukken. 
(61) RAG, Oudburg. nr. 238, f'37ro. 
(62) RAG, Oudburg, nr. 238, f'82rOjvo. 
(63) H. HOUTMAN-DESMEDT, a.w .. p. 303. 
(64) RAG, Oudburg. nr. 238, f'83vo-f'85vo. 
(65) RAG, Oudburg. nr. 238, f'88vo-f'89ro. 
(66) RAG, Oudbllrg. nr. 238, f'90rO. 
(67) RAG, Oudburg. nr. 238, f'90vo-f'92ro. 
(68) RAG, Oudburg, nr. 238, f'90vO. 
(69) RAG, Oudburg. nr. 238, f'92ro. 
(70) RAG, Oudburg, nr. 238, f'92rOjvo. 
(71) RAG, Olldburg, nr. 238, f'92vo-f'93vo. 
(72) RAG, Oudburg. nr. 238, f'94ro-f'96ro. 
(73) RAG, Oudburg, nr. 238, f'96ro. 

RAG, Oudburg, nr. 1503, losse stukken. 
(74) RAG, Oudburg, nr. 238, f'96vo-f'97ro. 
(75) RAG, Oudburg, nr. 238, f'97vo-f'98ro. 

RAG, Oudburg, nr. 1503, losse stukken. 
(76) RAG, Oudburg, nr. 238, f'97vo. 
(77) RAG, Oudburg, nr. 238, f'98vo. 
(78) RAG, Oudburg, nr. 238, f'IOlrO. 
(79) RAG, Oudburg, nr. 1503, los stuk. 
(80) RAG, Oudburg, nr. 1888, los stuk. 
(81) RAG, Oudburg, nr. 1503, los stuk. 
(82) RAG, Oudburg, nr. 238, f'1 I Ivo. 
(83) RAG, Oudburg, nr. 238, f'1 14rO. 
(84) RAG, Oudburg, nr. 1888, los stuk. 
(85) L. STOCKMAN, Parochiale geschiedenis van Bel/em, in handschrift. 

Met dank aan L. Stockman voor het ter beschikking stellen van deze gegevens. 
(85) H. VAN HOUITE, a.w., dl I, p. XIII. 
(87) Over de Franse oorlogen zijn voor Bellem en omgeving gegevens te vinden bij: 

A. DE VOS, Franse inval/en in Zuid-Meetjesland ( 1648-1713), in Appeltjes van het Meetjesland, 
jg. 9 (1958), pp. 135- I 50. 
A. RYSERHOVE, R. TON DAT, Oud Bel/em 1-6, in Ons Meetjesland, jg. 3 (1970), nrs. I -4 en jg. 4 
(1971), nrs. 1-2. 
L. STOCKMAN, Geschiedenis van Aalter, 1979, pp. 272-276. 
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DE EERSTE EN DE TWEEDE KERK 
VAN SINT-MARGRIETE 

De onlangs overleden specialiste in de historische geografie van 
Zeeuws-Vlaanderen. dr. M.K.E. Gottschalk, poneerde in 1955 dat de nederzetting 
Roeselare zonder twijfel identiek is geweest met de parochie Sint-Margriete (1). 
Deze stellingname lokte heel wat reacties uit bij de Meetjeslandse lokaalhistorici. In 
een artikel uit 1957 over de geteisterde dorpen in het noorden van het Meetjesland 
verwierp Daniël Verstraete deze hypothese en voerde hij enkele zinnige argumenten 
aan om te bewijzen dat (Nieuw-) Roeselare en Sint-Margriete niet identiek konden 
zijn (2). Ook Etienne Van Vooren, die in 1979 de kerk van Nieuw-Roeselare 
opgroef, was van mening dat Nieuw-Roeselare en Sint-Margriete verschillende 
parochies waren (3). 

In 1982 kwam D. Verstraete op zijn standpunt terug en situeerde hij de eerste 
Sint-Margrietekerk in Nieuw-Roeselare. De tweede kerk van dit polderdorpje zou 
dan ca. 1400 in de Sint-Margrietpolder gebouwd zijn en een derde 
Sint-Margaretakerk zou ca. 1470 in de Heilig-Kruispolder opgetrokken zijn. In 1673 
kwam er een vierde kerkgebouw, in de Sint-Lievenspolder, dat op zijn beurt in 1881 
vervangen werd door een nieuw neo-gotisch gebouw vlakbij de vierde kerk (4). 

Om hun stellingen kracht bij te zetten steunden de drie bovengenoemde auteurs 
vooral op de akten van de grensscheidingen en de daarin vermelde plaatsnamen. We 
willen nu evenwel het probleem op een andere manier aanpakken en dit bekijken 
van uit de parochiale geschiedenis van dit gebied. 

I. Sint-Margriete en Nieuw-Roeselare identiek? 

Om daar een antwoord op te geven zullen we eerst onderzoeken wie tot ca. 1250 de 
kerkbouwers in de streek van Aardenburg, Oostburg en Watervliet geweest zijn. 

Te Aardenburg was de Sint-Baafsabdij heer en meester: zij was daar zowel van de 
O.-L.-Vrouwkerk als van de Sint-Baafskerk patroon. Vanuit Aardenburg stichtte de 
Sint-Baafsabdij in de loop van de eerste helft van de 12e eeuw de 
O.-L.-Vrouwparochie van Cadzand en al in 1169 bediende een geestelijke van 
Aardenburg een kapel te Hannekenswerve (5). De Sint-Baafsabdij slaagde er tijdens 
de 12e eeuw zelfs in, te Oostburg, waar de Sint-Pietersabdij de plak zwaaide. een 
tweede kerk te bouwen toegewijd aan Sint-Havo. 
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De Sint-Pietersabdij wist ca. 1050 het altaar van Oostburg met een daarvan 
afhankelijke kapel te IJzendijke te verwerven. In 1150 hingen van de 
Sint-Elooiskerk van Oostburg de volgende dochterkerken af : IJzendijke. 
Gaternesse. Schoondijke en Oostmanskerke. In 1197 bouwde de Sint-Pieten.abdij 
binnen haar patronaatsgebied de Nieuwerkerke in de wijk Beiderwaan bij Oostburg. 
In 1226 verwierf zij het patronaat van de kerk van Watervliet. Van daaruit liet zij in 
1229 in de wijk Vaarne een kerk optrekken ter ere van Sint-Nikolaas. Tenslotte 
blijkt de Sint-Pietersabdij in 1243 ook de Sint-Katarinekerk bij Oostburg te hebben 
bezeten. We zien dus dat monniken van Sint-Pieters heel actief waren binnen hun 
patronaatschapsgebied en al gevaarlijk dicht bij dat van Sint-Baafs kwamen! 

Anderzijds vernemen we dat bisschop Wouter van Marvis in 1243 te 
Nieuw-Roeselare een kerk had laten bouwen (6). Dit was niet toevallig. want deze 
ijverige bisschop van Doornik poogde in de nieuw ontgonnen gebieden zelf de 
kerken te laten bouwen. zodat het bisdom er automatisch de patroon van werd. Dit 
gebeurde in de periode 1240-1245 o.m. te Bellem. Kaprijke. Lembeke. Oosteeklo en 
Roeselare zelf (7). 

Het is duidelijk dat de Sint-Baafsabdij met lede ogen zag hoe de Sint-Pieter.\abdij te 
Vaarne een kerk bouwde en vooral hoe de bisschop himself te Nieuw-Roeselare 
dicht bij hun patronaatsgebied kwam. Ze zullen dan ook gereageerd hebhen met de 
bouw van de Sint-Margaretakerk ten noordwesten van Nieuw-Roeselare. ten "esten 
van Vaarne en ten zuiden van Sint-Katelijnc. Deze werd vcrnloedelijk slechts in 
1244 gebouwd. binnen het grondgebied van de parn~:hie vml Sint-Baafs-Oostburg. 

Laten we nu even de reis van bisschop Wouter van J\'1arvis van 1143 overdoen met 
behulp van de kaart van westelijk Zeeuws-Vlaanderen van ca. 1300. lOals we dit: bij 
dr. M.K.E. Gottschalk vinden (X). Hij hcgon zijn reis te Vaarne en vand.mr ging hij 
via de Vrouwen weg nuur Oostmanskerke. Dan liep de reisweg o"er ~k Hoge of 
Oude Weg nuur Sint-Katarine en vervolgens nam hij dl' l .. mge \Veg naar Oostburg. 
Hij tnlkcllde cr de parodlie van Sint-Baal's af ten 0l"khtl' van de 
Sint-Katelijneparochie. ten op/khte van de panxhie AaTlknhurg en ten \lp/khte 
van de nieuw ontgonnen gronden. Dl'lt' laatste mOl'ten in de drÎl'hol'k, gevonnd 
door de Wouters weg. de Jok weg en dl' hl'l'rlijkhcid van N il'uw-ROl'sdUTl', 
waarhillllen toen al een kerk stond, gelt'gen hehtx'n. Vin dl' Jok Wl'g n'l',1 dl' bisS\:h\)l' 
naar Aardenhurg. waar hij de nieuw ontgolllll'n grolllkn in dl' rkhlin~ \'llll dl' ~"x'r 
ufscheiddl' van de parodlie AlIflknhurg. Tot daar dell' rondTl'is van de l'Iissdl(lP· 

Wc denkcn dat de kerk van Sint-Mar~ricte kort na dk Tl'is vun Wou!c.'r \'lIn M"f\i~ 
in de maand mci 1243. op initiatief van dl' Sint-BlIllfsnlxtij Wl'Tlt ~1.'b\lU\Ht in dl' 
nieuw ontgonnen gromkn Il'n /llidl'n van dl' Sinl-Kntl'lijlll'pUnxhil', lil hl.'t 
patronaalsl:hapsgehkd v:In de nbdij. Dit hl.'lkhllÎ.\ 'hllld nkl n-r \"lIU (k 
WOlltl'rsweg. ten noonkll Vllll dl' h\lidi~I.' InlHls~I'l'ns hilUlI.'n \\('s(dijk 
Zeeuws-Vlallnderl'n (9), 
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Door de Sint-Elisabethsvloed van 1375/1376 raakte ook Sint-Margriete 
overstroomd. In 1399/ 1400 werd vanaf de weerdijk een polder ingedijkt die men 
"Sinte MaerRrieten Po/re" noemde (10). Binnen die polder stonden de re!>ten van 
het Sint-Margaretakerkje. dat zijn naam aan die nieuwe polder heeft gegeven. 
Wel1icht heeft men de kerk nog wat opgekalefaterd vooraleer ze door de !>tormvloed 
van 1404 van de kaart werd geveegd. Mijns inziens kan men niet !>preken van een 
tweede kerkje van Sint-Margriete. zoals Gottschalk en Verstraete dat doen (11). Het 
lijkt me ver tamelijk ver gezocht om te veronderstellen dat de Sint-Margaretakerk in 
de Sint-Margrietpolder slechts enkele jaren zou bestaan hebben. 

De kerk van Sint-Margriete verdween dan 65 jaar uit de geschiedenis. na een 
bestaan van 160 jaar (1244-1404). en de kerk van Nieuw-Roeselare. die van 1243 
tot 1375/1376 overeind stond. verdween voor altijd van de aardbodem. De kerken 
van Sint-Margriete en Nieuw-Roeselare. die allebei in de lijst van de parochies van 
de dekenij Aardenburg van 1330 voorkomen. zijn dus zeker niet identiek. Er is ook 
geen enkele reden om aan de echtheid van deze lijst te twijfelen. want D. Verstraete 
erkent in een voetnoot dat ze wel degelijk uit 1330 stamt (12). Sint-Margriete was 
de oostelijkste kerk van Sint-Baafs. tussen een gebied van Sint-Pieters en een gebied 
van de bisschop van Doornik. 

Bevreemdend is wel het feit dat bij de grensscheiding in 1243 geen spmke is van 
Sint-Margriete maar wel van Nieuw-Roeselare. Daaruit hehben heide auteurs 
geconcludeerd dat zij identiek zijn. Ik denk echter dat de kerk van Sint-l\1argriete 
precies ten gevolge van al die nieuwe stichtingen gehouwd is om de belangen V<lfl 

de Sint-Baafsabdij veilig te stellen. Tussen de derde dag na Drie\'uldigheidsdag 
1243 (10 juni). datum van de reis van dl' hisschop, en 17 october 1244, datum ,"an 
de eerste vennelding van Sint-Margriete, moet dit kerkje gehouwd zijn. Hc:t was 
hijzonder goed ingeplant tussen de Sint-Katerinekerk (Sint-Pieters), de ker" "an 
Nieuw-Roeselare (hissdl0p) en de Sint-Niklaaskerk (Sint-Pieters), te middl'n vun lil' 
nieuw ontgonnen gronden, 

2. De tweede kerk van Sint-l\1argril'tl' 

In 14ó2 hcdijkte Jan lil' Plaat, el'n rijke poorter uit Bruggl', lil' Sint-Kruisp.,)ltkr (I h 
11 ij knoopte ook onderhal1lklingl'n aan ml't dl' Sint-Haafsahdij t)111 tl' ",c
('01lstl1l('(',."c', r('c'cli/ïc,."c Cl/cic' clCI(I'('rl/C ti el'n n ieuwl' Sint- Margan'ta"l'rk "i"c/t'II 

pold/"(' WII/d('" /lc/Cg/H'" Cm('(''' (14). Zij \wnt dus gd)(Hlwd in lil' 1I,-Kntisp.,\llkr, 
ten luidonsten van de eerstl.' keIl cn bijgevolg dkhtl.'r hij dl' oVl.'rstrnollllk kl'rk \"~1Il 
Nieuw-Roeselare. In hl't akkoord tussl'n hl'Îtk partijl'n \wrd lx'paalt! dat Jan tlt' Plmlt 
en zijn nakomelingen gl.'durendc lal'htig jaar l'l'l1 prk'stl'r IlHx'llll'n \'norstdkn \''II.)r 

hcnocming tnt pastoor van dit, tWCl'lk "crk. 

In 14l{O fungccflk Lievl'n van lIansl\llll.' daar nis pastoor (I ='), In nkl\llx'" 15~\l 
overleed hCl'r .Ial'oh I kyl:k cr als 1Îl'1l'lll'nkr, vnor lijn l\,l\'ol~ing l\IlIsIl)lld ('r t'\'" 
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betwisting tussen meester Comelis Van Bambeke en heer Michiel Van der Schuere 
(16). De eerstgenoemde haalde het omdat hij voorgesteld was door de nakomelingen 
van Jan de Plaat, die nog steeds in het bezit waren van het collatierecht (17). 

Na de inpolderingen van het verdronken land ontstonden er veel geschillen tussen 
de Sint-Baafs- en de Sint-Pietersabdij betreffende de tienden in die nieuwe polders. 
Dit gebeurde ook in het jaar 1526, na de indijking van de Oudemanspolder. Toen 
werden ca. 1300 gemet land op de zee teruggewonnen. De Sint-Baafsabdij en de 
pastoor van Sint-Margriete, Jacob Philiers, beweerden in 1551 dat een deel van de 
nieuwe polder gelegen was binnen de parochie van Sint-Margriete : al de bewoners 
van de Oudemanspolder tot zekere "wateringhe ghenaempt de Oudemansguele 
loopende oostwaert vander kercke van Ste Margriete totter Cruusstraete loopende 
totter Joncvrouwe guele ende van daer noordt oost dweers duer de voors. poldere 
tusschen der prochie van Ste Margriete ende der prochie van Watervliet tot anden 
zeedijek" ontvingen de sacramenten in de parochiekerk van Sint-Margriete en waren 
dus tiendeplichtig aan Sint-Baafs. De Raad van Vlaanderen kende de helft van de 
tienden aan de Sint-Baafsabdij toe (18). 

Het lijkt er dus op dat de Sint-Baafsabdij er hier in geslaagd is de tiendengrens 
tussen de beide Gentse abdijen naar het oosten te verschuiven, want in de 
Oudemanspolder stond vóór de stormvloeden de Sint-Niklaaskerk van Vaame, die 
onder Sint-Pieters ressorteerde! 

BESLUIT 

Om het probleem van het al of niet identiek zijn van Sint-Margriete en 
Nieuw-Roeselare op te lossen, is er nog altijd maar een belangrijk stuk voorhanden: 
de lijst van de parochies van de dekenij Aardenburg uit 1330. Toch pleiten er meer 
argumenten voor twee afzonderlijke parochies dan voor één parochie. Het speciale 
karakter van Nieuw-Roeselare, dat een leen van 170 bunder (ca. 220 ha.) was, heeft 
tot gevolg dat dit kerkdorp slechts zelden in de bronnen voorkomt en bijna 
ongrijpbaar wordt. We hopen dat deze bijdrage wat klaarheid heeft gebracht in deze 
sedert meer dan 35 jaar betwiste materie. 

Luc STOCKMAN 

\09 



VOETNOTEN 

( I) M.K.E. GOTTSCHALK,lIislOrisehe Reografie I'an westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de 
St-Elisahethsl'loed I'an N04, Assen, 1955, p. 67, 

( 2) D. VERSTRAETE, Geteisterde dorp!'n in het Noorden I'an het Meetjesland, in Appelt~ van het 
Meetjesland, jb. !! (l957), p. 83-95. 

( 3) E. VAN VOOREN, DL' kerk I'an Nieuw-Roeselare, een archeoloxische benaderinK in hiSloriKh 
topografisch perspectief. Leuven, 1980, bock A, tekst, p. 11 26. 

( 4) D. VERSTRAETE, Ol'er St-Margriefe het dorp dat dikwijls I'erhuisde, in Historische 
l'erkenninRen in het Meetjesland, Maldegem, 1982, p. 257-271. 

( 5) L. STOCKMAN, De oprichtinR I'an de dekenij Aardenhllrg (ca /295) en het rijke Roomse lewn in 
en om de Mariakerk I'an Aardenhurg (966-/6251, in handschrift. 

( 6) E. VAN VOOREN, a.w., p. 11 8. 
( 7) L. STOCKMAN, Kerkelijk en parochiaallel'en in het Meetjesland I'óór 1600, in Appc:lt~ van het 

Meetjesland, jb. 33 (1982), p. 77-80. 
( 8) A.P.V. DESCAMPS, Notiee sur Walter de Man"is, él-êque de TOllrnay, Doornik., 1852, p. I..w-I.H; 

M.K.E. GOTTSCHALK, a.w .• bijlage. 
( 9) D. VERSTRAETE, Geteisterde dorpen .... p. 90; de juiste ligging van dil een.te kerkje vindt men 

op de bijgaande kaan. 
(10) M.K.E. GOTTSCHALK, a.w .. p. 186. 
(11) M.K.E. GOTTSCHALK, a.w., p. 186 en D. VERSTRAETE. Ol'er St-Margriete .... p. 266. 
(12) D. VERSTRAETE, a.w .. p. 335. 
(13) M.K.E. GOTTSCHALK,/listorische geografie I'an westelijk Zeellw-\ 'laandeun 1"011 he/ Mg;II der 

15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtigjarige oorlog, Assen. 1958, p. 81-82. 
(14) Rijksarchief Gent, Raad I'all VIaanderelI. nr. 7524, f" 261 voo 
(15) D. VERSTRAETE, a.w., p. 267. 
(16) RAG, RvVI, nr. 7524, f. 261 r. 
(17) RAG, RI'VI, nr. 7524, f. 2 v. en f. 261 r. 
(18) RAG, RI·~/I. nr. 7534, f. :no v. en volgende. 
Hanelijk dank aan Roger Defruyt, die de kaan lekende, en aan Freddy Pille, die de tehllaaU,undig 
nakeek. Wijlen Achiel De Vos bezorgde mij de gegevens uil de Raad vnn Vlaanderen. 

I I () 



KRONIEK V AN DE OPERA TIES 

VAN DE TWEEDE INFANTERIEDIVISIE 
23 TOT 28 MEI 1940 

A. De verdediging achter het Schipdonkkanaal 

I. Voorgeschiedenis (1) 

Het verhaal van de operaties achter het Schipdonkkanaal zouden we kunnen 
aanvangen met het ondermijnen van de bruggen door enkele genie-eenheden. 

Op 18 mei om 08.00 u. kwam het 22ste BATALJON LEGERKORPSGENIE (IVde 
Legerkorps) te Knesselare kantonneren. Luitenant-kolonel Gascht kreeg bevel om 
bij de bruggen van het Schipdonkkanaal tussen de zee (= Heist) en 
Motjesbrug/Zomergem inbegrepen de nodige springstof aan te brengen. Men vertrok 
met de verschillende detachementen om 22.00 u. en op 19 mei om 06.00 u. was de 
klus geklaard. Alle bruggen waren tot opblazen gereed gemaakt. 

Diezelfde 18de mei moest het 32ste BATALJON LEGERGENIE (Groot 
Hoofdkwartier) uit Oosterzele vertrekken naar Reibroek/Hansbeke waar men om 
18.00 u. aankomt. Hier krijgt men dan op 19 mei bevel om volgende bruggen in 
gereedheid te brengen: 
- Booskensbrug/Zomergem (res. Lt Leonard/2de Cie; werk om 19.00 u. beëindigd) 
- SluisiMerendree (Lt Dalleur/2de Cie) 
- Brug naar het Eiland/Merendree (idem) 
(beide laatste dus respectievelijk noord en zuid van de Brugse vaart/jaagpad) 
- Kalebrug/Merendree (Lt Vaes/lste Cie) (2) 
- SpoOJwegbrug/Landegem (Lt Sandront/1 ste Cie) 
In de vooravond van 19 mei waren de nodige springstoffen ook bij deze 
kunstwerken reeds aangebracht. 

Op 20 mei gaf het Groot Hoofdkwartier/lste Sectie het order 141/34 uit. 
Bovenstaande opdrachten vinden we er in terug. 
Ook werd er in medegedeeld dat het 21 ste BATALJON LEGERKORPSGENIE (van 
het Iste Legerkorps maar ook werkend voor het VIde) de opdracht kreeg om de brug 
van Landexem. Nevele, Bachte en Deinze tot de vernietiging voor te bereiden. 
Deze eenheid lag van 18 en tot 20 mei eveneens te Reibroek. Men vertrok naar 
Spriet/Nevele en dit tot de avond van 22 mei. Volgens een verslag zou men pas op 
22 mei bevel hebben gekregen om bovenstaande werken uit te voeren. Doch 
kapitein Scorneaux, commandant van de 3de Cie ervan, die deze werken trouwens 
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onder de leiding van de onderluitenanten Demeir en Lecomte (deze laatste o.m. te 
Nevele) heeft laten uitvoeren, zegt duidelijk dat het op 21 mei gebeurde. 
Hiermede was het ondermijnen van alie bruggen \'an het Schipdollkkanaal 
beëindigd. 

Ook op 20 mei had het Groot Hoofdkwartier bevolen (nr. 141/43) om achter de 
normale frontlijn (3), een TWEEDE LEGERPOSITIE in te richten. De 
verdedigingslijn ervan zou lopen van Paulinahaven op de Scheldemonding, W. van 
de Braakman, over het gehucht 's Gravenjansdijk en Lembeke naar Stoktevijver op 
(4) het Schipdonkkanaal. Zo dan verder zuidwaarts langs dit kanaal en de Leie tot 
bij de grens met de Engelse strijdkrachten op deze rivier. 

De 12de Infanteriedivisie, ondertussen te Hansbeke en Zomergem gelegerd, z.al 
tussen Stoktevijver en de spoorwegbrug te Landegem, een deel dus van deze 
Tweede Legerpositie, bemannen. Men voerde, ook nog op 21 mei, verkenningen in 
die zin uit. 

Bij het 32ste Bataljon Genie vinden we dan ook op 20 mei om 18.00 u. genoteerd 
dat het Hoofdkwartier/lste Legerkorps hen verwittigt dat de werken die ze in 
technische- en taktische bewaking hebben (Booskens- tot spoorwegbrug) moeten 
overgemaakt worden aan de genie van de 12de Infanteriedivisie (= 2de Bala/jon 
Genie/comd Delplace). 
De commandanten van de Iste Compagnie (= res. Lt Cogneau) en van de :!de 
Compagnie (Lt R. Ringlet in de plaats van res. Cdt Verwee die a.i. het 3:!ste 
Bataljon commandeert) gaan op 21 mei om Og.OO u. de zaak van de ovenmme op het 
HK/l2de JO te Ursel regelen. 
In de namiddag laat comd. Delplace hen echter weten dat de schikkingen in de 
morgen genomen vervallen. Men zal afgelost worden door het 2-1sl(' Raltl/jClil 
LegerkOlpsgl'nil' (I1dc Legerkorps dat N. van de Brugsevaart lal komen) voor wat 
Booskensbrug betreft. De anuere bruggen Z. van de Brugsevaart (en het Sas) lullen 
aan het 2/ stl' Ua/a/jon (ll'nÎl' komen. 

Hel hoger geciteerde order 141/34 had dit overigens ook ~whodl'n, 
De Tweede Legerpositie was in ham aanvankelijk gl'phmdl' voml gewijligd, 
waarschijnlijk als gevolg van dl' ('OI!(('/"('I1I;(' \'cll/ h'/w,.. Zl' IOU nu el'nvlludig twt 
Schipdonkkanaal ovcr dl' gl'llck kngtt' l'Jl venk'r dl' l.l'ie volgl'Il, 11t' I :!dl' 
Infanteriedivisie diende zkh daarom in de Illorgl'n van 22 mei te olltpl\ll'it.'n tll~SI.'1l 

N. vun Balgerhocke en tol Durtl1l'n/Mcrendn'l', t-.1el'r 1.1Iidl'1ijJ... IllU dan dl' .:!dl' l'n 
4de Infunleriedivisie gelegd wordt'll. 

Wc zicn dal np 21 mei feS. I.t Lt'on:ml bij Hnoskl'nsbrllg wurdt Mgd\l~t dfl\lf l'l'n 
ploeg met Dit SI.:holle van dl' Jdc Compagnic/24sll' Bataljon (knie, 

Diezelfde 21 Illl'i neeml hl't J2ste Bataljon (knil' 0"1.. l'lllll.KI IIp I1\I.'t 
luitenant-kolonel Yumk/alldl' vlln l1t't 2\ stl.' HlItaljoll 1.I.'~l't-J...,l."sgl.'l\Il' \ ,,,-lr Ik 
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overname van de bruggen Z. van de Brugsevaart. Men moest immen. naar 
Koolskamp vertrekken waar men om 19.00 u. zal aankomen (Een vrachtwagen werd 
bij een onbewaakte overweg te Hansbeke gegrepen/geen slachtoff.). 

De Iste Compagnie (= Lt Verbois) neemt drie bruggen over bij het Sas "all 
Merendree. Onderluitenant J. Blase van deze compagnie zegt: "één sluis en twee 
hruggen". Het moet dus gaan, naast de sasbrug, over de brug naar het Eiland. 
De I ste Compagnie/21 Genie was daartoe van NoordhoutJDrongen naar Merendree 
gekomen. Ze zal dan op 23 mei naar RolHansbeke vertrekken. Een andere afdeling 
van het 21 ste Genie moet de Kalebrug en de spoorwegbrug hebben overgenomen. 
Geen bijzonderheden zijn echter overgeleverd ! 

BESLUIT: op 22 mei zijn alle hruggen hinnen de zone \'all het \ '/de Legerkorps dar 
in de volgende nacht een gedeelte \'all zijn eenheden W. \'all her Schipdol/kkallaal zal 
overbrengen, in bewaking bij het 21ste Bataljon Legerkorpsgenie. lier gedeelre 
troepen \'an de 12de Infanteriedivisie heeft het gehied Z. \'all de Brugsemart 
verlaten. Men :al beginnen met de Tweede Legerpositie te hemallllell. 

11. Stellingname als deel \'(1/1 de Tweede Legerpositie (23 mei) 

De 2de Infanteriedivisie (luitenant-generaal H. Colpin) hchoorde tot het \'Ide 
Legerkorps (luitenant-generaal F. Verstraete). Dit korps was ingeschakeld hij de 
verdediging van het Bruggehoofd van Gent. 

In een order van het VIde Korps/lste Bureau, dd. 22 mei. werd aan l~en gedl~he van 
de eenheden bevolen om in de nacht van 22/23 mei zich terug te trekken op hl,t 
Afleidingskanaal van de Lcie. Tussen de hcgrelll.ingen van het korps lulkn lk 2dl' 
en 4de Divisie het gedeelte van de TWl'ede Legl'rpositie hcmannen. 
NOORD: (grens VI LK met 11 LK) Brugsevaart tol Nieuwl'lllhun/A"hl'r. 
ZUID: (grens VI LK meI VII LK) toren van Eke, loren van Badltl', Til'lt (~,an \lll. 
Deze lijnen dwarsen hel Schipdonkkanaal ter hoogtl' van dl' killlllll'terpakn I'" 
(Durmen ) en 2,X (Z. vun Meigcm ). 

De 2de Divisie knmI N. in de lOnt' en kan dus over lil' hruggcn van ~ h.'rt'IHlrt'l' cn 
Landegell1 hesdlikken. Dt' 4de, die Z. l.ul gdt'gd wonkn, hl'sdlikt skdll:; (lH'r dl' 
hrug vun Nevelc hinnen haar sector. 
Dt' heide divisiesCl'lorl'n zijn gesdll'ilkn door dc lijn: kilumt'tt'rt'aal Hl (lP M "l'~ 
Drongen/Deurne cn verdcr lopt'nt! N. van dl' agglolllcrntil' Nt'wk t'n "tlk N. \.m d~' 
weg Nevclc-Lotcnhullc, Bij ht't kanani pas:;Ct'r\ dk sdwidingslijn tt'r h'lI.\gt~' \lUl dl:' 
duiker van de Pockeheek (ulills Kak) hij kilnmt'\t'll'aal h,~. 

Voor de nvcrtodll Ie Ix'sdll'rlllt'n staal t't'tl hllllt'rij IlIt''''''"darfillr'fir' 75 milt van dl:' 
Xclc' (J/'(J('f' Ic W i Ide/LlIl1degt'lll t'l1 ook l'l'n S('('/;(' \'clI1 dc' 5e1c' Ililffr'rij -I, I mm l'l)l.l"llS 

te Landcgl'lll. Bcide lijn vlln IWI 1 Stl' Rl'gillll'nl l.udlldnl'lmlilkl'll' (:-ï). 
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Wanneer de divisie, na haar terugtocht van de Versterkte Plaats Luik en het 
oponthoud op de K.W.-lijn en bij het Bruggehoofd van Gent, op het 
Afleidingskanaal aankomt, heeft ze reeds 85 doden, 244 gewonden en 4086 
afwezigen. Eén derde dus van haar effectieven ontbreekt! 

Het HOOFDKW ARTIER/2 ID, althans toch het 2de Bureau, kwam om 02.00 u. uit 
Merelbeke te Hansbeke aan. Om 10.00 u. wordt het nog in Hansbekedorp 
gesignaleerd maar kort nadien is het naar het Kasteel van Bellem vertrokken. 
Onthouden we dat de CIDI/2 ID generaal-majoor R. Paret is (6). De CADI/2 ID is 
kolonel SBH baron Terlinden, commandant van het 2de Artillerieregiment en de 
Chef van de Staf is tot 17 mei (Steenhuffel) Maj. SBH Hellebaut; pas vanaf 26 mei 
is Maj SBH A. Servais hem komen opvolgen. 

De PROVOOSTCOMPAGNIE staat onder bevel van de rijkswachtkapitein Claes. 
Verder is er niets over bekend. 

De COMPAGNIE GETROKKEN KANONNEN 47 mm stond onder bevel van Lt 
A. Panne. Ook hierover is niets bekend. We vinden ze wel op 28 mei te Veldegem 
bij de Cie T 13 ! 

De COMPAGNIE KANONNEN T 13/2 ID (comd is Lt Vanderschueren) was op de 
Nete reeds ontbonden. Een kern met drie T 13 (= een gevechtswagen met kanon 47 
mm en mitrailleuse) was bij de 2de ID te Bellem aanwezig. Vier T 13 en het 
merendeel der manschappen waren bij de 18de Infanteriedivisie in de streek van 
Veldekens-Raverschoot. Op bevel van generaal Colpin (origineel van 24/5) moet hij 
zijn gevechtswagens hergroeperen; dus deze van de 18de JD terugnemen, wat ook 
gebeurd is. 
Later zijn dan zeven T 13 bij de 2de ID. 
Het bevel tot terugname van de T 13 bij de 18de ID is waarschijnlijk gegeven omdat 
de Cie Kn 47 mm/T 13 van de lOde ID, en sinds 20 mei bij de 2de ID aanwezig, op 
bevel van het Groot Hoofdkwartier op 24 mei om I 1.30 u. naar Roeselare werd 
overgeplaatst. 

Het ESKADRON WIELRIJDERS/2 ID (= res. Cdt A. Van Bever) kreeg op 23 mei 
om 00.40 u. te Kwatrecht het aftochtbevel voor Hansbeke. Om 12.30 u. zijn ze er 
aangekomen. 
Om 16.00 u. is er een bombardement bij de spooroverweg in het dorpscentrum. 
Soldaat Harold Storms (]41/264426) geraakt er gekwetst. Het Hoofdkwartier/2 ID 
hebben ze omstreeks 19.00 u. gevonden. Men kreeg er bevel om te komen 
kantonneren in het naastliggende gebouw, nl. de kasteelhoeve. Men kwam er om 
22JX) u. aan. De drie pelotons en het peloton-buiten-gelid traden gewoonlijk met de 
T 13 samen op! 

Het 12de BATALJON GENIE (majoor Meyers) vertrok op 22 mei om middernacht 
bij kilometerpaal 6 van de Hundelgemsesteenweg en over Drongen en Merendree 
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kwam het naar kp. 3 van de weg Hansbekc-Nevele (= Ro). Het Autopelolon Park 
wa .. eerst aangekomen. maar om 07.15 u. was ook de Staf en de 2de Compagnie (Lt 
P. Van Malderen) ter plaatse. De Iste Cie is niet bij het bataljon aanwezig daar Li! op 
de dool is geraakt en uiteindelijk in Frankrijk belandde! 
Een motorrijder verwittigt hen omstreeks 10.00 u. dat het HK/2 10 te Han!>beke is. 
Majoor Meyers gaat er heen doch verneemt onderweg van Cdt Callu (comd v.lh. 
HK) dat het zopas naar het kasteel van Bellem is vertrokken. 

Om 11.45 u. is majoor Meyers van het HK terug met volgend order (7) : 

- men moet overnemen: 
- een brug bij het Sas (= naar het Eiland) 
- de Kalebrug/Merendree 
- de spoorwegbrug/Landegem 
- de brug bij Landegemdorp 
(dus van het 21ste Bataljon Genie alle bruggen binnen de sector 210). Om 18.30 u. 
is dit reeds uitgevoerd. 
- men moet drie wegenassen verkennen: 
- Veldhoek-Malsem-Veldeken-Bosstraat (voor 6de Linie) 
- Kranepoel-Markette-Karmhoek-Leegstraat-kp. 2.5 van de weg 

Hansbeke/Nevele Ro (voor 28ste Linie) 
- Bellem-Voordestraat (voor 5de Linie) 
<Een schriftelijk rapport met schets werd hierover door Lt Welter, adjunct \'an de 
majoor. aan Lt De Keyser van het HK overhandigd). 
Men verkende die dag uiteraard ook grondig de overgenomen hruggen. Res. Lt 
Cooreman (2de Cie) zegt dat hij dit deed voor Landegem. Hij "crnle1dt ook die dag 
het homhardement en het mitrailleren te Hanshekc. 

Het 2de BATALJON TRANSMISSIETROEPEN (majoor G, OgCl) wrl.uH in de 
voornacht Terhand/Merelheke en k 0111 I via Zwijnaanlc en Dwngl'n naar lIan~hl'ke, 
Het kantonneerde om 00.30 ti. in een grof" hoomgaard van dit laat!\ll' dorp. Om 
07.30 lJ. kreeg men hier hevel Ol1l0p een paar kJeinl' hOl'wn N. \'an Iklkm k"~lnic:r 
te maken waar men dan 0111 10.30 lJ. aank wam. 
In de namiddag heeft tie l.\'fe' Coml'agllit··TI'!t'gr4isl('1l (= l.t R. \'an Dydc.') ml'l 
haar manschappen hel IIK/2 ID met lk drie.' fl'gi1l1l'I\ISl'l1l111nandopo~tl'n wr\'londl'n 
en ook een Iransversale lussen dele laatste aangdegd. 
De 2dl' Com!,agllit··Rclcliofc/t·grajisf"l/ (rcs. 1.1 ~1. RUlIsscuu) IC~t liat Illl'n mei hl't 
mUleriaal. zo goed als nieuw. loen fl'l'ds in nl'l wus ! ~ktl Vl'nnddt in lil' mll'ht \'~m 
23/24 mei reeds enkele ooussel1 dkhl hij het kunlOnnl'l1ll'nl, c\'l'n\wl Il'Ihkr M.'h:l\k 
voor hen! 

liet MEDISCII KORPS/2 \\) (Illujoor 111l'dkus F. PllnlSIl'S) 1'I(.·~t\ln" uit dw.' 
entileilen : 
- een !.iel/fe Äl/lhll/alln' 

. de Amlmlclll(,(, \'(11/ dc' /Jil'isÏt' 
• de Medi.\·cht· Vc·,.,\'fc·rkillg.\'('ol/lJ1l1gll;c· 
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Van in de avond van 23 mei begon men te Dentergem aan de verhuis naar Aalter. 
Om 17.00 u. is de Hulpplaats van de 2de ID open en geïnstalleerd op 600 m N.O. 
van Aalter (= Bellemstraat in de Villa Tanghe, nu notaris Goeminne). De evacuaties 
gebeurden naar het Medisch Chirurgisch CentrumNIde Legerkorps te Roeselare 
(pas open om 04.00 u. op 24 mei) en het Medisch Chirurgisch Centrum van het 
Leger in de St-Jozefsschool te Torhout (2de Medisch Korps). 

Het TRANSPORTKORPS/2 ID (majoor M. Chomé) lag op 22 mei te Aarsele en 
Dentergem. Vanaf 20.00 u. vertrok men naar Aalter met de Staf waar men om 23.00 
u. aankwam. De pelotons voor munitiebevoorrading, PAMA en PAMI, lagen dan te 
Lotenhulle onder bevel van res. Olt W. Grisar. In de morgen van 23 mei vertrok men 
naar St.-Maria-Aalter waar men overigens gebombardeerd werd met brandbommen! 
Een brigadier verloor hierbij het leven! 
Er waren verder talrijke gekwetsten en vier vrachtwagens van het PAMI brandden 
uit! Het PARa bevoorraadde zich die dag nog met veevoeder te Gent, maar voor 
levensmiddelen was men reeds op de depots van Brugge aangewezen. 
Alle ander autovervoer moest vóór dageraad van 24 mei te Schuiferskapelle 
verzameld worden. 
De Oe Luchtdoelmitrailleurs stond onder commando van Kpn-Cdt De Clercq. 

De VETERINAIRE DIENST/2 ID (lste kapitein J. Majères) heeft ons geen 
gegevens nagelaten (8). 

De INTENDANCECOMPAGNIE/2 ID onder kapitein Bastin ligt te Bredene waar 
talrijke dergelijke compagnieën verzameld zijn. 

Het 2de REGIMENT ARTILLERIE (kolonel SBH baron J. Terlinden) kwam uit de 
omgeving van Merelbeke en via Zwijnaarde en Drongen achter de Schipdonk aan 
(9). 

Over de IVde Groep (houwitsers 105 mm) van res. kapitein-commandant P. Dethy 
zijn we het best ingelicht dank zij het bewaarde velddagboek van de 10de Batterij 
ervan (Kpn-Cdt M. Josselet). 
We zien dat hij om 20.50 u. vertrokken was om te 05.30 u. aan te komen. Om 16.00 
u. een eerste maal verplaatst om een half uur later positie te nemen in de Leegstraat 
te Hansbeke (omgeving van 90 995/194 163). Pas op 24 mei om 12.30 u. zou men 
dan de definitieve standplaats vóór Bellem gaan betrekken. Deze batterij zal wel 
geen buitenbeentje geweest zijn. We mogen dus aannemen dat de andere eveneens 
stelling hebben genomen op 23 mei. Behalve misschien de IIde Groep zal wel 
iedereen twee standplaatsen hebben gehad. (Tweede Legerpositie en definitieve). 

Van deze IIde Groep (75 mm/Maj L. Cardon de Lichthuer) weten we dat hij hij het 
aankomen in het Kasteelpark te Hansheke lag. Jn de namiddag verkende men een 
positie, en hetrok ze, W. van het kasteel. De voorstellen van de vuurmonden 
alsmede het echelon bevoorrading waren in een hos W. van de agglomeratie Bellem 

117 



ondergebracht. Men zou het 50e Linieregiment steunen. Vermoedelijk gaat het hier 
over de enige en ongewijzigde standplaats. 

De Iste Groep kanonnen 75 mm van Maj. A. Thienpont. evenmin al!'. de lilde Groep 
kanonnen 75 mm van res. majoor A. Valentin. hebben iets tert.ake overgeleverd. 

De drie linieregimenten komen in de loop van de morgen en de vroege voormiddag 
achter het Afleidingskanaal aan. Ze bezetten slechts min of meer de aangeduide 
sector want ze zijn erg vermoeid vermits ze uit het gevecht komen en een grote 
nachtelijke verplaatsing achter de rug hebben. Trouwens er dreigt geen gevaar 
vermits ze slechts een Tweede Legerpositie bemannen. 
In de loop van de late namiddag wordt men overigens reeds op de hoogte gebracht 
van de secton1'ijziging. Het Bruggehoofd Gent zal verlaten worden evenals het 
Kanaal van Terneuzen! De lste (gedeeltelijke) ontplooiing zal aangepast worden 
binnen de nieuwe sectorbegrenzing. 

5de LINIEREGIMENT (kolonel Carion) 
Het velddagboek van het lIlde Bataljon licht ons duidelijk in. Men vertrok op 23 
mei om 05.00 u. en kwam via Merendreehrug om 08.30 u. te Hansbeke aan. Om 
10.45 u. is men op de stellingen die omstreeks 16.00 u. wel in orde zijn. 
Om 19.00 u. krijgt men reeds bevel meer naar het N. op te schuiven. Op 24 mei om 
09.00 u. zal dan die 2de positie opnieuw in orde zijn. 
Alle andere gegevens wijzen naar approximatief dezelfde uren en feiten. Op te 
merken dat H/S Linie al zijn gerij hij het bomhardement van een trein te 
Fexhe-Ie-Haut-Clocher verloren heeft ( 10). 

28ste LINIEREGIMENT (res. kolonel SBH F. Demart) 
Het 28ste is een ontduhbcling van het 60e ! 
Hier geeft het veldoaghoek van het Iste Bataljon ons cxm:tc gegevens. Op 22 mei 
om 22.00 u. hericht van de verplaatsing. Men start om 24.00 lI. owr Zwijnaanie, 
Drongen en Merendreehrug. Om 07.30 u. is men op kantnnnl'll1ent in de 
Heirenthoek. Ook het Ilde Bataljon kwam over ~krendreehrug. 
Het lilde Bataljon is wel via de hrug van Landegelll gckollll'n. De tolk Cie 1\1/ III 

nog op 23 mei een kanon 47 Illm leverl'll voor lil' vl'nkdiging vun die hrug. Het 
hataljon is waarschijnlijk zelfs niet ontplooid gcwllfllen ( II ). 
Kolonel Demarl schrijft dal men omsln:di.s 06.()(lu. voltallig was nangekl)l1ll'l1. 
Omstreeks 20.00 ti. kreeg men reeds dc gewijzigdc positie op die dan op 24 mei om 
OS.OO u. henomen was. De StafcornpagnÏl' lag tc Zandt.'. Ecn kmH)1l 47 Illm is l'l()" bij 
de spoorwcghrug opgesteld gewcest. 

Bij de 2de positie schuift 1I/2H Linic wal Ilam het N. up: de SI'I('I()f\Vl'gbmg "l'l1l1 Il\ 

aan het 4de Jagers tc Voct/5dc ID. IIct llhk nlllllljun \\\H\II in IUn ~t.'h~'d 
overgeplaatst naar N. van 1I/2H LinÎt'. Ilcl nl'~'mt Illdl\Clllk dus l'l.'n gl'lkdh.' \\11\ Iwt 
kwartier van 1l/2H Linie over maar 00" l'CIl gl'lkl'ltl' vun hl't ,,\\ nrtil'r \ Uil 1lJ:' Linil'. 
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Het Jste Bataljon/28 Linie in Tweede Echelon herschikt nu ook zijn opstelling achter 
II en lIl. 

Het velddagboek van de 7de Cie verhaalt hoe men op 23 mei patrouilles heeft 
uitgestuurd: door de 5de Cie tussen beide bruggen; door de 7de Cie om verbinding 
te zoeken met III/28 en door de 6de Cie om dit te doen met 11/5. 

6de LINIEREGJMENT (kolonel SBH H. Godeau) 
Het was het laatste regiment dat arriveerde (tussen 09.00 en 10.00 u.). Men kwam 
uit de Ondersector Gijzenzele. Het Iste Bataljon had bij de aanvang van de 
gevechten op 10 mei een ietwat afgezonderde opdracht. Bij de eerste verplaatsing 
kon het de 2de Divisie niet volgen en geraakte geïsoleerd. Dit is zo gebleven. Achter 
het Schipdonkkanaal zullen slechts fragmentarische groepen ervan vervoegen. 

Positie werd genomen van 10.00 u. tot in de late namiddag. Van het lIlde Bataljon 
weten we zeker dat het de stellingen heeft bezet en het zal voor het ander bataljon 
dus ook wel het geval geweest zijn. 

Sommige compagnieën zijn reeds in de avond afgelost; andere eerder in de vroege 
morgen van 24 mei. De omwisseling gebeurde met eenheden van de nieuw 
aangekomen 5de Infanteriedivisie. Het 6de Linie trok nu naar het 3de' Echelon van 
de 2de ID dat nu kon worden ingericht. Het was zo O. van Hansbeke gelegen. 
We weten nog dat de HulppostlIIde Bataljon precies om 10.00 u. te Nevele 
aankwam. Op de hoeve waar hij was ingericht kreeg men die dag één gekwetste 
binnen. De 6de Compagnie zou slechts om 11.00 u. hebben vervoegd. Ze was echter 
wel achterhoede geweest. 

Volgens het order 8422 van het VIde Legerkorps dd. 23 mei (verstuurd om 18.00 u.) 
moesten de commandanten van de 2de en 4de Infanteriedivisie de be~1'aking van de 
bruggen overnemen van het 21ste Bataljon Genie. Voor de 4de JD is dit dus enkel 
de brug van Nevele. Voor de 2de ID betreft het twee bruggen te Landegem (Dorp en 
spoorweg) en twee te Merendree (Kalebrug en deze naar het Eiland). Ze krijgen 
tevens delegatie tot het opblazen van deze kunstwerken. 

De bruggen O. van het Schipdonkkanaal, dus op de Brugsevaart, blijken onder de 
bevoegdheid van het Iste Legerkorps te vallen (12). Hier dus ook het 21 ste Bataljon 
Genie. 
De Iste Cie/21 Genie heeft (Lt Verbois), naast de bruggen en het Sas waarover reeds 
hoger, op 22 mei ook bevel gekregen om de brug te Durmen/Merendree te 
ondermijnen en in technische bewaking te nemen. Zo moest ze ook de bewaking van 
de brug van Lovendegem, Vinderhoute en Mariakerke verzekeren. Het lste Korps 
heeft kort nadien de vernietiging ervan bevolen: 
- op 23 mei om 22.00 u. gaat de brug van Vinderhoute en de brug van Lovendegem 
de lucht in 
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- op 24 mei om 03.00 u. is het de beurt aan de brug van Durmen 
- op 24 mei om 04.30 u. springt de brug van Mariakerke 
- op 24 mei om 06.30 u. is de jaagbrug naar het Eiland door hen opgeblazen 
- Op 23 mei had men ook in de beide kanalen talrijke schepen tot zinken gebracht 
(21 Gn). 

N.B. : de Sasbrug en het Sas zijn eveneens door Olt J. Blase en zijn ploeg tot 
springen gebracht naast Durmenbrug en de jaagbrug/Eiland. 

De 4de Compagnie van het 3Jste Bataljon Genie (Lt-Kol Maroye) moet op 24 mei 
vóór 08.00 u. de brug bij Hansbekeveer op de Brugsevaart van de Genie van het 
XV/me Corps d'Armée Français overnemen (Het J /6me Génie had de ondermijning 

van de bruggen op dit kanaal verwezenlijkt !). 
Men is dan sinds 22 mei om 21.00 u. op kantonnement te Poesele. We zien dil ook 
gebeuren: één sectie met luitenant Dewit is 's anderendaags present. De compagnie, 
plus uiteraard de rest van het 31 ste Bataljon, vertrekt Uil Poesele naar de Klaphulle 

te Ruiselede waar de detachementen vervoegen. 
Hoewel nergens expliciet vermeld moet een detachement van hel /2e1t' Bala/jon 
Genie/2 /D hier dan de bewaking hebben overgenomen! 

Dit 31 ste Bataljon Legergenie werkt bij het VIde Legerkorps hehalve de I sIC 

Compagnie ervan die bij het VIlde Legerkorps is afgedeeld. Het VIde Korps 
beschikt overigens ook over het 5de Peloton d'Equipage AUlomobile dl' Po", dal IC 

Baarle was ingeschakeld. 

111. Ingeschakeld als deel \'Ull de cffectie\'C' \'crdl'digillg 

Nog in de loop van 23 mei hcslistc men om dl' vl'nkdiging van hl'l Kanaal \'.m 
Terneuzen op te geven. Allerhande redenen lagen hiermm ten grolldslag : 
- het Plan Weygand op de Con!erC'I/rit· \'(11/ /ep('l" geponl'l'nt. Z.M. dl' J...oning had 
toegestaan om enigszins terug te trekken naar dl' I.Il.cr, maar niet in l'tllctappc.' ! 

- het verlaten van de Schelde door de Engelsen 
- het hczettcn van Zuid-Ikvelmlll l'n WakheR'1l /Odut dl' dreiging ',lil l'ell 
ontscheping in het achtergehied ernstig wl'rd genomen, 
- de geheurtenissen hij de 13de I [) wunr dl' Illansdmppc.'n weinig \'l"dltlust 
vertoonden 
- het geval Gent waar bepaaltk autoritcÎten het defaitisme in dl' hand wnJ...h.'n ('11 

verwarring stichtten. 

In de loop VUil dc I1m:ht van 2]/24 wl'rd Ik vC"lkdigin~ '"'1Il hl't "anaal ('1\ h\.'1 
hrllggchoofd opgehcven. OVl'r de hruggl'l1 vun Ill't SrhiplhlllJ...""l1l\nl t""""(.'11 wk 
eenheden af. Zo Ol1dl'rml'cr hl't :Wstl' Linit: 1)\'\.'1' dl' KlIkhru~ 11' t\ 1\-""11""'1.', I"('r 
vcrneemt 1111.'11 van dc kOrpSl'Ol1l1llUlHlnnt, U-KIlI ('()l'I.'''l'II11'I'~S, 1ll'1 '~I.'\'all kul' ! 
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Camaradesl 

Telle est la situation , 
En tout cas, la guerre est fin ie pour vousl 

Vos chefs vont s' enfuir par avion. 
A bas les armes J 

British Soldiers f 
Look at this map: it gives your true situatIonr 
Your troops are entireJy surrounded -

stop fighting I 
Put down your armst 

Wegens hel voorkomen van een kaar/je op dil vlll!i.l'c/u-iji is hel meer he waard ge/JIe\'el/ dali andere! I/el 
werd overigens nog op 27 mei hoven dl' Iroepel1le Knes.I'e/are uiIge worpen I 

(drukspiegel van het origineel: / NI // ,/ cm). 
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liet gebied door de 2de ID verdedigd wordt gehalveerd: het zuidelijk deel :al door 
de 5de Infanteriedivisie worden overgenomen. We venneldden reeds hoger hoe 
bepaalde eenheden dienden op te schuiven naar het noorden. 

Volgens het velddagboek van de 5de Divisie/I ste Bureau heeft generaal-majoor M. 
Spinette. divisiebevelhebber. op 23 mei om 19.30 u. reeds bevel tot de verplaat<.ing 
gegeven. Tevens de onderrichtingen voor de stellingname. Deze divisie kwam van 
het front Semmerzake-Munte. 
Om 07.50 u. op 24 mei zijn de meeste eenheden reeds op de stellingen aangekomen 
en ook de CADI/5 ID meldt tien minuten later dat zijn artilleriegroepen reed .. in 
positie zijn (= II A.). Om 11.30 u. is de aflossing van het zuidelijk deel van de 2de 
ID achter de rug. 

De begrenzing van de 2de ID ten zuiden is nu : de lijn lopend "all de gemeenregrel/s 
Merendree/Landegem, (iets N. van de spoorwegbrug/= kilometerpaal /0.8 op /ret 
Schipdonkkanaa/) , naar de zuidelijke punt van de Krallepoel. De sector ;s dlls 
gehalveerd. 

Reeds op 23 mei begint de psychologische oorlogsvoering bij de Duitsers. Het 28ste 
Linie signaleert bij de doortocht van Drongen Duitse vlugschriften die uit 
vliegtuigen neerdwarrelden. (Type met kaart en Uw toestalld is /wpeloosJ. 
Een batterij van II/X A (2 km N.O. van Vinkt) maakt dit tweede model op 23 mei 
ook aan het VIde Legerkorps over. 

IV. 24 mci : dc tcgcllstrc\'cr wordt opgeH'cJcht ! 

A. DE TEGENSTREVER 

De troepen die vóór de 2de Divisie zulkn verschijnl'n hehon:n tot hl't IXtc 
Armeekorps (Gencralleutnunl Geyer) dal lol hl't 1 XliI.' Duits Lt.'gcr hchoONC. 01.' 
Gefcch/ss/allcl van hel Arl1/c('o/Jcrkomml1l1do I X was sinds 25 mcÎ uit Anl\\ clllCn in 
het Ilo/cl dl' la 1'0.\'/(' te Gl'nt aangd.omen. (Gl'neraal dcr Artillerie G. "on !\.ül'hlcr). 
Deze van Geycr is in IK't Kasteel van Bl'l'rkgclll. Op 24 ml'Ï fungl'Cflkn cnkcl dt' 
21 fJdc ell clt' 5f>s/c "~/èllll('riccli\'Î.\'it' nndcr dit IXd(' Ar",c·t·korp,\'. 
De 225ste Infantcrit.·divisie. W!Ull'OVl'r vcrder. is volgcns cen nntcr "un :?~ mci IQ.45 
Uhr dan nog Arfl/t't'rt'Sc'I'I'e'. 

Als TrcllllwIgslinic met hcl XX, '/sf(' A""'t't'korps kunnl'n \\'t.' in dl' praktijk ht':o.t dl' 
Brugscvaart nemen. Op sl'llt'tsCIl uit VOlg.l'l1ltc dagl'n Ikn Wl' dat twt I.'t'nk'r 
Mcrendree- Wi Idenhurg is: dan staat dl' knpiw Int Îl' cdlll'r l't'l'lis \'nor dl' dl'ur ! 

Voor het I Hdc Lcg.er wordt dl' steull vun lil- l.uftwafll' als \·\llg.t ~l·:o.dlikt : 
- na/Jijc vcrkc/III;lIgclI door lil' 2dL' Slnfll'l "Uil AlIrkllinll\g.s~rul'l't' 41 I~ II IV41) ntl't 
J kinschel 126 
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- dieper liggende verkenningen door de 7de Staffel van Lehrgeschwader 2 [7 
(F)fL.G.2] Messerschmitt Bf 109 E(mil) 
- gevechtssteun door Kampfgeschwader 'General Wever' 4 [K.G.4] met 
tweemotorige Heinkels III en Junkers 88 (Stuka) 
Daar dit Geschwader reeds in vorige dagen tot 30% verliezen had geboekt, werd er 
op aangedrongen om enkel de meest noodzakelijke opdrachten aan te vragen t (13). 

Patrouillecontacten hebben op 24 mei waarschijnlijk plaats gehad met elementen 
van de 56ste Infanteriedivision. (14). 

Het 2de Bureau/2de ID meldt om 18.00 u. aan het VIde Legerkorps dat er niets 
bijzonders te noteren valt: de vijand is nog niet in zicht! 
Om 20.00 u. is er contact met de stellingen te verwachten! Wederzijdse patrouilles 
hadden elkaar ontmoet! 

B. INFANTERIEREGIMENTEN 

ONDERSECTOR-NOORD : 5de LINIE (kolonel Carion) 
Artilleriesteun: 11/2 A 

- geen vaste waarnemingsposten zijn O. van het kanaal geplaatst 
- de manschappen zijn zichtbaar ontgoocheld wegens het voorkomen van 
gereedgemaakte veldstellingen op de oostelijke oever, terwijl zij er zelf westelijk 
moeten aanleggen (15) 
- wegens overvluchten van de Luftwaffe moeten de graafwerken herhaaldelijk 
stopgezet worden. 
- CP/5 Li in de nu verdwenen herberg bij de 'Eikput'. 

KWARTIER-NOORD: lste BATALJON/5 LINIE 
Majoor M.A. Lambert 
Hierbij Lt Van Leemput, J. comd 14de Cie. 
- een patrouille van vrijwilligers was om 16.00 u. vertrokken (bootje bij de overtocht 
gebruikt); om 20.00 u. contact en krijgsgevangen genomen. 
- 'n patrouilleoverste werd op 26 mei, met terugwerkende kracht tot 24 mei, 
gedegradeerd (Kwartier-Noord? ?) 
- een nieuwe patroui lIe vertrok om 21.00 u. 
- het moreel is door de vermoeidheid wat gekraakt ( 16). 

KWARTIER-ZUID: /Ide BATALJON/5 LINIE 
Majoor Ooms 
- patrouillecontact omstreeks 20.00 u.: gevecht met handgranaten in de omgeving 
van het Kasteel Te Velde (orig. Colpin) 
- nieuwe patrouille om 21.00 u. vertrokken ( 17). 
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TWEEDE ECHELON: lIlde BATAUON/5 LINIE 
Majoor P. Jacques 
- om 09.00 u. was de stelling in orde (18). 

- om Il.CXl u. ook de verbindingen en de observatieposten. 

ONDERSECTOR-ZUID : 28ste LINIE (res. kolonel F. Demart) 
Artilleriesteun: 111/2 A. 

- kolonel Demart vermeldt ook de veldstellinen van in vredestijd op de tegenoever 
aanwezig. 
- hier werden vaste uitkijkposten O. van het kanaal geplaatst. 
- tevens patrouilles vóór het regiment (beurtrol) 
- een aanvullend order voor de operaties aan de bataljonscommandanten gesluurd 
zegt: "Opnieuw heeft de vijand. :onder verrassing en bij dag. een belalJgrijk 
obstakel kunnen overschrijden. Dit kan slechts gebeuren bij eelJ volledig 1Ieg('r('11 
\'On de opdracht. Indien dergelijk feit :ich \'aordoet op het Ir01l1 ,'a1l het \ "ldl' 
Legerkorps :al de verantwoordelijke overste onmiddellijk het be\'t:'lhebbersclrap 
ontnomen worden". Het is dus duidelijk overgenomen Uil een order van generaal 
Verstraete en doelt op de feiten te Ronsele gebeurd in de loop van de namiddag! 

KWARTIER-NOORD: lilde BATAUON/2R LINIE 
Majoor J. De Wever 
De getalsterkte van het hataljon is bekend: 

off. manschappen 
Staf 5 65 
9de Cie 2 IX5 Een totaal van IS om deren 

IOde Cic 4 140 cn 6ó5 munsl'haplx'n 

Ilde Cic 3 175 
12de Cic 4 100 

- de I1 de Cic Ievcrt in dc namiddag Cl'n waaml'mingsl"l(l~t up 50 m. 0, van de kl'rk 
van Mcrendrec 
- deze post wordt in de nm:hl ufgdllst door l'l'tl lImkl"l' van dl'/l'Ifdl' Cit.' 
- men 11101.'1 ook ecn waarncmingspost hij dl' N.O.-gl\'ns van hl'l d\)f]) pla"l~l'n (g,,'\'n 
gegevens 
- Dr. Plaeid Van Thuync hehcl'rI lk- Ilu\ppnst van hl'l hlltll\j\ln. 

K WARTIER-Zt lID: Ihlt- BATAI.JON/2X Linil' 
Majoor M. Wmllicr 
Ik gelalsll.'rklc op 25 llwi : 22 oftkÎl'I"l'n l'n HhO mansl.'hllpl"l('n; dl' '·l·l~tl'r\..lU~l'n liJn 
hier Wl'\ inhl'gn.'pl·n. 
- moctl'n Cl'n waanll'1llingsposl planlsl'tl O. vnn d\' dd .. J..ill~l'll 'Uil 1ll'1 \..,I~ll'l'1 \'1' ~ll(l 
111. Z. VUil Ml'l'l'lHlrl'l' (oll1gl'vill~ Knsll'l'l Kl'l'vi,lll) 
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- dit bevel is door kapitein Benoey Ode Cie) om 18.00 u. reed~ uitgevoerd 
- de Kalebrug zou om I 1.00 u. gesprongen zijn 
- op bevel van ... ? was een patrouillerol opgesteld om vóór de stellingen te opereren 
zegt Luitenant Dewalhens. comd van de 6de Cie. 

TWEEDE ECHELON: Iste BATALJON/2R LINIE 
Majoor J. De Vijlder 
- van de commandanten van de verschillende compagnieën komen vanaf 17.05 u. de 
opstellingschetsen binnen 
- om 17.30 u. komen reeds uittreksels van het vuurplan van 2 A aan 
- om 20.00 u. verschaft de majoor de nodige uitleg bij de verdediging van de stelling 
'Overbroek/Merendree' 
- het bataljon beschikt dan slechts over vier mitrailleurgeweren. twee kanonnen 47 
mmo en heeft geen mitrailIeusen. 

DERDE ECHELON: 6de LINIE (kolonel SBH H. Godeau) 

- hier is geen (ste Bataljon aanwezig 
- in de gevechten bij Keerbergen (K.W.) en Gijzenzele (Bruggehoofd van Genll had 
men reeds 22 doden en 8 I gewonden te betreuren 
- het regiment vormt nu de divisiereserve 
- in een nota van de korpsoverste lezen we ongeveer het volgende : er zijn 
defaitistische geruchten in omloop als zou het Belgische Leger ingesloten lijn 
(strooibriefjes !). en alle verdere weerstand dus zinloos; de kapitulatie IOU te 
verwachten zijn: onmiddellijk moeten de commandanten de ware toedrJdU aan hun 
ondergeschikten uiteenzetten: het is mogelijk dat de Duitse doorpmak mlar 
Boulogne door een tegenoffensief voor hen op een 'dehacle' uitloopt! 
- het defaitisme in dit regiment is trouwens lecr gering in vcrgdijking met sommigc 
andere. 

NOORD: 11Ide BATAIJON/6 UNIE 
U-Koloncl Despretz 
- ligt in hl'! gehied van Ilal11llle/llanslx-kc 
- onderluitenant Ncerinckx en 45 nHillschuPPl'n vcn'lx'gl'n nog IIp 24 1lll'Î (V:ln I stl' 
en 3de ('ie/lstc Butaljoll) 
- gctalslcrkll.' op 24 mei/plus milrailll'urgl.'Wt'I'l'n 

Staf 27 
l)dc ('ic 170 
IOdc ('ic 157 
Ilde ('ic 175 
12dc ('ic 108 

ZUID: Ihk BATAUON/6 LINIE 
Majoor R. Mal.'lfllil 
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- ligt in een boog O. van de agglomeratie Hansbeke 
- de Hulppost, o.a. met Olt med. C. Vandevoorde ligt 200 m Z. van de toren van 
Hansbeke (= plein bij het station). 

C. HET 2de ARTILLERIEREGIMENT 
(Kol SBH baron J. Terlinden, CADI/2ID) 

De Groepen I (kanonnen 75 mm) en IV (houwitsers 105 mm) vormden onder 
commando van majoor A. Thienpont (lI2 A) de GROEPERING ALGEMENE 
STEUN. 

De Groep 11 (kanonnen 75 mm) vormde met zijn 4de, 5de en 6de Batterij de 
RECHTSTREEKSE STEUN voor het 5de Linie. 

De Groep 111 (Kn 75 mm) met de 7de, 8ste en 9de Batterij zorgde voor de 
RECHTSTREEKSE STEUN aan het 28ste Linie. 

Er was geen andere artilleriesteun binnen het gebied van de 2de 10 en ook niet de 
volgende dagen. 
Om 16.00 u. op 24 mei kwamen reeds de voorlopige en om 19.00 u. de definitieve 
vuurplannen bij de groepscommandanten binnen. 
Een voorbeeld: de lOde Batterij ontving haar opdracht om 12.30 u.; om 14.30 u. 
waren de verkenningen verricht; omstreeks 15.30 u. nam men positie. 
Deze batterij diende voor het eerst te vuren om 20.00 u. Dit op i 17 (= de molen van 
Vinderhoute) en met een waarnemer op de toren van Hansbeke. Het was hun 
voornaamste waarnemingspost; de technische wagen van de artillerie stond rechts 
van de toren. Om 20.10 u. volgde het afzeggen van de opdracht daar er geen obussen 
"0" voorhanden waren. 
Om 21.55 u. komt bericht van de groepscommandant Oethy : per batterij bestendig 
één stuk van dienst: binnen de drie minuten moet iedereen kunnen ter plaatse zijn 
maar voor de rest mag men rust nemen. 

D. BIJ DE DIENSTEN EN DE ANDERE EENHEDEN VAN DE DIVISIE 

2de BATALJON TRANSMISSIETROEPEN 
Om 12.45 u. wordt het schema van de nieuwe telefoonverbindingen doorgegeven en 
tevens de codeletters van de commandoposten te gebruiken in radio- en 
telefoongesprekken. Ze worden van toepassing op 25 mei om 00.00 u. 

Theodore 
(VI LK) 

Urbain 
(HK/2 JO) 

(CADI) 
(2 TIr) 

Vital 
(6 Li) 

Victor 
(5 Li) 

Ursule 
(28 Li) 
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N.B. : de code letters geven we niet. Enkel bij wijze van voorbeeld: C.LT. = 2 Go: 
F.X.O. = VI LK. 

Het ESKADRON WIELRIJDERS venneldt te Bellem strooi briefjes om zich over te 
geven. 

l2de BATALJON GENIE 

De laatste elementen uit het Bruggehoofd van Gent vervoegden io de voonniddag. 
Op 24 mei had dit bataljon nog steeds de vier bruggen in bewaking: 
- brug naar het Eiland en Kalebrug te Merendree (sector 210) 
- brug van Landegem en de spoorwegbrug/Landegem (sector 5 10) 
Het zal ze ook alle vier opblazen. 

Alle bruggen binnen de zone van het Vide Legerkorps, behalve deze naar het Eiland 
te Merendree, hebben voor problemen gezorgd na het opblazen ! 
Het velddagboek van het 12de Bataljon Genie (geen origineel !) spreekt van de 'vier 
destructies' die om 12.00 u. reeds waren opgeblazen bij bevel van 06.30 u. ! 
Voor Landegembrug was dit alleszins niet het geval ! Voor de andere is dit 
vennoedelijk wel exact ! Precieze uren zijn nergens overgeleverd, althans toch niet 
in officiële documenten. 

Tevens blijkt een bezorgdheid om niet vroegtijdig de kunstwerken te vernielen. Een 
nota van generaal-majoor Vantrooyen. commandant van de 4de ID. van 23 mei g~ft 
aan : "geen hruggell \'ernielell !", De nota verwijst zelfs naar de mondelinge 
instructie van 22.15 u. de dag voordien. 
Op 24 mei om 09.10 u. wordt in het velddagblx.'k van de Sdc ID reeds ~"'j SBH 
Breyne van het Groot Hoofdkwartier hij de hrug van Nevde venndd en \\ at I.Her 
muukt men er gewag van te Landcgcm. Een tclefoongcspl\.'k \'an dell' majoor Illl't 
het IIK/2 ID van 13.25 u. (gehl'K,'kt om 14.00 ti.) wrmddt Illl~mmlb : ".\'nt'l( ril 
Lallclegef71 slec!lIs 0,,1110:(,1/ Olle/C/' \'Uclllddijkc dl'/lk f", 

Op 23 mei, zo verhaalt Luitl'n,mt van Tiggdl'n. l'l'll llftkkr van dl' Landt'n. 
toevallig bij het HK/2 Jl) aanwc/ig. w~ .. nt ik naar ll!: hr\l~ van Lanlkgl'l1l gl'stullnt 
om dele te laten springl'n ab dc grotc l'cnhl'lkn. dk mij opgegl'\'l'n wal\.'n, Illudl'n 
gepasseerd lijn ( 19 J. 
In (k morgen van 24 Illl'i. wrnam ik dut sommige Ilmkrc hl1lgg~n I\.'l',h ~I..'!\p,,'ngl'n 
waren en dat nog vcrsl'hillelHk' l'l'nhl'lkn Ikh lIan dl..' oVl.'rlijde IX'\'Onlkn, Op l'i~l'n 
initiatief nam ik de ncslissing de hrug nit't te laten sprin~l'n l'n dl'/l' l'l'nhl'lkn 'lUl dl' 
hestaande mogelijklll'id te verwittigen, Majoor BI\.')'Ill' fl..'lidtl..'l'"k mij ll\t'ri~t'll!\ 

voor de gl'nOlllen hl'slissing l'n stl..·lll!: l'l'll pdoton TIJ I" mijner lx'!\dukkl1\~ t'n \'II.,J,.. 

motorrijders. Ik hrug sprong dun olllstl\'l'ks ~().()O u. Zl'lfs twt 1l1lltl'rim,t \lUl "t' 
noodbrug door 5 EAP (5dl' Pl'loton d'ElIuipa~c AUlllll\ohik dl' P"lltl 11.' Ha"rk "\t'f 

de gckanaliscl'nk Leic gl'lqtd. "walll no~ lijdi~ nvl.'l'. 
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SOLDATEN 

Uw toestand is hopeloos. 

Van alle kanten komen de Duitache troepen aan. De Engelsehen en 
Fransehen vluchten. 

U moet hun terugtocht dekken. 

Ze hebben U nu reeds verraden, zooals ze de Polen, Finnen, Noor
wegers en Hollanders in steek gelaten hebben. 

Laat U niet zinneloos neerslachten ! Wij Duitachen waardeeren uwe 
"dapperheid. Wees verstandig en geeft uw verderen tegenstand op. 

Onze overmacht is veel te groot. 

Komt dus bij ons! 

Soldaten kennen elkander. Wij zijn niet uwe vijanden! Wij willen 
uwe kameraden zijn. Hoe rapper de oorlog geëindigd is, des te vroe
ger zal vrede door arbeid en brood de meniehen gelukkig maken. 

Naar origineel (lichtblauw met een drukspiegel van 14,6110,4 cm). Het 2de Bureau/2de ID stuurde o.a. 
dit vlugschrift aan het VIde Legerkorps op 24 mei. Naast nog een ander wordt het op die dag er 
ingeboekt. (Originele indicateur/2de Bureau). 
In La Bataille de la Lys wordt dit vlugschrift vermeld als op 23 mei omstreeks 13.15 u. boven Hansbeke 
uitgeworpen. (Préliminaire, p. 70). 

Overlopen we even het vernielen van de diverse bruggen. 
- Brug naar het Eiland te Merendree : 
In de morgen opgeblazen en gelukt; vermoedelijk omdat deze hoog boven de 
waterspiegel lag (in feite in dijk van de Brugsevaart) 
- Kalehrug te Merendree : 
Was een metalen vakwerk-boogbrug en wellicht omstreeks 11.00 u. opgeblazen. 
Omwonende getuigen weten te verklaren dat ze met een breuk in het midden 
beiderzijds aan de oever verbonden was. Het overklauteren was dus betrekkelijk 
gemakkelijk hoewel toch voor de patrouilles vlotten waren ingeschakeld! (zie foto). 
- Spoorweghrug/Landegem : 
Deze zal ook wel vóór de middag in de lucht gegaan zijn (vaste balkbrug). Majoor 
Tillier WI/4 Jagers te Voet) zegt dal het brugdek schuin in het water hing en nog 
bevestigd was aan de oostelijke oever. Dit feit heeft hij aan de 5de ID gesignaleerd 
die het 5de Bataljon Genie stuurde om verdere werken uit te voeren. 
Bij de genie van de 5de Infanteriedivisie (= 5 Genie toen onder commando van Cdt 
M. Thonon en sinds 23 mei om 22.00 u. te Brandonk/Nevele ingekwartierd) vertrok 
om 13.00 u. Luitenant Rocaux van de 2de Compagnie met een sectie om twee 
loophruggen te leggen iets benoorden Landegembrug. 
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Twee gegradeerden en acht genisten bleven er voor bewaking achter. 

Om 15.00 u. vertrok dan luitenant Hagenet, van dezelfde compagnie. met een ploeg 

om de spoorweghrug \'all Landegem verder te vernielen: eveneen!o. om een nahurige 
aanlegsteiger (= onder de brug) onbruikbaar te maken en de toren \'all Landegem op 
te blazen (zie foto's). 

- Landegemhrug : 
Om 19.10 u. vinden we bij de 5de 10 het bevel geboekt om de hrug vall Landegem 
op te hla:el/ hij \'alamnd. Een telefoonschrift van de 4de ID vermeldt om 19.00 u. 

overigens ook "Doe Nel'elehrug sprillgen hij "alavond", zodat we kunnen aannemen 
dat de opdracht door het Vide Legerkorps is gegeven (of door Maj Breyne van het 
GHK) (20). 

Een nota van het I ste Bureau/5 ID. nr. 10328, aan de comd van het 5de Genie. 
gebood het werk om 21.30 u. uit te voeren. Een officier moe~t zich met de 

aanwezige ploeg van de 4de ID (in feite 2de ID !) verstaan. 

Doch om 19.40 u. schrijft men bij de 5de ID reeds in dat Ouit5e motorrijder.. te 

Landegem gesignaleerd zijn. De brug springt dan ook voortijdig! 
Majoor Tillier (111/4 Jagers te Voet) zegt dat de brug om 20.30 u. sprong. Ze lag in 

één stuk in het water. maar de boven water uitstekende delen lieten een overkomen 

van individuele manschappen toe Het betreft hier ook een metalen 

vakwerkboogbrug. Een origineel verslag (sergeant Andries) van 24 mei om OQ.30 u. 
(= 21.30 u.) zegt eveneens dat ze om 20.30 u. is opgeblazen en in drie stukken in het 
water ligt. Men is bezig de boven water uitstekende delen verder te vernietigen: 

binnen een paar uren hoopt men met het werk klaar te zijn. 
Volgens luitenant Hagenet heeft hij met enkele manschappen de ondertussen 

gesprongen brug van Landegem verder vernield. 
Om 23.0{) u. waren alle ploegen van het 5de Genie te Brandonk tl'rug. hehalw het 

detachement in bewaking bij de loopbruggen. 
De commandant van de 2de Cie/5 Gn, R. t\1athiellx. spreekt in lijn \'c:-rslag in 
dezelfde zin: hij voegt er wel aan toe dat om Ih.OO u. luitenant Ad~lm llll't l'nkdl' 

manschappen naar de brug van Landcgem trok om dele !Hl het springl'll. ewntul'd 
verder te vernietigen mocht Ill't nodig hlijken. Dl' opdradlt \\ us lhl4..'r Iuitl'n.ult 
Ilagenet reeds aangevat nmlnt dell' de tOR'n in de onmidddiijkc:- nahijhl'id had 
opgeblazen (21) Uie föto). 

Het TRANSPORTKORPS vcrnll'ldt dat dl' Pl'llltons munitie Ikh in dl' nadll \':m 
24/25 hcrlx'voorraadden tl' Zt'lklgl'lll. Op 25 ml'i hmt'l\h.'n Il' dl' munilil' dan hij dl' 
stukken (één vUllrcl'nheid). liet PARa ruvitailkl'rt Ikh nu tl' ()n~tl'lhk l'n tl' 
Bredcnc. 

E. rH.I /lI:T \'lelt' I./:"(iI:RKONPS 

Dl' 19.\'((' haffcrij \'(11/ dl' .'(/11'(;/"(11'/)/1.\"11' R,'gilll,'''' 1.IIChtc/f l('/cI,.,i/lr·rI .. vindl'tl \H' \'1' 
24 mei natuurlijk al'hteruitgctrokh'n uit dl' (lll\~l'\'il\~ van Wildl.'!l.mhk~l.'m nmlr 
150() m Z.W. vnn Iinnshl'kl'. 
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De 3de Sectie \'Gil de 5de Batterij Kn 40 mm staat in de omgeving van de H. 
Philomenakapel/Hansbeke; vermoedelijk van dan af; zeker op 26 mei. 

Het Medisch Chirurgisch CentrumIVIde LK was vanaf 04.00 U., zoals we reeds 
mededeelden, te Roeselare geopend. 

Het Autopeleton Park /5 Gil trok in de voormiddag naar de bossen bij de Kranepoel. 
De rest van het bataljon zal op 25 mei dan volgen. 

De psychologische oorlogsvoering draait op volle toeren; ook de volgende dagen zal 
dit aanhouden! 
De 15de Cie/5de Linie signaleert strooibriefjes te Hansbeke en het Eskadron 
Wielrijders te Bellem. 
In een originele nota wordt overigens ook vermeld dat omstreeks 14.00 u. het gebied 
van de divisie door verschillende laagvliegende toestellen werd aangedaan die 
talrijke defaitistische vlugschriften over de troepen verspreiden. Het model waarnaar 

Vlaamsche ................u. 
So/datenl 

Elk uur ':lUI outleloozen \lff"l'r.land kosl v. f'f' ,eliJke 
,-prllf'zrn. 

\"('("hl J!f' ,oor de frallMhl'o, die 00011 u"'e vrienden 
warrn' 

!'ern! 

"00. dl' .f:llI!pL'M"hen. die op Ima Laffe ,-I~hI n .... 
Kal"" u,,'p stMm PO dor~o ullpluodf'.df'nT 

;\I"pn! 

Wlil j!P 7A>(Jal~ In dpn ,,'erl'lIloo.1o( In 1If' ,-oor~11' rij 
voor andprf'D "f'rblof'dl'nT 

!\ern! 
lIoudl up mf't IW"hll'lrn! 

ICrdt 11 """ uw ':on<l 1'0 "1\ ""7"". (;" ZIIII 11'"'" bI'
hand .. ld .. "rd!'o! Ban r,-dl 11'- ",,10 \la:'lDd~ren van dl' 
nrH("hrikldn=!,D "an drn 'KJr',,!!. 

Alles voor 
Vlaanderen I 

~------------------------------------~--~-------~ 
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verwezen werd is er niet meer bij. maar het betreft waars.chijnlijk het hoger 
geciteerde "Uw toestand is hopeloos !". 

In het velddagboek van het 20ste Linieregiment (N. naast het 5de Linie gelegen) 
wordt voor de late namiddag het vlugschrift met volgende tekst geboekt : 
"Vlaamsche Soldaten !". (zie afdruk). 

We mogen wel veronderstellen dat dit vlugschrift dus ook bij het 5de Linie is 
terechtgekomen ! 
Twee modellen zijn effectief geboekt bij het Ylde LK als door de 2de ID 
overgemaakt! 

V. 25 mei: Schermutselingen hij de Kalehrug te Merelldree 

A. ONDERSECTOR-NOORD : 5de L1NIREGIMENT 

Kwartier-Noord: 1/5 Linie 
De patrouille om 21.00 u. vertrokken is om 07.00 u. nog niet terug. Wat later 
binnenkomend meldt ze : Geen \'ijanden \'Oor het kwartier !". 
Omstreeks 18.00 u. wordt de CP 1/5 Linie door de artillerie getroffen. 
Om 21.00 u. kwam andermaal een patrouille, door 111/5 Linie geleverd, binnen. 

Kwartier-Zuid: 1115 Linie 
Om OH.OO u. melding door een hinnenkomende verkenningsgroep dat hel Kasteel 
Molenkouter bezet is. Het gaat over het Kasteel Te Yelde! Tevens l1ledeged~'('ld d"t 
een kanon 37 mm (Pak) hij het Kasteel van Dunnen (= N. van de Brugscvaurt) was 
opgemerkt. Deze laatste inlichting kwam ook via het HK!1Ide LK te 
Hoekstraat/Knesselare hinnen. Onmiddellijk is dit antit;'lIlkkanon 0.". door IJ:! A 
(AS) onder vuur genomen! 
Om 13.15 u. signaleert kapitein SHII E. Gillet (I ste Bureau/:! \Dl mUl hl'l VI l.K dat 
de patrouille/5 Li hinnen de lijnen is teruggekel'rd. Zo ml'idl dat het Km"ll'(.'1 
Molenkouter niet meer hezet is. liet mOl't dus gaan OVl'r l'l'n wrkt'nnin!!splol'g in d~' 
morgenuren uitgctrokken. 

Twt'cde F~'('hd(}11 : "!l5 Lil/;c 
Het heeft manschappcn voor het patrouilleren gekvl'nl. In hl't vl'iddaghnd 1l\)1~'l'rt 

men om 06.00 u. vlugsdlrilkn. TCVl'ns dat hetlllorel'i eerder aun dl' lagl' kant is ! 
Dc vlugschriftcn hebhen wc ditmaal duidl'lijk kUIlIll'n idl'nlilÏl'l'l\."n daur bij 1ll'1 ~O~ll' 
Linieregiment (N. van hcn ovcr het kanaal) Illl'n Zl' lllll 06.25 u. inbul'kt ! 

VLAMINGEN 
/Je F/,{/I1.\'cII(,/I ell 1~'"gds('/l/''' 1'llIdllcII .' en/ .... 
(Zic afdruk vun hl't origillcl'l). 
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Blijkt volgen de Inleiding bij La Bataille de la Lys ook boven de troepen van de 
4de ID uitgeworpen. Het exemplaar dat hierbij wordt afgedrukt is opgeraapt te 
Veldeke/Nevele bij de troepen van de 5de ID ! 

Men heeft U verraden. 
Uw Koning is naar Le Havre gevlucht. 
Nu zijt U alleen en verlaten. 
Duitsche troepen omsingelen U langs alle kanten. 
De Duitsche overmacht kan alles vernietigen als ze wil. 
De Duitschers echter willen geen zinneloos bloedvergieten. 
Laat ons goede vrienden zijn. 
Komt bij ons kameraden! 

(Vlaamse en Franse tekst op één briefje). 

De Staf van het 5de Linie vaardigde een bulletin uit waarin gezegd werd dat 
geruchten de ronde deden waarbij bleek dat kernen zich hadden gevormd die besli st 
hadden hun wapens neer te leggen en zelfs een wi tte zakdoek op te steken in geval 
van een aanval. " ... Ik zet U allen aan uw plicht te volbrengen tot het uiterste, tot de 
regeering tot de overgave zal beslissen indien dit noodig is. Zij alleen is ingelicht en 
verantwoordelijk voor onze daden! .. . " 

Pamflet hoven de wijk Veldekel1lNevele lI itReworpe/l (Verz. RietRaverstedeINe l'ele) . Gepllbliceerd i/l 
KLAUS KIR HNER, Fluf{ blafl -PropaRanda im 2. Weltkrieg . Flugbläfl er aus Delllschland / 939-/ 940, 
Erlangen, / 982 , 
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B. ONDERSECTOR-ZUID : 2Rste UNIEREGIMENT 

Kwartier-Noord: 1I1/2R Linie 
Majoor De Wever, luitenant Top (JOde Cie) en luitenant L. Drie~~n (l4de Cie) 
weten te zeggen dat in de voormiddag een Duitse wielrijderspatroui/le langs de dijk 
vóór hun kwartier verscheen. Men heeft ze bevuurd en er zouden verschillende 
doden geweest zijn. Het valt sterk te betwijfelen of dit feit zich heeft voorgedaan! 
Vermoedelijk is er wel verwarring met het gebeuren in de namiddag in het spel! 
Maar volgens de artilleriewaarnemer sergeant Mets waren de eerste Duitsers die IJ! 

zagen niet deze die bij de schermutselingen aan de brug opdoken. In de voormiddag 
waren enkele Feldgranen opgemerkt en beschoten. Quid ? 
Onderluitenant Willford (14de Cie en denkelijk bij 111/18) heeft in de voormiddag 
enkele ohussen 47 mm op de toren \'(Jn Merendree af~e\'lmrd. Kort er voor ook op 
een hoom iJl het kasteelpark 'Ken·ijn'. Deze werd in de kruin getroffen. Op :2 juni 
vernam luitenant Bruyninckx van een Duits soldaat dat verschillende gekwetsten in 
het park te betreuren waren, o.m. door een obus in een boomkruin. 'n Verhaal dat nu 
nog te Merendree in omloop is ! 
Beide feiten zijn ook in de namiddag te plaatsen: er waren patrouilles in het pan en 
in Merendreedorp waarschijnlijk nog geen Duitsers op de toren ! Het pari.. IS 

overigens door de artillerie erg beschoten maar pas van in de late namiddag! 

Ook boven de manschappen v<ln het 18ste waren heel wat vlugschriften 
neergedwarreld ! Sergeant L. Mets zegt "O\'eral rondom laKcl/ ;1/ de> wl'Îc/c>(" J 

Jleer}ww)()ide pamfletten I'all dl' Dllitsas !". Hij moest meegaan met adj Vaere\\ ijck 
om de Duitse strooibiljetten te verzamelen. Dat deze een nefaste in\'k~d op het 
moreel hadden hlijkt uit volgende voorv<ll1en. 
In de morg{'1/ureJl verraste Maj DI.' Wever (111/18) snllhull A. met el'n sfok ('" "';u(" 
l'lag toen deze uit hl.'t koren kwam gelopl.'n I.'n in zijn fusdiersput sprong. In zijn 
verontwaurdiging heeft de Maj hem hardhandig aangepald. Ikl wus hij l'en st.'l'lic,' 
mitrailleuscn van de 8stl.' Cic dil.' dl.' wrhinding vnmllk llll't lIlf:!~ Linie. 

Bij cen inspel·til.' in dezelfde omgeving onldekle hij llll~ l'l'n ",ju(" I'Iclg hij l'ell 
scctie-mitrai lleusl.'n van dl.' l2de Ck (IIl!2H). 

()rn~treeks 08.nO à 0').00 u. nntmOl.'lll' hij hij lil' hrug ~lllonl'l Dt'I1l:Irt dil' hij hl.'t 
vernemen van dl'l.e feiten de !x'trdll'lllk sl.'l,tie-lWl'rstl'n dl'l'd aanhlllllkn, lllx'nlxlar 
degradeerde, en I.e SUl11l'n I11l'l de hl'troH.l'nl'n naar dl' ('Pr-~ l.inl\.' dl'Ctt 
overhrengcn. Daar wenkn I.e door dl' Provoost/1 ID gdlaald: in dl' Ilamidd,,~ 
hlijken I.e hij hun el'nhl'id tcrug ! 

Omstreeks 12.30 ti. \Vl'rd hij lil' hrug olllkrluitl'nant Ho ,lllk w11'lkhl uil l'\'" 
schuilplaats tc voorschijn tl' konwn. Dele had lijn ~l'ntl'~\.'ns af~l'n,'ml'n. K"I,lnd 
DellHlrt had dl' avond vOllrdÎl'n nog gl'/l'!.!l1 dnt Ïl'lk1'l,'l'n dllidl'li.l~ lijn kl'ntd..l'IlS 
l110est dragl'n, Op lil' vraag wallrol11 hij luik:-. had gl',hHln alll\\ 'l\ll'\hk IlIj ", .. t hiJ h('1 

dan verkcl'l'd hq~repl"n had ! 



Wanneer de gebeurtenissen zich bij de brug voordoen, waarover verder, is hier bij 
III/28 Linie van de rechtse compagnie (= de IOde van luitenant Top) het rechtse 
peloton tussengekomen en heeft bevel gekregen het vuur op de overlopers te 
openen. Toch waren ook hier reeds een onderofficier en ongeveer 10 manschappen 
weggeglipt! Waarschijnlijk dus over de brug! 

Kwartier-Zuid: /1128 Linie 
a) In de late namiddag bij de Kalebrug te Merendree 
16.00 u. : een patrouille van de 7de Cie onder bevel van eerste sergeant Van Dijck 
tot het kasteelpark 'Kervijn' doorgedrongen moet terugvluchten; Duitse 
aanwezigheid gesignaleerd (zeven waarbij twee per fiets). 
Zo verhaalt het velddagboek van deze compagnie. Hetzelfde bericht staat bij het 2de 
B ureau/2 ID om 16.15 u. ingeschreven. 

Over de betreurenswaardige gebeurtenissen bij de brug zijn exacte gegevens 
bekend uit de velddagboeken van de 7de Cie, het 2de Bureau/2 ID, het Iste 
Bataljon/28 Li en uit dit van de 10de Batterij/2 A. 
Daarnaast zijn enkele originele documenten en heel wat na-oorlogse verslagen. 
Trachten we de feiten zo getrouw mogelijk te reconstrueren! 

Het 2de Bureau levert ons een algemeen overzicht: 
- om 17.00 u. boekt men een reeks gegevens afkomstig van de CADI (= Kol 
Terlinden) : Ol (= een waarnemingspost van de artillerie N. van de brug) signaleert 
om 16.40 u. dat een deel van 1/28 Li (= fout !) zich heeft overgegeven; er volgen dan 
een reeks artillerievuren B6, a6, a7 en 47 
- om 17.00 u. : de pelotonoverste bij de brug zegt dat de Duitsers op de brug zijn O. 
van het kanaal ( ... ); begin van verwarring. 
- om 17.00 u. : III/28 Li deelt mede dat een gevechtsgroep zich aan de vijand heeft 
overgegeven. De mannen zijn de 'passerelle' overgegaan. Men heeft er op gevuurd 
(22). 

- om 16.59 u. : in de naburige sector van het 28ste (moet dus over 1I/28 Li gaan) zijn 
de Duitsers met een witte vlag verschenen; men heeft er op gevuurd. 
- om 17.05 u. : de waarnemingspost van I (Ij2 A bedoeld "?) is teruggetrokken omdat 
de vijand overgekomen is bij Overbroek/Merendree (= de brug!). 
- om 17.20 u. : 1II/2R LI meldt dat de situatie volledig is hersteld; er zijn geen 
vijanden meer op de brug; men heeft op de mannen gevuurd. 

Hiermede kunnen we met voldoende zekerheid zeggen dat de feiten zich hebben 
voorgedaan omstreeks 16.30 u. en duurden tot omstreeks 17.20 u. Dus nog geen vol 
uur! 

Kolonel SB/! baron J. Terlinden schrijft (na-oorlogs) dat hij, als CAD! op zijn 
bureel in het Kasteel van Bellem, de telefoon hoorde rinkelen in een naburig vertrek. 
De inlichtingsofficier herhaalde met luide stem de boodschap van een waarnemer N. 
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van de brug van Merendree (= Ol bij 111/28 Li ?) : "Le 28 passe à I'ennemi au pont 
de Merendree". Hij nam zelf de hoorn over en liet zich alles uitleggen. Pas was het 
gesprek ten einde of een gelijkaardig bericht kwam nu van een waarnemer Z. van de 
brug (bij 11/28 Li ?). 
Overtuigd gaf hij alarm aan de geïnteresseerde batterij (moet dus van III/2 A zijn 
geweest) en bevel onmiddellijk: 
- vuur op de brug zelf te leggen (?) en de voorbereide ophoudingsvuren vóór de brug 
uit te voeren. 
- majoor Valentin zegt ook duidelijk in zijn verslag "vuur op de brug" en vermeldt 
tevens dat hij inlichtingen van de infanterie doorkreeg waaruit bleek dat het efficiënt 
was. 
- aan alle batterijen de voorbereide vuren op de naderingswegen tot de brug te 
leveren. 
Dan verwittigde hij de divisiecommandant. 
De vuren die geleverd zijn: 
B 6 : 94 280/l95 440 200 mophoudingsvuur (normaal 1/2 A) 
a 6 : 94 400/l95 700 150 m beschermingsvuur kruispunt 
a 7: 94 600/l95 350 150 m beschermingsvuur (dekkingen) 
C 8 : 94 110/195 320 100 m beschermingsvuur (kruispunt) 
(vuur vermoedelijk wel geleverd maar nergens vermeld [) 
47 : onbekende codering: de vuurplannen zijn slechts ten dele bewaard gebleven! 
(vermoedelijk mortiervuur) 

In het velddagboek van de IOde Batten} vinden we bv. om 17.00 u. het bevel 
genoteerd van de CP/IV 2 A (= Algemene Steun) om : "a 7 binnen de 2 minuten" te 
vuren. het I ste schot vertrok om 17.04 u. De interventie van de artillerie en van de 
mortieren mag dus in het algemeen omstreeks 17.00 u. geplaatst worden. 

Wat was er eigenlijk gebeurd? 

Luitenant P. Dewalhens, commandant van de 6de Compagnie bij de brug gelegen 
verhaalt in 1945 het volgende (ingekort). 
Vanaf 24 mei moesten we patrouilles over het kanaal laten opereren! Een beurtrol 
werd toen opgesteld. 
Op 25 mei was zo om 10.00 u. res. sergeant C. vertrokken met een ploeg op wiens 
terugkeer vruchteloos werd gewacht [ 
Omstreeks 13.00 u. stuurde men dan een groep onder bevel van korporaal D. om de 
vorige groep op te sporen. Deze kwam evenmin terug! 
Omstreeks 15.00 u. (het moet dus in feite later geweest zijn !). als ik op mijn CP na 
een ronde in het I ste Echelon terugkwam. hoorde ik bij het kanaal geroep en 
meende er tussen Duitse woorden te herkennen! Ik ging naar de steenweg (= weg 
van Hansbeke naar de brug toe) om te zien wat er gaande was. 
Pas had ik enkele stappen gezet of ik zag luitenant E. (= een pelotonchef bij cle brug 
aanwezig) die weende als hij mij zag en zei: "De Duitsers zijn gekomen. Ze heMen 
hen geroepen en ... ze zijn gegaan 1". Bij luitenant E. waren onderluitenant Willford 
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Zo : af( ill 19-10 de I'ijalldelijke oeI 'er er juist 1'6ór de Kalebrug ollll('I'(:('r uit ,., Foto alt Ir e /9 0 
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ti! ..5c.h ~cI'c>/,.J.c P.. 
Ge/2t - 3rl;/<.{ C 

I 

Wal er na hel dynamiteren nog overbleef van brug en sas! Deze fOlo is genomen van op de ooslelijke 
oever en in de richling van Zomergem. AchIer hel dienslgebouw is een kanaa/arm meI sifon onder de 
Brugsevaart. FOlo uil de zomer 1940. 

(Verz. Rietgaversrede/Nevele) 

Om de vorige JOIO duidelijk Ie situeren nog eell bijkomende uil de win Ier 1944-1945. ongeveer van uil 
dezelfde richling genomen. maar iets meer achteruil (van op of over de Brugsevaart) . 
Hier bemerkje hoe lijdens de bezelling slechts de hoogstnoodzakelijke herstellingen warenllitgevoerd en 
een noodbrug was geslagen. Deze werd nu door de aflrekkende Duitse Iroepen vernield. 

(Verz. J . Scherpereel/Merendree) 
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Romp mole71 Sle 'oerf- r ram \'OIJ eell 
ronde bovenkruiu meI srdlillg - die 00 
getroffen werd; de hui:e.n I'on de eigenaars 
ernaast waren Hcilt beschadigd. De 
molenromp, hier de ,'ijandelijke 1iDIll, 
stond en staat nog tuds lan de u'e 
D lIrmen-Landegem- etll!le. die Oler :ij" 
gehele lengte parallel op :0"'01 00 à 6(}() 
m I'an het chipdonkkllnaal loopl. Het is 
ee/l typisch voor eld van een 'rocad • 
Een equipo/lentt! lIaom iJl liet ederlQlfds 
b staat niet. 

erz. J. herperee fere.ndree) 

Dt' Ka/clJrll f.l te M"/'('I/dre'(' kllrtl/a dl' ,IH'I'I'dllnl; t' t'" Aldl/t' I 'Ct" Url/l/M I. f.I, 
111 dl' I'i('ltfll/~ /I(lur Itl'l .'1(/,\ fOf', Hecltf,l IS tll/,1 dl' I'lj(lIId,' liiA/, 1I ' 1','1 . 
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De brug van Landegem . Duidelij k zijn de drie 
delen re onderscheiden en her middendeel is 
door bijkomende werken onoverschrijdbaar 
gemaakr. Zichr in de richring W. 

(verz. Rietgaverstede/Nevele) 

De spoorweghruli Ie Landegem kor/ na de .v/rijd ; een noodbrug is reeds aal/gelegd doch de ol/de 
spoorhrugruïne is nog /e zien. 
Zich/ in de rich/ing Z. Ook hier zijn hijkomende des/ruc/ies ui/gevoerd. 

(v erz. Rielgaverslede/Nevele) 
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Landegem lJure" brug, 

De:elfde spoorbrllg \'ó6r hel lIilbrekell \'all de I'ijont!rlijkhet!rn. Bell/rrk dr :ogf'//()(!mdr 'Ql111 • 

in/rile een doorgang \'oor hrl jaag/md. 

/ 
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Vóór de hoofdingang van he/ Kas/eel Kervijn de Merel/dré liggen l1a de ge\'ec/l1en een/ielllal (?J rva\'en 
\'an Dui/se gesneuvelden. FOIO van DL/i/se origine. 

(Verz. Rietgaverstede/Neve le) 

De 'vluggerds' poogden na de kapitulatie zel fs gemotori seerd naar huis te keren ! Vóór de gesprongen 
Kalebrug liet men alles achter om te voet verder te trck.ken. Vooraan een ca isson, vermoedelijk van een 
batterijcommandant. 

(Verz. J. De Baets/Hansbeke) 
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en adjudant Vandereist. beide van de 14de Cie kanonnen 47 mm in ve~terking in de 
omgeving van de brug. 
Men wist te vertellen dat een Duitse patrouille bij de brug wa~ gekomen. waarbij 
blijkbaar sergeant C en zijn mannen en ook korporaal D. met omzwachteld hoofd en 
eveneens met zijn manschappen. Waarschijnlijk was, een gedeelte althan!. toch. wel 
gedwongen aanwezig. Andere riepen om over te komen ! Verschillende 
manschappen hebben toen hun wapens weggeworpen en klauterden de brugruïne!. 
over. Ik heb geen schoten gehoord en niemand is gekwetst geworden (23). 
Luitenant E., luitenant Willford en adjudant VandereIst zijn naar hun po!.t ge!.tuurd: 
de eerste-chef kreeg een paar bevelen om de compagniepost te beschermen. 
Ik ben dan met een groep van de 2de Lijn (= groep sergeant Jacobs van hel peloton 
van onderluitenant Mortelmans van de 5de Cie) naar voor gegaan. Met !'prongen 
kwamen we in de eerste lijn. Hier zagen we dat de meeste automatische wapen~ 
waren buiten gebruik gesteld, vnl. de mitrailleusen. 
Als we ter plaatse kwamen lagen de Duitsers achter de dijk en alle Belgische 
overlopers en patrouilleurs waren verdwenen. De manschappen. ondertussen in de 
vensteropeningen van een paar huizen bij de kanaaloever opgesteld. vuurden op de 
Duitsers en kwetsten of doodden ze allen. Dit gebeurde toen ik reeds de groep 
Jacobs in de open plaats bij het kanaal had gelegd. 

Majoor De Wever (1I1/2N) was op het ogenhlik van het gebeuren links (ook Willford 
en Vandereist) en ongeveer halfweg van zijn hataljon en op de dijk! 
Hij zag Belgische en Duitse soldaten door elkaar op de oostelijke oever hij de hrug. 
Eerst dacht hij dat het Duitse krijgsgevangenen waren die de waarnemingspost, hij 
het Kasteel Kervijn opgesteld. hinnenbracht. Maar toen IA1g hij ook Belgen owr de 
hrugruïnes klauteren! 
Het vuur werd hij 1I1/2H Linie onmiddellijk geopt'nd door een peloton \'an de IOde 
Cie op de grens met 11/2H Linie. 
Een Kanon 47 mm op de hrllg gericht. en daar eVl'neens aanwelig. TC"gel'rdc niet op 
het vuurhcvel. De majoor spoedde zich er heen dOl'h vond hl:t door dl' Ix'dienaars 
verlaten. 

Majoor Marc Walt/icr. in wkns kwartier de fl:ill.'n ,kh hebben \'oorgl'daan, sdlrijfl 
dat een vijftigtal manschappen van de 6tk, Utk l'n lolde Cic.' alsllll'de Cl'l1 ploeg Mti 
van drie mannen van de 7dl' Cit, hun post hl'hhl'n vl'rluten en o"er dl' hrug lijn 
getrokken. 
Zij warcn llitgl'nodigd zkh ovcr te gevcn door l'nkt'k Dllitsl'fs "mlr\'lij l,'n I1kl 
gewapcnd gegradeerdc zidl op dl' hrugrt'stell Ix'vond ! 11t' !!nx'p "a:- gt'll:tdcnt 
zonder dat één sdlOt was gelost! 
Sommige hewercn. legt hij. dat dl' Duitsers hC!!l'kid wal'l:n d\Xlr lil' 1'll.\ln1uilh.'s dit' 
de Belgen in de voormiddag haddcn uit!!l'stuurd, 
Onderluitcnant B. is Illl't dl' twee Sl'l'tÎl':-. Illitmilkll:-'l'n, lik O"!o!t'Wl'r 100 m HilI..:- nUl 

dc hrug warcn opgcsteld. IIll'dl' oVl'r!-!l'tl'Okkl'n ! Alk alllllllHlti:-dll' "apen:-, ,,'n h,,'\ 
kanoll 47 mm, dil' dl' hrug l1l'waakll'n Warl'l\ '\l1'~"uldi~ huit,,'" gd'ruik !o!\'stdd ! 
UitrustingsstukkeIl slingl'rdl'll /owat llVl'mll'llllll ! 
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Zelf vernam majoor Wautier het gebeuren van een waarnemingspost: "Duitsers 
komen over de brug en nemen Belgische krijgsgevangenen mee !". 
Hij deed het voorziene artillerievuur vóór de brug losbranden (vermoedelijk dus C 
8) alsook dit van de twee peletons mortieren 76 mm (4 stuks bij de 7de en 4 stuks bij 
de 5de Cie). 

Hij gaf bevel aan de 5de Compagnie (kapitein L. Van Hoof in 2de lijn) om de 
Duitsers (die er in feite dus niet waren !) terug te drijven en de Iste lijn opnieuw te 
bezetten. Alles heeft volgens hem slechts een half uur geduurd! 

Majour De Wever signaleert inderdaad dat hij, toen hij vliegensvlug naar de 
CP/II/28 Linie fietste, de vorderende 5de Cie reeds onderweg ontmoette ! De 
commandant van de 5de Cie zelf spreekt van het bevel dat hij omstreeks 17.00 u. 
heeft gekregen. Zonder moeite heeft hij de stellingen in Iste lijn kunnen bezetten; 
dus tussen de resten van de 6de Cie ! 
Eén soldaat van de 13de Cie (een versterking van mitrailleurs bij hem aanwezig) 
werd gedood door een kogel in de hartstreek. Het moet gaan over Lodewijk Roth, 
mil. 32. De 5de Compagnie is ter plaatse blijven liggen. Maj Wautier spreekt van 
enkele licht gekwetsten. 

Op de CP/28 Linie is men vlug op de hoogte geweest! 
Kolonel Demart, juist op inspectie in het 2de Echelon (veldwerken) en dus in de 
Voordestraat op 300 à 400 m N.O. van zijn CP, werd door een toegesnelde officier 
verwittigd. Op zijn CP kreeg hij bevestiging (vermoedelijk van 11/28). Eigenaardig, 
hij hoort niet vuren ! 
Daar een peloton mortieren (res. onderluitenant Meurrens) de opdracht had van juist 
O. van de brug te vuren deed hij dit uitvoeren. Men vuurt ! Hij alarmeert ook zijn 
Rechtsteekse Artilleriesteun (= III/2 A) en beveelt het vuur op het park dat voorzien 
was (B 6 en/of C 8) (24). 
Dan kwam generaal R. Paret en luitenant P. Van Tiggelen van het 1 ste Lanciers voor 
een paar minuten op de CP binnen. Per auto waren ze uit het HK/2de JO gekomen 
om ter plaatse de nodige maatregelen te treffen. 
Ondertussen had de infanterie het vuur geopend want men hoorde het ratelen van de 
mitrailleusen. 
Toen kolonel Demart vernam dat het overlopers betrof heeft hij het vuur enkele 
meters meer oostwaarts doen verleggen. 
Ook generaal Paret, die eveneens bij de brug aanwezig was, heeft een analoog 
verhaal. 
Luitenant P. van Tiggelen is zelfs op de divisieorders vermeld om "als 
verhindings(~fJïcier hU de Staf/2 /I) naar de loopgraven in I ste lijn te trekken; zich 
onversaagd in een onhedekt terrein te verplaatsen met een groep manschappen en 
onder het vuur van automatische wapens de stel1il1f{ die onze soldaten verlaten 
hadden te hernemen". 
Het velddaghoek van de 7de Cie verhaalt het feit om 17.00 u. als volgt: "Men 
signaleert mU een twintigtal Duitsers 'jraternisant' met de soldaten op de hrug. Ze 
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waren aangekomen ;onder wapens en met een wiue v/af(. Soldaat Smet K'erd /allf(s 
de oever, ter hoogte \'l1n het park gekwetst". (Hier wordt dw, geen melding gemaakt 
van de eventuele aanwezigheid van Belgische patrouilleurs). 

Een \'erslag nopens de '\,erlie:en' hij hel 28sle Linie kwam op 26 mei om /9.00 11. op 
hel divisiehoofdkwartier hinnen. 
1/1215 Linie: 
- / dode (moet L. Roth van de 13de Cie zijn, getroffen door een geweerkogel bij het 
herbezetten van het terrein door de 5de Cie. waar hij bij was). 

- 3 %ff. en 28 manschappen "gevangen" (moeten dus de patrouilles zijn aan de 
overzijde en de vaste waarnemingsposten). 
- 4 %ff. en 74 manschappen "overlopers" (we weten dat de 5de Cie geen verliezen 
had; bij de 7de is een mitrailleurgeweerploeg van het 3de peloton verdwenen!: 5 
man; de post bij het kasteel/l sergeant. twee korporaals en zeven man; een karwei O. 
van het kanaal bij de spoorwegbrug/drie man). Het grootste deel moet dus \'an de 
6de Cie zijn en de toegevoegde versterkingen van de 8ste Cie. 
III/28 Linie: 
- I %ff en 21 manschappen "\'erdwel/en" (Majoor De Wever sprak reeds van 
%ff. en tien manschappen; vermoedelijk dus over de hrug weggeslipt: in feite 
moeten er dus meer zijn geweest indien er al geen patrouilles over het kanaal lijn 
inbegrepen). 
IV /28 Linie: 
- I off., 4 %ff. en 27 manschappen "gC'\'angcl/" (moelen dus l1lanschappt.'n lijn \'an 
de I3de Cie-Mi en de 14de Cie-Kn en hij het IIde of lIlde Bataljon in \"ersll'rldng: 
dus onderluitenant B. en mannen van twee secties-mitrailleusen: pt.'f'Solll'cl hij l~n 
kanon 47 mm, enz ... ). 
ALGEMEEN TOTAAL is I ofj., 12 olt!ff ('/I 1-10 mClmc!/(IPPcII. 
(Zie verder hij de Duitse gegevens die één off. en 140 manschappen n:nnddl'n). 

H) In dl' tI\'ol/d hU dC':clfcic brug 
Kolonel Demart is hij de hrug samen met kolom" Terlilllkn l'n enkek anden' 
officieren. Van uil een huis langs de toegangsweg tot dl' hrug tdl men dl' DlIitSl' 
lijken aan de overlijde. Plols ml'lden waarnl'1lll'rS dl' aank\llllst van Dl1il~l'rs, 

hlijknaar ziekendragers wanl IC lijn vooraf~l'~,1l1ll dO\lr l'l'll man Illl'l l'l'n 
rode-kruis-vl<lg. Ze nmkren langs de sll'l'nwl'g lHlUSI IWI p.uk. BIJ dl' hru~ 
"<Ingekomen volgen le Ill·t jaagpad (luid '1). 1\ kn denkt :Hm l'l'n valstrik ("'l\lrhl'l'1l 
ook l11el een vlag gekoll1l'n D. Er wurdt ludl h\lVl'n dl' hoofdl'n ge"uurd ! 
Onverschrokken g<lan Zl' venkr! Tv.'l'e\k hui. Zl' gmm wnkr ! Hij dl' lknk hui 
wordl iemand gek welst en valt. Nu vlllchh.'n alk IIChtl'" dl' dijk \"U)\\ aar Il' \l'nkr 
gaan meI lwaaien met hun vlag. 1\taur ge/il'n dl' Iklgl'n \l\,k H'nkr ,un'n 
verdwijnen I.e kort nadil·n. Dl' lijh'n hlij\'l'n Iig)l.l'll (WnlHlt.'\kh.lk lulkn Il' hUil 
gek welsten hl'bhcl1 ml'egel1ullll'n !). 
KolOl\L'llkmarl, vun wil' dil VL'rhaal koml. plaalst dit in dl' mOQ!\.'1l '''" ~(l m~'i ! 
liet heeft nlks/ins in dl' avond VIU\ l~ md phwts gl'\'Olllkll: lil \l·rh .... " 1\1.'1 ,,,,k 
majoor Ik Wl·ver. Kolom'l Terlindl'll vl'rt\wldt Iwt O\'l'rI):t'IlS r\'l'''' illl'('ll "'ptil'k \'1' 
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de Duitse vlugschriften aan de troepen van 2 A op 26 mei: "Ik heb met eigen ogen 
Duitse brancardiers talrijke lijken zien oprapen slachtoffers van ons geschut" 
(hoewel ze in feite zijn blijven liggen !). 

Kapitein Van Hoofzegt dat op 25 mei omstreeks 20.00 u. een patrouille met een vlot 
is overgezet op bevel van het regiment om de identificatie te doen (schouderstukken, 
soldijboekjes, fietskentekens, enz ... ). Automatische wapens werden onder zijn 
commando (de 5de Cie lag nu tussen de resten van de 6de bij de brug !) opgesteld 
om de werkzaamheden te beveiligen. Verschillende zaken werden meegebracht en 
aan het regiment overgemaakt. De patrouille stond onder bevel van res. 
onderluitenant Moulart en naast sergeant Wouters waren er ook nog twee soldaten 
aanwezig, alle vrijwilligers. 
Wautier spreekt van een officier van de 6de Cie, wat dus mogelijk is maar 
onderluitenant K. Six (l3de Cie) is wel uitgesloten en deze wordt soms ook 
hiermede in verband gebracht. 
Kolonel Terlinden spreekt van tien Duitse lijken. 
Op de CP/28 Li zijn in de avond bepaalde personen onderhoord ! 
Het I2de Bataljon Genie kreeg om 21.00 u. bevel om door verdere werken het 
overkomen bij de brug te bemoeilijken! 

Tweede Echelon: 1/28 Linie 
Om 16.50 u. verwittigt de CP/28 Linie hen van de gebeurtenissen bij de brug 
(velddagboek 1/28). 
Om 17.00 u. wordt dan bevel gegeven aan luitenant Wil/ems van de 3de Cie om zijn 
peloton alsook dit van luitenant Vander Smissen (3de Cie) gereed te maken om 
tussen te komen. 

Om 18.15 u. meldt de 3de Cie pas dat de twee pelotons onder bevel van luitenant 
Willems gereed zijn tot oprukken. Ze zijn versterkt met twee T 13 (enkele T 13 
waren aan de regimenten verdeeld). 
Ze zijn effectief ook opgerukt want op 26 mei om 17.00 u., vóór de omwisseling 
waarover verder, worden ze teruggeroepen. 

Ondertussen had men van kolonel Demart om 22.45 u. bevel gekregen om een 
peloton voor een eventuele tegenaanval samen te stellen en dit te leggen op de plaats 
waar het peloton van luitenant Willems vertrokken was. Het zou ter beschikking 
moeten zijn van de 5de Cie die dus bij de brug ligt. 

Om 23.00 u. boekt men dat luitenant OorIs, commandant van de 2de Compagnie er 
zich mede gelast. 

Op 26 mei om 00.40 u. lezen we dat het gereed is en op de aangegeven plaats ligt. 
Het werd echter een kalme nacht, de talrijke overvluchten van de Luftwaffe niet te 
na gesproken. 
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SOL lJ" " 
De Duitschera tr chtcm U te 'JV ,:;1'11' 's.. ' 'lt tr'lct& en Jlle '.:Jv:!ere !:!id

delen. L-'lat U niet beInvloeden, r. J(;h I'~."I' f:'31c.ftcr. noch door V'l16che ~.eóe
deelingen. De Duitscher!l weten tl .. t C ... ;illl-::~r'!e leCl.:r<i zich voorbereiden 
tot een groot offensief. Ii:lûro.: wil L'/j <'8 •• IJl tschers oet alle I"..iè:!elen ons 
leger overrocpelen. 

Zullen wij ons laten doen, nu wij (jp h~t punt stc:ln terug terrein te 
winnen? 

Neen! duizcndr:n.l neen I ,;ij ~'(''2'ten ce Etellil'.gen oie wij thans be
trokken hebben verdedigen ".et r!oed en è::::.."err.eid ten einde het offensief 
niet te belenr.:eren. ' 

De .àlgelsche troepen houden st '.r.d te Kortrijk en ceer ~idelijk. 

De Fransche troeoen verdedisen zich '.et succes op de So-r.e. 
DuizeJldell tonnen ru:lerik~Jnsch n::terb,l Zij!l in de Fr:msche havens toege
kOl!len. Dit r.aterio.al zü weldra ter beschikKir.g der geallieerden gesteld 
worden. 

Soldaten, laat U niet afschrikken door de enkele vijandelijke troepen 
in r.Jinderheid van get:ll, welke veel bluf ,-::,'l:lr weinig schade Lake::... 

SOLDATEN,DOEr UW ?LICHT I I I 

Luitcn~t Generao.l COL PIN , 
~v~'hoh~~ ~o~ ~ n T 

Naar origineel (gestencileerd; met drukspiegel "(11/ 125/19 cm), Is op 25 má oPl1t'.{It'ld t'1/ "'J \ ldt' It'~t'r· 
korps op 26 mei binnengekomen, 

C. DERDE ECIIELON : óde LINIEREGIMENT 
Men vermeldt hier slechts werken aan de veldslellingen en een 
vliegtuigbombardement waarhij drie doden vielen en zes gewonden tt' hl'lreuren 
waren. Meer dan waarschijnlijk is een vergissing gebeurt en bedoelt men het 

homhardement op 26 mei! (25). 

D, liEf TWEl:"IJE ARTII.U:RI/:'REGIM/:'NT 
Op 25 mei werd één vllureenhcid door de mansl'huppl'n van hl't PAMA(.! ID hij lil

stukken gcstokkeerd. 
Om 00.30 u, heeft men blijkhaar ook lil' el'rstl' t\.'gelingsvurcn uilgevol'nt. 

Bij hel 6de Linie lezen wc dal om l·tSO 1I. l'l'n waarnl'mingshallon in dl' rkhling 
N.N.O. van de CP uit IC zien is : hij is dun edUt'r wl'! ingl'lrokh'll. 111.,'1 \'t'ldda~ll\x'k 
van de IOc Batterij heeft hel inlrl'kkl'll om 07.16 ti. l'n wr\'olgl'ns ,llll (N,25 u, n'1.'lb 
aangegeven! Laler dad1l1l1cn dal dl' lit'rwngen vun dl'll' ballon \\'l'l op hl'l \"'k~\dd 
van SI.-Dl·nijs-Weslrcm zou kUllnl'll sluan, 

Om 09.30 u. wordl door dl' IOlk BIII\I .. 'rij i /3 gl'vuun\ (= \'l'r"x'gl.'n ,all dl' 
Lijkslnllll op lil' LosIraulO, VUil Ml'n'lldn'l'), 1 kl bIl' sI uk \'lIlink lll\\ 10.45 ti. c.'ll 

hel 2dc 0111 t 1,00 u, Zeslil'n milHlIl'n IlIll'r sl'hllr~1 IlWIl dl' ll\"l'hkting, 
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Een nota van de Staf/2 A komt aan (8052/1737 dd. 25/5): "De Duitse propaganda is 
misleidend; gisteren hebben ze bl'. het hospitaal te Oostende gebombardeerd ... De 
fameu:e corridor naar Boulogne kan ieder ogenblik in een 'desastre' omslaan". Een 
schets was toegevoegd en de nodige bevelen om dit alles aan de troepen bekend te 
maken. Men begint aan tegenpropaganda te doen ! 

Om 16.30 u. wordt i 21 bevolen (hoeven halfweg de Biezestraat en Z. van 
Merendree). Gevuurd van 16.41 tot 16.50 u. (Overleden: Arthur Van Vooren (14 
jaar) alsmede een kindje van vluchtelingen uit Hoeilaart van een paar maanden oud. 
Gdwetst : de zuster van Arthur Van Vooren). 

Kort na 17.00 u. moet dan bevel gegeven zijn om de toren van Merendree , waar 
vijandelijke waarnemers waren opgemerkt, met artillerievuur te vernietigen. (De 
hoogste waarnemingsplaats was een opening in de wijzerplaat !). 
De 10de Batterij zou met haar houwitsers 105 mm de klus klaren ! Een waarnemer 
was op de toren van Hansbeke aanwezig en later ook één bij 93/196 (= achter het 
Vaardeke). 
Het bevel kregen ze van de groep om 17.20 u. door. Het eerste schot vertrok om 
17.24 u. Om 19.05 u. staakte men alle verdere pogingen. Gezien de geringe schade 
aan kerk en omgeving zal slechts door één batterij gevuurd zijn met een tamelijk 
juiste richting maar nogal veel te kort ! (Vernieling van de woning van Honoré 
Cocquyt; twee obussen in de omheinigsmuur van de speelplaats van de 
jongensschool !). Enkele projectielen troffen wel doel! Kolonel Terlinden zegt zelf 
dat een projectiel van 105 mm te licht is voor dergelijke karwei en hulp van 
zwaarder materiaal heeft hij niet gekregen (26). 

Kolonel Terlinden verhaalt ook hoe hij bezoek kreeg van een groepscommandant en 
een aalmoezenier die hem inlichtten over het moreel van de troepen na al deze 
Duitse strooi briefjes. Toen stelde Terlinden het gekende vlugschrift op (zie 
facsimile). Een officier is naar Brugge vertrokken om 10.000 exemplaren ervan te 
laten drukken. In akkoord met de commandant van de divisie zijn die dan aan de 
grote eenheden verdeeld. De tekst is nadien door het Groot Hoofdkwartier 
overgenomen en over het gehele leger verspreid. 
Ondertussen was ook een gepolycopieerde tekst van luitenant-generaal Colpin 
verspreid (zie eveneens facsimile) (Beide tektsten zijn wel van 25 mei want in de 
originele aanwijzer van het VIde LK staat dat op 26 mei twee Belgische 
vlugschriften van 25 mei binnenkomen). 

E. DE TEGENSTREVER OP 25 MEI 
(NB: het Duitse uur moet met een eenheid verlaagd worden!) 
In het order van het XXVI A.K. van 24.5 om 23.50 Uhr zien we dat (§ 2) het 1 Xde 
Leger op 25.5 om 08.00 Uhr met het IX A.K. de aanval richting Tiel! en meer 
noordelijk ervan moet verder zetten, wat ook gebeurd is ! 
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So!dalen 

Laat U niet bedriegen door de Duitscherw: er zijn geen er-zore 

leugenaars. 

Terwijl ze hun leugenpapiertjes over U uitstrooien. vernielen UI 

met brandbommen het hospitaal van Oostende en bombardeeren z.a 

de treinen van het Roode Kruis. Hoeveel van uw gekwetste 

kameraden hebben ze hierdoor niet gedood ? 

HET IS VALSCH dat de Koning niet meer tusschen U ia hij 

staat nog steeds aan het hoold van het leger. 

HET IS V ALSCH dat de Franschen den toegang tot Frankrijk 

altijd verbieden aan uwe families : het zijn militaire omstandigheden 

welke de uitwijking slechts tijdelijk beletten. 

HET IS V ALSCH dat de krijgsgevangenen losgelaten en weer

gezonden worden. Voor een tiental mannen die met propagandistacl:l 

doeleinde terug worden gestuurd zitten zooveol anderen in de con: 
centratiekampen ol in de munitiefabrieken waar zo materiaal moeten 

vorvaardigen dat be!ltemd is om U to dooden. 

HET IS VALSCH dat do toestand wanhopig ia. De Franache en 

Engelscho legors zijn geheel mot ons en bij ons go bleven. 

WIJ ZIJN NIET VERLATEN: hier zeU. in Vlaanderen. staan 

bolangrijke Engelsche on Fransche eon heden naast ona: onu 

veroenigde troepenmacht is vool grooter en sterkIn dan die 

der Duitschors welke tegen ons .trijden. 

HET IS DUS SLECHTS EEN KWESTIE VAN MOED. 

Het stoutmoedig vooruitrukken van Dullllche gemotori .. orde 

afdeolingcn over oon strook van 40 kilometer. kan oen deur 

dagen voor do Duitschors zeU oon ramp wordon. 

Geduld. mood on volharding. dlt vragen U: de Koning 

on het Land. Zij rokenen op U. 

Niet lang duurt het alvorens we den toestand Kullen 

herateUen en don Keoe behalen. 

M(J/il'/ do(/r 1\,,/, T"rU"dm III'~r.H/·1d ('/I a'/I"',II/~l'IijA "/' 2(100 flrlll/,/,'I'r" ,t:rt/mAllr R/'H,(,(f" IV' ~5 '""" 
/lij V/til' I.r~l'r~(Jrl's Ol' 2f1 IIId /li""(·/I,1lI'A .. ,,,r/l, 1.lIlrl' (I1'rl' gl/ll.~ I,rl Hrl.t:,.\ch I rgrr I'f"'N'l"t' .. , " !,',Io" 
o/,;g;/Ir('/ ;" tic/"h/all\\, 1111'1 ('/'" drllAsl'irgrl, l'rl",".J('/u dl' ,1Il/I.\I'I'rr~t;trl, IW' /3,~ I.~ C'm' 
0(' ('\I''''''/o/'('I/ I'/''''1'r(';t/ 0\'/'" g,/IIS "rl /fllfr I\~"r/l 111 11I'('f ~"/Il/"II/f" .lIrt/,.uAt; ,""1.\ F,,,,f.\(, 1"" ""I., 
V/llam,I/' tdJI, Aft/mA ;" 1\/11/1.\ 11.'11'1'/111('1' , ""11.~"t.ïIl('/· ,11/.\ F/w/A,.fWh /v3v I~O, I', "''',t:(H, IIJ,~J, " 
XX\ '111. 
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Op 25.5 geeft het Generalkommando IX A.K. in zijn Gefechtsstand om 17.00 Uhr 
een order aan de 225 ID. Zij wordt van nu af bij het IX A.K. gevoegd en moet één 
regiment en twee lichte afdelingen over Gent en Deurle vooruit sturen en de 
Kommandeur en de Ia (off. operaties) moeten zich naar het IX A.K. begeven. 

Om 19.00 Uhr volgt dan een nieuw order aan de 225 ID en de 56 ID waarbij de 
begrenzingen onderling geregeld worden: 
-" Strassenkreuz 1 km Süd/ich Deur/e-Vynckt (225 J-Eeghem (225) 
- Haantje 1.5 km Südw. Lichterve/de (225)" 
De 225 Infanteriedivision is weldra op mars tussen Schelde en Leie. Ze staat onder 
bevel van Generalleutnant Ernst Schaumburg, de latere militaire bevelhebber van 
Parijs, en behelst I.R. 333, LR. 376; I.R. 377 en A.R. 225. Het is deze divisie 
waarvan bepaalde elementen te Vinkt zo lelijk hebben huis gehouden! 
Volgens 'Vinkt, mei 1940" is het 333 LR. eerder met een beveiligingsopdracht in 
noordelijke richting ten opzichte van Vinkt belast geweest. De troepen van de 225 
ID komen maar in de namiddag van 26 mei ter plaatse. 
Zo heeft de 216de ID die Z. van de 56ste opereerde op 25 mei vijfentyvintig 
manschappen van het 6de Linie krijgsgevangen genomen. Het moeten dus 
achterblijvers geweest zijn in de streek van Nevele ! 
De 225ste LD. wordt dus de noordelijkste divisie! 

Om 16.55 u. boekt men bij het III/4de Jagers te Voet dat een patrouille op een 
Radfahrerzug gebotst is bij Landegemstation. Zou het over de mannen gaan die wat 
later te Merendree bij de brug verschijnen? 
In een Abendmeldung van 26 mei van de 225 ID aan het IXde A.K. zegt men het 
volgende: "Einem Spähtrupp ergaben sich Gestern 17.00 Uh,. bei Landegem 140 
Be/gier, darunter ein Oberleutnant. Truppenzuhörigkeit nicht festgestellt". 
Zonder twijfel wordt hier het geval bij de Kalebrug te Merendree bedoeld! 

Volgens het Inlichtingenbulletin Nr. 12 van 27 mei zou in de morgen van deze dag 
te Merendree een dode onderofficier gevonden zijn behorend tot het 333 Duitse 
Infanterieregiment (225 LD.). Is het een afdeling van dit regiment die bij de 
Kalebrug zo vroeg is opgedoken ? Anders moeten we veronderstellen dat het een 
afdeling van de 56ste Divisie is geweest ! Het is overigens niet zeker, hoewel 
waarschijnlijk, dat dit dode lichaam bij de Kalebrug is ontdekt! 

VI. 26 mei: Dag van de omwisseling van 28 ste Linie met 6de Linie 

A. ONDERSECTOR-NOORD : 5de LINIEREGIMENT 

Om 14.00 u. is bevel gegeven aan de inwoners van Hamme en omgeving om te 
evacueren. 
De Belgische vlugschriften hebben het moreel zeker wat opgemonterd ! Kolonel 
Carion herroept zijn klacht. Een nota aan het I/de Bataljon vermeldt de zin: " ... 11/1 
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niets meer telt dan elemellfen van heproefde waarde ... ". Eventueel mag men. degene 
die daarvoor in aanmerking komt. voorstellen om te vermelden op de 
regimentsorders. 
Ook het velddagboek van de 15de Cie zegt : "Geen sprake meer \"011 :ich O\'er te 
geven; geen wiUe vlaggen meer in de compagnie f". 

Twee patrouilles waren omstreeks 03.00 u. vertrokken: 
- de lste vóór het lste Bataljon kwam om 15.00 u. terug binnen de lijnen. Het was 

zelfs haar tweede tocht want ze was pa" om 21.00 u. de dag voordien 
binnengekomen! Enkele Duitsers en o.m. gezadelde paarden waren opgemerkt! 
- de 2de, vóór het IIde Bataljon uitgestuurd, was om 18.00 u. terug en had niets 
bijzonders te melden. 

Gezien de kalmte vóór de ondersector beslist kolonel Carion om de patrouilles nu 
van dageraad tot valavond uit te zenden en dit tot de westgrens van de agglomeratie 
Gent. Zo kan men de beweging van de vijand gade slaan ! 

Luitenant Cuypers van de 7de Cie verhaalt hoe hij om lR.OO u. met een hootje over 
het kanaal trok en tot twee kilometer diep met zijn manschappen verkende. Het wa., 
kalm en om 06.00 u. was hij terug op de westelijke oever (n) ! 

Een bom viel om 17.00 u. op de infirmerie ,'(Jn 111/5 Unit'. Er waren twce dtxkn en 
een tiental gekwetsten ! Het betrof de woning van ('am iet De Baet, in de 

Hammestraat. nu nr ... 

Om 24.00 u. noteert men grote luchtactiviteit; gans de nacht voortdurend. Oc.lk hinst 
de dag waren er gedurig overvluchten geweest (2H). 

B. ONIJERSf:'CTOR·ZUILJ : 28st(·I.INIEREGIM/:'NT 

Het moreel is ook hier wat verlx'lerd: enkele zijn wcl IllUt'lk'll\l.lS ikt is, op dt.' 
talrijke overv luchten na, een kall11l' nacht gewt.'t.'st. 

Het verslag van dl' 2de I)) aan het Vide 1-1\. in lk lllorgl'll spn'ckt vall lWl'('\'lw:hll.'1l 
hoven de ondersel·tor van hl't 2Hstl' om 07.45 \I. : hl't vdddnghlx'k Vllll dc 7dl' Cil' 
verduidelijkt en zegt vlln (}6.()() tnt (}l).JO u. 

Om IO.()O u. krijgt 1/2H Unie nnkr om tl' Vl\l.lr/Îl'n in dl' I'('rdf'diging l'clll elf 
r('('I/I('/jlunk. liet Ix'vel wordt tkn minlltt.'n latl'r aan lk hll' cn .:!d~' t'l'ml~'~lHl' 
doorgegeven. Dl' plaats van dt.' tWl'C knnnlllll'll 47 mm WllI\lt I\"k lx'pmlld (.:!Q). 

Dl' lOde Battt.'rij hOllwitsl'rs krl'l'g om 11. I tl u. Ix'wl 1\11\ ~'l'll vuur 11.' 1~'g.l:t'n \'1' hl'l 

Kasteelpark I\.crvijn : 2 sdlOten vlu!ot Iwr stuk. ()m 12,11\ u, 1\I.'\'d mUl lil- 'l'\'\1('~ 
doorgegeven. Om 12.26 u. l'l'rstl' schilt Wl'!ot ('tl ('111 11.17 11. hnttl'rij kdi~. l"~' 1 hk 
Batterij had hl,t/.l'lfdl' Iwwl Vlllllk ~nll'Jl dn(\r~d"'\'~('Il. 
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· , 

, Mettcz fin ,à cc cornbat n1cl.utrièr et 

inutile pour l~s intérêts des copitalLstes 

brHa~lniques et franç'ois. 

Les Anglais vous ont trohi et dévl1~;té 

votre beau pays! 

Vous vous êtcs laissé conduire jus~ 

qu'à présent por de' foux on1is. ,"J'" 

" , I 

, I 

V 8118% vers nous et ctidcz~nous à 
, f' 

eh asser les Anglais hors do votfe i)ö.ti~i'c: 

Orif<ineel in dossier vall 2de Ardenner Ja!(ers en dus meer dan waarschijnlijk Ie Bel/em opgeraapl (l1'il. 
met drukJpief<el// / /4 cm), 
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Blijkbaar had men op hoger echelon toch geen vertrouwen meer in het 28!>te Linie 
want om 13.00 /I. komt het mondeling he\'el hinnen nopens de omwisseling meI hel 
6de! 
Het I ste Bataljon zal blijven daar het 6de Linie over geen eer!otte bataljon be!>Chikt. 
Voor de rest zal alles, hulpposten, commandoposten, enz ... eenvoudig omwisselen 
(vb. 5/11/28 Li wordt vervangen door 5/11/6 Li). 
Uiteraard komt 1/28 Linie nu wel onder commando van de nieuwe bevelhebber van 
Ondersector-Zuid (= kol Godeau). 

Het schriftelijk order voor de omwisseling vinden we bij 1/28 Linie exact om /7.00 
u. genoteerd. De verkenningen op de diverse echelons gebeurden in de lale 
namiddag (het velddagboek van de 7de Cie zegt bv. 19.00 u.). 
De aflossing in de late avond. Om 24.00 u. was alles achter de rug. 
Ter illustratie: Lt Van Hoof van de 5de Cie is om 23.00 u. afgelost en vertrekt dan 

zelf om 23.30 u. De Hulppost III/6 neemt om 21.00 u. de infinnerie van III/28 op de 
weg Hansbeke/Merendree over. 
Te vennelden nog dat de pelotons van de 2de Cie (uit de Cie van Lt Oorts) en van de 
3de Cie (van Lt. WilIems en Lt Vander Smissen) vooraf hun oorspronkelijke plaats 
hernamen. 

C. DERDE ECHELON: 6ele LINIEREGIMENT (LATER 28sle L1NIEREGJ.\fE!\TI 

De commandant van 111/6 Li zegt dat hij in de namiddag de verkenningen \'an de 
nieuwe ondersector met zijn commandanten heeft gedaan. 

Een origineel verslag aan de divisie door het 6de Linie gestuurd en om 18.25 u. 
aangekomen vermeldt voor 11/6 Li drie gekwetstclI cn voor 111/6 Li ébl doele t"fI "iif 
gewonden (aJlen korporaals en soldatcn). Vier paarden zijn ook mlll hun eindl.' 
gekomen. liet betreft hier een bombardement door vliegtuigen te Hanshc..'kl.' (.~O), 

De CP/6 Li was in de avond uit het Kasteel van Hanshl'kc vertrnkkl.'n c-n Kol [)cmart 
(2X Li) nam hier nu zijn intrek. De versl'llillcndl' l'ompagnk-ën Vt'r.·()(,'~den in ~k 

loop van de voornacht (de 7de Cic Iw. om Ol.On u.). 

IJ, JU.! IJl:' ANIJERh' hENllhï)f.'N 

Tl-w'('cJl' Artiller;e : 

- het eclll'lon van 111/2 A hl'ef! op IK't middaguur hmndholllllll.'n gl'kn'gl.'n. M"j(~)r 
Valentin spreekt inderdaad ook over Cl'Jl hl'\'ig homhan.kllll'nt IIp lk CP "\In lijn 
groep. 11 ij zegt dat hij ook hardhandig is 11l0l'tl'Jl optl'l'lkn tl'gl'll Il'k\lrtklllllill~c.'n \:lI\ 
het TS-pcrsollcel. Of dit op IK'tzl'lfde ogl'llhlik is gehl'lI\'lt. is mij llnlx'kl'nlt. 

Tl1'llCl({dl' (iCI/;(' : 

• om 04,15 ti. vraagt IK't 5lk Unil' l'l'n gl'nkphll'g om l'I.'U \'ijftal l~lllll'1l "I' Il' 1,'!o!l'll 

die hlijkbaar l'rgl'ns el'n sl'llOotsvcld hilllkl'l,'n (2dl' ('i~' lIit~l'\'\)(,'I\n, 
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- om 12.45 u. wordt de comd op het HK/2 10 ontboden. 
- om 14.00 u. krijgt hij zo bevel om de brug van Merendree wat meer te vernietigen. 
- de boven water uitstekende delen zullen met prikdraad meer ontoegankelijk 
worden gemaakt. 
- op vraag van het 6de Linie zal men pas bij valavond daarmede beginnen. 
- luitenant Welter, adjunct van de majoor, belast er zich mee en toen hij aankwam 
had men reeds Friese ruiters geplaatst. 
- op 27 mei om 04.00 u. was men klaar en waarschijnlijk was het luitenant 
Cooreman met een ploeg van de 2de Cie die het werk heeft uitgevoerd. 

Cie Kanonnen T 13 : drie gevechtswagens zijn bij het 28ste : het Iste Bataljon heeft 
er twee en het IIde Bataljon één. 

T~veede Bataljon Transmissietroepen 
telefoonlijnen. 

veel nazicht en verdubbeling van de 

Vervoerkorps/2 ID : 
- moet volgens het legerkorpsorder 8577 van 26 mei om 13.30 u. vanuit Maria-Aaler 
naar het Aanwijs. 
- vóór dageraad van 27 mei moet men aangekomen zijn. 
- majoor Chomé zegt dat hij de felicitaties kreeg van kolonel Terlinden voor de 
bevoorrading dag en nacht van zijn artilleriestukken. 
Een bombardement te Maria-Aalter op 26 mei? 
- Michel losep Buyck, geboren te Marke op 15 april 1907 en wonende te 
Kuurne-St.-Katharina overleed te Maria-Aalter op 26 mei om 19.00 u. Hij was 
soldaat van het 7de Linieregiment/4de ID. 
- Een vermelding op de regimentsorders van het 9de Artillerie, van soldaat Oe 
Lauw, die als begeleider in een vrachtwagen van de staf van dit regiment. tijdens een 
vliegtuigbombardement niet heeft geaarzeld om een gekwetst kind, waarvan de 
ouders overigens door de bommen waren gedood, naar een nabije verbandplaats 
over te brengen. Het betreft hier vluchtelingen en het voorval is eveneens op 26 mei 
en te Maria-Aalter te situeren. 
- en verslag nopens de Cie Kn 47 mm/T 13/9 ID signaleert ook een bombardement te 
St.-Maria-Aalter die dag omstreeks 20.00 u. 
Er is mij slechts een bombardement in de omgeving van het 
Rijksopvoedingsgesticht bekend! (zie M. THYS, o.c., p. 18). 
De doden liggen op het kerkhof bij het Veldkapelletje begraven. Het is echter wel 
grondgebied Ruiselede! 

Medisch Korps/2 ID : 
- een incident met een ambulance viel te noteren 
- men reed met de gekwetsten Rosemeyers John, Lammens Hector, Smith Albert 
(alle 6/5 Li) en Claeissens Achiel (4/28 Li) verloren 
- de bestuurder X. had schijnhaar een bevel van de Ardense Jagers bij Vinkt in de 
wind geslagen en kwam hierdoor in het nomansland terecht 
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- hij koos zo een verkeerde richting bij een evacuatie op Torhout 
- de ziekenwagen werd achtergelaten 
- het geval geraakte bekend door de begeleider Laurent Baetens die als enige de 
Hulpplaats/2 ID in de Bellemstraat/Aalter kon vervoegen 
- majoor Parasies, commandant van het Medisch Korps. is in de namiddag nog gaan 
zoeken naar de ambulance van de Medische Versterkingscompagnie 

- vermelden we nog dat op 26 mei te Beernem sold. Juliaan Waegemans van het 
28ste Linie overleed. 

Legerkorps: in het order 147/78611 dd. 26 mei voor de operaties van 27 mei lien 
we dat de zonebegrenzing verlengd werd. zoals overigens door het Groot 
Hoofdkwartier aangegeven: 
IIIVI LK van Nieuwendam/200 m N.O. van Maria-AaIter/kp. 9.2 op de weg 
Wingene-Beernem/kp. 11 op de weg Brugge-Ingelmunster (31). 

E. DE TEGENSTREVER OP 26 MEI 

Bij het XXVI A.K., noord van de Brugsevaart, zal men om 16.00 u. tot de aanval 
overgaan. In de noordelijke sector van het llde Legerkorps. hij de t 2de 
Infanteriedivisie. zal hij valavond in de streek van Ronsele-Oostwinkel door de 
208ste Infanteriedivisie een hruggehoofd van zowat twee kilometer diep gevormd 

zIJn. 
Zuidelijk. in de sector van de llde Infanteriedivisie. moet men een aanvang maken 
met frontvorming naar het noorden. maar hehoudt integmal zijn stellingen op het 

kanaal. 

Bij het IX A.K. wordl dl' 5651(' lnfimlc'riC'cli\'isic in dl' namide/dg in de str«k van 
Nevele-Vinkt Rroll'l/dl'els door de 225st(· af~('losI. die nu de aanvnl op dit la~\tsle 

dorp zal overnemen. 

Anderzijds hereiken de Duitsers in de avond Ticlt : hl't VIde Lq!l'rkorps Ill't.'ft 
daardoor een frontlijn naar het luiden gericht. mmsl dele op hl'! kanaal. Ze Inopt van 

Nevcle over Vinkl naar Anrscle cn Tiel!. 

Voor de Duitsers hlijft de strook hij het Schipdllnkkanaal van N, van B\lnskl'nshnl~ 
lot Z. van Landcgcmhrug ecn kalnK' SCl'tor. Ik Ildc. lk 2lk (.'n dl' 5dl' 
Infantcriedivisic zijn zodOl'm\e van l'nige aanval op hel kanaal gl'spaufll ~t'hh.·\·l'n ! 

VII. Oe voormiddag \'cll/ 27 mei 

Bij de divisie vimkn wc om oX.no 11. gl'lltll' 10.. I dnl dl' patl'\'uilks \\\t'r ht'l I..mmal 
gestuurd nil'ls hijlondl'rs ht'hhl'll Op~l'll\(.'rl..l. 
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Om 13.30 u. verneemt 1/5 Linie van een officier van het 20ste Linie. N. van de 
Brugsevaart, dat de positie in de namiddag zal verlaten worden. (NB. op 24 mei w~ 
res. Lt Moubax, commandant van de Verkenners van het 20ste Linie op infonnalie 
geweest bij de 2de Cie/5 Linie. Toen heeft men ook een telefoonlijn over de 
Brugsevaart gelegd. Om 21.25 u. was hij van zijn opdracht terug). 

Om 14.00 u. heeft men een treffen met Duitsers want de mitrailleuses van 
onderluitenant Colens n~ste Cie) ergens bij het Sas opgesteld ratelen hevig! 

1/15 Linie: Alles bleef rustig. Dit bataljon had in de morgen een patrouille van zeven 
man uitgestuurd onder leiding van Olt J.B. Cuypers Ode Cie). Vrij vlug geraakte 
iemand gewond door een mitrailleusekogel en werd teruggebracht (verslag aan de 
majoor). Men vertrok opnieuw met nog twee nieuwe vrijwilligers. Toen zag men 
geen Duitsers meer. 
Als ze dan om 18.00 u. terugkeerden was het 5de Linie reeds afgetrokken. 's A\'ond!> 
hebben ze dan het regiment bij Maria-Aalter teruggevonden. 

Voor de Ondersector-Zuid. het óde Linie, zijn geen bijzonderheden overgeleverd. 

Bij het Derde Echelon vinden we voor 11/28 Linie genoteerd dat de siellingname om 
14.00 u. beëindigd was; voor 1Il/28 Linie zijn slechls werken aan de fuselierspunen 
vernoemd. 

Bij het 12de BalaUol1 Gcnie is de commandanl mei luilenanl Onghen;t op 
verkenning gestuurd naar de brug van Merendree en de brug van Kipdorp ! Vage 
gegevens! ! ! (32). 
Men vertrok omstreeks het middaguur en lOU voorlorgen neml'n WI\)r hel ophlaJ'l'n 
van deze kunstwerken omstrccks 18.00 1I. Hel mOl't uileraard gaan lllll hruggl'n. \'ml 

enige omvang. BINNEN de divisiesector gek'gl'n l'n dus nil'l np hl'l 

Schipdonkkanaal. 

Voor de brug van Merendrel' komt Sk'l'hls dl' "r"g \'(11/ hft \ '(#Imlc-Á(' in mmml.'rking 
(bij dc monding aan de Brugsl.'vlUlrn, 'IA' is illlknlaad gl.'sprongl.'tl gCWl'l'sl ! 

Met de hr"g I'CI" 1\ i/,e/or/' kan nil.'ls andl.'r:-. dan dl.' hrug hij Han:-.lx'kc.'\'l"\'r lx'{J\x'ld 
zijn! 
Ik/.c hrug is niet op 24 Ilwi gesprongl.'l1 louis MllllS IX'WI.'l'I\1 \\,\)1\11 ! 
- de Sde Cie/2\) Linie kgl l'l.'n pl'loton (Olt A, ()e~sllrt) hij dl'Il' hru~ l'n N,·~l'rh.'hl; 
namiddag van 24 Illei en v01gl.'IHk dagl.'l1 ! 
- kolonel ()elllart :-.ignalcl.'!'t m:lnsl'haPPl.'n van hl.'l :!Ostl.' l.ink dk in dl.' \\l\'nnidda~ 
van 27 Illl.'i ow!' Ilan~hl.'h'hrug koml'n ! 
- hl.,t 14dl.' Linie (hij ZOIllI.'r~I.'Ill) Sdlikl op 27 11ll'i OIl1:-.tl\'I.'''' 1~,OO u./ijn'lthll..'lll \1,1 
Ilanshd.l.·hl1lg ! 
• in het ~l'IlI"inl'li.i" onkr VI IK \'1101' dl.' nltol'hl (IUll\\lddll):. ~7/~) ,I,.". ,kk~"II(, Mil 



de comd/2 ID voor het springen. 
- van omstreeks 14.00 u. wordt herhaaldelijk gezegd dat ze gesprongen is. 

Luitenant Welter, adjunct van de commandant van het 12de Genie, zegt dat hij op 27 
mei het bevel voor een "destructie" op de Brugsevaart heeft overgemaakt. Het moet 
over Hansbekebrug gaan vermits de andere kunstwerken aan de l1de 
Infanteriedivisie of de Groepering Morel de Westgaver waren toegewezen. Hun 
historiek is ons overigens voldoende bekend. 
We mogen dus wel aannemen dat de brug tussen 12.00 en 14.00 u. is vernietigd. 

Het 5de Bataljon Genie (5de ID) nu onder commando van Cdt Mouvet heeft in de 
morgen van 27 mei met 240 kg springstof enkele gebouwen bij Landegembrug de 
lucht doen ingaan (Brouwerij Meiresonne). De 2de Compagnie voerde dit werk uit. 

Om 12.30 u. ondergingen ze bij de Kranepoel een bombardement. Er waren drie 
doden en acht gekwetsten. 

- Roger Dubois overlijdt te Bellem (2de Cie van Cdt R. Mathieux). Hij werd om 
16.00 u. begraven op "500 m Z.O. van de bosgrens". 
Geboren te Quévy-Ie-Grand op 17 februari 1916, waar hij ook woonde. Wegens de 
oorlogsomstandigheden was te BeIIem geen akte opgemaakt. Bij vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent dd. 9 juni 1944 ingeschreven te Bellem op 30 
juni 1944 als overleden op 27 mei 1940. 
- Charles Colot, °Bioul 18 april 1916, landbouwer wonende te Biesmerée, zoon van 
Joseph en Julia Burton, overleed op de Villa Kranepoel en is begraven dicht bij de 
CP. (+ Aalter). 
- Joseph Marie Guise, ° Namur 8 oktober 1915, hulpapotheker, wonende te Namur, 
zoon van Fernand en Eugenie Simon (idem) (+ Aalter) 
Beide laatste waren van de Staf/5 Gn; daarom bij de CP getroffen en in het park 
begraven. De naam werd bij alle drie op de houten kruisjes aangebracht. 

In het begin van de maand juni was Casimir Moens (lste Cie/2de Peloton) uit 
Lebbeke nog in verpleging in de St.-Antoniuskliniek te Aalter. 

In de namiddag kregen ze nog twee bombardementen maar zonder gevolgen. 
Omstreeks 17.00 u. vertrok men ook hier naar Hekke, vier kilometer O. van 
Wingene, waar men in gespreide formatie omstreeks 20.00 u. aankwam. 
De gekwetsten zijn met een leeggemaakte vrachtwagen op Torhout geëvacueerd. 
Blijkbaar slechts tot bij de Hulpplaats/2 ID in de Bellemstraat/Aalter of rechtstreeks 
naar de St.-Antoniuskliniek. 

De /Ode Batter~i van 2 A kreeg om 10.45 u. bevel om op 2H mei een patrouille te 
leveren om het sluitingsuur van de herbergen te Bellem te controleren. Deze 
mochten open zijn van 11.00 tot 14.00 u. en van I H.OO tot 20.00 u. Daarom te 
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patrouilleren van 10.30 u. tot 14.30 u. en van 17.30 u. tot 20.30 u. 
Het noodlot heeft hier anders beslist! 

H. De geplande positie "Oost van Maria-Aalter" \'oortijdig 
opgeschort 

I. Algemene gegevens 

Het Groot Hoofdkwartier gaf iets vóór 10.00 u. bevel om de fromlijn van het \'de. 
J/de en VIde Legerkorps recht te trekken. Het order GHK/lste Sectie. nr. 148/14 
geeft de algemene lijn aan (33). 

Om 11.15 u. exact werd de inhoud ervan aan het Iste Bureau van de 2de ID bekend. 
Ook dan vroeg het VIde LK aan elke divisie om een afgevaardigde naar het HK te 
sturen. Dit HK bevond zich toen reeds in het Kasteel Blauwhuis te Wingene. Om 
08.00 u. vonden we het op verplaatsing vanuit het Kasteel van Poeke, 

Als gevolg van dit order gaf het VIde LK bevel (order 8622) om bij dag terug te 
trekken op de volgende algemene lijn: OOSTGRENS VAN DE BOSSEN O. VAN 
MARIA-AALTER/OOSTGRENS VAN RUISELEDE/LIJN OP 400 M Z.O. VAN 
DE WEG RUISELEDE-TIELT{TIELT. 

Specifiek voor de 2de Infanteriedivisie zien we dat: 
- ze een terugtochtstelling moet vonnen (dus een vaste tussenpositie moet inrichten) 
op de lijn Bellem-Markette en dan pas de troe~n van het Afleidingskanaal 
terugtrekken. 
- ze alle overgangen van de Brugsevaart. N.-gericht. moet ~\\'aken 
- ze haar artillerie slechts hij fracties mag verplaatsen 
- ze delegntie ontvangt tot vernielen van de hrug hij Hnnslx'kcVl'cr 
- ze als as voor de verplaatsingen de weg Belll'Ill/Anltl'r/Maria-Aaltl'r, IlHx't nellll'n. 

11. j)e diens/el/ \'cl/1 dC' dil'isic ('1/ dl' kleinCf'e ('('I/hl'dc" 

liet 3de Burl'au/2 J[) (= verVUl'r) gel'ft hevcl om allc' \'oc'rTI,;gc'" onmiddl'llijk nUllk 
omgeving van liet Aanwijs naar de strcd; van hl't ril/e'ge'mhos (= ,5 km Z.W. van 
Brugge) over Il' hrengen (gevolg van opdracht LK/4dl' BUfl':\lI, Xb2·t). 

Volgens majoor [,homé vertrok hl'l Trtll/Sporfkm1's Ic 1\ 1aria-AlIltl'r hij Ix'\"(" 1 nUl 

13.()() ti. Dl' kolonne. altlHlIls lorh hl'l vOfl'nsl .. ' gl'lk'l'llt' t'I\'I\I\, \\ .. 'ni hi,i Iwl 
hinnenkomen van LOppl'lll gchomhardl'l'rd (tén dndd. 
Tc Kncsselarc overkdl'n ol1lsln'l'ks dl' Illiddn~ vlln '17 1IIl'Î hij Ihx'kslm;'lbnt~: 
- wllchlmel'ster \ 'on dl' Wit'lc Morl'l'/, Mari,', )0:,:(, slm, I Q(l/I 4070, ~l'l"ll't'n h.' 

Mclle op l) nnvemlll'r I !)(ll) t'n l'r Wllllt'IHk. oll~l'h\l\\d. 



- soldaat Van Camp Leopold. stnr. 101/72343, geboren te Beersel op 8 mei 1904 en 
te Mechelen wonend; echtgenoot van Rosalie Van den Brande. 
Beiden behoorden tot het Vervoerkorps/2 IO (Sanitaire fomlatie) en kwamen 
vermoedelijk met hun ziekenwagen om. Ze werden te Knesselare in graf 47 en 48 
begraven. De eerste was in juli reeds naar zijn haardstede overgebracht; de tweede 
rust nu nog op het erepark. 
Gans het korps is weldra in het bosgebied bij de Abdij van Zevenkerken 
ondergebracht. Om 18.00 u. hebben de Pelotons voor Vervoer van Artilleriemunitie 
bevel gekregen om onder commando van res. Cdt W. Grisar de munitie bij 2 A weg 
te nemen. 

Het Medisch Korps kreeg om 12.00 u. zijn aftochtbevel door en eveneens voor 
Loppem. De Staf van het Medisch Korps trok met het HK/2 IO mee. Wegens de 
verkeersoverlast was men gans de nacht op weg ! Te Aalter had de Ambulance/2 IO 
een twintigtal gewonden verzorgd en evacuaties verricht op Torhout maar ook op 
Brugge. 

De voertuigen van het Eskadron Wielrijders werden naar De Wellingstraat/Beemem 
gestuurd (Z. van kp. 8). We komen verder op het Eskadron terug. 

De commandant van het 12de Bataljon Genie wordt om 12.00 u. op het HK/2 IO 
ontboden: 
- het Peloton 'Park' moet naar Oale/Oostkamp 
- de Staf en de 2de Cie naar de omgeving van kp. 11 500 bij het ReigerIokasteel te 
Beemem 

verbinding met het HK/2 IO bij kp. 8 van de weg 
St.-Joris/Beemem-Station/Hertsberge (= Wellingstraat). 
Om 13.30 u. vertrekt men. Res. luitenant H. Cooreman weet te zeggen dat men om 
18.00 u. aankwam. Hij spreekt van een beschieting van Beemem in de nacht (zie 
verder). 
Te vermelden dat luitenant Sandra met drie vrachtwagens vertrokken was om 08.55 
u. naar Houthulst om zakken aarde te halen voor het 6de Linie. 

Het 2de Bataljon Transmissietroepen heeft het vertrekorder om 12.30 u. gekregen. 
Via Aalter en Maria-Aalter kwam men omstreeks 16.00 u. in het Kasteel bij 
Beememstation aan. De verplaatsing was sterk gehinderd geworden. vnl. door 
artilleriekolonnen, o.m. van de 11 de ID. 
In het Kasteel was trouwens het HK/II de 10 kort voor hen aangekomen. 
Toen alle nog niet waren gearriveerd vielen vier of vijf bommen in het park. De 
schade was aanzienlijk! 
Twee doden: TielemaIls L.M.A. : mil. 38/2de Cie 

Vlief!,he, M.M./? : mil. 37/2de Cie 
Elf gewonden die er erg aan toe waren en vijf met lichtere kwetsuren (Of 
Gooris/overleden te Oostende en Vereerstraete en De Jaegher/overleden te 
Middelkerke hij die gekwetsten waren is mij niet bekend). 
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Twee of drie vrachtwagens waren ook uit dienst. Dokters van de II de ID 
verzorgden de gewonden en zorgden voor de evacuatie. In de nacht vielen enkele 
obussen dicht hun stationeringsgebied. doch er was nu geen schade. 

Res. luitenant Rousseau zegt dat het bomhardement om 16.30 u. plaats vond en er in 
zijn compagnie twee doden waren, drie zwaar gewonden en drie vrachtwagens uit 
dienst. Het was dus vnl. de 2de Cie-radiotelegrafisten die getroffen werd. De tste 
Cie-telegrafisten was vermoedelijk nog niet aangekomen vermits men 
veronderstellen mag dat deze meer werk had met het oprollen van de lijnen. 

Het HK/2 ID/2de Bureau (= inlichtingen) verliet 8ellem reeds om 12.00 u. Men trok 
naar het "Station van Ruiselede" waarmee men dan het gebied omheen de 
radio torens bedoelde ! Het HK/2 ID werd in het Rijksop\'Oedingsgesticlu 
ondergebracht. Men volgde de weg over Aalter en Maria-Aalter. had geweldige 
verkeersopstoppingen te verwerken en een bomhardement door vliegtuigen. 
Nopens de CP van de operaties (Iste Sectie) weten we dat een gedeelte om 17.30 u. 
te 8ellem nog aanwezig was. 

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat de meeste diensten \'er noordelijk :ijll geplaatst 
en volledig huiten de sector die \'oor de divisie was \'Oor:;ell. Zelfs het HK/VI LK 
ligt tamelijk noord. 
Dit alles heeft te maken met de doorbraak van de Duitsers die reeds op de avond van 
26 mei Tielt hadden bereikt. In het zuidelijk gehied van het VIde Legerkorps moest 
men front vormen naar het zuiden! 

111. Inrichten van de IlIssenposilie "Bel/cl1/-Markcl1c" 

Deze zal worden gevormd door de troepen uit het 3lk EdH:lnn (CP/2X Linie I11l'l hl'l 
IIde en lilde Bataljon). 
De arlilleriesteun voor dele stelling lal gelevcrd wordcn door de GrtX'lx'ring 
Algemene Steun (nI. I en IV/2 A) en OIlder Ix'vel VUil dc.' l'ommandanl van 1/2 A (= 

Maj A. Thienponl) slaan. 

We zien dal om 12.45 ti, exacl een officier van hel l'l'helnn van de 10dl' B'lltl'rij (= 

IV/2 A) op de CP van de grOl.'p olllhndl'n wordt. lIil'r krijgl hij IC Illlrt.'n dal lk 
voorstellen van de kanonnen mogen bijgl'lwuld \Vonkn: dl' aflllt'ht \'.111 hl" \'Ilk 
KOJl1s is beslist. De te volgen Wl'g ook I1ll'lh.'!!l'lkdd 
S/lIi\'l'l/hl'l'g/()os/C'rgC'1/I1 A(/I/a/S/m(cII/1 !If(/ri(/-:\ (/111 'I'. Posil it.- It' !lt.'llwn hiJ ht.'1 
Bakensgoed. 
Met dit bericht is men olllstret.'ks 1ol,()O 11, terug. 

Om 15.00 lt. komt dan t.'l'll nil-ltw ht.'vd ! Nu IllOt.'t Illl'll s,dlin~ IWIlWIl W, 'all 

Aalt!:r te Stralelll. Dil dus om dl' tusSl'llpositk lil' Illl .. li~l' stt.'IUl It.' \'t'rkIWIl, 
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Om 17.00 u. heeft men. althans toch bij de IOde Batterij. de stukken daar opg~teld 
en de waakrichting was 'toren van Hansbeke'. Hier kreeg men ook drie obussen! De 
chronometer van de batterij geraakte hierbij verloren ! Waar 112 A heeft stelling 
genomen is niet gekend. doch vermoedelijk op dezelfde hoogte en iet.. meer 
zuidelijk. 
[NB: Generaal Paret geeft de posities van I en IV/2 A wel aan zoals ze vermoedelijk 
aanvankelijk waren gepland (IV /2 A te Oostergem op 500 m Z. van de overweg en 
1/2 A op 400 m W. van het Kasteel De Grunne). Uit het velddagboek van de IOde 
Batterij blijkt dus dat deze niet ingenomen zijn! 1 

Het 28ste Linie zal met zijn IIde Bataljon (Maj M. Wautier) en met zijn lilde 
Bataljon (Maj J. De Wever) de infanterielijn bemannen. De adjudant-majoor Van 
Heck werd op het middaguur op het HK/2 ID geconvoceerd en kwam om I-U5 u. 
met volgend order terug: 
"Vóór 16.00 u. moeten heide hataljons een vaste achterhoedestelling he;ette" hij de 
hosgrens Bellem-Markette; oost gericht. Een artilleriegroeperillg Ol/der hen 'I \'an 
Maj Thienpollf (1 en 1V/2 A) zal deze positie steunen". 

De CP/28 Linie verliet het Kasteel van graaf de Bousies te Hansbeke en trok naar de 
Bellemstraat te Aalter waar hij op de hoek met de Processieweg geïnstalleerd \\ent 
(NB: vóór het vertrek naar Oostergem heeft de CP/28 Li talrijke granaten \fills. in 
de morgen ontvangen doch zonder ontstekingslontjes, achter gelaten). 

111/28 Linie vertrok per compagnie naar de omgeving van dl' hosgrens O. \'an het 
KasteelparklBelIem en de bossen 0, van de Kranepocl. Majoor De Wever beschrijft 
zijn positie als te paard op de weg Bellem-Hanshcke. oost gericht. en op ongeveer 

1.5 km van Hanshckebrug. 
Eén peloton (Ol( A. Moysol/) \'011 de Ilde Cie en één T 13 heeft hij hij de omg van 

Hansbckc gelegd. 
Eén pelotoll (res. Lt /Je Vries) \'01/ de lO(/e Cie en ~én T 13 hij lklk'lllbmg. 
Tenslotte heeft hij lcgen de noordelijke dreiging (20 Linie was N. van dl' 
Brugsevaart ook weggetrokken) ('el/ mohÎt'/c .17l1l/kll'lI('II' omkr n:s, Lt Dl' taet \'tII/ 

de 1 J de Cie latcn oprichten. 

1/128 Lil/ie ging naar de oostelijke oosgrens op ongeveer I km Z. van dl' Kr.Ull'I'X'X'1 
en werd Z.Z.O. gericht. Het velddaghol'k vun dl' 7dl' Cic legt dut m~'n \ll11 1550 u. 
ncricht krecg cn om 16.45 ti. aunk wam. 1\1aj Wauticr spn.'l'kt van Ocwl lll1l I (l.on \I. 

en van homhardementen vun de Luftwaffe nndl'rwl'g, (voor dit l'Xlmhan.kml'nt, ,il' 
ook voetnoot 29). 
De Bre(e//t' Bl'Ill'm-Mal'kt,t/e WilS olllstret'ks 17.00 lt. dus klam. Om 17 . .'0 u. ~in~ 
kolonel Dcmart. nu zijn hutaljons dus gl'ïnstalkl·n\ waR'n, mHlr Iwl IIKJ~ ID It' 

Relkm. Ilier ontving hij nu van gl'neflllll Pan.'t hl,t VOlgl'lllll' onkr : 
Aflwkel/ : van dl' mti lIeric om I 9.JO lt. 

voor dl' infuntl'rÎc om :!O .. 1() 11. 

voor hl'l COllllllIllHlo van lil' hn'/dlr' Olll ~ I.JO 11. 
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IV. De verdediging op het Schipdonkkanaal wordt opgeheven 

Onder dekking van deze tijdelijke tussenpositie 'Bellem-Markette' zullen de troepen 
van bij het kanaal nu naar hun nieuwe frontlijn OOST VAN MARIA-AALTER 
kunnen marcheren. 

Het gebeurt in opeenvolgende fasen: 
- eerst de Rechtstreekse Steungroepen (11 en 111/2 A) 
- vervolgens de infanterieregimenten 
- het 2de Echelon van beide ondersectoren (= 1II/5 Li en 1/28 Li) 
- dan de vier Eerste-lijn-bataljons (I en 11/5 en III en 11/6) 
- de achterhoeden; per regiment onder een majoor 
- de mobiele achterwachten per regimentssector 
Het geheel stond onder commando van generaal Paret, CIDI/2 ID. 

Artillerie 

11/2 A (RS/5 Li) : majoor Cardon de Lichtbuer zegt dat na volbrachte taak - er was 
nog gevuurd - men om 18.00 u. naar de beboste streek op 2 km N. van Maria-Aalter 
trok. Bij dageraad zou men nog een positie hebben verkend in de omgeving van 
Beemem! 
Iets vóór het aftrekken zou te Bellem de kanonnier Gustaaf De Graaf (4de Batterij) 
op zijn schuttersstoel gedood zijn door een obusscherf bij een tegenbatterijvuur. 
(33bis). 

III/2 A (RS/6 Li) majoor Valentin geeft geen inlichtingen. De beide groepen 
hebben geen positie meer genomen ! 

Infanterie 

- 2de Echelon: 
- III/5 Li (exact) - om 14.00 u. werd men verwittigd 

- om 15.00 u. kwam het vertrekorder aan 
- om 16.00 u. start men; via Hansbeke 
- om 20.00 u. kwam men te Maria-Aalter aan. 

- 1/28 Li (exact) - om 14.00 u. kreeg men nog versterking in bewapening (3 MG.30 
en 39 laders; 3 lichte Maxims plus reservetassen en reservelopen). 

- om 15.50 u. vertrekorder van de Staf/28 Li 
- om 17.00 u. vertrek via de bossen/Kranepoel 
- om 21.00 u. aankomst; herhaaldelijk gebombardeerd onderweg. 

- Kwartieren van de OSN/5 Li : 

- 1/5 Li (= N.) tijdelijk onder commando van Kpn-Cdt Harsin van de 4de Cie, daar 
majoor Lambert hier de achterhoede van de ondersector zal bevelen gevormd L1i! I 
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en II/5 Linie. Men vertrok om 17.00 U., de ver!>terkingen met de ba(aljon~ mee. (o.m. 
het peloton Colaers van de gste Cie en Lt Van Leemput van de 14de Cie). 

- 11/5 Ll (= Z.). Het velddagboek van de 8ste Cie l..egt dat men om 15.30 u. bevel 
tot de aftocht kreeg van de CP II/5; om 17.eX) u. vertrok men dan via het kanaal en 
noordelijke wegen van Bellem. Om 23.00 u. aankom~t te Maria-Aalter (8!>te Cie 
zegt om 22.00 u.). De manschappen waren zichtbaar ontmoedigd omdat ze opnieuw 
een gereedgemaakte stelling moesten verlaten! 

- Kwartieren van de OSZ/6 Li : 
- 111/6 Li (= N.) - om 14.30 u. verwittigd 

- om 17.00 u. start 
- omstreeks 21.00 u. te Maria-Aalter min of meer geïnstalleerd. 

- II/6 Li (= Z.) - de Hulppost kreeg hier om 14JX) u. bevel om naar Maria-Aalter te 
trekken. Hij signaleert te Aalter/Kestelstraat een vliegtuigbombardement met 
tweeëntwintig gekwetsten en twee doden, waaronder majoor Maelfait ! 

Een groepering gevechtswagens, ravitailleringsvoertuigen, keukens, enz... onder 
bevel van Majoor Maelfait volgde de hen opgegeven weg Statio" n11/ 
Hanshekel Reihroekl Karmhoekl Kranepoel/Aalter/Stralem, .. (34). 

Ter hoogte van de Keslelstraat (tussen de Kranepoel en Aalter) verschenen 
vijandelijke vliegtuigen, zegt F. Bastiaensen, adjunct van de commandant van I!2R 
Linie. 
Ze wierpen van op grote hoogte een paar lichte hommen uit. Majoor Maclfail \\erd 
gedood op het ogenhlik dat hij zich uit de side-car oprichtte om dd,king Ie IllCI-en. 
Hij had het zijspan eerst niet willen verlaten denkende dat de vliegtuigen lich 
zouden beperken tot het uitwerpen van strooihrie(jes die bij l\Wnllen overigens naar 
beneden kwamen. 

Maria-Aalter werd hij dllistl'rnis (omstreeks 21..~() lI,) lx'rei!..!. In lil' nahurigl' 
Bellemstraat vielen tocn ook een paar hommen. Olllil.-rJlIill'IHml tnl'lik'us C'. 
Vandevoorde van de Hulppost 11/6 l.i, vennol'dc:lij!.. ook in dl' kl)lonnl.', Il'gt d~lI lil.
aanval 0111 ]9.00 lt. plaats vond (voor de sludlloffcrs : lil: "lx'tll\ll)t 35). 

Begin juni waren }o:t:( \'clII Slat',w", )oll,II/1ws S",('/, :\/fill/J I "'I/drib, f"nm.'i Pn·(a.'i 
en }o:tf MC/rrclllt alle vun lil- ]5dl' Cil'/()lk l.ink Il\)g, in dl' SI.·.·\III"I/iIlS/.;/i",t-A in 
verpleging. Ook Kelll' Dl' Sl11l't, klanx'nhhlll'f vlln dl' I ~tl' Ckf~~ Link uil 
Dl'urnc-Noonl. (Jl'troffl-n te '? Op '? \V\.' IlI.'bhl'n dus nkt alk sludllofkrs !..unnl.'ll 
idl'ntificercn! Er waren owrig,l'lls ook hurgl'rs hij. 

Majoor MUl'lfuit wcrd in dl' avond al~ lH)\)I'c.l ",\1\ hl't 1\;lt,Iljnn d,"lr 
kC/pi lei 1I-('(I/I/111CIIIt/1i 111 ,,: ('lIgl'lI Vl'rv nngl'll. 
Omstrccks ]l),()() ll. i~ onk Cl'tl \'11/.\'('11"""'.\]1/';".1:<," Ill'l'rgl'!..'ltlWIl tll~~l'll dl' Kmlll'I,,"'1 
cn KClltt.'lhl'kt.', Krijgsgcvallgcll gl'II11111t.'II. 
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Achterhoede: 
Werd gevormd door vaste elementen van ieder kwartier 

- bij 1/5 Li : onbekend, vermoedelijk 2de Cie 
- bij 1I/5 Li : groep onder Lt Lippens (5de Cie) 

Men haakte af om 19.00 u. (commando Maj Lambert) 
- bij III/6 Li : onbekend, vermoedelijk 10de Cie 
- bij III/6 Li : groep onder leiding van Olt J. Haesaerts (6de) 

Eveneens afgehaakt om 19.00 u. (commando ?). 

Patrouilles: 
Ze bleven tot 21.00 u. vóór de beide regimenten. 
De aftocht van de achterhoede N. werd gehinderd door vuren en strubbelingen met 
gemotoriseerde elementen op de N.-oever van de Brugsevaart, vn!. bij Oostmolen 
(omstreeks 22.30 u.) en bij Aalterbrug (zie verder Eskadron). Ook laagvliegende 
toestellen hebben aanvankelijk last berokkend. 
De groep majoor Lambert kwam tussen 01.30 en 02.00 u. te Maria-Aalter aan. 

V. De tussenpositie "8ellem-Markette" wordt opgeheven 

Eens het gros van de regimenten gepasseerd zal de bretelle opgeheven worden. We 
vermeldden reeds dat kolonel Demart de artillerie om 19.30 u., de infanterie om 
20.30 u. en zijn commandopost om 21.30 u. mocht achteruit trekken. 

+ Artillerie: 
112 A : geen gegevens. 
IV/2 A : de lOde Batterij kreeg exact om 19.10 u. van de groepscommandant het 
bevel door. De lijnen te Stratem mochten opgerold worden. Vertrek om 20.00 u. 
Vanaf Maria-Aalter volgde men de weg Z.W. naar het veldkapelletje; vervolgens 
N.W. en men bracht de nacht in de bossen van het Vagevuur door, waar men om 
middernacht was aangekomen. De andere batterijen van de groep mogen we 
geredelijk ook in deze omgeving veronderstellen. 

+ Infanterie: 
= 1I!28 Linie (= Z.W. van Markette) kreeg volgens majoor Wautier om 19.00 u. 
bevel om te 20.30 u. af te haken. Men begaf zich naar de bossen bij de grens van 
Ruiselede en Maria-Aalter. Het bataljon installeerde zich daar voorlopig om 23.00 u. 
Kapitein L. Van Hoof (5de) spreekt ook van "het O. van Maria-Aalter", bevel dat hij 
omstreeks 20.00 u. zou gekregen hebben. Het velddagboek van de 7de Cie geeft 
19.30 u. op en bestemming Maria-Aalter. 

= /11/28 Linie: (= O. en Z. van BelJem) zegt dat het bataljon om 20.30 u. vertrok 
met een mobiele tlankwacht, N.-gericht, als beschutting. Men nam om 23.00 u. te 
Maria-Aalter stelling. 
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= de CPI28 Linie (Bellemstraat) vertrok volgens kolonel Demart op het va .. tge~telde 
uur (= 21.30 u.). Persoonlijk had hij er zich van vergewiM of 111/28 Li wel degelijk 
vertrokken was. Een aanvullend order zou hem bevolen hebben om te hergroeperen 
te Maria-Aalter. 

Na hem bleven dus enkel nog de achterhoede/2 ID en patrouilles die poogden in 
contact te blijven met de eventueel vorderende vijand. 

VI. Het Eskadron Wielrijders (+ Cie T 13) als flankhe\'eiliRillR 

Blijkens een telefoonbericht van 10.00 u. had men bevel gekregen om het Eskadron 
en twee T 13 naar Hooithoek op de weg Wingene/Tielt te sturen en daar Z. gericht 
op te stellen. Het Eskadron van de 4de Divisie zou te Ondallk op de weg 
Ruiselede/Tielt gelegd worden. Wegens het aankomen kort nadien van het 
aftochtbevel is dit niet uitgevoerd. 

Om de terugtocht van de divisie te dekken kreeg men dan bij het Eskadron 
achtereenvolgens volgende bevelen door: 

/2.00 u. : ops/ellen als VO/Rt : 
- twee gevechtsgroepen en één T 13 bij AaIter-Station 
- twee gevechtsgroepen, één sectie Mi en één T 13 in de Bdlemstr.lat/Aalter 
- drie gevechtsgroepen, één sectie M i en twee T 13 te Loveld/ Aalter (bewaking O. 
en Z.) 
- CP te Stratem 
(NB: één T 13 was bij Hansbeke- en één bij Bellemhrug, beide van 1I1!2~ Linie. 
Deze bij 1I/2R Linie stond op een mij onbekende plaats). 

/3.30 u. : xewijzigde opstelling: 
(NB : door de perforator is het llurdjfer weggl'nllmCn LOI.Jut ,lok 1430 u. "cl 
mogelijk is !) 

- Aa/ferhrllg : I stc Peloton (-) alsmcde hel Peloton-ouilen-gl'tid cn één SI.'l·tÎC Mi met 
twee T 13: alles onder hevel van adjudant Ik Boodt. 
- ()osfmo/C'I/ : 2ue en Jtle Pl'Ioton plus één set'lie 1'.-1 i l'n l'én TIJ onder Oc\'c\ nlll 

luitenanI Dedeken en adjudanl Ducms. 
- Ikl/emhrug : een delm:helllenl van 1lL'1 I stc Pdolon (cn wmlol.'ul'1ijl-. hkrhij lil.' 
twe(' TIJ van 1I1/2R Li: zeker NI/). 

Men mocht terugtrekken om 2.tOO u. l'n hl't 11 KI:! I \) VI.'f\"'IC.'~I.'n d.1I lil hl.'t 
Rijksopvoedingsgesticht te Ruisek'de wus omkrg,l'hrndll. 
Door deze wijziging valt dus dl' vl'flkdig,ing, hij Ill't sllltioll vun :\ult~'r \\I.'~ ,,1s\~)I-. in 
dc Bellelllstrallt. Om 2 \,O() lI. IOU hij dl'/l' IHutstl' plaats \\ d \'~'II dl'ladwllwllt 
wielrijtkrs kOIlll'n bcwilig,t.'Il. Bij 1.0"I.'ld vllit l'WIll'l'IIS l't.'11 ~e\'t'l'I\lS~Tl~'1' \\l'~ 
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alsmede één T 13. Zo is men bij de kanaalovergangen van Aalterbrug, Oostmolen 
en Bellembrug om 15.45 u. present. De CP is en blijft in de Kasteelhoeve te Bellem 
en dit tot na 20.30 u. 

Bij valavond naderen de Duitsers met verkenningswagens (37 mm Pak) Gastmalen. 
Van op de noordelijke oever trachten ze met geïmproviseerde vlotten (tonnen, 
deuren, vensterluiken, ... ) over te komen. Luitenant Dedeken liet de Duitsers begaan 
tot ze talrijk waren (50-tal !) en opende dan pas het vuur. Men ageerde met de T 13 
en de infanteriebewapening en ook de Duitsers met hun Pak 37. Er blijken daar 
enkele Duitse gekwetsten te zijn geweest. Uiteindelijk hebben ze hun pogingen 
gestaakt (36). 

Om 23.00 u. waren de laatste infanteristen voorbij getrokken. Men heeft de positie 
nog tot 23.45 u. behouden. Toen was het overigens kalm (geciteerd op de 
divisieorders van 28 mei voor deze feiten). 

Bij Aalterhrug naderden twee verkenningswagens langs het kanaal "richting oost", 
van de brug af. Om 20.00 u. opende ze het vuur op de weg naar het station van 
Aalter. Behoudens dit vuur, dat nog in de voornacht aanhield, zijn hier verder geen 
overtochtpogingen aangewend. Adjudant De Boodt liet de Duitsers tot op 150 m 
naderen vooraleer hij het vuur opende (cit. div. orders). 

Omstreeks 23.45 u. werden ze door res. luitenant Dedeken verwittigd van de aftocht 
toen deze van Oostmolen arriveerde. 

Pas om 01.00 u. waren alle elementen bij de inmiddels naar Stratem overgekomen 
CP verzameld. 
Onder bescherming van de verzamelde gevechtswagens T 13 trok men naar het 
Rijksopvoedingsgesticht waar men om 02.00 u. arriveerde. Kwartier werd gemaakt 
in de dekkingen Z.O. van de inrichting. 

VII. De frontlijn oost van Maria-Aalter 

Onder deze rubriek hebben we alles verzameld wat we over de geplande inrichting 
van de verdediging en de bezetting ervan weten. Praktisch niets werd uitgevoerd 
gezien vrijwel onmiddellijk na de aankomst van de eenheden me/1 het nieuw 
aftochthevel ontving! 
Tussen de begrenzingen fIIVI LK (= N.) en de divisiebegrenzing 2/5 JO (= Z.) heeft 
men volgende junctiepunten gekozen: 
Noord: kp. 26,8 op de Brugsevaart (vervoegen van de Vaartlaan). 
Zuid: kruispunt in ganzepoot-vorm op <)00 m N.O. van de Hoeve Schoonberg 
(straten Hageland, Schoonberg en Sterrewijk). 
Dit althans volgens de schets door generaal Paret. 
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De scheiding van de ondersectoren liep van de toren van Maria-Aalter naar de 
duiker onder de autostrade (= 1 km Z.Z.W. van kp. 25 op de Brugsevaart). 

Ondersector-Noord : 5de Linieregiment 
CP : kruispunt autostrade met Blekkervijverstraat (Planterij?) 

Kwartier-Noord: 115 Linie 
Frontlijn vanaf kp. 26,8 op de Brugsevaart en via deze en verder door de landerijen 
tot bij kp. 100,5 van de spoorlijn die overigens de grens tussen I en II/5 Linie zou 
vormen. 
Men kwam in de Blekkervijverbossen (37) aan en nam er rust. De positie werd dus 
niet ingenomen. Majoor Lambert, die de elementen van de achterhoede had 
gecontroleerd kwam met zijn manschappen tussen 01.30 en 02.00 u. aan. Toen was 
het Iste (en ook het Ude Bataljon) reeds vertrokken naar de nieuwe bestemming. Hij 
vervoegde dan maar III/5 Linie, nog ter plaatse, waarmede hij dan verder aftrok. 

Kwartier-Zuid: I1!5 Linie 
Frontlijn van kp. 100,5 op de spoorweg tot de scheiding van de ondersectoren bij de 
autostrade. 
Men was bij de invallende duisternis aangekomen. Rust in het Blekkervijverbos. 
Majoor Ooms trok naar de CP van het 5de Linie. Pas met de nodige onderrichtingen 
voor de stellingname terug werd hij opnieuw ontboden en kreeg bevel onmiddellijk 
de aftocht verder te zetten. 
Ondertussen was daar ook lI5 Linie aangekomen. Hij kon aan deze dus het 
verderzetten van de aftocht overmaken. Gezamenlijk trok men dan naar Hertsberge. 
Het velddagboek van de 8ste Compagnie spreekt van aankomen om 22.00 u.; kort 
nadien verzamelen om opnieuw te vertrekken om 24.00 u. 

Tweede Echelon: III!5 Linie 
Men zou exact om 20.00 u. reeds ter plaatse geweest zijn en om 03.00 u. opnieuw 
vertrokken. Dit dus samen met de elementen van de achterhoede onder majoor 
Lambert. Het velddagboek van de 15de Cie zegt dat geen opstelling is uitgevoerd. 
Het vermeldt ook mitrailleurvuur bij het kanaal om 22.00 u. 

Ondersector-Zuid : 6de Linieregiment 
CP : hoek Molendreef met Lattenklieverstraat 
Kolonel Godeau zegt dat in feite geen stelling is genomen. 

Kwartier-Noord: 1IJ16de Linie 
Frontlijn vanaf scheidingslijn ondersectoren tot een punt 200 m Z. van de weg 
Aalter/Maria-Aalter ter hoogte van de Stratemwijk (straat in zuidelijke richting 
lopend). Het bataljon was om 21.00 u. min of meer geïnstalleerd, zo zegt althans 
majoor Dcspretz. Omstreeks 24.00 u. werd hij op de CP ontboden en kreeg het 
nieuwe aftochtbevel. 
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Kwartier-Zuid: 1/16 Linie 
Frontlijn van het punt 200 m Z., ut supra. tot het wegenknooppunt in 
ganzepoot-vorm op 900 m N.W. van de Hoeve Schoonberg. 
De Hulppost van het bataljon was om 23.00 u. exact te Maria-Aaher ingericht. 
Kapitein-commandant Kengen voert nu het bevel over het bataljon. 

Tweede Echelo/l : 1/28 Linie 
Het velddagboek vermeldt de aankomst om 21.00 u. en het nieuwaftochtorder om 
00. JO u. 

De CP lag langs de weg naar het veldkapelletje (= Wingenestraat). De 
bevoorradingskolonne in het bos W. van de CP en deze was daar om 23.00 u. reeds 
aangekomen. 

Luitenant F. Willems spreekt van een moment stelling nemen. Majoor De Vijlder. 
commandant van het bataljon, zegt duidelijk dat hij bij het 6de Linie wa." 
ondergebracht en in een 'halve cirkelboog' omheen het dorp werd gelegd en in :!de 
Echelon. 

Ook kolonel Godeau zegt dat 1/28 Linie 'par erreur' in zijn sector lag! (Van een 
vergissing is hier hoegenaamd geen sprake: dergelijke verklaringen wijlen loch 
enigszins uit dat men van de situatie op het ogenhlik het fijne niet wist. of dat men 
dit hij het opstellen van het verslag na de oorlog. reeds gedeeltelijk vergeten wa." !) 
NB: de CP lV/6 Li lag 200 m Z.W. van de kerk langs dezelfde weg. 

3de Echelo/l : 28ste Linieregiment 
CP .' Kasteel I'an S('llIIurlo 
Gezien de ligging van de CP mogen wc veronderstellen dat men ;1l'hter de Wl'g 
station-kerk-veldkapellctje lag. 

Majoor Weil/tier (11) spreekt van instullatÏl' ()Jll 2.t()() ll. hij dl' sanll'nkolllst van 
Ruiselede en Maria-Aalter wat dus ongetwijfeld luiddijk is. Om 2.t 15 u. f'\.'l'ds het 
nieuwe aftochthevel gekregen. lIet vclddaghoek van de 7dc Cic sdlrijft dit om 2':\.00 
u. reeds in. 

Majoor J)e W('v('r (111) vernoemt slechts posilie 11\.'l11l'l1 It' I\taria-Aalh.'r \ll11 2.H)(l u. 
wat lodl eerder op een noordelijke ligging wijst. 

De A RTl LLER IE ht'dt haar kantonnementen nk't o\'l'rgekn'nl. r~' sdll'ts nm 
generaal Paret geelt wl'l de te hl'nt'men stellingt'n aan. lt' lijn l'l'htl'r nÎl't hl'lr\ll..I..l'n 
geweest. Ilongslens kunnen baltl'rijl'n in dl' nllhijhdd Ill'hlwn \'l'J'hk'wll t'n dil dan 
nog slechls voor een paar url'n ! 
11/2 A : Z. van kp .. ~ hij Miserk/lkl'J'l1l'1ll 
1/2 A : EilandlBl'l'rtlem (= lan~s dl' lI\1lnslrmk) 
1 V 12 A : 50() In O. VUil Iw! Aanwijs/lkl'rtlL'1l1 
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(de IOde Batterij, de enige die ons effectief inlicht, kantonneert op dit ogenblik in de 
Vagevuurbossen !). 
III/2 A: 500 m O. van Lindeveld-Cabaret/Aalter. 

c. Naar de laatste frontlijn "Hertsberge-Rijsberge" 

J. Algemene gegevens 

Vóór het vertrek van de onderhandelaar, generaal Derousseaux, naar Anvaing, 
moeten de generaals Van Overstraeten en Michiels de frontlijn hebben bekeken. 
Daar men slechts de voorwaarden tot een eventueel stopzetten van de 
vijandelijkheden wenste te bespreken moest men in de mogelijkheid zijn 
ondertussen de strijd verder te zetten. 

Daarom werd bij order van het Groot Hoofdkwartier/lste Sectie 148/33 aan alle 
legerkorpsen (cavaleriekorps inbegrepen) bevolen om bij valavond terug te trekken 
op : " ... kilometelpaal 5 van de weg Oedelem-Oostkamp/Nachtegaallwestgrens van 
de hossen hij HertshergeiHertsherge/oostgrens van de 
Lakehossen/Hille/Koolskamp/Ardooiel ... " 

In het order van het VIde Legerkorps 8637, verstuurd om 21.30 u., vinden we de 
frontlijn voor dit korps meer gedetailleerd aangegeven : "Hertsherge (aan 
II)/Kortekeer (1600 m Z.w. van Hertsherge)/oostgrens van de Munke- en 
Lakehossen/weg Brugge-Ingelmunster Z. van kilometerpaal 16". 

De begrenzingen HIVI LK zijn te verlengen via het kruispunt op 1500 m N.O. van 
Ruddervoorde (aan II)/kilometerpaal 11 op de weg Brugge-Torhout/Westkerke (aan 
VI). 

De scheidingslijn tussen de 2de en de 5de Infanteriedivisie eveneens te verlengen 
via kilometerpaal 7 van de weg Wingene-Beernem/kilometerpaal 13500 van de weg 
Brugge-Ingelmunster/kruispunt op 1600 m Z.W. van de toren van Ruddervoorde. 

De junctiepunten met de frontlijn worden zo : 
noord: Kasteel van Hertsberge 
zuid: het gehucht Rijsberge/Wingene 

Opnieuw werd alles op verplaatsing gesteld! 

/1. De verplaatsinK van de i/~lanterie en de artillerie 

Het hoger geciteerde legerkorpsorder geeft aan de 2de ID de te volgen weg op 
Maria-A alter/ kruispunt 2 km z. W. van Maria-Aalter/steenweR N. W. lopend naar 
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Lil/develd-Cabaret e\'I. tot lIel Aanwijs/terug zuidwaarts tot kilometerpaal 7 op de 
weg Beernem-W ingene/ Beekkant/Wu/j7lOek/ Rijsberge. 
Dit uiteraard enkel voor de troepen in de omgeving van Maria-Aalter ge~talioneerd ! 
Vele diensten van de divisie liggen buiten de divisiesector ! 

Geel/ enkel bataljon heeji nog slelling genomell op de nieuwe fron/lijn. Ze werden 
enkel in de omgeving gebracht en vernamen er bij hun aankomst - sommige zelfs 
onderweg - de kapitulatie! 

Uit de beschikbare gegevens kunnen we echter wel de geplallde organisatie van de 
verdediging in grote lijnen afleiden (38). 

Ondersector-Noord : 5de Linieregiment 
1I!5 Li trok af via de autostrade: dus niet volgens de opgegeven route! 
Bij Driekoningen, omstreeks 04.00 u., net als de kolonne een andere dubbelt. valt 
men onder artillerievuur. Er ontstaat paniek! Commandant Marbaise (8ste Cie) kan 
de 6de en 8ste opnieuw in marsorde brengen. Volgens de schets van kolonel Canon 
zou het bataljon N. gelegd worden. 

11I!5 Li vertrekt pas om 03.00 u. en komt te Hertsberge samen met 1/5 Li aan 
omstreeks 07.00 u. Volgens de reeds vernlelde schets zou men dit bataljon luid 
hebben gelegd. 

115 Li zegt dat het aftochtbevel om 23.30 u. werd ontvangen. Men kwam omstR-eks 
07.0{) u. te Kortekeer aan. Het was dus ontegensprekelijk voor het 2de Echelon 

bestemd. 

()l/dl'1'.'Il'CIOr-Zllitl : f>dl' Ul/icrcgiml'1/1 
Hier volgde men wel terdege de opgelegde weg! 
1I!6 Li k wam omstreeks Ol).30 u. aan, althans to~:h lk (ld\.' Cic, Hel IOU IinI..s van lk 
weg Rijsherge/WultllOck/Wingene komen. 

Illlr) Li. Ilier werd de majoor om 21.00 u. geconvncl'l'l'll op lil' CP l'n kf'l'l.'~ Ix'"e1 
voor Ruddervoorde/Wingene. Om 06.00 u. was nwn Il' Rijshl'rgl' :l:mgcl..nllll'n (de 
13de Cic zegt oc,.50 u.). Ik plaats aan hen tOI:gewl'/l'n IOU f'l'l'hls van lil' g\.'llllCl11\k 
weg zijn. 

112H U volgde opnieuw de aftodll lllel het hlk l.inie, I\h\illOf dl' \ïjllkr kf'l,(,~ "lH 

00.10 u. lijn hevl'lcn voor KorteI..l'l'r, Exul'1 om 04.55 11. I..\\'lIm ml'l\ l'r aal\, Hil'r "i\S 

men dus weer duillclijI.. voor hl'l 2lk Edll'loll IX'sll'md. 
Volgens het velddagh\ll'I.. VUil dl' Hsl!.' ('Îl' Vl'l'Illlm llll'n lil' I..apitulalit' ,'1\ll):-i,lltl u. 

!Jerelt' /:"C'IIc1(11/ : 28.\'1(' 1.;I/;('/'(·g;I1/('I/I (.) 

Ik CP wl'rd hij Ik Sdllll'l' illl!!.erkhl. 
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J/!28 Li kreeg om 23.15 u. bevel voor Hertsberge en vertrok om middernacht. \1en 
kwam na een pijnlijke mars om 08.00 u. aan. Kapitein van Hoof <5de Cie) spreekt 
van aftochtbevel om 23.30 u. voor De Schare. Het velddagboek van de 6de Cie 
spreekt van omstreeks 23.00 u. en aankomst om 06JX) u. 

1Il/28 Li vernoemt een convocatie op de CP en vertrek omstreeks middernacht. Om 
08,(X) U., na trage mars, te Ruddervoorde aangekomen. Uit de gegevens is dus wel 
min of meer duidelijk dat 11/28 Linie noord en III!28 Linie zuid zou gelegd worden. 
(NB: voor CP van 5 en 6 Linie, zie kaart !). 

Artillerie 
Het reeds hoger geciteerde legerkorpsorder gaf voor de artillerie volgende 
onderrichtingen: 
- de divisies 2 en 5 behouden hun artillerie 
- deze op te stellen O. van de lijn tussen de kruispunten van Kruiskalseide en 
Westkant. 

De I Ode Batterij kreeg om 01.00 u. bevel om verder te trekken : 
Aanwijs/Driekoningen/Hertsberge/Kruiskalseide/St.-Hubert. Het RV. was bij kp. \3 
van de weg Brugge-lngelmunster. 

Bij het Aanwijs was alles geblokkeerd! De commandant besloot N. te gaan tol hij 
het station van Beernem en dan de weg naar Hertsherge te \'olgen. De Wellinestrnat 
bleek nu door de Groepering Morel de~ Westgaver, die~ uit Kne~se\are t·~Q) te~glmk, 
volledig benomen ! Deze had er hij een spontane legenaal"'''\ onge\'l-er 
honderdvijftig Duitse krijgsgevangenen genomen. 
Bij het kruispunt met de autostrade opnieuwopstoppingen! Me.'n volgdl' dall m .. ar 
deze autostrade richting Oostkamp ! Nu werd men owrvlogen door de Lufl\\ atle Co'n 
nadien beschoten door de verdragende.' Duitse artilkrie ! Ter hUt)gll' \':lll N .. dlleg~\al 
werd de snelweg verlall'n en via Papel1vijwr, Rooivdd Co'n IX.' Sdlmn hl'n'ikh.' 111e.'11 
de weg Hertsherge/Ruddervoorde hij kl'. I 44()(). In el'n honmgaard hij IX.' Knok 

werd gestationeerd. 
De commandant hegaf Ikh naar Ilt't RV -punl (= kp. U Brugge!lngl'Il1111nsler). 
Parlemenlariërs passeren l'r en ... In wrnam hij de.' J...apitllhllil' ! In dl' ll.llllldd,,~ 

vervoegde men dan Ruddervoorde. 

De andere hallerijen vun IV(2 A hl'lllx'n vCo'rmnl.'lklijk dl.'/l'lfdc.' \\1,,'~ gl'\'l)lgd. 
11/2 A J...reeg olllslreeJ...s 2 .... ()() lI. he.'1 aftndllhl"vcl l'n dil \'oor hl'l K'I'll't.·II~lrk \.lIl 

haron de Boesinghl' Il' Rudde.'rvoonk'. I\kn \'1.'\1111111 l'r lllllsln'l'ks 01.(l(l 11. ~k 
overgave. 
11 I en 1/2 A warl'n ook in de.'/l' lllll~l'ving :l:In~l'k\lme.'n : \l\ l'f hun 
we.·del'waanlighl'dl'l1 i, nÎc.'ls IX'kl'IHI , 
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111. Andere eenheden van de flveede infanteriedivisie 

12de Bataljon Genie: 
Om 02.00 u. bevel om Reigerlo te verlaten en naar WestkantlRuddervoorde te 
trekken. Het Peloton Park te Dale vertrok waarschijnlijk dus ook naar deze 
omgeving. 's Nachts artilleriebeschieting bij Beernem. 

2de Bataljon Transmissietroepen: 
Verlaat het Kasteel bij Beernem-Station op bevel van de 2de ID. Een donkere nacht! 
Luitenant Demeyere die majoor Ogez in de wagen vergezelt verlicht met een 
zaklamp de weg voor het traag vorderend voertuig. Bij elke halte vallen soldaten in 
de kolonnes in slaap achter het stuur van hun wagens! Steeds maar oponthoud! Vijf 
verschillende divisies vorderen door elkaar ! Om 01.00 u. had men Beernem 
verlaten en over Hertsberge-Waardamme-Ruddervoorde trachtte men Veldegem te 
bereiken. Omstreeks 06.00 u. werd hen daar de kapitulatie medegedeeld. 

Medisch Korps/2 ID : 
Verliet Loppen en vervoegde eveneens Veldegem. De Staf van het Medisch Korps 
(bij HK/2 10) kwam daar om 06.30 u. aan. 

Eskadron Wielrijders en Cie T 13 : 
Het Eskadron en de gevechtswagens T 13 waren vanaf 02.00 u. in de dekkingen 
Z.O. van het Rijksopvoedingsgesticht ondergebracht. Zij kregen bevel voor 
Ruddervoorde. 
De artillerie beschoot de weg vóór het instituut. Zij er door! Zonder verliezen! Om 
04.30 u. kwam men te Hertsberge aan. De weg naar Ruddervoorde was echter door 
infanterie en allerhande artilleriebatterijen volkomen versperd! 
Langs binnenwegen is men om 10.00 u. te Veldegem aangekomen. Generaal Col pin 
kon hun slechts de kapitulatie mededelen! 
Ook de Compagnie kanonnen 47 mm-getrokken, waarover we zeer weinig weten, is 
daar aangekomen. 

Vervoerkorps/2 ID : 
Werd om middernacht door res. Cdt Grisar verwittigd en moest naar Westkerke. 
Men startte om 01.00 u. en vernam om 06. 00 u. de kapitulatie. Ook de Compagnie 
luchtdoelmitrailleurs was daar. Men werd er op 28 mei door de Duitsers 
weggestuurd en vervoegde op 29 mei om 05.00 u. opnieuw het Tillegembos. 
De Intendancecompagnie en het Peloton voor Ravitaillering (PARa) waren nog te 
Oostende/Bredene. 

lIoojdkwartier/2lD : 
Het 2de Bureau kreeg om 21.00 u. bevel voor Veldegem. (Kasteel baron Van 
Zuylen). Verbindingsofficieren verwittigen het 5de, 6de en 28ste Linie, het 12de 
Genie en het Eskadron Wielrijders met de Cie T 13. Er zou permanentie zijn tot 
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03.00 u. Tussen 23.00 en 02.00 u. is er een be~chieting aan de gang van de 
omgeving van het Rijksopvoedingsgesticht door de artillerie. Het gro\ vertrok om 
03.00 u. 

Een onmogelijke verplaatsing! Men ging via het noorden. de auto\trade. zodat men 
ook omstreeks 04.00 u. in de omgeving van Beernem in de reed\ herhaaldelijk 
vermelde artillerievuren terechtkwam. 
Om OS.OO u. is men te Veldegem aangekomen; ook de CADI en de ProvOO\t waren 
daar. 

Om 06.30 u. verwittigde het Vide Legerkorps. inmiddels van het Blauwhuiska. .. teel 
naar het Kasteel van Aartrijke overgebracht, hen van de kapitulatie. 

IV Na de capitulatie 

In de namiddag van 31 mei kreeg de 2de Divisie, zoals overigen!> nagenoeg hel 
gehele Belgisch Leger, het bevel door om op I juni verplaatsing te doen. 
Voor hen zou het in een eerste etappe via Ruiselede, Vinkt. Meigembrug en 
Vosselare gaan. 
Men zou kantonneren, zuid van de Brugsevaart, in de gemeenten Landegem. 
Merendree (28 Linie), Lovendegem. Drongen en Mariakerke (HK/2 10). 
Op 2 juni wordt de tocht dan verder gezet naar het Waasland. Men gaat o\'er de brug 
van Mariakerke en verder via Wonde1gem. Het grondgebied van de gel1lt't'nten 
Destelbergen (HK/2 10). Zaffelare en Eksaarde was hen toege\Wlen. 

Het reservepersoneel is dan op 10 juni gedemohiliseerd. Ilwar de lx'l\lCpSmilit~liren 
zijn hier hun vijf jaar durende krijgsgevangenschap begonnen (40) ! 

Op dit moment was de divisie heel wat afgl·takcJd. /0 ongl'\'l'er tllt lk hdft. Een 
statistiek van 29 mei geeft volgend ovcrlit-hl : 

Off. ( )j()ff. 1\ 111nsl'lHlppl'n 

overleden 2 12 101 
gekwetst 10 JS 21'7 
gevangen l) IJ lOl' 
eenheid verlaten 
(vnlna kapitulatie) 29 JH4 5972 

TOTI\LEN 50 444 C'l4hl' 

'" Ijl ... '" '" 
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Oberstleutnal1l Hodissen ( t 1941), Kommandeur van I.R . 377 (Vinkt!) reikt eretekens /l it op de Markt te 
Aalter. Kort nadien, zeker al vanaf 6 juni, vinden we de 225 ID . en dus ook dit regiment, in Westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen waar ze de Belgische krijgsgevangenenkampen (Sluis , Aardenburg, el/ z .. .) onder 
controle heeft . 

(Verz. Rietgaverstede/Nevele) 

Wat hier werd verhaald is grotendeels relata re/ero. Doch er is getracht door 
nauwkeurig vergelijken van de voorhanden zijnde gegevens, en met al s houvast de 
originele documenten, om de waarheid zo getrouw mogelijk te benaderen. 
Begrijpelijk diende een zekere terughoudendheid in acht genomen bij het verhalen 
van bepaalde fe iten of het vernoemen van sommige personen. 
We hielden het bij een zakelijke beschrijving, ontdaan van alle lyriek, en meenden 
het daarom best een kroniek van de gebeurtenissen te noemen. 
Gedenk dat, zoals iemand het ergens schreef, veel mooier lijkt in de maneschijn van 
de herinnering dan in het zonlicht van de werkelijkheid. Voor a lle betrokkenen 
betekende het immer een periode van onmen e lijk leed ! 
Daarom wordt deze tekst opgedragen aan degenen van de di vi ie die in deze benarde 
dagen hun droeve plicht hebben verv uld , mi chien gekwet t werden of getekend 
voor het leven of erger nog, vielen door een vijandelijke kogel, een bom cherf of 
een granaatsplinter ! Mochten hun namen niet in de vergetelheid geraken! 
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BESLUIT 

In de vierdaagse ononderbroken gevechten van de Leie- en Schipdonhlag f>peelde 
de Tweede Infanteriedivisie nagenoeg geen actieve rol. Ze ondervond slech~ de 
vijandelijke aanwezigheid door gering artillerievuur, matige activiteit van de 
Luftwaffe (vnl. bombardement) en enkele patrouillecontacten. 

Ook zij ontsnapte niet aan de nagenoeg algemene demoralisatie van het leger in die 
dagen, gretig in de psychologische oorlogsvoering van de tegenstrever uitgebuit. en 
die wel op 25 mei een hoogtepunt bereikte. 

De trieste bedoening bij de Kalebrug te Merendree waar het 28ste Linieregiment 
toch één officier, twaalf onderofficieren en honderveertig manschappen op één of 
andere wijze kwijt geraakte, kunnen we er als een weerspiegeling van aanzien! 

Na deze dag was de invloed van een krachtige eigen tegen propaganda merkbaar. 
Een vlugschrift van deze divisie uitgegaan werd overigens over gans het leger 
verspreid! 

Op 26 mei zal men in de late avond toch nog twee bataljons van het 28ste Linie door 
de mannen van het 6de Linieregiment vervangen! 

Bij het rechttrekken van de frontlijn op 27 mei werd de "Tussenpositie 
Bellem-Markette" door het 3de Echelon (11 en III/28 Linie) ingericht en dit met de 
artilleriesteun van I en IV /2 A. Hierachter kon de kanaal verdediging zich veilig 
terugtrekken op "Oost vall Maria-Aa/ter". (16.00 u. voor het 2de Echelon en 17.00 
u. voor het I ste). 

Een aftrekkende kolonne werd in de Kestelstraat te Aalll'r door enkele hommen 
getroffen. Een massacre waarhij minstens zes dO<.!l'll vielen en It'er tnlrijke 
gekwetsen waren. 

Een paar pelotons van het Eskadron WieJrijders/2 lD en enkele gcvcl'htswagl'ns T 
13, bij de aftocht in Ilankhcvciliging noord-gericht. wrhinderdcn oVl'rllx'ht(lI.lgingen 
hij Oostmolen en Aalterhrug ! 

Wegens het aankomen van het nieuw hl'vel v {lI.lr de laatste frontlijn 
"lIertshl'rge-RUs!>('rgl''' lul de stelling oost van Marill-Aalter niel J..unnl'n in~t'ridll 
worden en de aftocht wordt wrder gezet! 

In de ulgemene verkeerschaos van dt' nacht van 27/2H Hwi ~l'maktt'n lil' lanwlijk 
coherende eenheden verstrengeld tussl'n vrt'l'llllil' divisies. Ilkrdllllr wus t't'n lijdi~l' 
ontplooiing vrijwel onlllogl'lijk ! Ik dÎl'nstl'n hmhkn wl'l hun l'p~l'kn'~t'n 
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standplaats bereikt en de regimenten waren in de omgeving ervan aanwezig. Om 
06.30 u. werd de divisie van de kapitulatie op de hoogte gebracht. 

Roger MOELAERT 

VOETNOTEN 

(I) Als bronnen gebruikten we de studie over de Tweede Infanteriedivisie destijds opgemaakt door 
generaal-majoor R. Paret, CIDI/2 ID, commandant Debay, adjudant-majoor van het 6de 
Linieregiment en kapitein stafbrevethouder E. GiJlet, van het Iste Bureau/2 ID, in het kamp te 
Prenzlau (Oflag 2 A). 
We hebben de gegevens kunnen aanvullen met de sindsdien in het Centrum voor Historische 
Documentatie binnengekomen velddagboeken, andere originele documenten en na-oorlogse 
verslagen over de eenheden van de divisie. 
Onze tekst wijkt in details enigszins af van de uiteraard meer beknopte uiteenzetting in La 
Bataille de la Lys uit 1952. 
Het is de lezer aangeraden gebruik te maken van de kaarten 1/40.000ste, nrs. 13 (Brugge), 21 
(Tielt), 12 (Oostende) en 20 (Roeselare). 
Afkortinf?en : 
HK/2 ID : hoofdkwartier van de 2de Infanteriedivisie 
CP/28 Li : commandopost van het 28ste Linieregiment 
Cie Kn 47 mm fT 13 : Compagnie Kanonnen 47 mm op T 13 (= een gevechtswagen met 
overigens ook een mitrailleuse naast het kanon) 
Mi : mitrailleuse 
HKNI LK : hoofdkwartier van het Vide Legerkorps 
5/11/6 Li : 5de Compagnie van het IIde Bataljon van het 6de Linieregiment 
AS en RS : respectievelijk Algemene en Rechtstreekse Artilleriesteun 
OSN en OSZ respectievelijk voor Ondersector-Noord en Ondersector-Zuid. 
Zie ook: J. DE VOS en A. JANSSENS : liet 'Lyskanal', Nevele mei /940, Nevele, 19HO, 112 pp. 
+ 70 foto's. 

181 



(21 Kulebmg is de gebruikelijke naam voor wat officieel Merendrccbrug i,; de brug over het 
Schipdonkkanaal tussen Hansbeke en Merendree. Het Schipdonkkanaal j, hier in feite de oude: 
gekanaliseerde Kruiskale. Het Eilaf/d is de langgerekte driehoekige .. trook van Merendn::e W 
van de Schipdonk en tu~sen het Vaardeke en de Brug!>Cvaan. 

( 31 Op 20 mei 's avonds liep de frontlijn van de Weste~helde langs het KA:-';AAL VAN 
TERNEUZEN tot bij de Gentse Dokken. Dan via het BRUGGEHOOFD V AllO GENT «}o..laller· 
Destelbergen-Melle-Kwatrecht-Gijzenzele-Ekel tol en lang!> de SCHELDE. Hel bruggehoofd van 
Gent slechts gedeeltelijk want het liep in feite verder door tot A!>tene op de Leie. Het wa, ttfl 
deel van de verdedigingsstelling gekend als het "Nationaal Reduit". 

(41 Stoktel'ijl'er ligt op het Schipdonkkanaal ongeveer 2.5 km N. van Motje .. brug/7.omcrgem. D-.w
had de Slag bij Ronsele plaats (25/5). 

( 51 LlIchtdoelartillerie: 
De Xde Groep van majoor Lcgat bestond uit de 2Kste, 29ste en 30ste Battenj Kanonnen 75 mmo 
Van 18 tot 23 mei was de 29ste batterij in de omgeving van Baarle (= Wilde) opgesteld. Om 
19.00 u. die dag kreeg ze bevel om naar LcegstrdatJHan~beke te trekken. Op 24 mei rou men om 
20.00 u. reeds vertrokken zijn naar Loveld/Aalter. Daar vindt men I~ op 26 mei bij coordmalen 
86 250/194 700. Hier werd ze trouwens die dag gebombardeerd. Zo Maal Ie Aaher \on \4 amhdl' 
Cyriel, P., geboren te Moorsele op 27/10/1913 en er wonend, als overleden geboekt. Een 
verslag spreekt zelfs over twee doden en twee gekwell>len ! (Lineur in een \'Cf),lag ook bij de 
doden opgegeven zal vermoedelijk slechls zwaar gekwelst zijn gewee\t). 
Om 15.15 u. kreeg men bevel om de vuurmonden naar Veume over Ie brengen \'oor heNelhng. 
Op 27 mei kon men dan naar Ruddervoorde aflrekken maar uileraard wnder de kanonnen. De CP 
van de groep was op 26 mei in hel Klein Goed Ier Vlaagt (= KromekeJRui~lede •. 
Dan was de 285te Batterij bij coördinalen 81 400/191 150 opgel>leld (= Z.\\'. van RUI\Clede I. 
De30ste Batte'rij was uil Poesele (22/51 over de omgeving 1.5 km O.Z.O. \'an LOlcnhulle 12.."151 
naar coördinaten 85 500/195 400 (= Loveld. overgebracht. Op 27 mei ging men nog naar 
Nachtegaal en later zelfs naar Veldegem. 
De 5de Batterij Kaf/of/f/ef/.JO ",m (LI Maucqouyl bestond nog uit de hte en .~dc SeclIe. De I 'IC 
vonden we op 18 mei te Ursel. De 3de die dag te r-.1aria-Aalter. 
Van 19 en tot 23 mei waren ze ingeschakeld hij de "Groepering De Wulf" voor de bcvetligmg 
van de overgangen van de Brugsevaart tUl>sen Mariakerke en Brugge. Alle \'uumlondcn 'Iondc-n 
op de zuidelijke oever opgel>h:ld. Nadien werden de kanonnen \'an dele groepering aan de dl\cN:' 
legerkorpsen toegekend. 
De Iste S/'('lie/5"e !lattcrij die halfweg lu~~en SI·Jori~ en IIneblraall:mg~ h"1 kanaal \\;\, 
opge~leld kwam naar de omgeving van LlI1dl'gcmhmg. Op 25 m,'i i~ IC hiJ Je Xdc GnX'p gc\\X'gd 
en nam positie W. van LOlenhulle (82 500/llJ2 250). Op 27 mei l10g )x'\el om ,'Cn 'Iellmg 
lus~en de Klaphul1c en Wijl~lraal Ic gaan )x'trekkcn. 
De 3lfe Sectie/51ft' l1attl'rij Mond langs hel kanaal hij Sleenhmgge el1 1..\\ am l1aar de IltngC\ IIlg 
van Aaarle (= Wilde). Op 26 mei was IC in clJ.. geval n'eds hij roönlinatcl1 IJl 701\11 % 050 I = de 
omgeving van de 11. Philol11enakapl.'llc lIansbch'lllpg"Sll.'ld. 

(6. ClDI/:! \I) : commandant van de infmllcrie vlln de di\'bil
("ADII2 ID: l"Ol11l11andanl van dl' al1ilk-ne V:1I1 Ik- di\'isi,' 
SAII : 'Ialhrevelhouder 
('dl: commandul1l ab gnlUd !HUI,I \'\11l1d' IIls h1l1l·lic. 

(7) Toen 1110c,lel1 ook de CP van hl'l halaljol1l'n hl,t PAl' (- Pl'lollln AUh\1110\"l11e 1>;\"'IIlMf 
OO'lergel11/Aalter: de 2dl' Cic l1allr Reihmck/lllll1shl.'kr. 1)(' JUI,I,' l'I"llIe, \lllldcn \\C Ill' dl' 
"he" val1 gencrallll'arcl llUl1gl'gl'Vl'l1. 

(8. PA~A: I'l'Iolon AUloll1ohik- dl' MlIl1itlon d'Artllll'[lr 
I'AMI : Pl'lolon AUIOl1lOhlic ,Il' MlIl1ilion d'lnflll1ll'l'Ir 
PARa: I'l"IOIOI1 AUIOl11ohik Ik RIIVillllllcl11rlll."I1/ ... : alle afdrlll1g,'n \.\11 hl'l \'Cf\Ilt"""''1'' 
1.\/,' A"lIl'itl'Î/I i~ el'n UIlden' I1l1al11 voor dl' grand van (\It l'l1 \\ ""I hl.l Ik dll'l1,I"11 gl'bnll"'l 

(9) R. WIJNANTS en VRANI\X: (/".\('11/('.11"111.\ 1'1111 IIr"1 ;:.Ir" Artillr""'r"/r"!~III/r""'.l.\ldrl1,,·hcl\l. II.I~;:. 
lIierin de volkdigl' ,lagof!1e V:1I1 Ik oflklcrclI. 1\010nl'I T",limkl1 "'on Ik "'lIóIl1 Il\CI dc 
vCf\l'hillel1de ,IIIIHlphlahl'l1 IIrhll'r 11l'1 J..IIIIIIIIIIII,ooJ.. 111('1 dl' tllx'kll 1'11.'\\ 111'\'11. Il1l'(ll'l(" \11 ,k 
1I1'lori,dll' l>iel1M 1UII1WClIg. 

(10. 1\010l1l'I ('linon ~d1fl'd eCI1 kOl'll' hl'IOI'ld. V:lIIIIJI1 regll11l'l1l il1 /1,"',,'1 UlIaf):.,IIIj:clI 1Q.l7 
1(41). el1 111 (jlll.l,'" IIl/t'A 5.15.35 r"/l551.JI//,·rr".Il./lI/(·IIIr"II. Al1t\\("I"\'<.'I1, Il):'i~, I;:X 1'1' 

(11. Majoor Tillicr (111/4 Jag("rs Il' Vlx'tl sP"'l'J..1 \1111 hl'IIII1I"'("I1I\1' ;:-II11CI \ all "(,I1"','k 
1111111,rhappl'l1 0111 O.~.IO 11.", WIIIl'r dus 00).. wrl op Wli~1 dlll de ,,'.-Iur IIlrl \1\II("\h~ t""~1 "'I" 

( 121 llel "Ic I,l'gcrkorp\ (111\ Ir IUI\\Ic~l'l11) l'<.'/("lIe 111 hrl B",~)I,'hlll,hl ',UI l ;,'1\1 I11Clllr t Xllc 11) I \ 

Vlill lel, h"/lIld"1\ 1 ,1l11gl'l'hm)l)tc lol 1>,,"ldl'<.'r~('n: 1111I1\I1I1II'IIIII11CI d,' 1 C\llr \I) 1·1 1;U1~' ,Ic S, tlCl,1c 
Int r-.kl1('. 

( 1.1) Vnor 1\ .0.·1 lil' lUI. R. MIlI;LAI;.RT, 111'1 O •• /I".t:.\\'ltr"t:\'r"lclm· ;:n "\.,1'('1 - '·\I'I""II.lc' ,,11\ hC't 
Ml'l'IJl'~llInd, ih. Yl (I')KK., PI'. 1\I0·I(l7 .. 'n 11."1 O.w/t'g.\\·I"'.t:\,('/d '" '",.,- Iv.,1) IIJ.r. 11\ 
I(km. jh. ·HI (II)K')., pp. K 1·1. .. ·1. 

(14) AIN,lul,' ,clo.crl1l'id 1I0pl'l\\ dc id"lIlIlcii \'1111111' ))1I11\c 1',111\\11111,', 1\ 1111 ,11' "lI,'tf1;lIhlcllllllhlc 
dtX'Ul1\l'I1ICII lIi("1 ui I" kidC'n. 
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(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

Het HK van de 56e Divisie was op 24 mei na 07.00 u. (D.T.) te Gavere; op 25 mei vanaf 06.15 u. 
(D.T.) te Leebeek (= 600 m Z.W. van EdemolenfNazareth). 
Vanaf I september '39 (bij de mobilisatie-fase C/inval in Polen) kwamen troepen van het 22ste 
Linie (= 12de 10) achter het Schipdonkkanaal en wel W. gericht! Ze bleven er tot I oktober 
1939. 
1/22 Li : van de Brugsevaart tot Z. van Landegemdorp 
H/22 Li : aansluitend tot voorbij Vosselare 
1JI/22 LI : nog verder tot iets benoorden Deinze 
Het IVde Bataljon/22 Li had uiteraard zijn zware wapens in de drie overige bataljons verdeeld. 
Elk bataljon had zijn drie compagnieën in lijn en de 4de Cie-mitrailleusen eveneens verspreid 
tussen de andere. Wegens de inval in Polen waren de Duitsers eerder minder te vrezen; wel 
bestond de mogelijkheid dat eventueel Frans-Britse troepen via ons land Duitsland zouden 
binnenvallen. De opstelling van onze troepen was dus hoofdzakelijk Z. gericht op dit ogenblik. 
Onze 'neutraliteit' vereiste soms een materialisatie van de verdediging in een wat absurde 
richting! 
De graafwerken waarover sprake dateren natuurlijk uit deze periode. 
Op 22 december bracht Z.M. Koning Leopold zelfs een bezoek aan de Ondersector bij 
Nevelebrug. (Zie ook Gentsche Tydinghen). 
Luitenant Moubax. comd van het Verkennerspeloton van het 20ste Linie liet ons een schets na 
met naast de bewapening aangegeven in de Ondersector-Zuid/20 Linie, ook deze bij de 2de 
Cie/5de Linie (comd Dumont) Z. van de Brugsevaart. 
Vermelden we ook dat bij het VIde Legerkorps de 1 ste Divisie Ardenner Jagers in reserve was. Zo 
kwam op 24 mei in de morgen het 2de Regiment Ardenner Jagers via de militaire brug van BaarIe 
en verder over Landegem- en Merendreebrug in de Bellemse bossen op rust. 
Op 25 mei zullen de bataljons bij de oostgrens van de bossen (= van de omgeving van het 
kasteel tot Markette) en de zuidgrens (= van Markette in de richting van Veldhoek) in 
verdediging gelegd worden. Op het einde van die dag zal het Iste Bataljon en in de nacht van 
26/27 ook het Hde en IIIde Bataljon meer naar de omgeving van Lotenhulle gedirigeerd worden. 
De CP/2 ChA was aanvankelijk op 400 m Z. van de zuidelijke punt van de Kranepoel 
ondergebracht. 
In de documenten is meermaals sprake van het Kasteel Molenkouter. Het betreft steeds het 
Kasteel Te Velde te Merendree. 
De versterkingen aan de bataljons toegevoegd door de IVde bataljons van de regimenten of door 
de divisie hebben we niet aangegeven. De beschikbare gegevens zijn te gering zodat we zeker 
tot een vertekend beeld zouden komen. 
De commandant van de 4de ID beveelt ook om een officier van zijn 4de Geniebataljon naar de 
brug van Nevele te sturen (origineel is bewaard) en dit eveneens om een voortijdig vernielen te 
verhinderen ! 
In een nota van 19.30 u. van de commandant van de 4de ID, generaal-majoor Vantrooyen, aan 
zijn commandant van het 4de Geniebataljon, geeft hij bevel om Nevelebrug om 20.30 u. op te 
blazen. De toren van Vosselare moet ook gedynamiteerd worden, zelfs als dit eventueel slechts 
na het springen van de brug zou kunnen uitgevoerd worden. 
Nevelebrug bood ook heel wat moeilijkheden! 
- 20.40 u. : brug gesprongen - gedeeltelijk mislukt! 

men vraagt dringend explosieven: de 500 kg voor de toren van Vosselare bestemd 
zullen gebruikt worden. 

- 21.05 u. : generaal Vantrooyen verstuurt een bevel aan de comd van 4 Genie om 'onmiddellijk 
de vernietiging verder af te werken'. 

- 21.40 u. : de explosieven worden aangewend! 
- 00.45 u. : de brug springt! 
- 01.05 u. : bericht/brug is voor de tweede keer gesprongen: slechts een bijkomende breuk; 

hoofdpijlers staan nog recht; een derde poging zal aangewend worden. 
- 03.40 u. : derde poging; gedeeltelijk nog onvoldoende. 
- 05.30 u. : vierde keer, goede keer! 
- 05.45 u. : het 7de Linie meldt dat de toren van Vosselare vernietigd is. 
Dus zou Nevelebrug op 25 mei om 05.30 u. definitief vernield zijn en de toren van Vosselare een 
kwartier en na ten laatste; wellicht wel heel wat vroeger! 
Met passerelle worden hier natuurlijk de brugrestanten bedoeld; de gevechtsgroep is 
vermoedelijk van het rechtse peloton van de !Ode Cie. 
Of de Belgische patrouilleurs of eventueel enkele ervan uit eigen wil dan wel gedwongen 
aanwezig waren kan natuurlijk niet met absolute zekerheid uitgemaakt worden. Enkel de 
betrokkenen zelf, en meer dan waarschijnlijk waren er enkele, kunnen hier uitsluitsel geven! 
Zo wordt er ook in één van de versies die in omloop zijn gezegd dat onderluitenant B. door 
sommige manschappen zou verplicht geworden zijn om over te trekken! Quid ? 
Op 31 mei zijn op de divisieorders geciteerd: sergeant Mets en de soldaten Luyten, Van 
Gmderen, Mertens, Panis en Van Wesemael, alle van de 15de Cie mortiercn/28ste Linie, om 
'klare en juiste inlichtingen over de vijand te hebben doorgegeven' (Order 6829/3RO). 
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(25) 

(26) 

(27) 
(2K) 

IX4 

Zie ook Het Volk dd. 14 mei 1990, p. 2. Kolonel Demart ltignaleert ook dat hij de 15dc Cic 
Mortieren (Lt Baelen) heef! doen cileren op de divi!.ieorders wal overigen!> gebeurd ii. 
Te Merendree is enkel Lodewijk Achiel Roth. geboren Ie Antwerpen op 17 oktober 1912 en er 
wonende overleden. Hij was gehuwd mei Maria Camilla J.C. '1 Servranck. Men zegt Ie Overbroek 
op 25 mei. 
Te Hansheke slaan volgende overlijdens ingeschreven: 
korporaal Joonm's Leo Van Waeyenherge. geboren Ie Okegem op 23 augu!>Iu.\ 1914, l>Cminari\1 
soldaat Joonfles Van Coppenol/e. geboren te Hoboken op 27 november 1916. 
Beide zijn overleden op de wijk Hamme op 26 mei om 17.00 u. 
Het ging hier om een bom die op de infirmerie van I11/5 Linie viel. 
In De Piot staat Gheysels Ben ook aangegeven als op 26 mei Ie Han!>beke gesneuveld. 
Brancardier Ghysels is Ie Kwatrecht zwaar gekwelsl en op 28 mei overleden, maar niet re 
Hansbeke. Of Rohert Kleher Tahary, geboren te Escautpont op 18 juli 1902 en "onendc re 
Antwerpen, toen ook te Hamme overleden, een mililair was is mij niel duidelijk (= ~hipper !I. 
Hij wa~ gehuwd met Waulers Rosalie. 
Noord van de Brugsevaart, bijde Ilde ID, werd het gebied van Aaltebei omlotreek!. 16.00 u. 
duchtig door middelzware artillerie beschoten. De J/de Groep \'all J3A en de 7d~ Battaij "on d~ 
lilde Groep Luchtdoelartillerie hadden enkel materiële schade. 
Bij lVI9 A viel Van Haverbeke Emile en waren er drie gekwetsten. 
Bij het Ilde Bataljon Genie werd eerste serReant Vall de Keer Omer Jos~ph, geboren te Seraing 
op 3 oktober 1912 op slag gedood. 
Soldaat Vercheval. François. Dieudonnée. overleed een kwartier later. Hij was geboren te HC!0t3J 
op 14 april 1913. 
Soldaat Xhinesse en nog een onhekende waren eveneens zwaar gekwetst. Men evacueerde hier 
via Bellembrug naar de Hulpplaats/2 ID in de Bellemstraat. Beide overledenen staan zo te Aalter 
geboekt als er om 10.00 u. 's avonds gestorven! De eerste sergeant rust op heden nog op hel 
erepark. 
Er was gepland om de I ste Groep \'(11/ het -Ide Regimellf Legerartill~ri~ Ie Krumhoek-Reihmel op 
Ie stellen: ze kregen echter bevel een andere vuurpositie in te nemen en wuren er dus niel 
aanwezig! 
Wel was te Stratem (o.a. juist W. naast het viaduct) de lilde Grorp "011 hrf 3de Regimt'nf 
Legerartil/erie aanwezig (majoor L.E. Brondeel) (= 7de, 8sle en 9de Batterij). Van Sleidingedorp 
waren ze omstreeks middernachl van 22/23 er aangekomen. De groep fungeerde ~lndcr de 
Groepering A achter het Schipdoflkkanaal. De vuurscclor was begrensd door rr("hls : toren van 
Zeveren (exclusief) en links: toren van Waarschoot (exclusief). Volgens onler "'707 van ~2/5 
waren de normale doelen die voorzien waren: 
I batterij op G 5 (= Bierstalbrug) 
I batterij op G 6 (= kruispunt van Luchteren) 
I batterij op G 7 (= kruispunt van Sl.-Martens-Lcerne) 
De Groepering A stond onder bevel vun de comd van het .~de RLA, Lt-Kol GNIe~IU\. 
De kanonnen 155 mm-Lang. vuurden op 25 mei voor de eerste kl'er en dit yan OO.IlO u. tot 0 .... 00 
u. op 'een kruispunt bij Deinze'. Vall (W.30 u. lot olllstreek~ 10.00 u. op V~l. ... ~lal'\' en undcre 
doelen in die omgeving. Tussen 20.00 u. en 21.10 u. op de Duitse militaire hrtl!1 hij !\ki!!el1l {ler 
hoogte vun het Poortnkkergoedl. 
Op 26 mei was er grheel de voon11iddllg grote luchlll~·liviteit. lÀ' secties mitnulleuSC'1I vuunlcn ~lp 
de laugvliegende toestelkn. Tussen 14.00 en 111.45 u. is er op de Ouit~e Illilitmre Mig. die nllA~t 
de vaste hrug Ic Deinle werd ullngelegd gevuun\ en nog op een ulllflo!\' Illililuire hrtlg \ !I.1CI!!CIlI '.' 

Bachte ? 210 schoten !) 
In de namiddag bevel om een positie te Wi!dr1lllllrg te guun verr..cnnen. In hel ~la"(\11 \'an Aaltcr 
is één vuureenheid gehuIlId en op de nieuwe positie p.ehntdll, Tusscll 2~.()O u. cn ~2."'~ u. lip de 
lokaliteit Meigcm en unde!\' doelen g~'sch(llen. 
Op 27 mei om mUlo u. door vliegt\li~cn I11cl hntndhommen Ix-slookt. Ix st'huur van ~Ic ho<.'\c 
wllar de ('I' was gevestigd hrundde uil ! 
(M. Thys.II(·rilll/(·ri1lI((·1I (/(11/ d"mridagc" IWO in LlInd vun de Woc .. stijn~' .'de jg. (IQ~U)). nr. ~, 
pp 14-27 l11et foto's) Icgt op p. IQ dllt hct over het l-Iult\\'et'ghllis glliltl. 
Om O~J.(IO u. vertrekt lI1en nuur de nieuwe vuurpositie viu Ik' 1I11h1stmde t'n meI :!Ol.llll tu"cn IIc 
vuurmOlllk'n ! En loch ,uimen tijdt'ns dl'le verplilutsing gelllitntillecrt\ \\1\l\len ! 
De 7de BUltcrij (rt's. l.t N. Malhot) is vunuf 24 mei 0111 ~.lO(J u. IIwt ~I\' I"~'(' stuU.en \ lUI dc hte 
Sectie in eell v'ooruit~esdtoven posilie Ie Bdlem en dit tilt men om :!(!..'Ou. up.2.«i mci \\tllllell\\ 
bij de llroep komt. Die 7de BUllerij IOU op ~6 Illl'l VllIl 11.45 11, 1111 16.0011. gC\'lI\lI\\ hchlx-n. 
(NB: alle uren lijn hier welllaar IllclI10rie Ullllllcgl'vcn I1 
Iiel is besl mogdijr.. dUI dil feit op 2.5 IlIl'1 te situeren vuJt. 
In dl' dussiers vun het Vide LCllerkurps lil nu~ ~'el1 r..\lpIC 11\1\11' Lt-Kol VlltIIlncle IlCIll:l:\r..t \.111 ('('11 

ander vlu~schrift dnl hij IInder 26 I1\CI hed) !leklus\ccnl. T\\ecllllig I Wc 11'-'\"('11 hll'r l'nr..cl,1e 
Vlnllmse lek si cn wrwij/en \lUIIr h~,t Fmn,lulill \lflllil1~'cI in l'IIJlÎl'. (:!( 'hA \, 
I/AAMSCII/:" SOI./Mi'I:'N ! 
1./:'01' /JE WAN:NS NI:'I:'H .' 



Maakt een einde aan de:en hloedigen en nutteloozen kamp \'oor de belangen der Engelsche en 
Fransclle Kapitalisten. De Engelschen hebben uw prachtig land verraden en velwoest ! Gij hebt 
tot n/l toe valsche 'Tienden gevolgd. 
Komt tot ons en helpt ons de Engelschen uit uw land te verdrijven! 

(29) De Duitsers waren op 25 mei om 07.00 u. ten aanval overgegaan en hadden van Meigem uit reeds 
een sterk bruggehoofd gevormd. Daar hierdoor de 5de ID front diende te vormen naar het zuiden 
werd een gedeelte van haar troepen binnen de sector van de 2de ID gestationeerd. We hebben de 
dossiers van de 5de ID niet grondig onderzocht maar kunnen toch mededelen dat de Ude 
Groep/I Ide Artillerie vanaf 25 mei om 17.00 u. een standplaats bij Reibroek-Kippendonk had 
ingenomen. De IVde Groep van dit regiment was van omstreeks 23.00 u. ook te Markette. Deze 
laatste groep is er op 27 mei door artillerievuur en brandbommen getroffen. Hierbij zijn twee 
sectiechefs en zeven artilleristen gekwetst geworden. Aftocht naar Ruiselede omstreeks 19.00 u. 
En over het 5de Genie spraken we reeds hoger! 

(30) De beide 6de Liniebataljons lagen toen nog O. van de agglomeratie Hansbeke. Het 
bombardement had in de vroege morgen om 06.00 u. plaats. Eén bom viel in de tuin van de 
pastorie waar een tachtigtal ruiten aan diggelen vlogen en de stalling werd beschadigd. Bij het 
station werden de woningen van de weduwe Martens en van Camiel Van Hove getroffen. Olt 
Medicus C. Vandevoorde geeft wel één dode en acht gewonden op die in zijn Hulppost (= van II/6 
Li bij het station) zijn verzorgd. De dode is waarschijnlijk Wens c., overleden om 08.00 u. in de 
Hulpplaats van de Divisie te Aalter. die dus nog vlug was overgebracht in een poging om zijn 
leven te redden. 

(3 I) De opgegeven grens strookt hier niet met deze die we bij het Ude Legerkorps aangegeven 
vonden. Bij dit laatste korps spreekt men van kp. 26 op de Brugsevaart naar station van Maria
Aalter en verder Kasteel van Hertsberge. Het VIde Legerkorps houdt het eerder bij Nieuwendam 
en 
200 m N.O. van (de toren) van Maria-Aalter, zo naar kp. 9.2 van de weg BeernemlWingene el! 
verder Kasteel van Hertsherge. Daar bij dit korps zo goed als geen bezetting van de frontlijn 
heeft plaats gehad. waar dit bij het Ude Legerkorps zelfs Z. van de Brugsevaart wel het geval was, 
hebben we op onze kaart deze van het Ude Legerkorps aangegeven. 

(32) Vermoedelijk is hier verwarring in het spel met het woord 'Schipdonk', op de topografische 
kaart O. van Hansbekeveer (= de brug) ! 

(33) Terwijl Ursel (= N.) en Tielt (= Z.) door de vijand zijn bereikt zitten de 2de en I Ide Divisie nog 
op het Schipdonkkanaal ! De 5de is grotendeels in frontvorming Z. geplaatst! Trouwens de Ilde 
ook naar noord. 

(33bis) Kanonnier De Groof was geboren te Antwerpen op 25 maart 19 I 7 waar hij ook woonachtig 
was. Hij overleed te Bellem. Hoeve Spildoorn en werd op het kerkhof ter aarde besteld 
(Mededeling C. Lootens/Bellem). 

(34) Duidelijk zien we hier de twee aftochtwegen van de divisie naar voor komen. Dit is hier de 
zuidelijke. Bij de !Ode Batterij hebben we reeds de noordelijke aangegeven. Westelijk van Aalter 
viel men dan praktisch op één weg terug. 
De troepen van de I Ide ID die nagenoeg alle over Bellembrug waren gekomen zorgden voor heel 
wat verkeersoverlast ! Ook de rest van het 2de Linie en III/22 Linie, beide van de 12de ID, waren 
daarbij! Vele bataljons volgden het zuidelijk jaagpad om dan via Aalterbrug naar Knesselare te 
trekken. In de omgeving van de huidige Comelco viel men onder artillerievuur (± 17.00 u.) en 
had men een paar doden en enkele gekwetsten (II/20 Li en 2de Cie/l4 Li). Algemene verwarring 
en vlucht over het vliegveld! Van bij het station van Aalter kwam men dan naar de brug. die net 
vóór hun neus de lucht in vloog (17.35 u.). 

(35) Drie zijn te Aalter geboekt als om 19.00 u. overleden. Dus onmiddellijk. 
Sdt BERNARD. René. Pieter Clement, 0 Laken. 7 mei 1916 
Sdt BERTELS. Jean Baptist, Elisabeth. 0 Turnhout. 24 januari 1920 
Sdt VAN OVERSCHELDE. Alfred. 0 Temse, 7 maart 19 I 8 
Alle drie waren van de 15de Cie/6de Linie (= mortieren) 
Sergeant beroeps vrijwilliger Regulus BRAEM, 0 Koewacht op 13 maart 1919 overleed in de St.
Antoniuskliniek te Aalter op 30 mei om 03.00 u. Ook hij was van dezelfde lI1ortiercoll1pagnie. 
Sdt PALINCKX Louis, 0 te ?, wonende te Putte-Kapelle. overleed op 3 juni 0111 07.30 uur in 
dezelfde kliniek. Ook hij behoorde tot het 6de Linie. Slachtoffer van het bombardement te 
Hansbeke '? Of van dit in de Kestelstraat '? 
Sdt FIERAlN . Maurits. Josepb. Ghislain. 0 Braine-Ie-Comte op 3 november 19 I 4 en er wonende. 
mil. 1935. stnr. 125-53664. overleed op 7 juni om 03.30 u. eveneens in dezelfde kliniek. Hij 
was gehuwd met Ivonne Vandenneuker. Gekwetst op? Eenheid '? 
Sdt V ANDER ELST Jules van het 28ste Linie was geboren te Deinze op 9 juli 19 I 3 en werd 
getroffen in de nabijheid van de Hulpplaats van de 2de lIJ in de Bellemstraat. Hij overleed er om 
19. I 5 u. slachtoffer van dezelfde vliegtuigen die bommen wierpen in de nabije Kestelstraat. 
Majoor Richard MAELFAIT. geboren te Kortrijk op 17 decemhcr 1889 overleed te Maria-Aalter 
om 19.15 uur. Waarschijnlijk heeft men ook hier gepoogd om zijn leven te redden door een 
vlugge afvoer naar een heelkundige ambulance (te Beernem ?) 
SdI WENS. Constant. Albert. 0 te Ede op 9 september 1916 (het betreft hier waarschijnlijk een 
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geboorte in het vluchtelingenkamp te Ede/Gelderland; l..ekcr niet in Ecde (l..e.elandJ, overlijdl in 
de Divisiehulpplaals/2 ID. Hij wa~ van het 6de Linie. woonde Ie Anlwerpen. en WiL' gehu~d mei 
Anna Verlooy. 
SdI WAEGEMANS. Juliaan. geboren te Antwerpen op 12 juli 1914. 2SMe Linie. 006/99595, 
overleed op 26 mei in één van de afdelingen van het Medi~h Korpsm Legerkorp-. te Beemem. 
(Zie ook; M. THYS). 

(36) Om 11.40 u. (B.T.) gaf Generaal Major MorilL Andreal> (208 I.D.) een order uit met de nieuwe 
oriënlering voor de verdere aanval. De nabije omgeving van Uf"Cldorp Wal> toen bereikt! 
We zien er in dat l.R. 309. het zuidelijkMe regiment van zijn divi .. ie. moe" oprukken naar St-
Joris/Hoekstraat. 
Om 20.00 u. (B.T.) schrijft de Regimentskommandeur van LR. 309 (= Obenlleutnant RaegenerJ 
zijn dagvers lag voor 27 mei. Hij noteert: bij een gevechL'groep die bij Aalterbrug om 19.15 u. 
<B.T.) nog contact had. één dode gevallen (= Ewald Boeck-2de Kompanie en geboren op 21 
augustus 1910 te Dremburg. Hij werd begraven naiL,t het portaal van de kerk van Aalterbrug. We 
moeten aannemen dat het ook elementen waren van ditzelfde regimenl die te Oos.tmolen 
optraden). 
Uit een bericht te Hoetse1 om 22.30 u. <B.T.) afgegeven door IJ337 LR. weten we dat dil 
bataljon. dat de opdracht had om de drie/wek Daa/mefi-Durmt'n-BellemhT/lR te zuiveren. toen de 
lijn Zomergem/BellemhruR had bereikt. Tussen Durrnen en Bellembrug zijn de af trekkende 
Belgische troepen dus niet verontrust geworden !Wel verder op! 
<Bundersarchiv-Militärarchiv-Freiburg im Bresgau. RH 26-208/10. micro 13-4). 

(37) De B1ekkerl'ijl'erhossefl liggen daar waar op onze schets Maria-Aa/ter is aangegeven. 
(38) Nota bij de kaart 'Laatste Frontlijn'. Het 2de Artillerie nam deze kantonnementen slecht!. na bel 

vernemen van de kapitulatie in; zo ook het 28ste Linie te Ruddervoorde; het 5de Lime heeft ook 
reeds kantonnementen in de omgeving opgezocht; het 6de Linie ligt nog op zijn te betrekken 
positie; in stippellijn de geplande stelling door ons aangevuld. 

(39) Voor de Groepering Morel. zie R. MOELAERT. Oor/ogsRehrurtmissel/ te KI/es.{('/<lre <lp 27 meI 
1940 en hun aanloop in Appeltjes van het Meetjesland.jb. 37 (1986). pp. 5-139. plus 
inliggende overzichtskaart. De grote lijnen van de gebeurtenis~n bij het IIde Legerlorps. ~. 
van de Brugsevaart staan er aangegeven bij wij7..e van inleiding. 

(40) Dank aan allen die ons welwillend fotomateriaal. evt. aanvullende inlichtingen bezorgden: de 
heren F. Bastiaen. R. Defruyt en M. 'nlys uit Aalter. C. Looten~ uit Bellem. J. De B~I .. en R. 
Leenkrechl uit Han~beke. J. Scherpcrcel uit Mercndree. A. Janssens (Mu~um RielgaH~Nede) Uil 
Nevele. 
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Bijzondere dank .lan de directie en het personeel van het Centrum voor Historische 
Documentatie/Evere inzonderheid aan generaal-majoor o.r. E. GiJlei. oud~'Ommand.1nl \'an de 
Krijgsschool. die onze teksl inkeek. wees op enkele vergissingen cn wal aanvullende ge~('\cn~ 
bezorgde. 
Aan allen een welgemeende dunk! 



OVERLEDEN BEGIJNTJES 
VAN HET GROOT-BEGIJNHOF 

SINT -ELISABETH 
TE GENT AFKOMSTIG UIT 

AAL TER, BELLEM, LOTENHULLE EN 
POEKE IN DE 18DE EEUW 

BILLIET, Marie Philippine fa Jan Baptist en Rosa Damours, geboortig van Poeke, 
64 jaar oud, begijntje van "t Cm'ent ten hove", overleed op 23 september 1780 "s 
morgens ten alf 11 uren" (1). 

CACKAERT, Livina fa Martin, geboortig van Lotenhulle, van "het Convent van 5te 
Joseph", overleed op 11 juni 1771 (2). 

Overlijdensakle mn Lil'ina CACKAERT. til juni 1771 Gel/I. GroOI Bef.lljnhofSinl·Elisaheih. 
(Foto - S.A. Gent) 
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DE SUTTERE. Anna Catharina fa Jan Baptist en Anna Maria Rocgis. geboortig van 
AaIter. 33 jaar oud. begijntje van " I Com'ent ter Wijngaerden", overleed op 13 
februari 1792 "savons len Ó uren" (3). 

LOOTENS. Isabella Theresia fa Jacob en Rebecca Van Gampelaere. geboortig van 
Poeke. 43 jaar oud. begijntje van "t' Convent ten hove", overleed op 12 juli 1789 
"smorgens len 8 uren" (4). 

MAENHOUT. PietronelIa Francisca fa Augustin en Isabella There~ia de Smet. 
geboortig van AaIter. 37 jaar oud. begijntje van "t' Com'ent mn Ste Jan Baplisla", 
overleed op 25 november 1782. "smorgen 3 uren" (5). 

STEIJAERT. Joanna Maria. geboortig van Bellem. van "t' Convent Ier wijngaerde". 
overleed op 4 april 1768 (6), 

STEVENS. Jacoba Theresia fa Pieter Francies en Joanna Maria Van Wontergem. 
geboortig van Aalter. 29 jaar oud, begijntje van" 't groot COIl\'elll", overleed op 15 
maart 1794 "sa\'ons ten 9 uren" (1). 

V AN DE VOORDE, Anna Maria fa Laurijs. geboortig van Lotenhulle. van "I' 
Convent ter Stee11l''', overleed op 13 februari 1774 (8). 

V AN DE VOORDE. Barbara Theresia fa Emanuel. gehoortig van Lotenhulle. van 
"het COl/vent teil hm'e", overleed op 4 fehruari 1775 (9). 

VAN PAMEL, Joanna fa Pietcr. gehoortig van Pocke. van ""('1 Gmn'IlI1t"Il hm'("". 
overleed op 9 januari 1775 ( 1 0). 

VERLE. Joanna Catharina fa Jan. gehoortig van Bellern. van ",' COll\'('1II 'c'Il hm'("". 
overleed op 26 mei 1775 ( I I). 

VOETNOTEN 

( I) SAG, PR, (J/'(I(/( /lC',~ij""(/f(J, /70/-/787, nr, _t27. r' LU rO. 
( 2) Idcm, f" 121 rO, 
( 3) Ihidcm. 0, 17KK-17%, nr. ,UK. r' :'i vo, 
( 4) Ihiucl1l. f" 3 rO, 
( :'i) SAG, Ibidcm o. 170 1-17K7. nr, .127. r' I.':'i voo 
( 6) Ihidcm, r II!) rO

, 

( 7) SAG, Ihidl'llI o. 17KK-17%, nr, .'2K. r' 7 rn
• 

(K)SAG,lhitk'mo, 1701·17K7,nr,.\:!7.t" 12·,,·n. 
( 9) Idem, t" I 25 ~, 
(10) Idcm, r' 125 r", 
( I I) Idl'm, I" 125 v~, 
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PERSONEN UIT EVERGEM 
VOORKOMEND IN DE 

OVERLIJDENSREGISTERS 
VAN DE DOMINICANEN TE GENT 

In het tweede overlijdensregister van de Dominicanen (SAG, P.R. - Dominicanen 
overlijdens, 1760-1794, nr. 330), vinden we betreffende personen uit Evergem. 
volgende vermeldingen: 

Op 18 april 1780 is begraven het lichaam van Joannes Secundus Dhooghe, zoon van 
Joannes fs Guillielmus, beiden gedoopt in de H. Kerstkerk, en van Marie Mollez, 
ook gedoopt in de H. Kerstkerk, dochter van Antone Joseph, van Atrecht (Arras). 
Joannes Secundus Dhooghe is geboren op de parochie Evergem, en overleden in de 
jeugdige leeftijd van enige weken. 

Op 24 januari 1782 is begraven met tweede uitvaartdienst, Maria Philippa 
Blancquaert, geboren te Evergem op 6 januari 1725, dochter van Joannes en Maria 
Livine Van Heel, welke geboren is op Sint-Baafsparochie, tweemaal gehuwd, 10 

met Gerardus Boone, 20 met Joannes Goevaert, welk geboren is te Bornem, zoon 
van Franciscus en Petronilla Van Ranst. 

Op 29 maart 1791 is begraven op het kerkhof buiten de Brugsepoort. met tweede 
uitvaartdienst. Petrus Franciscus Roeis, geboren te Evergem, ongeveer 63 jaar oud, 
zoon van Andreas en Isabella Geeraerts, geboren te "Winckele", weduwnaar van 
Maria Catharine Dhooghe, die overleed op 10 augustus 1782. 

Wi1fried STEEG HERS 
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INLEIDING 

EEN EEUW GENEESKUNDE 
TE EEKLO 
1830 - 1930 

Hoe onvolmaakt de gezondheidszorg tijdens het Ancien Régime ook was geweest, 
het strekt de beleidsmensen tot eer dat ze er steeds hebben naar gestreefd een 
continuïteit aan de medische hulpverlening te geven. Ook al was deze bijwijlen zeer 
rudimentair! 

Tijdens het laatste decennium van de 18de eeuw volgden de politieke tribulaties zo 
snel op elkaar, dat veel tot dan onwrikbaar gewaande levensbeschouwingen sterk 
werden afgezwakt of zelfs totaal verdwenen, zonder dat er steeds nieuwe 
alternatieven in de plaats kwamen. De burgerij die voorheen het gros van de medici 
leverde verkeerde tijdelijk in een impasse, en dit liet zich voelen! 

Door de wetten van 17 maart 1791 die vrijheid van beroep waarborgden, en een 
decreet van augustus 1792 waarbij alle universiteiten en beroepscorporaties werden 
afgeschaft, dus ook deze die in de opleiding van de chirurgijns voorzagen, ontstond 
al snel een destabilisatie in de verzorgingssector (I ). 
Deze chaotische toestand dreef de honoraria waanzinnig omhoog. 

De aangekondigde hervormingen in 1799 rechtvaardigden bij de wetenschappers de 
hoop op herstel. Het despotisme van Napoleon zorgde weldra voor de 
ontnuchtering! 
Het kwaad was evenwel geschied, de leemte gecreëerd. Om die ontstane lacune in te 
vullen werden inderhaast de Eco/es de Santé opgericht. Deze gezondheidsscholen, 
die op zuiver militaire leest waren geschoeid, leverden medici af die kwalitatief 
amper het niveau van de oude chirurgijns bereikten. 
De eerste hervormingsgolf in de medische sector was duidelijk een maat voor niets 
geweest. 
Op het toppunt van de malaise herbergde Eeklo nog één praktizerende chirurgijn. 

Onder het Nederlands bewind (1814-1830) werden ernstige pogingen ondernomen 
om de nog steeds zwalpende geneeskunde nieuw leven in te blazen. 
Helaas ontbrak het de beleidslui aan de nodige tijd en medewerking om het 
uitgestippelde programma te doen slagen. 
En toch werd tijdens dit korte tijdsbestek de basis gelegd voor een nieuwe, beter 
gestructureerde gezondheidszuil. 
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Naast het opnieuw openstellen en oprichten van univen.iteiten in eigen streek. 
verscheen op 12 maart 1818 de basiswet waarrond de gezondheidszorg zich verder 
zou ontwikkelen. 

Toen de Nederlanders in 1814 voor de machtswissel zorgden. stonden te Eeklo twee 
Gezolldheidsofficierell, een medicus en een oude vroedvrouw ten dienste van circa 
6300 ingezetenen. 
Op de vooravond van de Belgische omwenteling telde de stad 8268 zielen en 
verbleven hier reeds drie medici. namelijk Antoine De Bast, RonlOin Maro)'. Jacobus 
De Schepper, één chirurgijn Alexander Taminiau en drie vroedvrouwen . . \1aria 
Geirnaert. PetronelIa Baene en Isabella Cabooter. 

1. Geneeskunde te Eeklo binnen het onafhankelijk België 

De jonge natie zette de klok even terug 

Onder het Nederlands bewind (1814-1830) waren ernstige pogingen ondernomen 
om de geneeskunde nieuw leven in te blazen. Helaas was in de jonge Belgische staat 
de hetze tegen alles wat "Hollands" was zeer groot. 

Door het K.B. van 27 mei UBO. vastgelegd in de Grondwet van 7 februari 1831. die 
de absolute vrijheid van onderwijs voorstond. werd de klok even teruggedraaid. 
Concreet hield dit in dat eenieder zich bij een examencommissie mocht aanmelden 
zonder vooraf de leergangen aan de universiteit of aan één van de provinciale 
medische scholen gevolgd te hehben. 

liet groot tekort aun geneeskundigen trachtte men hij wet van 27 september I ~G5 
weg te werken door het examcnniveau nog te verIngen l'n een nieuwe medisl.'he 
graad. met name de dokter ill cic he('/· ('1/ ,'rot'clkUllclt' te crd.'ren, Op dit ogenblik h'lli 
men nog dokters il/ de g('I/('('skUlldt', doktas ;11 dl' ''I'Ot'dklllldt' en dl' OUdl' 
chirtlrgijns en "mee/meesters. Van deze Inutste twee titels werden geen diploma's 
meer uitgereikt, mam de praktizerendcn modlten wrder werken, 

Om het nu reeds geforcel.'rde groeiproces nog tl' hl'SlxIl'digen werd dl' uniwrsilt'ilen 
het recht ontnomen diploma's tOl' te kennen. Alles kwam in handen \'an l'l'n spt.'\'iak 
medische commissie, die te veel onterechte gctuigsd1riftcn atll'\'I.'l'\k. w:1I dl' 
geneeskunde devalueerde tot een Ancien Régiml'nivcuu, 

/Je wel VlJll /857 :orgl \'oor de ommekcer 

AI snel zag de overheid in dat dl' wildgrol'i in dl' IllI.'disd1l' Sl'l'hl\' l'\.'n nd'nsll' 
invloed had op de kwaliteit. Door lil- Wl't vun l:ti juli IS49 \\l'nkn lk uniwrsildtl'll 
weer ingcsdHlkl'ld hij lIL- l'xaml'nproccdufl'S, 



Minder dan een decennium later, op I mei 1857, werd de academische opleiding 
eindelijk wettelijk geregeld. Vooraleer men de titel van "dokter" mocht voeren 
diende men te slagen in drie proeven, respectievelijk voor de kandidatuur 
natuurwetenschappen, die in de geneeskunde en (drie jaar later) in het doctoraat 
geneeskunde. Daarbij moest de aspirant-geneesheer het bewijs leveren gedurende 2 
jaar succesvol stage gelopen te hebben in een hospitaal (2). 

Tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw werd de wetgeving op de geneeskunde in 
de goede plooi gestreken ! Op 31 mei 1880 verscheen een K.B. dat de medische 
controle reglementeerde, terwijl de wetten van 10 april 1890 en 3 juli 1891 de 
universitaire opleiding op een hoger niveau brachten door het invoeren van een 
maturiteitsexamen, maar anderzijds het zo reeds gehypothekeerde beroep nog meer 
elitair maakten door het invoeren van een hoog inschrijvingsgeld. 

Ook de "ondergeschikte" medische beroepen zoals de tandartsen en vroedvrouwen 
werden bij K.B. van 30 december 1884 exacter omschreven. 

Hoewel in 1818 reeds maatregelen waren getroffen om de tandartsen bij de medici 
in te lijven was daar in de praktijk weinig van terecht gekomen. Het accent lag toen 
meer op de bestrijding van het charlatanisme van de rondtrekkende tandentrekkers 
dan op de kwaliteitsverbetering binnen het beroep. 

Door de wet van 24 april 1899 werd de vorming van de tandartsen degelijk 
gestructureerd. De voorheen twee jaar praktische opleiding werd vervangen door de 
verplichting het diploma van kandidaat in de geneeskunde te behalen, waardoor de 
tandheelkunde als een volwaardig onderdeel van de medische wetenschap werd 
beschouwd. 
Vanaf 1929 kon men, door twee supplementaire jaren aan de kandidaturen toe te 
voegen, licentiaat in de tandheelkunde worden. 

De wet van 1884 ging voor de vroedvrouwen niet zover als voor de tandartsen. In 
concreto breidde hij enkel het werkgebied van de vroedvrouw uit. Voortaan mochten 
ze in het hele land praktizeren. 
Deze maatregel drong zich op door het gebrek aan geschoold personeel, wat 
aanleiding gaf tot zeer veel illegale praktijken. 
Het was pas bij K.B. van 4 april 1908 dat de titel van "saf!,e femme" officieel werd 
vervangen door "accoucheuse", en de sedert 1818 geldende onderrichtingen werden 
gewijzigd. De hoofdlijnen van de criteria die werden vooropgesteld waren: 
- de vroedvrouw mocht geen instrumentarium hanteren; 
- het diploma diende bekrachtigd door een medische commissie; 
- bij moeilijke bevallingen, ziekteverschijnselen en abortus diende een geneesheer 
geraadpleegd te worden; 
- tenslotte werd een totaal nieuw examenprogramma opgesteld. 
In 1924 werd voor de vroedvrouwen ook het maturiteitsexamen verplichtend. 
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De schok VGn de confrontatie 

Het begin van de 20ste eeuw was een Belle Epoque voor de burgerij, die hel 
hoogtepunt van haar macht had bereikt in een economisch en maat~chappelijk 
stabiel bestel. 
De ontvoogding van het proletariaat. die in Frankrijk reeds vruchten had 
afgeworpen. dreigde naar onze contreien over te waaien. De nog steeds onderdrukte 
arbeiders maakten zich op om zich te organiseren en rechten op te eisen. 
Deze sociale revolutie zou voor diepgaande wijzigingen zorgen waarbij het medisch 
korps van zeer nabij zou betrokken worden (3). 
Onder dwang van het proletariaat kwam. zij het met mondjesmaat. de sociale 
geneeskunde tot stand. Een realisatie die voor de nodige schok zorgde. en als één 
van de grootste totstandkomingen van onze tijd mag doorgaan. 

De ruimere impact van de medicus op het sociaal-economisch leven zorgde ervoor 
dat ze niet alleen hun status maar ook hun inkomen konden verzilveren. Strikt 
genomen bestond geen officieel tarief. De honoraria werden willekeurig bepaald 
volgens de ernst van de ziekte, duur van verzorging. het verkregen resultaat. 
financiële draagkracht van de patiënt en de ingeschatte verantwoordelijkheid van de 
geneesheer. 

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was het medisch beroep bij wet 
evenwel exacter afgelijnd. Aan de top van de hiërarchie stonden de dokters in de 
genees-, heel- en verloskunde. 

Financi~le vergelijking van de dokters
status t.o.v. Eeklose ambachtslui (1840) 

Categorie 

1 doktersbezoek 

het dagloon van: 

straatmaker 
koperslager 
timmerman 
metser 
schouwveger 
schilder 
aardewerker 
klusjesman 

Vergoeding 

3,00 Fr. 

3,00 Fr. 
3,00 
2,00 
2,00 
1,50 
1,36 
1,27 
0,63 Fr. 



De tandartsen en vroedvrouwen traden op in specifieke taken. Apothekers bereidden 
de geneesmiddelen, verpleegsters en ziekenverzorgers waren gekwalificeerde 
uitvoerders. 

De Eerste Wereldoorlog heeft diepe sporen nagelaten. Hoe paradoxaal het ook lijkt, 
de geneeskunde kende erdoor een geweldige groei en ontwikkeling ! Na de oorlog 
brachten onze geneesheren, steunende op de ten velde opgedane ervaring, de 
chirurgie tot een voorheen ongekende bloei. 
Talrijke zorgenverstrekkende instellingen, waaronder ook de huidige H. Hartkliniek, 
startten toen met een heelkundige dienst. 

Bij de dokter op bezoek 

Naast de kleine individuele kwalen van de gemiddelde Eeklonaar waarmee de 
medicus geconfronteerd werd, bedreigden de epidemische ziekten zoals cholera, 
tyfus, pokken, influenza en rode buikloop voortdurend de openbare gezondheid. 
Het waren voornamelijk tegen die ziekten dat de geneesheer vaak een ongelijke 
strijd aanging, die niet zelden werd beslecht met tientallen dodelijke slachtoffers. 

14000 
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Uit de grafiek mag blijken dal de confrontatie met de Franse hervormingen in het begin van de 19de 
eeuw voor brokken zorgde! 
Bij de eeuwwisseling was hier nog slechts één chirurgijn voor 5R56 inwoners actief. 
Tegen IRIO was de schok evenwel verwerkt. 
Tot het laatste kwart van de 19de eeuw kregen we een stagnatie \'arl het verzorgin~saanbod. 
Nc:~r de jaren tachtig ging de coëfficiënt - mede door het verstrengen van d~' medische opleiding -
s/tJgen, wat de relatie geneesheer-patiënt zeker nietten goede kwam. 
Een analoog verschijnsel trad ook op rond 1920, dit ingevolge de stlldieheperkingen tijdens 
Wereldoorlog I. 
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Tijdens de niet-crisisjaren lag de mortaliteit gedurende de 19de eeuw bij de Eeklrn.e 
bevolking rond de 2%. Bij epidemieën kon deze oplopen tot circa 3%. 
Niettegenstaande de veelvuldige verordeningen van overheidswege had men 
aanvankelijk weinig succes. De huisvesting van de arbeiders wa, ellendig ! Ze 
hokten in krotten en gore beluiken waar allerlei ziekten gewillig slachtoffers vonden. 

- cholera 

Tijdens het tweede semester van 183 I werden veel cholerahaarden in Vlaanderen 
vastgesteld die de overheid tot maatregelen aanzette. Op 31 maart 1832 liel de 
Provincie een adviserend twaalfpuntenplan ter bestrijding van de gesel circuleren 
(4). 

In concreto vroeg men om verdubbelde waakzaamheid van de geneesheren bij het 
vaststellen van ziekten en een strengere gemeentelijke wetgeving op de kwaliteit van 
de voeding en het nethouden van straat- en waterwegen. De oprichting van 
gezondheidscommissies en hospitalen. in het hijzonder voor behoeftigen. stelde men 
prioritair. 

Toen in maart en mei 1832, respectievelijk te Parijs en Belfast. de cholera 
verschrikkelijk huishield werden onze gemeenten overspoeld met mogclijks Ie 
nemen voorzorgen (5). 

Eeklo gaf gevolg aan de oproep en kon in akkoord met kanunnik Triesl de l.alen van 
het oude patersklooster omvormen tot opvangcentrum van evenluele 
cholerapatiënten (6). 

Gevolg gevend aan het K.B. van 25 novemher I H31, dat inhield ct"t elke st.\d een 
gezondheidscommissie diende uit te houwen. installeerde hurgcmt'C'sh:r Dhu)"vcltt'r 
op 21 december 1831 de medici Anloine De Bast. Romuin Mamy, Jacohus Ot' 
Schepper en Alexander Taminiau als eerste comrnissiekdt'n. Dhuyvl..'th.'r ICh.'lde 
amhlshalve en sladssecretaris Phi Iippc Rodrigos werd verslllgg.t'\'I..'r (7). 

De geestelijken en armmeesters kregen een Iwure mOR'Ie tauk lod")t'lk''t,'ld. Hun gftlle 
impact "op ck wl'ynig \'cr!ichfC das.w'" mOt'slen IC aall\wndt'n om hl 'U de t.~rste 
hcginselcn van hygiëne over I.idw:lf en hun woning. hij te hrcngt.'n. 

De richtlijnen om openhare gehouwen prewlltic:f "U;f ft' 1'0/';<,"" kregen It.' Edln gl..'I..'n 
gevolg, Net zoals men Ill't mol'ilijk had om de dlOkrnslm:hlllffers ":0(1\'('(" mtlgc'Ilj'A 
zo"clt',. goc/.\'{!ic'I/.\'f;gc I'It'gfight'.wl" Ie hqzruven. 

Iiel medisch korps stond nugenot.'g mUt:hleloos tegl'1l\wt.'r lil' k wnuL rk !!:mgt'lllR' 
therapieën hestonden uil h~1 wnrmhoudcn VUil til' putit.'nt l'n h<.'\ hl'l\\ 1\\<.'1..' h't 
drÎl'maal daags toedienen van rijstwlIll'r lllt.'t l'l'll k'pdtje "gommc' IIlII.I.mür ~i",,'p. 
Elke dag enkele lal't'II/('"ft''' Ix'reid Illl'l "g,."y.\'-I\'clfa" of "clII/c'I./,III"- k\\lllkn 
eveneens haul hrl'llgl'n (X). 
In de loop van 1 XJ2 werd Eek 10 dun lod, dool' rhllkm ~l't"l'"l'n. I kt !!t'mi,Mdd 
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sterftecijfer nam t.O.V. de vorige jaren met 5%0 toe, wat circa 42 
epidemieslachtoffers mag laten veronderstellen. 

In 1849 werd geheel Vlaanderen relatief zwaar getroffen door cholera en tyfus. Dat 
te Eeklo weinig slachtoffers vielen moet worden toegeschreven enerzijds aan een 
degelijke reglementering op de openbare gezondheid (8 juni 1849) en aan de 
filantropische ingesteldheid van de geneesheren Romain Maroy en Joseph Steyaert 
anderzijds. Het duo had zich bijzonder onderscheiden door van bij de eerste 
symptomen de ziektehaard, nl. in "les cabanes pauvres", te bestrijden. 
Bij de inrichting van het noodhospitaal was het tweetal eveneens zeer actief, 
waarvoor ze ten andere nog in de loop van het jaar werden onderscheiden (9). Een 
gelijkaardige erkenning viel ook de pas benoemde armmeester (1849) Louis 
Manteau en de zusters van St.-Vincentius à Paulo te beurt. Eerstgenoemde omdat die 
dagelijks aanwezig was in het hospitaal en in de armen wijken; de zusters omdat ze 
dag en nacht de verzorging van de besmettelingen op zich namen. 
De overlijdenscoëfficiënt van 24,4%0 week weinig af van het normaal gemiddelde en 
toch moeten er diverse ingezetenen aan besmetting zijn overleden. Aan grafdelver 
Charles Temmerman werd immers een eenmalige premie van 25 frank betaald voor 
het begraven van de behoeftigen overleden aan cholera en tyfus (10). 

Toen van 4 september tot 31 oktober 1854 hier andermaal een kortstondige, maar 
venijnige cholera-epidemie de kop opstak, stond het plaatselijk medisch korps klaar 
om de eerste golf op te vangen. Niettegenstaande de preventieve maatregelen steeg 
het aantal overlijdens t.o.v. 1852-1853 met maar liefst 25,5%. 

Overlijdens te Eeklo - 1850-1857 
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Tijdens de zomer van 1859 brak op diverse plaatsen cholera uit die al snel tientallen 
families in rouw dompelde. Wegens de omvang van de epidemie werden de 
gemeenten gemaand strenge maatregelen te treffen. 

Ofschoon volgens de gezondheidscommissie, Eeklo "God dank! lOt hiertoe \'all alle 
hesmetting vrij is gehle\'en en nog nooit :00 hloeyend is geweest" werden de reed .. 
eerder uitgevaardigde maatregelen vanaf 10 september 1859 terug van toepa.\sing 
( 11). Duidelijk had de gevolgde procedure vruchten afgeworpen. Elkeen sprak lof 
over de werkwijze en de harde cijfers logen er allerminst om ... De overlijden~ur"e 
van 1859 I iet geen pieken noteren. 

Nadien maakte cholera echt geen kans meer te Eeklo. Toen in de zomer van 1865 
België zwaar werd getroffen. had de stad eens te meer zijn toevlucht gezocht tot 
preventieve maatregelen. De werkmanswijken. de beluiken. koere/l en 
armenwoningen waren door Karel Vincent Van Hoorebeke en Louis Manteau. 
respectievelijk politiecommissaris en secretaris van het WeldadigheidsbureeL 
grondig geschouwd. De stadskom was gezuiverd en "chloorkalk" werd gratis ter 
beschikking gesteld voor het witten van de huizen. 
Niet zonder fierheid noteerde de medische commissie "dat OIl:C swd (('('lIcmtlei \·tlll 

den a:iatischen geesel I'erse/wond is gehle\'en : gecn enkel gC\"a1 \"all cllOlaa hecft 
:ich alllier opgedaen" ( 12). 

Na 1865 troffen we geen vennelding van cholera-epidemieën meer aan. 

- Tyfus 

Werd cholera algemeen beschouwd als de grootste gesel voor de \.'Crste hdfl van de 
19de eeuw, de tyfusepidemieën volgden ongetwijfeld op de voel. 

Eeklo werd meerrnuuls getroffen door tyfus. gelukkig minder fn'lIuenl dan door 
cholera. wunt de mortaliteit lag telkens aanzienlij).. hoger. 
In het najaar van 1846 kreeg Ee)"lo een tyfllsepidemie tl' verwerken die \'nor hl'\.'1 
wat dodelijke slachtoffers verantwoordelijk was. Ondanb hl'l gnxll aantal 
sterfgevallen. 328 of 37.5~ werd dl: emst van de epilkmk dlxlr t!O)..ll'r Waldad 
sterk geminimulisecrd. Wou de do)..lL'r daarmcc lII\I1tonl'n \\eI)..e goedl' genl'/\.'r hij 
was. of hellOordc I.ijn cliënteel uilslllitl'lHl tot dl' bllrgl'rij dk sowieMl sh.'r"er 
gewupend was tegen een cpidcmie '? Waldm:).. had naur l'igen Il'~\.'n X3 
tyfusgevullen behandeld wuarvun skdlls één met dodelijke alllxlp. In jammri 1l\·t7 
IOU dc ziekte ver overwonnen zijn gl'weest. daur hij nog skl.:hls t\\l'l' pali~nll'n in 
behandeling hud. Nog volgl'ns Waldur" wus dl' el.'nkr gunsti~e C'volulie..- in lil' 
hestrijding vun de epidemie hl'l gcvolg van de UUIl\\'l'/ighcid van l'(:n SI'll'I.·i1k"l' 
apotheek voor de hehoeftigen l'n hl't lIitrl'ikl'n van l'xtra vlx'dsd ( U). 

Een heel ander geluid k wllm van dl' arml'1ll1o)..tcr. dlÎrllr~i.in Taminiml : dk IllU 
tenminste :WO he S llll' 11 ingsgcvalk'lI lll'hhl'l\ IwhmHkld. I1\l'I\'lllkds Ix'tHx'lli~l'll. 

Ilocveel er hiervan hl'/Wl.'h'n wl'rd IIk'tllllllgl.'gl.'WII ( I.~). 
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De oude Taminiau (74 jaar) vergde teveel van zichzelf en werd van geneesheer. .. 
patiënt! Gelukkig kwam hij de ziekte te boven. 

De zusters die reeds bij de bestrijding van de cholera actief waren, stonden weer op 
de bres. Ze verleenden hulp ten huize, maar hielden vooralsnog de tyfuslijders 
buiten hun eigen muren. 

Van de resterende te Eeklo verblijvende medici vonden we geen sporen terug van 
daadwerkelijke hulp. 
Het kwam zover dat besmette huisgezinnen geen medische steun meer ontvingen. 
Toen op 30 november 1848 het gezin van Jan France "met eene dodelijke ziekte 
hesmet waeren", werd niemand bereid bevonden om deze zieken bij te staan. De 
stad huurde de vrouw van Jan Coppens, zelf een ondersteunde behoeftige, tegen 8 
stuiver daags, om het gezin te verplegen (15). 

Taminiau schreef het ziektebeeld toe aan "het eten van vleesch van sIeR te en 
gestorvene peerden", en aan de mesthopen en vuilnis die dagelijks op de pleintjes 
achtergelaten werd (16). 

Enkele decennia later was er terecht reden tot gematigd optImIsme. Bij de 
tyfusepidemie van 18H I rapporteerde Or. De Zutter niet zonder fierheid : "Het 
?,rootste ?,etal der tyfuslijders zijn oPRenomen Reweest in ons hospitaal en. voor 
zooveel als ik weet. ook allen ?,enezen. Deze goede uitshJ?,. ik aarzel niet het te 
ze?,?,en, moet worden toegeschreven aan den ?,unstigen gezondheidsregel in de zalen 
en aan de welheJ!.repen zorJ!.en van de zieken-oppasters" ( 17). 
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Het openstellen van het Gesticht voor dergelijke patiënten betekende een wezenlijke 
verbetering in de strijd tegen besmettelijke ziekten. 

Bij niet epidemische tyfusverschijnselen bleef de 19de eeuwse mens niet meer 
stilstaan. Jaarlijks eiste de ziekte haar tol onder de werkende klasse (18). Door de 
continuïteit was men dit verschijnsel min of meer gaan tolereren. wat blijkt uil het 
rapport van dokter Van Hoorebeke : 
"Indien men eenige geval/en van typhus u it::ondert , dan dedell ::ich geell alldere 
smet::.iekte op. De gewoone koorts, de darm- ell horstonslekingell ::.ijll loch kwalelI 
welke overal te huis hehooren, ell die als gevaerlijke, maer als ollde gasten 
heschouwd worden ... " (19). 

Vielen deze ziekten toevallig samen met sterfte te wijten aan pokziekte of buikloop 
(cholerine) dan pas noemde de medische commissie het "eell slecht jaer "oor de 
volksklasse" (20). 

- Pokken 

Mede doordat de pokkenvaccinatie reeds van bij de eeuwwisseling te Eeklo werd 
toegepast is de ziekte epidemisch beperkt gebleven. 

Enkel tijdens politiek onstabiele perioden of als de ouders het belang van de 
vaccinatie onderschatten omdat het aantal slachtoffers eerder beperkt was geworden. 
sloeg de ziekte toe ! Een verzuim dat telkens werd afgestraft met dodelijke 
slachtoffers, in het bijzonder jonge kinderen. 

In 1830 hadden de omwentelingspcrikelen het medisch controleappamat danig 
ondermijnd. De vaccinaties waren nagenoeg tot nul herleid. Het gevolg was 115 
besmettingen, waaronder 11 sterfgevallen en één kind mct blijvend letsel (:! I). 

In 1841, IX50 en 1859 sloeg de pokzicktc nogmmlls toe. I\taar de hc\'igste 
pokkenepidemie die Eeklo in de \lJde eeuw kcndt' wus ongetwijfeld de/c van 
1869-\870. Tijdens de zes maand durt'IHk epidemie werden no ingc/ctcncn 
getroffen, waarvan er 76 stierven. 

In het begin van de 20sle eeuw noteerde men nog enkele alleenstaandl' ge\'allen. in 
hoofdzaak in het gore Gillebeerlsbcluik. Die konden ewnwel onder ,,"ontrok' \\on.kn 
gehouden. 

Besmelting en mono/ileil rem pokkl'nl'picll'lIIh'ën in dl' lC/cI(' (,C/lII' 
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In de loop van de door ons behandelde periode werd Eeklo nog meermaals getroffen 
door epidemieën : besmettelijke ziekten die soms hevig toesloegen, maar over het 
algemeen weinig dodelijke slachtoffers nalieten. Zo werden o.a. in 1900 de helft van 
de Eeklonaars getroffen door influenza, zonder dat een noemenswaardige 
sterftestijging werd vastgesteld. 

De belangrijkste besmettelijke ziekten die over de stad heersten waren: 
de cholera in 1832, 1849, 1854-1855; tyfus van 1846 tot 1849, 1859-1860, 
1863-1864, 1879, 1881-1883, 1901-1902; pokken in 1832, 1841, 1850, 1859, 1870; 
rooden loop (bloeddiarree) 1858, 1871; influenza in 1900 en 1908; mazelen in 1908 
en de Spaanse griep in 1918-1919. 

Heel wat moeilijker te achterhalen dan de epidemische ziekten waren de individuele 
smarten waarmee de Eeklose bevolking naar de dokter trok. En toch ! Mede doordat 
vaak geneesheren optraden in stadsdienst was het ons mogelijk een beeld te schetsen 
van de medische begeleiding die een plattelandsdokter zijn patiënten kon bieden. 
Voorzichtigheidshalve dienen we aan te stippen dat het hier ging om medische 
hulpverlening aan behoeftigen en dat de aangewende therapie in veel gevallen niet 
de beste, maar wel de goedkoopste zal geweest zijn. 

Jarenlang, van 1822 tot 1852, verzorgde chirurgijn Alexander Taminiau de Eeklose 
behoeftigen. Ongetwijfeld had die man uit hoofde van zijn lange ervaring heel wat 
kwaliteiten. Niettegenstaande de vele geschillen met het armbestuur, genoot hij 
ieders achting en niet het minst die van de paupers zelf. 
Van overheidswege werd in 1838 dit alhier eeuwenoude gebruik aan banden gelegd. 
Een nieuwe wetgeving omschreef exact de ingrepen voorbehouden aan elke soort 
medicus. Hiermede werd de inbreng van een "medecine doctor" nagenoeg verplicht. 
Nog in de loop van 1838 verkreeg F e/ix van Hooreheke de titel van 
armengeneesheer (22). Voor Taminiau was dit de start van een veertien jaar durend 
conflict met de onderscheidene besturen. 

De inbreng van universitair-geschoolde medici zorgde zeker niet voor de 
ontwrichting van het gewoontepatroon ! Het verstrekken van versterkend voedsel, 
het zetten van lavementen en in zeer groten getale van hloedzuigers bleef 
onverminderd verdergaan, uitzonderlijk onderbroken door het toedienen van een 
kruidendrankje. Breukwindsels . behoorden eveneens tot de massaal aangewende 
medicinale verzorgingsmiddelen. Voor het zetten van bloedzuigers werd niet eens 
een beroep gedaan op een geneesheer. Omstreeks 1850-1851 werden Petrus 
Standaert en Henrica Smitz, twee ingezetenen, herhaaldelijk vergoed voor het 
toepassen van deze therapie. Per behandeling plaatsten ze veelal een zestal 
hloedzuÎfSers (23). 

Toen het hospitaal in 1860-1861 onder het beheer van de Zusters van de H. 
Vincentius à Paulo van start ging, kwamen de zusters, het stadsbestuur en de medici 
Van Hoorebeke, De Zulter en vroedvrouw Marie Van de Putte tot een contractueel 
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vergelijk. Daaruit valt te onderhouden dat de Eeklo!>e behoeftigen prioriteit kregen 
voor opname en dat de jaarwedden. uit de stads kas betaald. voor een geneesheer 700 
frank en voor de vroedvrouw 250 frank bedroegen (24), 
Parallel met de expansie van het ho!>pitaal werd een apotheek voor de behoeftigen 
ingericht. Een gelukkig initiatief. dat helaas op tegenwerking van de dokte~ stuitte 
en daardoor slechts een kortstondig bestaan kende (van IX48 tot 1849) (25), 

Ondanks de kwantitatieve uitbreiding van het geneesherenkorps bleef Eeklo veelal 
aangewezen op Gent, Brugge en Brussel. 

De reden waarom de chirurgische afdeling in het hospitaal hier zo lang 
stiefmoederlijk werd behandeld, kan enkel worden gezocht in financiële 
beperkingen. 
In 1836 werden niet minder dan vijf behoeftigen te Gent gehospitaliseerd (26), Voor 
Jan de Bruycker die in 1839 te Gent werd geopereerd "mn eene jistel" betaalde het 
armhestuur 50 frank (27). 
Begin 1843 behandelde professor Roosbroeck in de Bijloke de Eeklonaar Francies 
Duytschaevers voor een oogziekte (28). 
Zelfs nadat het ziekenhuis te Eeklo in gebruik was genomen werden nog diverse 
behoeftigen naar de Bijloke verwezen. Respectievelijk in 1868 en 1870 gingen op 
advies van Or. De Zulter Jozef Decourtis. aangetast door een "g('\'aoriljkc' :icJac", en 
Louis van de Genachte voor een oogoperatie naar Gent (29), 
Or. Van Hoorebcke. die Constant Vervynck twee jaar lang voor "ltlmJtád da 
pishlaas" zonder succes behandelde. verwees de ongeluU.igc cwnecns in nno naar 
Gent. Tegen een ligdagprijs van 1.75 frank werd Vervynd. in hel Bijlokehllspitaal 
opgenomen (30). 
Het doorverwijzen naar vreemde klinieken. in hoofd/-,Iak naar de Bijloke te Gent, 
I.OU nog tot in het eerste decennium van de 20sle el'UW doorga'lIl. 

2. De Eeklose gl'lleeshl'I"(.'Il. l'l'll sl111'ltkrOl's nll1 l'ontradktil'S ... 

Eeklo had d~ moeilijke omwl'l1telingsjun .. n dnnrgl'lllaakl I11l'l l'~n I.'himrgijn. 
Alexander Tmniniau. de huisdokter van dl' anm'n. dil' lijn opkiding nog lijdl'ns hel 
Al/cicl/ Régill/(, had ~1l'notl·n. l'n drie Illl'did namelijk Anlninl' Dl' Basl, l'l'n Il' P'Irij:-. 
afgesludeerde (ienlcnaar. Romain Maroy t'n Jnl'ohus Dl' SdwpJll'r. dk hun lhll'lonllll 
in I X20. onder 1101lands hewind hadlkn Vt'rworwn. 
Door het gebrek aan llnifol111ileil in lil' opkiding. - het \'krtal \\11\ lllllkr drie 
versdlillcnde regiml's gl'vormd. elk 1111.'1 l'l'n l'ig.l'll ilknlilt'Ï1 - onlsh\Jldl'n 'aal
comlllunicatiestoornissen. die lil' g.l'/ondlwids/org Il' h'kll) Il'kl'f nkt Il'tl ~\l(.'dl' 
"wamen! 

Chi""I'gUI/ Talllil/iall \tond als laa~sl~l'sl'h\lllldl' lll'rhnnlddi,lk aan krilkl- bh\\\1 (.\ 1\, 

Zijn inl.el V(lOl" dt' v:ll'l'inatil- tq.!l'l1 "Ol'PIll-I-l'll \'lIl1nl dl' jll1\'11 1\\ inli~. lijn ~l'\t\lfftt 
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optreden tijdens de tyfusepidemie van 1847-1848 en zijn totale inzet voor de armen, 
zij het met beperkte middelen en kennis, maakten hem erg geliefd bij de massa, 
zodat hij zich tegen alle drukkingsmiddelen in tot 1852 als chirurgijn te Eeklo kon 
handhaven. Pas op zijn tachtigste, en toen een nieuwe generatie geneesheren zich 
aanbood, kon men Taminiau buiten spel zetten. 

Dokter Antoine De Bast was een medicus die onder drie regimes heeft gewerkt. Hij 
studeerde af te Parijs tijdens het Frans bewind, praktizeerde te Eeklo tijdens de 
kortstondige Hollandse overheersing en maakte als geneesheer de woelige 
septemberdagen mee. 

De Bast die hier een tijdlang de enige geneesheer was, zat al snel goed in de klanten, 
wat resulteerde in de aankoop van een mooie woning, gelegen in de Kerkstraat waar 
heden tandarts Mevr. Bonte-De Keyser is gevestigd. 
Op 7 februari 1811 werd hij benoemd tot geneesheer van het Eeklose arresthuis 
tegen een jaarwedde van 150 frank. 
In 1833, na ongeveer 22 jaar verblijf te Eeklo keerde De Bast op 54-jarige leeftijd 
terug naar zijn geboortestad, Gent (32). 

Romain Maroy was een geneesheer die 50 jaar lang te Eeklo actief was, zowel op 
medisch als op politiek vlak. 
Welk van beide prioritair was, is niet meteen duidelijk. 
Zeker is dat we meer sporen van politieke activiteiten terugvonden dan van zijn 
eigenlijk beroep. 

Or. Maroy kwam naar Eeklo op 10 januari 1821. Als pas afgestudeerde nam hij zijn 
intrek op de Markt bij de gezusters De Clercq (nu de herberg Gouden Pluim). 

Maroy integreerde zich snel in het politiek leven alhier en verscheen bij de 
tussentijdse verkiezingen van 1839 op de lijst van de Orangisten. Meteen was het 
raak! Een klinkende overwinning bracht hem op het stadhuis, waar hij vijf jaar lang 
een verbeten strijd zou voeren tegen de conservatieve Stroo. Zijn aanwezigheid in 
het bestuur is van belang geweest voor de behoeftigen. Tientallen malen verdedigde 
hij de lotsverbetering van de minder fortuinlijke Eeklonaars. 
Medio I X44 nam hij ontslag als gemeenteraadslid. Vond hij te weinig gehoor in de 
strijd voor sociale hervormingen? 

Financieel ging het de dokter wel voor de wind. In I X66 behoorde hij immers tot de 
grootste belastingsbetalers te Eeklo. Slechts acht ingezetenen, waaronder 
burgemeester Stroo en collega-geneesheer Désiré De Vos, stonden hoger getaxeerd. 
Het inkomen van de dokters zat duidelijk in de lift (33). 

Dokter .Iacohus f)e Schepper kende te Eeklo een korte en ongelukkige carrière. 
Als pa~ afgestudeerde ( I X20) vestigde de Gentenaar De Schepper zich te Maldegem. 
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Kon de dokter er niet aarden of kwam hij niet in het cliënteel? Het blijft erg 
onduidelijk. 
In 1823 verscheen hij te Eeklo. 
Naast het medisch aspect werd hij ook nauw betrokken bij het politiek gebeuren in 
de stad. Bij de verkiezingen van oktober IH30 verscheen hij op de lijst van de 
patriotten en werd meteen verkozen. Dat De Schepper wel degelijk politieke ambitie 
had, bewijst zijn benoeming tot tweede schepen. 
Helaas op I I november 183 I verscheen hij reeds voor het laatst op een zining van 
het schepencollege. 
"Uyt hoofde \'all zijn zware ziekte" moest Jacobus het laten afweten. In de zitting 
van 4 februari 1832 meldde de burgemeester het overlijden van de 43-jarige dokter 
(34). 

De eerste dokter die zich na 1830 te Eeklo kwam vestigen zou meteen voor het 
nodige animo zorgen. 
Or. Charles Louis Wa/daek, een geboren Lovendegemnaar, werd op 27 april 1833 
te Eeklo ingeschreven. Het overlijden van Or. De Schepper in 1832 en het venrek 
van Or. De Bast uit Eeklo zorgden ervoor dat Waldack snel een florissante praktijk 
had. Hoe rijker de dokter werd, hoe minder tolerant hij optrad! Vanaf 1 KW voerde 
hij een open hetze tegen chirurgijn Taminiau. Daama kreeg hij het aan de stok met 
het arm- en stadsbestuur, en uiteindelijk met zijn eigen vrouw ! Tegen I X50 had 
Charles heel Eeklo tegen zich. 
In 1850 liep zijn huwelijk spaak. De daaraan vcrhonden schandaaltjes "l'rden door 
de plaatselijke pers, in het hijzonder door August Van Al'ker, hoofdn'dal'tl'ur van Ik 
Eecloollller gretig aangegrepen als weerwraak. Bij de gedwongen verkoop van zijn 
goederen werd hij aangehouden en naar de gevangl'nis ovcrgdlr.ldll : hij h"d "ij de 
schcnnutselingen de politicl'olllmissaris een messteek toegehral'hl. D .. t lil' dokll'r 
niet met de heste bedol'lingen rondliep hlcek uil dt' wapens dk hij hij ,kh dnx'g, 
namelijk twee geladen vuurwapens en el'n walHklstllk waarin l'l'n degl'n st .. k, 
Charles Louis Waldack had te Eeklo afgl'daan, Na l'l'n olllllll'ljl' \ in Wall'J"\lil'l 
emigreerde hij naar Allstralil' (35): lIij owrlt'l'd Il' SandhuN op ~ juli I~X~ in dl' 
grootste armoede. 

Op 7 maart 1834 kwam Dr. F('Ii.\ \'clI/ 1/0(/1"/'/)('/,:,' ,kh l'l'n l'l'Nl' m;\;11 h.' El'kl,) 
vestigen. Zijn praktijk kwalll nÎl't van dl' grond, Vijf juar IUh:r \l1ll\"ludllt~ hij in 
zware sc.'hulden dl' stad. Eind 1 X5X I,. WIII1l l1l't gl',in naar El'Ido tl'nlg, rk IÎn;\Ill'il.'k 
armslag van lil' dokter wl, .. d l'l.'hll'r nkl grotl'r dan vijknlwilllig jUllr \'\"I\lrhl.'l'n ! \11.'1 
l'en geri ng l' liëntec I l'n l'l'n \wddl' van al1udllk Il'r stund Fl'Ii \ np dl' Im'~stl' 

helaslingsaanslagvol'1. In 1876 \wck IWI gl',in uit naar FVl'rgl'!ll (.~fl). 

Dr. h't/ou/ml \'/111 1/(,1'/"(' Vl'rhkl'l' al1llll'r \'il'r jall" tl' h'kltl. Ikl gl',in k\\;un in IK~fl 

vanuit Z0ll1l'rgc.'111 naar \k stad afgl"lIkl l'n \'l'rtrok in 1 ~·Hl na:ll Hnl!ol.~l', In 
novcll1her 1836 hl'halHkldt' lil' dok It'" in opdradII van dl' slad \k , .. ·.I:ln~\' M;ut\.' 
('OIl ... ll'llohk van l'l'n oog,id.tl', W1lIll'Vllllr hij 40 ft', \lnl\'in~ (.n), 
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Désiré De Vos was een geboren Eeklonaar. die al~ genee~heer en al~ MlCiaal 
geëngageerd mens van I R39 tot 1876 zijn stempel heeft gedrukt op het ~tad~leven. 
Or. De Vos was sterk katholiek geïnspireerd en fungeerde derhalve meennaai!. al~ 
stichtend lid van godsdienstige genootschappen. 
Ofschoon zelf zeer rijk. was hij erg begaan met het lot van de behoeftigen en de 
werklieden. In de geest van zijn sociale geaardheid hield hij op dins- en donderdag 
gratis consultatie voor alle onbemiddelden. Or. De Vos had. althans voor de regio, 
een zekere vermaardheid verworven door zijn behandeling van oogziekten. Voor hel 
"pellen der ogen" (cataract) van Isidoor Genot. "waerdoor hij :ijn ge:ichllerug heefl 
hekomen", begiftigde de stad hem met 40 fr. 
Duidelijk was Genot niet de enige die zijn gezichtsvennogen had teruggekregen 
dank zij een ingreep van De Vos. De te Middelburg wonende Charles Baeten. die 
eveneens een geslaagde oogoperatie had ondergaan, wist met zijn geluk geen blijf en 
uitte op een nogal originele wijze in De Eec/oonaer van 6 juli 1856 zijn 
dankbaarheid tegenover Or. De Vos: 
"Aen den Opsteller, 
Gedoog dat ik my hediene \'an uw vee/verspreid wedhlad, den Eeclool/der. om eelle 
openhare hulde en erkentenis liit te drukken jegens de1/ hecr D. De ~·os, gel/eeshet!r 
te Eecloo. 
Sedert :::even jaren was ik teil vollel1 haoofd van myll ge:igl. dLnml/llecr ik nry 
gewend heh tot dell \'oomoemdell gelleesheer, die l1Iy l1Iet de uitcrsle :t'lfsopoffai"g 
en geheel kosteloos, heeft he/wlldeld st'dert dell 19 mei /836 l1Iel dit :00 kundig als 
gelukkig gel'Olg dat ik weêrom in het \'Olko/1/ell /)(':it "('11 I'(lll "'Y" gt':igt sf'df'r( eit''' 
23e jun)' lestiedelI. 
Zulke diensthewy:illg, die ik dIlders lIiet kali he/ool/('II, 't ('11 :y door de uitstorting 
van myne herte/yke dallkhaerht'id, getuigt tCII hoogste dl' kUl/ek e1/ dt'" .r"er I"dII d(,11 
edelen menschellvrielld, dell heer doktoor D. De \ 'os, Ie Eec/oo". 

Toen Or. De Vos in 1 H76 overleed, was heel Ed..Io dan (10k op de 
uitvaartplechtigheid aanwezig. 

Op 17 oktober 1 H4H kwam Dr. Charles \ '('raex zich te Eeklo \'esligcn. 
Charles, nochtans een gehoren Ecklonaar, was in I H.ll Ie Lcuven nfgeslulkl'nt t'n 

had eerst te Roeselare een kahinCI geopl'nd. Acht maand na lijn huwelijk amwcnk 
Veracx hier met zijn moeder cn dicnstml'id. 
Hij kwam hier niet aan zijn trl'kkcn, en kt'l'nk na 2 jaar, \'Î:\ l'en omml'tjc hmg:
Zedclgem, lerug naar Roeselarc, 
Ofschoon de dokter hier niet lang vcrhkcf, had hij hlijkhaar c\"n 1\\ ak \'()\.'r Ik 
Eeklose armen: na een ccrderc gift van 500 fr. lict hij hij lijn overlijdl'n in 11'11'13 hl'l 
armhestuur nogmaals I U,()OO fr. na (39). 

Dl' van Adegl'lll afkomstigl' Frandes ("'glldl arri~'l'l\k 11.' El'klll in 11'150, Dit 
tijdstip hood gunstige IK'rslwclicvl'n, onder ml'er om\\ iJk van dl' skdltl' 
sm:iaal-ec:ollolllischl' ((ll'stand 1l1l.'t vl'\,'1 paupl'rs l'n \"pidl'lI\isdl ,kkl'n l'n l\llk dl\llf 
hl'l geringl' aantal gl'ncl'shl'l\'11 ill d\,' stad. Toch hk'l'f 1>1'. Tyl~mlt hil'f ;\1nl'll.'r 1\\ 1."\' 
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jaar. een periode tijdens welke hij in dienst van het Weldadigheidsbureel stond. Op 5 
maart 1852 ruilde het gezin Eeklo voor Maldegem (40). 

Voor stadsgenoot Joseph Steyaert was duidelijk een mooie carrière weggelegd. 
Reeds als jonge student droeg hij het label van primus, en toch was Joseph een 
laatbloeier; pas op zijn 31 ste behaalde hij zijn doctoraat. In 1851 opende hij zijn 
kabinet. en weldra werd hij geroemd "als een helper van de werkende klas". Een 
predikaat dat hij helaas niet lang zou dragen! Na een kortstondige ziekte overleed 
Or. Steyaert alhier in 1857 (41). 

Or. Jean Az/gust Van Ootegem was reeds 59 jaar toen hij zich in 1857 te Eeklo 
vestigde. Gevormd onder Nederlands bewind, had hij reeds baanbrekend werk 
achter de rug. Tijdens zijn Gentse periode had hij tot de stichtende leden van de 
"Société de Médecine de Gand" behoord. 
Vanaf 1858 stond hij op de loonlijst van het Weldadigheidsbureel met een 
jaarwedde van 600 fr. Dokter Van Ootegem behandelde de behoeftige zieken zeker 
niet volgens de ethiek van een geneesheer! De klachten omtrent zijn onverantwoord 
optreden volgden elkaar in steeds sneller tempo op, en brachten de zo reeds 
bekritiseerde instelling nog meer in diskrediet. 

Op 13 maart 1859 riep vroedvrouw Ursula De Blauwe doktershulp in voor de 
behoeftige vrouw van Jan Baptist Cnudde. Or. Van Ootegem stuurde evenwel zijn 
kat! Enkele dagen later, op 22 maart, herviel hij in een gelijkaardig vergrijp. Op 5 
september van hetzelfde jaar dreef hij het echter op de spits : de stervende vrouw 
van Petrus Claeys had hij "eenige uren voor hare dood eenen kaekslag toegehragt". 
Voor het armbestuur en de gewone Eeklonaar was hiermee de maat vol. Met een 
waslijst van klachten in de hand schreeuwde men om afdanking, maar het 
stadsbestuur had daar geen oor naar. Niettemin had Or. Van Ootegem het 
vertrouwen verloren van de ingezetenen. Eind 1862 diende hij ontslag in, waarna 
"familiehelangen hem noodzaakten de stad te verlaten". 
Voor velen, en niet het minst voor de Eeklose paupers, was zijn vertrek een blijde 
tijding (42). 

In 1860, op een ogenblik dat Eeklo uit een zware sociaal-economische crisis herrees, 
vestigde Or. Hippolite De Zulter zich in de stad. Als geboren Meetjeslander -
Hippolite was afkomstig van Zomergem - was hij vertrouwd met de stad en al snel 
ontstond een wederzijds vertrouwen. Vanaf 1 januari I X63 was hij verbonden aan 
het Weldadigheidsbureel en vanaf I X64 aan de burgerwacht. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van I X7R kwam Dr. De Zutter op als lijsttrekker 
van de liberale partij. Or. De Zutter overleed te Eeklo op I () maart 1894 (43). 

Welke wind de pas afgestudeerde Karel Van Brahandt in I X65 uit het verre 
Moregem naar Eeklo bracht, blijft een raadsel! Een tekort aan geneesheren was er 
op dit ogenblik zeker niet, reden trouwens waarom Or. Van Brabandt de eerste jaren 
moeilijk van de grond kwam. In I XX2 volgde hij Or. De Zutter op als geneesheer 
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verbonden aan het Weldadigheidsbureel. In hetzelfde jaar ~tapte hij met ~ucce!> in de 
politiek. Van 1882 tot 1899 zetelde Dr. Van Brabandt onafgebroken al~ katholiek 
mandataris, in de gemeenteraad. Tevens maakte hij. tot zijn overlijden in 1911. deel 
uit van de plaatselijke Gezondheids- en Schoolcommissies (44). 

Or. August Meire was een geboren Eeklonaar, maar helaas niet uit het be~te hout 
gesneden! Na het beëindigen van zijn studies vonden we Or. Meire van 1872 tol 
1875 te Waarschoot. Op 3 december 1875 opende hij een kabinet in de 
Stationsstraat. waar hij gedurende 40 jaar raadplegingen hield. 
Van bij zijn aankomst te Eeklo vonden we Or. Meire terug op de betaallijst van het 
Weldadigheidsbureel. Circa dertig jaar zou hij aan deze instelling verbonden blijven. 
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw was er bij de medici een 
mentaliteitsverandering waarneembaar: uit hoofde van hun beroep stelden zij zich 
boven alles en iedereen ! Sommigen konden deze verworven machtspositie op een 
serene wijze dragen, voor anderen was deze verantwoordelijkheid duidelijk te 
zwaar. 
Or. Meire behoorde tot deze laatste klasse ... Zonder schroom verkondigde de dokter, 
hoewel hij op de loonlijst van het armbestuur stond, "als :oude IlIj geen andere 
:ieken willen hehandelen als de:e die hem aanstaan !". Omdat gelijkaardige feiten 
zich reeds in 1894 hadden voorgedaan, stuurde het armbestuur op ontslag aan. Het 
stadsbestuur volgde evenwel de dokter en hield hem in dienst. August ~teire 

overleed te Eeklo op 18 mei 1916 (45). 

In 1884 kwam de pas afgestudeerde Or. Felix Malie,. zich in de stad vcstigen. 
MerIier kende een glansrijke maar helaas korte carrière. 
Zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteiten van de doklcr, mogen we toch 
stellen dat hij zijn succes in de eerste plaats te danken had aan zijn schoonvader, 
stadssecretaris August Van Acker. In I ~H~6 trad hij als derde geneesher in dienst van 
het Weldadigheidsbureel en het jaar daarop werd hij SI(/f~(,I/('('s"('('r bij dt' 
burgerwacht. 
Zoals reeds velen vóór hem vodde Fdix lich naar hel eindt' van de eeU\\ ertoe 
geroepen 0111 dl' katholieke partij te gaan versterken, In I Hl)l) letdde Dr. Merlkr in 
de Provinciale Geneeskundige Commissie district Gent. llij stierf alhier op .; 
februari 1900 (46). 

Dokter A/hert An/oll;ssclI was de luutste geneesheer die Ikh tijlkns dl.' 19d1' l'l'UW h,' 

Eeklo kwam vestigen. Zijn huwelijk met een telg uit de industriëlcnfumilk (loto'thals 
lag aan de basis van zijn verblijf alhier, Zelf nocllHk hij Ikh "SP('ci'lli.'i1 jll dr' 
,.,.occlk11 Ilt!e , killdl'r:id:/C'II ('1/ "ce/kullde", 
liet was pas bij de eeuwwisseling dat d~ dokter hier gtll..'d aall l,\(lll "wam. Op IS 
februari 1900 kwam hij op de loonlijst VIIIl hl't Wl'ldadig.lll.'itbbun.'l'll'tl hl'l nll~l'lhk 
jaar werd hij de do"ter VUil de hurgl'rWlIrht, TeVl'tl~ \\'a~ hij ~l'l'I\'lHri~ ,"Uil (k 
"(; 1'11('(''''''('1'(' 11- l't'/'('/Iig illg ''1/11 1/('1 a""ol/di,ürll/f'll/ (i ('1/1- /:1'1'100" . Dr. :\1l")IlI~~l'n 
overleed te Eeklo in 1916 (47). 
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Evolutie van het aantal geneesheren 

Jaar 8evol- Chirurgijns Licentiaten 1+ Il 
king (l) medici (U) 

Kwant. Coëff. Kwant. Coëff. Kwant. Coëff. 

1800 5856 I 1/5856 1 1/5856 
1810 6532 3 1/2177 3 l/2177 
1820 7179 3 1/2393 2 1/3589 5 1/1436 
1830 8268 1/8268 3 1/2756 4 1/2067 
1840 9099 1/9099 4 1/2275 5 1/1820 
1850 8884 1/8884 4 1/2221 5 1/1777 
1860 8879 5 1/l776 5 1/1776 
1870 9871 5 1/1974 5 1/1974 
1880 10579 3 1/3526 3 1/3526 
1890 11988 4 1/2997 4 1/2997 
1900 13034 5 1/2607 5 1/2607 
1910 13399 7 1/1914 7 1/1914 
1920 13589 4 1/3397 4 1/3397 
1930 14815 7 1/2116 7 1/2116 

Op het scharnierpunt van de 19de en 20e eeuw kwam dokter Lowie met zijn gezin 
vanuit Harelbeke naar Eeklo afgezakt. 
Henri Lowie was zeker geen alledaagse geneesheer ! Hij integreerde zich snel en 
succesvol in de Meetjeslandse medische wereld. Na een jaar verblijf te Eeklo zetelde 
hij reeds met Or. Antonissen in de Burgerlijke Revisieraad. Tijdens het dienstjaar 
1903- I 904 werd hij benoemd tot onderluitenant en compagniegeneesheer van de 
burgerwacht. 
Or. Lowie was de eerste chirurg die te Eeklo actief was. Vanaf juli 1902 voerde hij 
hier "alle slach van operatiën" uit. De heelkundige inrichting was gevestigd in de 
Boelare. De nazorg van de patiënten berustte bij twee zusters Josefienen of 
spinnessen, nl. Zr. Donata en Zr. LucÏe. 

Deze kliniek bleef gehandhaafd tot het Algemeen Ziekenhuis op het Oostveld, 
beheerd door de zusters van de H. Philippus Neri, operationeel werd. Op 18 juli 
1906 verrichtte Or. Lowie er zijn eerste operatie. 
Tot begin 191 1 leidde hij de instelling. De exacte toedracht van de breuk is ons 
onbekend, maar op 22 januari 191 I vertrok het gezin uit Eeklo. Te Brugge kwam de 
dokter als chirurg waarschijnlijk beter aan zijn trekken. Desondanks liet hij Eeklo 
niet los! 
In Gazette van Eec/oo liet Or. Lowie weten: 
"Dr. 11. LowÎe, chirurgien. verhlijvende te Brugge. Oudenhurgstraat. 78, :al 
sprekelijk zijn eiken f)onderdaf!, van 10 tot 11 uur te Eecloo, in het I/otel cI'Al/vers 
recht over de statie hij M. Melchior Fiers". 
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IIcl "/-I ec/kll/ldig Ces,ic", " ,'0/1 Or , Lowie i/l de Boe/ar!', \I 'aar W/I 1902 lOl /906 "all!' s/o c" , '(lil opera
lii;/I" \I '('u /e/i ll irgl'l 'oerd. 

Het ve rtre k van Low ie betekende he t e inde van de heelkunde te Eekl o. Het 
ve rpl egen van geesteszieken en spec iaal van epilepti c i werd he t hoofddoe l van de 
:warte :/Is1ers zoal s ze in de volksmond genoemd werden. 

Voor zove r duide lijk , werden de wekelijkse bezoeken van Or. Lowie ges taakt bij he t 
begin van de Eerste Wereldoorlog (48). 
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Het was niet toevallig dat de pas afgestudeerde Doctor in genees-, heel-, en 
vroedkunde en oogheelmeester Achiel Haemers op 18 november 1901 te Eeklo 
verscheen. Hoewel geboren te Lede had hij in het Sint-Vincentiuscollege zijn 
humanioradiploma behaald. De politieke zwaargewichten en de Eeklose burgerlijke 
mentaliteit waren hem derhalve niet vreemd. Het waren deze twee facetten die in 
wezen het stadsleven beheersten. Op beide zou Dr. Haemers ongetwijfeld zijn 
stempel drukken. 
Na enkele jaren verblijf te Eeklo was hij aanwezig in zowat alle katholieke 
verenigingen. Diverse malen nam hij er het voorzitterschap waar. Het Davidsfonds, 
de Kristen Middenstandsbond, de Burgerbond, de Katholieke Kring, het 11 
juli-comiteit en zijn opname in de plaatselijke bevoorradingscommissie tijdens de 
Eerste Wereldoorlog stuwden hem naar een regionale politieke carrière. 

Bij de verkiezingen van 24 april 1921 werd Dr. Haemers verkozen als afgevaardigde 
van de katholieke burgerij. Het groot aantal voorkeurstemmen pleitte voor het 
vertrouwen dat de dokter genoot bij de burgerij. 
Zijn konsekwent Vlaamse overtuiging, zijn vlijmscherpe interpellaties, zelfs 
tegenover partijgenoten, werden hem door de eigen mensen niet in dank afgenomen. 
Een boycot vanuit de katholieke partij zelf leidde er toe dat Dr. Haemers in 1926 
niet meer werd verkozen. Zijn politieke loopbaan was kortstondig maar zeer 
bewogen geweest. 
Als geneesheer genoot hij ongetwijfeld faam. Samen met Dr. Hamerlynck moet 
Haemers zowat de drukste praktijk in Eeklo hebben gehad. De uitbetalingsstaten van 
de onderstandskassen aan de geneesheren staven dit ten volle. 
In 1902 werd de dokter compagniearts van de burgerwacht en vanaf 1911 stond hij 
eveneens op de loonlijst van het Weldadigheidsbureel. 
Van de hand van wijlen Dr. Elaut, - die Dr. Haemers omstreeks 1910 als geneesheer 
van het Sint-Vincentiuscollege leerde kennen - is een prachtig stukje karakterstudie 
verschenen. 

DOKTER A. HAEMERS 
1 st. pl"ijs van·Oogheelkundige \\'etell~chappen 

Ulli\'ersiteit~wcd8trUd H!tI9-j !JOl. 

OOGlVIEESTER 
Paterssh'aat, N. 3S, EECLOO. 

Raadplegingen alle dagen. 

Dat zelfs in de 20ste eeuw adverteren in plaatselijke weekhladen van toepassing was, wekt wel enige 
verwondering. 

(GVE,22.4.1906) 
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Dc oudere Eeklonaars zullen er ongetwijfeld de dokter in herkennen. die door ieder 
gezin van het gewone volk en de kleine burgerij op handen werd gedragen. 
"We wisten dat Haemers niet was gelijk de andere dokfers Uif de stad. lIij was de 
huisdokter \'all het college. hij woonde in de Paters/raat. op zijn deur stond /e lezen 
dat hij doctor was in de genees-. heel- en vroedkunde. er slond ook op zijn plaat dat 
hij oogmeester was. een specialist. de enige uit heel Eeklo. 
Men wist dat Haemers opereerde samen met dokter Lowie. 
Hij rookte altijd sigaren. \'an die zware welke hij in een kartonnen sigarenpijpje 
stak. Hij droeg een neusnijper met dikke glazen en altijd een jacquet. 
De hoed \'an Dr. Haemers was natuurlijk een holhoed. Onder dit hoofddeksel ging 
zwart. ietwat lang haar met weinig orde schuil. Zelfs aan het ziekhed hield hij zijll 
hoed op. 
Als hij op zijn fiets. de hroekspijpen met \'an die knijpspelden samellgepakt. O\'er de 
slechte straatstenen \'an Meetjeslands hoofdplaats reed. zwierdell de pande" \"Gil die 
jacquet hem achterna. 
Haemers reed vlug. hij deed overigens nooit iets rustig. 
Zoals alle dokters sprak Haemers Frans wanneer hij met de superior aa" her 
ziekhed \'an een jongen verscheen. nochtans was hij een o\'erwigend flamingalll. 
Hij was ook dokter \'an de "gardeciviek" en het gaf een rare indruk hem mer sigaar 
en hef eeuwig sigarepijpje in de mOl/d. met een pluimhoed op en de sahd aa" de zij 
op zondagmorgen door de Paterstraat te ziell trekken". 
Te Eeklo stond Or. Haemers dertig jaar in de praktijk en leidde er dag en nacht een 
uitzonderlijk actief leven dat hem op 56-jarige leeftijd fataal werd. 
Na een slepende en pijnlijke ziekte overleed Or. Achiel Haemers op 27 januari 1930 
(49). 

Voor Or. Petrus Louis \'011 Kerck\'oorde op 23 novcmht'r 1905 te Eddo kwam 
woncn, had hij jarcnlang dagelijks van Waarschoot-KccfC' naar ons Bisschoppdij!.. 

College gcpcndeld. 
Louis was ecn goed en actief studcnt. Toen op 21 nktoht'r 1900 de Mt'etjt'slandsc.' 
studentengilde Eikels wordclI Boofl/clI werd gcsticht, lctddc hij als voor/itter. Zijn 

laterc collega Cyricl Ilamerlynck was secretaris. 
Na zijn studies te Leuven ging Or. Vun Ken:kvoonlc ,kh spt'l'ialist'ren in dl' 
chirurgie te Parijs. 

Tc Eeklo vestigde de do!..ter zich in een groot hefC'nhuis in dc 11I"1I,&:s('hl' s,,.,,t(' (',lIluf 
1934 Kon. Albl'rtstraat), waar later Dr. Dl' Bat'ts !..,vam wonc.'Il. 

In novemher 191 I tmd hij in dicnst als gt'nl't..'slwcr vun hl't BUfI.'t'1 ,un 
Weldadigheid. Zijn dÎl'nstbaarht'id C.'11 oftl'rgcl'st tcgcnn\"c.'r dkl'l'l\, ht.'t/ij ann \lr riJk, 
maaktl' Dr. Van Kerckvoorde tot l'en gewaal'lkl'rd C.'n gclkfd gl'nl'c.'shl't'r, 
De dokter houwde t.:en grote algemene pra!..tij"- \lp l'l) \l\X'(\'I.'(\!t- '''11 hij dc.' 
oprichting van dl' heelkundigl' aflkling, tijdl'ns nfjllist nu dl' h'rstc.' \\\'n.'ld\ll.lr\\l~ in 
de 11. IlartklinÎl'!.. (')Il). 
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Als chirurg in de H. Hartkliniek voerde hij lichte operaties uit : appendicitis, herniae, 
waterbreuken, keizersneden ... 
Duidelijk was hij zich bewust van zijn kunde maar ook van zijn beperktheden. 
Ingrepen die hij boven zijn vaardigheid achtte, stuurde hij door naar Gent. 

Van Or. Van Kerckvoorde is geweten dat zijn cliënteel slechts jaarlijks betaalde. 
Voor kansarmen maakte hij er vaak een kruis over! 
Als huisarts was hij vooral de dokter van de mensen van de buiten : de 
boerenbevolking van Eeklo, St-Jan-in-Eremo, Watervliet, Veldekens, Oostwinkel, 
Bentille... Aanvankelijk deed hij huisbezoeken met de fiets, daarna met de 
motocycle en reeds van voor de Eerste Wereldoorlog met een sportieve auto. 
De strijd tegen de ziekten van zijn patiënten eisten hem totaal op. Zijn meer dan 
veertigjarige praktijk, dag en nacht krachtverspillend, tekende de dokter. De ziekte 
die hem verraderlijk het leven ontnam heeft hem niet verrast, als wetenschapper 
kende hij het verloop. 
Helaas hebben zij, aan wie Or. Van Kerckvoorde zijn rijke geest, zijn oersterke 
gezondheid, zijn kunde, ja zelfs zijn leven heeft gegeven, hem niet altijd naar 
waarde geschat. 
Hij overleed te Watervliet op 27 maart 1946 terwijl hij zich ten dienste stelde van 
een ziek lichaam van zijn evennaaste. Het plots heengaan van Or. Van Kerckvoorde 
liet een diepe indruk na bij al diegenen die hem hadden gekend, en door wiens hulp 
ze de gezondheid hadden teruggevonden. 

De levenswandel van Or. Cyriel Hamerlynck liep paraIlel met deze van zijn coIlega 
Petrus Van Kerckvoorde. Tijdens de humaniorastudies in het CoIlege waren ze 
beiden betrokken bij de stichting van de studentengilde Eikels worden Boomen. 
Te Leuven zag het duo elkaar terug. 
Toeval of niet ! Maar zowel Or. Van Kerckvoorde als Or. Hamerlynck bleven 
celibatair. 
Op 16 november 1911 kwam de dokter op de loonlijst van het Bureel van 
Weldadigheid. 
Omstreeks 1914 werd hij hoofdgeneesheer, en dit gedurende 35 jaar, van het 
psychiatrisch ziekenhuis St.-Jan Baptist (het huidig psychiatrisch centrum). 
Naast zijn eigen praktijk was Dr. Hamerlynck ook nog hoofdgeneesheer van het 
Rode Kruis, afdeling Eeklo. 
Terecht werd de dokter vereremerkt tot Ridder in de Kroonorde, kreeg een 
onderscheiding medaiIle 2de klas, de zilveren medaille van nationale erkentelijkheid 
en de herinneringsmedaille 1940-1945. 
Cyriel Hamerlynck overleed te Eeklo op 5 april 1949. 
De homilie uitgesproken door Or. Alfons Haemers typeerde in één zin het hele leven 
van de afgestorvene: "Hij leefde in eenvoud en offervaardi!!,heid. 110!!, een dokter 
van den ouden stempel". 
Een open brief in De Eec!oonaar van 10 april 1949 bewijst eens te meer de 
waardering die de Eeklose bevolking deze dokter toedroeg. 
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"Nog zien we hem gedurende de mohilisalie dagelijks en om'erpoosd de ziekR 
soldalen in 'I hospilaal verzorgen en toen we de hangsle dagen ,'an ons le,'en 
(namelijk de heschieting in 1940) heleefden toen ging de heer dokJer lIamerl)'nck, 
hezield door zijn eeuwige /laastenliefde. de gekwetsten ,'er:orgell daar waar de nood 
het meeste was. 
Wat gezegd van zijn gloedvolle ijver in het Gesticht der :elluwzwakkell. Eell gans 
le\'en, ja, gedurende 35 lange jaren, was hij de \'er;orger en le,'ens de ,'ader "an 
hO/lderden en hO/lderden zieken. Niemand weel hel heter dan de Een,', Zusters \'all 
het Gesticht welk'n lel'en \'Gn zelfopoffering de I/eer flamerlWlck daar ges/eren 
heeft. 
Daarom Heer Dokter dankt de ganse hevolking U uit ganser harIe ... "(51). 

Nopens DI', Alexander Burghgrae\'e zijn we karig ingelicht. Hoe kan het ook anders! 
Zijn verblijf te Eeklo beperkte zich amper tot één jaar. 

Wat de circa 48-jarige dokter naar Eeklo bracht blijft vooralsnog een raad~1 ! Veel 
geluk heeft zijn nieuwe haardstede hem evenwel niet gebracht. Op 30 januari 1912 
nestelde Or. Burghgraeve zich op de Markt. Nog geen jaar later, op 5 januari 19D 
verwisselde hij helaas reeds het tijdelijke voor het eeuwige (52). 

Dokter Gasto/l Dauwe was een rasechte Eeklonaar. Hij werd geboren en groeide op 
in een kroostrijk gezin van elf, in één van die statige herenhuilcn die de 
Stationsstraat rijk was. 

Amper als geneesheer afgestudeerd, ruilde de jongeman in augustus 1912 Eddo 
voor Adegem. 
Toen hij een jaar later, op I I augustus 1913, 1ich weer te Ed.,ln I,. \\;U11 wstigen hnd 

Or. Dauwe ondertussen een gezin gesticht. 
Op 30 oktober 1913 werd hij henoemd tot geneeslll'er \'an hl't Wcld"digheidsbuft'l'l. 
Zoals de meeste geneesheren uit dil' tijd hl'(x'li:nd(.' Dr. Dau\\(.· (10k lil' 
tandheelkunde. 
Schijnbaar aardde het gezin niel te El'kln ! Op I mei 1915 wel'k hl'l uit naar Mdk. 
Pas zes jaar laler op I I juni )921 11ll')ddl' de doktl'J' ,kh It.'rug tl' El'kl(l. In dl ..... ·('I1l~'r 

van dit juar kwam hij terug in diensl vun hl'l annhl'sluur, 
K laarhl ijke) ijk sukkelde de dokll'r l111.'t lijn gl.'londhl'Ïl1. Op 14 fl'hntari IQ.,,:! md ddt.' 
/Je 1~'ed(}(}1/Clar dul Dr. Dauwe lerug was van l'l'n hehamkling 1(.' Ll'U\'l'n l'n ,mil dl' 

hclcrhand was, Ol1lslrel'ks 19.W, op umpl'r 53·jnri~l' kl'nijd, staaktt.' hiJ om 
gemndhcidsretk'nen alle ul.,tivill.'ih:n, 
Dr, (lusIon Duuwe ovcrlcl'd Il' El'klo op I Cl april 1949. 
Volgens collega Achiel IlIlt'mers wUs Dr. Dallwl' l'l'n ~l'nl'l'shl'l'r lik ~l',"nnd \\,1" 

in de school waar Acsl'lliaap lijn Il'slamt'tll in l'I\' \\ 1\1\11 ~dll\lllkn. ".11 \'\.'tl 
overtuigend Ix'wijs is Vlltl lijn dknslhaarlll'id (53), 

Dr. {Irha;" 0/11111'(' wa .. dl' jOtl~l'l'l' hmer VUil Dl', Unslllll DlHl\\ t', 
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In 1920 afgestudeerd, werd hij nog in de loop van hetzelfde jaar benoemd tot 
geneesheer van het Weldadigheidsbureel. 
Op 1 oktober 1921 kwam het tussen de stad en de dokter tot een overeenkomst, 
waarvoor hij voor een periode van vijf jaar als geneesheer van de Eeklose 
gemeentescholen optrad. 

Ofschoon Or. Dauwe een algemene praktijk hield, noemde hij zichzelf specialist in 
neus-, keel- en oorziekten. 

Or. Urbain Dauwe vestigde zijn kabinet in de ouderlijke woning in de Stationsstraat 
waar hij meer dan 50 jaar consult hield. Wegens zijn hoge ouderdom en wankele 
gezondheid staakte hij omstreeks 1973 zijn raadplegingen (54). 
Urbain Dauwe overleed te Evergem op 13 februari 1978. 

Dokter Michel Bafort werd geboren in Mariakerke en groeide op in een gezin van 
zeven kinderen. 
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog ging Michel Bafort, na het beëindigen 
van zijn collegejaren, geneeskunde studeren in Gent. Dit was slechts een ommetje, 
want zijn diploma behaalde hij in Leuven. 
Hij was een schitterend student. Ieder jaar haalde hij de grootste onderscheiding en 
het laatste jaar, in 1926, zelfs cum laude. Datzelfde jaar werd hij assistent 
gynaecologie bij professor Schockaert. In die tijd werd men gynaecoloog in twee 
jaar. 
Na Leuven ging Or. Bafort zich nog 6 maand vervolmaken te Parijs in L'Hopital de 
la Salpétrière. 

Op 14 februari 1928 kwam het gezin Bafort zich te Eeklo vestigen, eerst in de 
Stationsstraat (naast de toenmalige apotheek Roegiers), nadien bracht hij zijn 
kabinet over naar de Koning Albertstraat in de omgeving van de Groenen 
Boomgaard. Pas later vestigde hij zich tegenover de H. Hartkliniek, waar hij zijn 
praktijk heeft verdergezet. 

Voor Eeklo is Or. Bafort zeer belangrijk geweest en kan als één der grondleggers 
van de medische specialisatie in de stad worden beschouwd. 

Als gynaecoloog-ohstetricus was hij de stuwende kracht om alhier de prenatrale 
verzorging uit de grond te stampen. Als verloskundige hielp hij zowat 10.000 
zuigelingen ter wereld en verwierf als dusdanig roem in heel het Meetjesland. 

Als geneesheer was Or. Bafort vooruitstrevend. Hij werkte mee aan de studies van 
de Rhesus-factor; begon als eerste met het toepassen van de keizersneden te Eeklo 
en deed de eerste bloedtransfusies (van man tot man) alhier. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij o.a. luitenant-geneesheer in 
veldhospitalen. 
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Na de demobilisatie sloot de dokter aan bij de weerstand. Hij wa .. afdeling5.hoofd 
van een geheime inlichtingendienst en uitbetalingsdienst aan ondergedokenen met 
codenaam Socrates en Luc en Marc. 

Jarenlang was hij als luitenant-geneesheer verbonden aan de Eeklose brandweer. 

Zijn laatste heelkundige ingreep deed hij op 76-jarige leeftijd. 

Na circa 50 jaar ten dienste van de bevolking. de H. Hartkliniek en het 
meisjesinstituut Teil Doorn te hebben gestaan. ging Dr. Michel Bafort op I januari 
1977 op rust. 

Hij overleed op 2 februari 1982, op 83-jarige leeftijd (55). 

Met dokter Jo::.ef Coppens zijn we aan de laatste uit de behandelde reeks toe. 
Op de valreep, in 1930, startte hij in de Boelare zijn praktijk. En wat voor een! 

Jozef Coppens, de jongste van acht. was niet alleen een puur Eekloos produkt. maar 
zou, hoe ruim zijn geest ook was, steeds Boelare-gebonden blijven. 

Bijna vanzelfsprekend studeerde hij aan het College van Eeklo. Nadat hij in 19:!3 te 
Eeklo was afgestudeerd trok Coppen naar Leuven. 
Op 4 oktober 1929 studeerde Jozef Coppens met onderscheiding af. niet te Leuven. 
doch te Gent. Zijn einddiploma. afgeleverd door de UllÎ\'CrSitt! de rEtul cl Galld 
vermeldt "que Coppens Joseph est porteur dt' dcux ct'rtificals dr/Î\n>s ,.,ar 
I'Université Cafholique de Lou\'ail/, cOl/sta ta nt qu'il Cl Juhi /'('spcclÎ\'emcIlI Ie :! / 
juillet /927 d'ulle manière satisfaisante ('t 25 juil/et /929 al'('C <1;SI;IIClioll la 
première et la deuxième épreuI'e,'i du cloctorat ('1/ médecillt', ch;rurgh' ('11 

accouc/7ements ... " (56). 

Hierhij stellen zich enkele vragen waanmn wc nonnaliter wuren vUllrhijgegaan, wure 
daar niet het speciale karakter van dit geheuren, Op gevaar uf t'en tewel _"lil detail Ie 
hrengen. hehhcn we toch getracht een wrklaring aan dit fl'nomccn te gevcn, 
Waarom lagen er twee volle jaren tussen zijn eXall1l'nS vun het I ste en 2de lhx'tora~,t 
te Leuven '? 
Hoe komt het dat hij umper twee en een halve maand na het l'xmncn van hd tWl'cdl' 
doctoraat te Leuven het cxallll'n van het 3de, en laatste, dOl'tornut Ic Gent atkgdt' '? 
Waarom liet hi i zich voor hct Inatste janr inschrijven tc Gl'nt '! M(lg('/~i/.;.'f ligt lk 
verkinring in I~el feit dal Jozef ('oPI~cns rl'cds met ingang van I jummri 1').'0 
hcnoemd werd voor een termijn vun twec jnur tol vrijwillig assistt'nt aan dl' Idink" 
voor inwendige ziektcn cn dul hij - met hl't vooruil/kht Ikh tl' spt'l'ialbl'I't'1l - \ nHr 
het laatste janr naar Gent kwam. 

Dokter ('oppens vestigde Ikh in Il)J() als huisllrts, Ic\.'r "nrtslnndig in twt lllllkrli.i" 
huis. in de BOCJurl'. I~l'n wcÎnig I:ltl'r in hl't huis ernaast. 
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Vanaf januari 1930 ging Or. Coppens elke vrijdagnamiddag naar Gent om er zich te 
bekwamen in de radiologie. Tevens verbleef hij regelmatig te Sijsele in het 
sanatorium om er bij de hoofdpneumoloog Or. Gyselen radiografieën te bestuderen. 

Het snel aangroeiende artsenbestand te Eeklo, van vier rond de eeuwwisseling naar 
zeven in 1930, zorgde mogelijks voor enige onrust bij de jonge medici die hier pas 
een praktijk hadden opgezet. 
Stuk voor stuk toonden ze zich zeer ambitieus. Hoever die drang reikte bij Or. 
Coppens blijkt, toen hij na zijn huwelijk in 1933 een statig herenhuis liet optrekken, 
- natuurlijk in de Boelare - hij de integratie voorzag van een dokterskabinet, een 
wachtzaal, een radiografie, en in de kelder een donkere kamer en een laboratorium. 
Radiografie en een laboratorium voor een huisarts, waren in de jaren 30, al zeer 
ongewoon. 

Omstreeks 1932-1933 trad Or. Coppens op als assistent van Louis Van Kerckvoorde 
bij diens operaties in de H. Hartkliniek. 

Vanaf I mei 1934 was hij verbonden als adjunct-geneesheer aan het Gesticht 
Sint-Jan Baptist. Een functie die hij waarnam tot 1968. 

Na het overlijden van Or. Van Kerckvoorde op 27 maart 1946 kwam Or. Paul De 
Leu het chirurgisch werk in de H. Hartkliniek verderzetten. Reeds na enkele 
maanden was de verstandhouding tussen De Leu en Coppens dermate vertroebeld, 
dat van opbouwende samenwerking geen sprake meer was. 

Eigen aan een niet te stuiten ambitie en onbuigzame koppigheid bouwde Jozef 
Coppens, in de tuin van zijn woning, in 1950 een polikliniek. Eind 1951 werden de 
eerste patiënten (9 bedden) gehospitaliseerd. 

In 1957 volgde een uitbreiding die resulteerde In een volwaardig hospitaal. De 
capaciteit werd opgevoerd tot 36 bedden en het operatiekwartier kreeg een 
belangrijke plaats in de werking van het ziekenhuis. 

Wegens het kleinschalig karakter kende de kliniek veel bijval. En het mag 
aangestipt; Or. Coppens kreeg gerenomeerde medici binnen zijn muren. Zonder 
volledig te willen zijn, vermelden we hier enkele namen: Prof. Or. Firmin De Rom, 
Or. Henry Gildemyn, Dr. Jean Delie, Or. Joël Vanhille, Or. Jacques De 
Meulemeester, Or. Georges Dardenne, Dr. Steynbock, Or. Roland Vermeeren ... 

Helaas, na een kortstondige ziekte overleed Jozef Coppens op 19 maart 1969. 
Met hem verloor Eeklo een medicus die zijn stad had verheven en zijn stempel had 
gedrukt op het medisch leven in het Meetjesland. 

De ultieme wens van Or. Coppens, dat na zijn overlijden zijn levenswerk zou 
beve!>tigd blijven, ging niet ten volle in vervulling. Eind de jaren tachtig tastte de 
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nationale overheid de primaire doelstelling van dit levenswerk aan ! Ofschoon de 
Kliniek Dr. Coppens haar plaats verdiende in het Meetjesland. moest ze worden 
afgebouwd. 
Ze mocht wel een verzorgende functie behouden. 

3. De "ondergeschikte" medische beroepen 

Zoals de 19de-eeuwse naamgeving reeds laat veronderstellen werden. wat we nu de 
paramedische beroepen zouden noemen, zeer stiefmoederlijk behandeld. 

De wil om orde op zaken te stellen was bij de overheid nagenoeg onbestaande. Wel 
werden bij mondjesmaat verordeningen uitgevaardigd. maar vaak bereikte de 
essentie de basis niet ! Ook omdat in beginsel de noodzaak ervan niet zo duidelijk 
tot uiting kwam. 
In de eerste plaats was het geschoold dienstenaanbod van tandartsen. apothekers en 
vroedvrouwen eerder beperkt. De eerste twee beroepscorporaties waren in de 19de 
eeuw te Eeklo zwak vertegenwoordigd en de vroedvrouwen 7..aten nog steeds 
verankerd tussen Wet en Kerk, zodat zeker voor wat het platteland betrof. de 
werkprocedures het Ancien Régime-patroon vertoonden. 

Daarbij kwam dat het kwaliteitsaanbod van sommige kwakzalvers en charlatans niel 
minder bedenkelijk was dan de dienstverlening van geschoolden, terwijl hun groep 
kwantitatief de bovenhand haalde. 

/Je tandarts woont 0171 de hoek! 

In I X I X werden de tandartsen voor het eerst onder de medische lorgenverstrekkers 
opgenomen. Aan de basis daarvan lag in eerste instantie l'en streven naar l'en 
algemene wetgeving op de medische controle. die voordien gereglementeerd was 
door middel van lokale ordonnanties. 

Voor de tandartsen resulteerde dit in het invoeren van een Ix'k wu<unhcidscc.,rtifil'uat, 

De Illiserahele kwaliteit en de lage honoraria waR'n cr de oornulk van dat hl't 
charlatanisme van de tandentrekkers op kermissen en markten welig hled tkR'n. 

Wanneer we zien dat pas vanaf I XX4 dl' tandartsen l'l'n l'nigs/ins gestml'llIfCl'\'\k 
opleiding kregen. wordt hl't duidelijk dat hl't voor dl' tlll'nmaligl' patii.'ll1l'n missdlil'n 
wenselijker was tc rade te gaan bij Cl'n ervarl'n reizenlk c/clllÜI dan hij l't'n (!Uidrlc' 
arts. 

Te Eeklo Wat"l'l1 het cllkelll'lgcll uit dl' familie I\linl1l' dil" lij lWllIb 11l'\l'nl'll.'\'\'II.'p, lil' 
1111/(/1/(,(, Ik ti fit IC' "X'( x'll.'lllkn. 
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Op 29 maart 1852 behaalde Seraphin M ;l1l/e te Gent het tandart~ncertificaat. Uit 
alles hlijkt evenwel dat Seraphin zich heel wat verdienstelijker maakte ah 
goudsmid-uurwerkmaker dan als tandarts. Zo zorgde hij op 25 auguMw. 1878 te 
Eeklo voor een primeur door een met gas verlicht uurwerk op de .. tadhui!.gevel aan 
te brengen. Over zijn optreden als tandarts vonden we geen sporen terug (57) . 

.. J:::r G ·~I.\J." :,.;. .~ , 
: .. S. ~I I N N E ':Ji~'.~;' ;~" _,I. 

~áiplomttrde Taftdm«skr, te &tfèo i" lkA ~fJ ",.w~ 
bet weten. dat by is' -vaorz,ien. \'m) p~jr:n e~ 

t(\(].ten voor bet kuisehen dertandea Cu"bet yerkloe
ken en :rengroeijen vaD bet tandvlé~ Hy bneeU 
zich verder aen de gund "aD liet pullliek. \'6or bd 
inzetten en trekken ,'all tanden. 

.I 

Seraphin Minne bel'eelt ::ich aan als Tandmeester in 1853, wtr/' :O/i "ij :id, #nUT all .l(o.ulsIIIt,d 
olllplooien, 

(DE. (\J.URS3), 

Twee kinderen van Seraphin Minne traden in hun vaders voetsporen. 
Leonard Mil/I/e promoveerde in I g69 te Gent. verbleef nog enkele jaren in Eeklo. 
en vestigde zich in 1874 als tandarts te Gent (Sg), 
Pieter Minne legde in I g70 zijn proeven af. maar zou net als vader Ser.lphin in 
hoofdzaak als juwelier en uurwerkmaker door hl't leven gmm (59), Pieter o\'erk'ed 
in I g76. vader Seraphin in I ggS. 

De eerstvolgende gCl/eeshecr-temdmcest('/' in Eeklo, Marct'/ ('(1'1'('''';.'''' urrin't'nk 
pas in 1919. 
Tandarts Carpentier heeft ons weinig biogralïsche gegevens nugelall'n. Ofschoon cr 
zeker nog Eeklonaars in leven zijn die ons wut 111l'er I.OUdl'll kunnl'n \'l'rldJen o\'er 
de tandarts vonden we helaas niel dl' juisll' Ix'rsoon (60) ! 

Eek 10 had het dus meer dun 30 jam londer Cl'n slx'l'itkke tandarts mOl'ten stl'lkn: 
deze leemte werd evcllwcl opgcvuld door lil' genl'l'shcfl'n, dil' tussl'lllillnr \l\lk wl'l 
eens een tandje durl'lkn Irckken. 

IJl' apolhck('/' \'crSChU"1 ICII IOllde 

Ik basishel'vol'mingen van dl' jlll'l'n luduig slundl'll eVl'lwens lil' sdll'idill~ ,(l\lr \:111 

dl' geneeskunde cn de artsl'nijlx'rl'iding, 
In dl' grote Sll'lkll had dl'/C cvolul Îl' I,kh n.'l'lIs grnll'lllkds \'llltf\lkkl'n, in dl' "kinl' 
centra l'n op hl'l plallcland WilS IK't gl'bruikl'lijk dat dl' gl'lIl'l'shl'l'r lijn l'Igl'n \ltlldnu 
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bezat. Vandaar dat na het overlijden van Or. De Vos, diens weduwe begin 1877 de 
apotheek van de hand trachtte te doen (61 ). 
Dat pas in 1884-1885 de eerste apothekers te Eeklo hun officina openden is evident, 
daar voordien elke geneesheer eigen medicijnen voorschreef. 

Edouard Symoens, die zowel het diploma van geneesheer als van apotheker bezat, 
was hier de eerste die zich specifiek tot artsenijbereiding beperkte. Apotheker 
Symoens ging over de tong als een echte levensgenieter en in het katholieke Eeklo 
werd dit zeker niet gewaardeerd, zodat zijn cliënteel eerder bescheiden bleef. Zijn 
officina was tot 1934 gevestigd op de Markt, waar later apotheek De Jaeger zou 
komen (62). 

Meer naam en faam verwierf Firmin Roegiers. Deze geboren Eeklonaar kwam uit 
een vooraanstaande katholieke familie, wat op zichzelf reeds garant stond voor 
succes. Apotheek Roegiers opende zijn deuren in de Stationsstraat in 1885. Zijn hele 
leven stond in het teken van de katholieke zaak. Geen enkele katholieke vereniging 
werd opgericht of Firmin was erbij betrokken. Waarden als liefdadigheid waren hem 
als conservatief katholiek niet vreemd, wat zijn populariteit bij de massa 
ongetwijfeld ten goede kwam. 
Vanaf 1900 zetelde apotheker Roegiers in de Plaatselijke Gezondheidscommissie. In 
1911 werd hij ondervoorzitter van de Union Pharmaceutique de Flandres, later 
voorzitter. Vanaf 1933 vinden we hem terug als lid van de Provinciale 
Geneeskundige Commissie. 
Van december 1882 tot juni 1921 was Firmin lid van het Weldadigheidsbureel. Hij 
gaf die functie op om schepen en voorman van de katholieke h~Jrgerij te worden. Tot 
1934 nam hij dit ambt waar. Zijn hoge leeftijd en zijn verouderd conservatisme 
maakten van Firmin een intolerant man. Toen men hem bij de verkiezingen van 
1932 buitenspel wou zetten, voerde Roegiers zijn eigen campagne, en de kiezers 
namen wraak! Als laatste op de lijst verwierf hij met 906 voorkeurstemmen het 
hoogste aantal tot dan toe ooit behaald. 
AI die jaren draaide ook de officina van Roegiers op volle toeren. Het mag gezegd 
dat Apotheek Roegiet·s vermaardheid genoot tot ver buiten Eeklo. 
Na het overlijden van Firmin Roegiers in 1934 bleef de apotheek in bezit van de 
familie; hij werd tot eind 1969 gerund door een dertiental apotheek-beheerders (63). 

Hoewel apotheker Edmond De Rycke een mensenleven lang zijn officina in de 
Boelare openhield, hebben we weinig sporen van hem teruggevonden. 

Nochtans was De Rycke een geboren Eeklonaar, die in 190 I zijn pillen-, drankjes
en zalfjesmakerij startte in de Sterrestraat. Na enkele maanden verliet hij het pand 
om in te trekken bij zijn toekomstige schoonouders. Dit was duidelijk een 
tussenoplossing, want reeds in 1903, onmiddellijk na zijn huwelijk, vestigde het 
jonge gezin zich in de aangrenzende woning. Zijn officina was te situeren op de 
oostzijde van de Boelare, waar heden het hl/is Ryckacrl is gevestigd. 
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Rue Boelaere. 10. 

SPÉCIALITÉS BBLGBS BT ETRANGÈRES 

EAUX I'\INI::RALES 

Produ.its Chirniq:u.es 

Pansements A nliseptiques 

DROGUERIES 

nÉPOT = 
des Pilules et Poudres 

COLOIBOPHILLS J.VAN OE KEERE de Deynze 
ct de8 Poudl'c8 B A ETS L Ê 

Théobrorna. 
ptlulu ct paallllct \\' :\ L T 11 l~ H Y 

1'IIXI.E:; I'I:'oöK, 81'A.YD.-I.EU7· 
~:TC. ETC. 

--2.0... ffi:~ ~ 

••• + 
Briefhoofd \'tI1I ClI'0thl'l.:rr Eclmo"d Ih' R.w·l.r (tItI. I IJl 71. 

Op 16 novemher 191 1 werd De Ryd\c hl'lHX'lllll lul nrlllhd~l'r \'~1Il ht'l 
Weldadighcidshurcl'l. 

Naasl enkele mlverlenlics in rep.ionuk ",'cd.hlndt,tl hkd' Edl1l()Jld IX.' Ryd.(' 
onbereikbaar voor Otls ! 

Pcwl [.('rOlH. inllliddcb l'en hijnn 1c~I.'ndllrisl'll ~l'wt)nkn upollw,",l'r IJ.' Ft',",'" hJ.'\'n 
56 jaar lanp. lijn ortïdnu. ~l'le~l'n op dl' \vl'sIIHW,", \'all dl' ~ lar,",1 l'n ,k (\,lk~('sll1l;II, 
geruild op h\.'II.I..'1 fIk adres. I kdl'n b, t'l' IHlg Sll'l'ds l'l'll 11 pOl Iw\'!\ ~l'\ l'sli~,t. lij IWI 
ditmaal vun til' fUll1ilil' VlIlll.kwynd\l'k. 
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De jonge Leroux studeerde aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo en aan de 
Katholieke Universiteit te Leuven. 

Op 11 april 1926 startte apotheker Leroux een lange en vruchtbare loopbaan te 
Eeklo. ln 1929-1930 werd hij opgenomen bij de apothekers met dienstverlening aan 
het C.O.O. (het huidige O.C.M.W.). 

Apotheker Paul Leroux overleed op 80-jarige leeftijd te Veurne op 1 april 1982 (65). 

Een taai volk, die l'roedl'rouwen ! 

Ofschoon het beroep van vroedvrouw eeuwen oud is, heeft het lang op erkenning 
moeten wachten. 
Wist men in de 18de eeuw reeds dat er grote hiaten voorkwamen in de opleiding van 
de vroedvrouwen, dan heeft men toch gewacht tot het begin van de 20ste eeuw 
vooraleer orde op zaken te stellen ! 

Reeds in 1783 schreven "Burgemeester ende schepenen 's lands van den Vrijen 
bevonden hebbende, dat zommige vroed-vrouwen ten Lande hun niet genoegzaem 
en appliqueren op de wetenschappen tot de welke sij hun begel'en. alsmede dat de 
verzuymenissen der vroed-kunde van het alderÁ.waedste gevolg is ... " (66). 

In de wetgeving van 1818 voorzag men slechts in een summiere reorganisatie van de 
opleiding. ln 1884 ging men iets verder en werd het eerste K.B. goedgekeurd dat de 
leergangen voor vroedvrouwen exacter omschreef, dit evenwel zonder essentiële 
wijzigingen aan te brengen. Vandaar ook dat de kennis en het optreden van de 
vroedvrouw nagenoeg heel de 19de eeuw stereotiep bleven. 

Wie en wat waren nu de achterwaarsters of vroedvrouwen die de Eeklose 
kraamvrouwen in de 19de eeuw bijstonden? 

Vroedvrouw Marie Geirnaert was nog gevormd onder het Ancien Régime. Ze kwam 
op 21 februari 1787 in dienst als stadsvroedvrouw. Een ambt dat ze 42 jaar waarnam 
(67). 

Petronella Baene werd door het Weldadigheidsbureel ingehuurd om de oude 
Geirnaert bij te staan. Van 182 I tot 1837 bleef ze in stadsdienst. Na Petronella's 
overlijden in 1837 werd een boedelbeschrijving opgemaakt, zodat we ons een idee 
kunnen vormen van haar sociaal-financiële status. De verkoop van het meubilair, de 
kleren en de juwelen (een gouden kruis, dito oorslingers en twee ringen) haalde 
193.20 fr. De contante penningen inbegrepen vertegenwoordigde PetroneJla's bezit 
een waarde van 485,52 fr. Het sterfhuis had nog 234,09 fr. schulden te delgen, in 
hoofdzaak begrafenis- en dokterskosten. Dokter Van lIoorebeke vorderde voor 
consultaties en geneesmiddelen 81 fr. Uiteindelijk restte een batig saldo van 251,43 
fr., wat te vergelijken was met ongeveer twee jaar loon van een werkman (68). 
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Wanneer Geimaert diende af te haken. ze wal-. toen de tachtig voorbij, kwam 
Isahel/a Cahooter als tweede vroedvrouw in dienst (69), 

De opleiding na 1830 was nog even lamentabel als onder het Ancien Régime en het 
vakkundig optreden van de vroedvrouw schraagde nog steeds op de jarenlange 
praktijk ... 

In het midden van de jaren veertig kwam Sophia Mohe/us (Mobelis) zich vanuit de 
polder te Eeklo vestigen. Sophia solliciteerde naar de. sinds het overlijden van 
vroedvrouw Baene. vacante betrekking. De stad. die wegens de slechte 
sociaal-economische toestand zware financiële offers diende te brengen. zag op dit 
ogenblik echter af van een tweede vroedvrouw. Mobelus zette van 1840 tot 1 K47 een 
zelfstandige dienst op (10). 

In 1847 trad Felicita Borgonjon in de voetsporen van haar overleden moeder. 
vroedvrouw Mobelus. Ofschoon de stad toen nog enkel de oude Isabella Cabooter in 
dienst had. probeerde Felicita niet om op de loonlijst van het Weldadigheidsbureel te 
komen. Duidelijk richtte ze zich op de gegoede burgerij. bij wie de honoraria heel 
wat aantrekkelijker waren dan in stadsdienst! (71). 

Stadsvroedvrouw Cabooter liep in 1848 klaarblijkelijk op haar laatste benen. iets 
wat de te Bassevelde verblijvende vroedvrouw Vrs/lla De Blauwe niet was ontgaan. 
Prompt richtte ze zich op 21 oktober tot het stadsbestuur met een vooNel dat 
insloeg! 
"Achthare fleer. 
Ik hen op heden geschikt \'all mij tol Eee/oo Ie komen plaseren als \'rOt'cl-,'mu"', :oo 
wel voor ar11l als rijk, zonder pellsioell tol alht'er dat dit· (mdc' \.,.oed,·ro/lw (IJabf'l/c' 
C ahooter) zal k011len te ster\'en dan :ou ik he('1' Rurge11lc'cSI('1' ,.,.ienddijk "(.,.:0("1.('1/ 

dell helft \'an het pensioen te mogc'lI h('zilten, maar :00 lang zij op d(" U'add is (." 
zal ik mij niet presenterelI, ('11 zal den armen dic'lIclI gt'/ijk cic'" reykcfI t'II hijstlu'n in 
hunnen nood en el/ende ... " 

lIet aanhod om te werken tcgen half loon moct als mU/kk in lil' oren Vlln hl 'I 
stadsbestuur geklonken hehlx'n. wanl van I HSO tol I Hó::! wus ze in dienst vun hl't 
Weldadigheidsbureel. 

Na het overlijden van De Blauwe vicl Eeklo wnder stadsvrocd\Tollw, TlISSl'lllijds 
werd een overeenkomsl afgesloten mei Or, Van OOtQ!l'I1l, dk I.k' dk'nsl 7\1\1 

verzekeren (72), 

Op Ó oktohcr I X62 vulde Mllric-Th('f'('s(' \ 'cw cic 1'111((' dl' kl'mll' mUl tl'~l'n l'l'n 
jaarvergoeding van 166 fr. Bijnn Iwinlig janr stond IC tl'n dknstl' van lil' amll'l\ \ 73), 

Ofschoon haar jongere l.lIS. Matl/ildt' \ 'elII clt' Pufte, vanaf I X7.::! l'Wnl."l'l\s Il' h'kln lil' 
vrol'dkunde heOl:fende. dÎl'mk IC todlil' WHl'hll'n lol I HH I om t-.turk·Tlwn'sl' În 
stadsdienSlOp IC volgen, 
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Dat het beroep van vroedvrouw, waarvoor men ook bij nacht en ontij de straat op 
moest, gevaren inhield, ondervond Mathilde op een winterdag aan den lijve. Toen ze 
op 17 november 1885 gezeten op hare hondenkar in de Peperstraat ter hoogte van de 
Waai kwam, sprong een onbekende uit het sparrebos. Onder bedreiging eiste hij 
Mathilde's geld op. De vrouw, duidelijk van geen kleintje vervaard, hield het hoofd 
koel en wierp de snoodaard een tweefrankstuk toe. Terwijl de kerel het geld zocht, 
legde Mathilde de zweep op de honderug(gen), waardoor ze groter onheil kon 
voorkomen (14). 

Jammer voor onze behoeftige kraamvrouwen, maar ze was geen toonbeeld van 
deugdzaamheid. Mathilde was namelijk zwaar aan de drank, waardoor ze meermaals 
verzuimde bijstand te verlenen. Uiteindelijk diende het stadsbestuur op 2 maart 1897 
in haar vervanging te voorzien. 
Dat het met Mathilde van kwaad tot erger ging, blijkt uit het feit dat ze op 25 april 
1900 voor de rechtbank diende te verschijnen wegens "openbare dronkenschap, 
ergernis op gevaar voor haren persoon en voor andere" (15). 

Het was eerder toevallig dat Marie Amelie Van der Donck in 1897 haar opvolgster 
werd. Aanvankelijk was het ambt toegewezen aan Elodie Van de Voorde uit 
Bassevelde, die er evenwel op het laatste ogenblik van afzag naar Eeklo te komen. 

Van der Donck bleef slechts acht jaar in stadsdienst. Daarna, van 1905 tot 1922, 
werkte ze als zelfstandige vroedvrouw (16). 

Virginie Verbiest is meer dan zomaar een vroedvrouw geweest. Ze werd een begrip 
in het Meetjesland. Hoe kon het ook anders ! Achtenveertig jaar lang stond ze, bij tij 
en ontij klaar om kraamvrouwen bij te staan. 
Duizenden kinderen heeft ze helpen geboren worden. 

Aanvankelijk, vanaf 1902, werkte ze als zelfstandige vroedvrouw. Op 8 juli 1920 
werd ze benoemd tot vroedvrouw van het Weldadigheidsbureel. Een functie die ze 
30 jaar ononderbroken waarnam. 

In de twintiger jaren haalde ze een jaargemiddelde van 150 tot 180 geboorten. Voor 
vroedvrouw Verbiest waren het vaak lange en vermoeiende dagen. Meerdere keren 
handelde ze op een etmaal 3 à 4 geboorten af. Op I februari 1924 kende ze zo een 
onvergetelzjke dag. Om één uur in de morgen noteerde ze haar eerste geboorte, om 
23.30 uur de vierde! 

In 1950, op 71-jarige leeftijd verdween Virginie Verbiest uit de officiële lijst van 
praktizerende vroedvrouwen. 

Ze overleed te Eeklo op 18 april 1956 (77). 
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Charlatans, kwakzalvers ... of loch niet! 

Hoewel onder Hollands bewind, met de wet op de genee!>kunde van 1818. ernstige 
pogingen waren ondernomen om paal en perk te stellen aan de welig tierende 
kwakzalverij, heeft deze florissante beroepsactiviteit nagenoeg heel de 19de eeuw 
Vlaanderen overspoeld. 

Niettegenstaande de plaatselijke medische commissies toezicht moe!>ten houden op 
illegale praktijken. werd in regel weinig opgetreden. Zeker de rondrei7.ende 
wonderdokters die in een kennisachtige sfeer de geneeskunde en meer in het 
bijzonder de tandheelkunde beoefenden werden ongemoeid gelaten. 

Van al de clownachtige optredens die te Eeklo plaatsvonden. werd de spib 
ongetwijfeld afgebeten door een zekere madame Enault. 

De Gazette van Eec/oo gaf een levendige beschrijving van het optreden van dit 
bonte gezelschap te Eeklo. Van I tot 5 augustus 1877 verbleef Madame Enault in de 
Gouden Leeuw. waar ze consult hield. Om aan hun aanwezigheid ruchtbaarheid te 
geven trad ze tijdens de wekelijkse donderdagmarkt en op zondagmorgen grati~ en 
publiek op. Op de Botermarkt was een platte wagen opgesteld. waarop ze t...o~teloo~ 
werkte. Een uit acht man bestaand orkest. een taaimalI. en twee livreiknechten 
vonnden de entourage. 

Over de verrichtingen van madame was de Ga:ett(' vol lof. Duilenden I1lcn~n 
woonden het schouwspel hij! Twee uur lang wisselden de patiënlt'n elkotar aL. "('("11 

oogwenk. eene seconde per persoon - op het rijtuig kom('", :ieh 11('('1':('11('11 0' 

heengaan ... ". Even wervelend als haar optredens was de vcrshlggc\'ing ! Ab 
apotheose zorgde madame Enault voor enkele "H'ol/d('l'l>al"(' dat/N'" ... 

Een jonge werkmun. Petrus Buyck. dk sedert l) mllUllllen k,,'d aan I:."l'n I:.'rg .. ' 
tandverzwering wl'rd op min dan 5 minuten geopereerd en vun de pijn n'rlost. Met 
geestdrift zag men hem opspringen en vivat madam .. ' wepen ... 
August C'oppcnolle. sedert omtrent'" juar olllil'rhevig ;"1Il een \'I:.T!.an!.ering vun h .. 't 
tandvlees. kon nog nauwelijks l'tl'n. laat stIllIn wl'r!.l'n l'n slilpt'n. Onmidddlij!. na dl' 
operatie gaf madame Enault hem en!.t.'1c noten .. ('oPJx'nolle !.ma!.te lil' nuk'Jl l'Jl 
wierp, als hewijs. de schelpen ondl'J' hl't volk ... " 

De geestdrift (lmk'r het vol!. WilS 1.0 groot dut lil' paarden wl:.'l'I.kn uitg('~l'anlll'll .. 'n 
honderden enthousiastelingen. omkr hl't I.ingen van dt'" \ ·/lIc/ll/.\'('//(·" L('('UII', d~' 
koets over de Mar!.t, door de Bol'lun .. Teirlinl'kstmut. K .. 'rhtrautl'll 1\\ tl'mg hlt \'nc.lf 
IJl' (jo/lde" L(,(,/I\1' trok!.en (7H). 

liet gehrek aan voldol'Illk tllndarlsl'n tl' h'!.I" - l'n!.l'l dl' rumilk Minnl' 1X'\l(,'lcnc.k 
vanaf I X)2 dl' tandheelkundl' nihil'!' - WilS l'r dc:.' llor/aa!. VUil dut hkr. /dc.'1 nmn Iwt 
einde van de eeuw toe, vaa!. Vl'l'l'Imk .. 'IIIIdll/(·(·,\'((·,. ..... ul.'lkf wlm,'n. 
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In Gazette l'Gn Eecloo van 24 oktober 1880 garandeerden de gebroeders De Wind 
het vastzetten van losse tanden en het plaatsen van onverslijtbare gebitten op 
"elastieke bazis". Het broederduo verbleef elke donderdagmorgen in het hotel De 
Gouden Leeuw (79). 

Op 16 januari 1881 adverteerde Leopold J urisse, met verblijf in de Zilverstraat, dat 
hij "zich gelast met het plomberen en het uittrekken der tanden zonder pijn of 

" (80) smert... . 

Zelfs vanuit Gent werd getracht de Eeklonaars te winnen voor de modernste 
technieken uit de grote stad. Op 19 april 1885 bood M. Van Stratum zijn diensten 
aan voor het verplegen van mondziekten; het pijnloos trekken van tanden met 
"protoxyde d'azote" (lachgas); "plomberen", vergulden en stoppen van holle tanden 
"volgens het nieuwste Amerikaans systeem"; rechtzetten van scheefgegroeide 
tanden .. (81). 

In 1896 hield de Brugse chirurgijn-tandmeester Leon Bourguignon op maan- en 
donderdag consult bij de weduwe van Cantforts in de Stationsstraat. Het minimum 
tarief voor het inplanten van één tand bedroeg 5 fr., een heel gebit was beschikbaar 
vanaf 100 fr. (82). Sommen die voor de gewone man onbetaalbaar bleven! 

Naast de rondtrekkende gezelschappen had onze streek ook af te rekenen met 
regionale onwettige beoefenaars van de geneeskunde. 

'" - Belangrijk Bericht 

Ilr en ~Mmo A. H U I S ru A N 
Gel/reveleerde Tandmeestèl's 

'TE BRUGGE~" KUlPERSTRAAi; 33 -". 
maken ann het ~pëe\'d publiek bek/wd, dat. zij Ie 
re kenen van Donderdag ï October 1886. in het huis 
bewoond door M:Il.lame Weduwe VAN CANTFOnTS, 
te Eecloo, recbtover de Statie, zullen kUllllen geraad
pleegd wOI'den voor allo MO:-lIJZIEKTE:I en bet pla!1[sen 
van KU!'CSTGF.OITIEN, van!) ure 's morgens tol 4 lire 
's n:lmidda~s. en voorl alle Oonderd:Jl;en v:Jn iedere 
weck. Op aanvrnng, negeeft men zich ook teil huize. 

YriendrlijLe aa/lbtL'rlillg 

NOR voor de flrlllise tandmeester Leon BOllrliui/:non te Eeklo zijn diensten aall!Jood. was stadsRel/oot 
I/uisman hier reeds aktief lieweest. 

(GVE 3.1 O.18H6) 
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In 1821 waren een zekere Dobbc1aere uit Watervliet, een Pallyn van Un.el en 
Ameye van Waarschoot aangeklaagd voor het onwettig uitoefenen van de 
geneeskunde (83), 

Eeklo kende in het midden van de 19de eeuw zijn "Boerke SUlfers" (84), Bnerke 
Slitters, (Jan Baptist De Zulter) was een landman uit de Vrouwestraat aan wie een 
bovennatuurlijke geneeskracht werd toegeschreven, Door één enkele aanraking met 
zijn handen verdwenen alle pijnen veroorzaakt door brandwonden en tandpijn. 
Honderden personen, men zegt van 5 à 6 uur uit de omtrek (uitgedrukt in uren 
wandelen) boden zich bij het hoerken aan om van hun smarten verlost te worden. 
In tegenstelling tot de toenmalige beroemde wonderdokter Drieske Nijpers uit het 
Waasland, werkte De Zutter gratis of althans bijna! 

De behandeling van tandpijn bestond erin "dat hij dell \'illger dopt in koud lmUr. 
met dien vinger mekt hij vervolgens den zeeren tand aen, en de pijn is over !". 

Bij een brandwondentherapie "hel'ochtigt Bnerke het olldersle der hand met l'el/ 
weinig van zijn eigen speeksel; dan loet het deze hand ligt jes O\'er de WOl/de of m'("r 
het \'erhrande lidmoet glijden. Weg is dl' pijn ell de wOfule ü (/ell 't gel/ezel/". 

Om alle twijfels weg te nemen werden enkele wonderhaarlijke gl'nezingen 
beschreven: 
"De:er dagen (maart /858) werd het 5 -jarig killcl \'Clll Scrdp"ill Py"cJ.:els 
woonachtig op Blommekells \'WI hoofd tol voetcn \'('rhl'Cllld. E('II gclllS(' dag /("etl /rel 
kind helse /J Uil ell . Ik ouders. - arme werklieclell, cli(' mcest (/('11 g('//('i"lIIis,'«('II 
gelom'ell - ollthiedell Boede SUlfas om IlIiII killcl It' "e1p('II. Dienstwillig I..omt De 
Sulfer teil "uize. O\,('r t'!kc' \'c'rhrallc/c' !icimcJct !iN IlIj dC' htlJ/d gltjd,''', 1/(/ die hmgs 
de hilllll'lIzijde met Zijll spi'ekst'! ht'\'ochligd Ic' hCI>l)('II, c'lI IIoglellls... hc,t kind h1c'e:" 
lIog allijd sc"re('/HI'('II (/('1/ smal c'lI tlNI pUil ... Dil \'('I':wclkle /10('1'1.('\ \·t'rtroU\\,(,If 
niel in :ijn "('('Ikuntlig kUl/I/"n. Er 11I(lc'l I/og iC'\'c'rs c'('11 \'('rl>nmclc' pit'/.; :ijlf clic' iA IIog 

nict h('!> t/el/gt'l'ol'kt, :egtle 80cI'ke, t/I/dc'rs :011 1/(,1 kind 11'('1 :\I'(1g(", " 
M('I/ ol/der:oc"" Cl/ \'ol/cl rlat ook C('II (log.ic· \'(11/ 1/('1 kil/cl hrcllldU'Ollc/('If \'c'rtCI(II/c/(,. 

Bocrkc liel zUl/ IWlld (1\'('r clit oog gaall : '/('1 I.:il/cl :II'C'('g cldddUk ; "('I Ic'('cI gc'CI' p(ilf 
mc('r el/ \'i('1 ill s/(/('p ol' cic' sclwol :UI/CI' mo(,clc·r ... lilt is "c'l :0 goed al,{ g('If(':(''''', 

Een andrre grnczing van hrandwonden gehcunk op I (-, april I X5X. Tijdl'ns dl' hmnd 
op de hofstede van Pietcr Iiermie te Sint-Lalm'ins tradlllC lil' Inon Fl'l\timmd dl.' 
veestapel te redden, liet verging 111..'111 slcl'ht c.'11 hkcf "II/c'l ('t" "a(( /,:;,'(' \'C'I'/lnllfcl" 
zwaar gewond adllc.'r. !loel'/.;c SUllt'I',\' wl'nl onthOlkn "dh' "" clt- C'('I'XIt' ,'cllll'llUllg 

elel/ IIjdcl' \'cI'losIC \'all al cic pUI/C'" clic' =':;I/c' hrclllc/lI'Oflc/C'" "1Ic/c/c'" \'('1'0(11':"1,1.:1" 

Wel werd hier DI'. CÎl'c.'rssens van Sint-Lnurt.'ins onthodl'n VOOf Iwt \'l'r/lll):l.'n "an dl' 
hrandwnndc.'n, 
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lIel aanhod van allesKenezende pillen en drankjes was hijzol/der Kroot. 
Ijl' riazetle ,'an 1~l'('Ir){) en /Je Eec!ool1aar nam wekelijks derKelijke adl'ertel/ties op. 
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Volgens de toenmalige verslaggever maakte Boerke geen reklame, hielp hij wie er 
om vroeg. de armen gratis. de rijken vroeg hij een almoe\ te geven aan de 
behoeftigen. 

Dat het Jan Baptist zelf wel voor de wind ging. blijkt alsdat hij in 1830 niet minder 
dan 3 dienstknechten te werk stelde. 

Naast de vele illegale praktijken was het aanbod van wondermedicijnelI legio. 
De weekbladen alhier bevatten reclames voor pillen, drankjes, siropen en dergelijke 
meer die de ergste kwalen in de kortste keren in de kiem smoorden ... 
Wie er goed van werd, de zieke verbruiker of de sluwe verkoper. laat zich raden! 

Erik DE SMET 

VOETNOTEN 

( 1) E. DE SMET, GCII('es/wllde Ie Eek/o oll/Ier Fralls ril l-Iol"J/lcis fttol\"illc/, in HC'C'l1lkundl~(, t>1Jdr.t~<.'fl 
uil he! Mecljc~land,jg, 2, nr, 2-19l!8, PI". 67-l!1. 
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(26) SAE (M) - 175 (v.nr.), Zitting Schepencollege: 
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Sophie Vyncke, 24 sept. 1836 
Virgina Lion, 26 okt. 1836, 
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van elke behandelde figuur. 
(66) C. DE RIJCKE, Geschiedenis van de Verpleeg- en Geneeskunde, Aureliae Paramedica, Brussel. 
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BIJLAGE 

CHRONOLOGISCH REPERTORIUM VAN DE GEZONDHEIDSWERKERS 
MET PRAKTIJK TE EEKLO 1830 - 1930 

Naast het klassieke archiefonderl.oek diende het Be~tuurlijk Memoriaal van Oo<.t-Vlaanderen (afgekort 
B.M.) als basis voor het samenstellen van het repcl1orium. Dit B.M. is een officieel orgaan dal \'anaf 18114 
jaarlijks de lijst van erkende beoefenaars van een medische di!>Cipline publiceerde. 
Voorstelling van de gegevens: 
hoofding : naam, voornamen 
rubriek I : pmktijk te Eeklo 
rubriek 2 a- : plaats en datum gebool1e, naam ouder~ 
rubriek 2 b- : plaats en datum overlijden 
rubriek 2 c- : plaats en datum huwelijk, naam, gebool1e, overlijden, ouders 

rubriek 2 d
rubriek 3 
rubriek 4 
rubriek 5 

van de echtgeno(o)t(e) 
: kinderen 
: plaats en datum behalen diploma 
: adres 
: bronnen 

A. CHIRURGIJNS 

TAMINIAU Alexander J(lannes 

I: 1820/1821-1852. 
2: a - 0 Gent, 9 december 1772. z.v. Josephus en Maria Anna Verbauwen. 

b - tOostakker, 30 september 1856. 
c - x Gent, 19 ~eptembcr 1795 met Maria Francisca Vander C'ruyssen. 0 Gent, IQ jan. 1767. 

t Eeklo 26 sept. 1833. d.v. : Pieter en Egidia Erffelinck. 
d - Felix 0 Gent 1798; Pierre 0 Gent 1802. 

3: Gent, 3 maal1 1792 ... Heel- en vroedmeester" . 
4: 1821: Meulestruete. 

1830 : V'lrken~markt, nr. A IOH. 
I H46 : Oosteindeken, nr. A 294. 

5: SAE.BS (M) - Telling: 181H: 1825; 1830; 1844; 1846. 
SAE (M) - 12 (v. nr.). Gemeenteraad, lillÎng Itl febr. 1842. 
SAE (M) - 16 (v. nr.). 5 l11anl1 IH49. 
SAE (M) - 364 (v. nr.l. lIitgll!1nde briefwisseling IH.'tI. 
SAE (M) - 149 I (0. nr. I. Ikscheiden betreffende vervocr vun ge\1l1l~cnen. I~,H. 
SAE (M) - 1624 (0. nr.). Vcrslugen vaccinaties kinderpokken IH20-IH48. 
SAE (M)· 16.'0 (0. nr.). Verlduringen \\·(lI.lI1st\'efllll\lering 1818-IH22, 
SAE (M) • 1417 (0, nr.). Briefwisseling tld. 20 juni 1846. 
B.M.1822-IH52. 
HAMERLYNCK, W. : liet E~'klose (len~'l'shcrenkorps in de jaren 1I~46·IH .. 7-1~"S : 

De Eik, jg. 2· 1977 nr. 4 p. 210. 
SAG· P.R. 11. Kerst. 11. 17QI·17%. nr. 175. 
CiADEYNE. (I. : Ooslvl!ulInse Medid ~'n PlImdlieprieslers, silldlhllkrs \',1Il de T~ fU\Clll\lemlc. 
IX47-4X. Een episllI.Je uil Ik sO<.'Îllle gesdtied~·nis. IIl1mlelingen tier Mmllwhllppl.l \(l\lf 
Geschiedenis en Oudhddkumle Ie (knt. Ni~'u\\'e R~'eks • I kl'! XXXI\' • IQHO.I'I'. 167·17\), 

11. DOKTERS 

/JE /lAST. 1111/0;1/(' 

I: IX 11-1833. 
2: 11. 0 (km, 2 oklohef 1771). I.V. : Mnl1inllS e11 .I0l1nnll ('\lnldi~, 

ç • ol1gehuwd. 
3: I'llrij~. 27 IlUl/lrl I HOI). 
-I: I X I H : K~'rkslflll'I~' ~ I. 

I X.l4 : Kl'rk'lflll'le Mhi,. 
5: SAE (M) • 14XO (0. nr. I. Slunl VIl11 lIilgllwn \11111 hel I'e\'llll!! I Ht)\), IHI\I 

SAE (MI· 11\24 (0. nr.) dd. I~ tkl·. IXI7. VIIl'l·uHllie. 
SAE (M) - 16.lJ (11. 11I'.)l1f. 140. V~'lklnrillpl'n WllI.\I1'I\ el "",kil"!! 11\ \ I·IH \~. 
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SAE.BS (M) - Telling: 1818: 1825; 1830; 1834. 
Weekblad: Het Liberaele Noorden. van 17 februari 1934. 
B.M.: 1818-1833,1835-1849. 
SAG - P.R. St. Jacobs. G. 1777-1786. nr: 20 I. Dank aan de heer Wilfried Steeghers 
voor de mededeling. 

MAROY. Romanus Eugene 

I: 1821-1871. 
2: a - 0 Oudenaarde. 28 februari 1796. z.v. : Judocus en Angela Ursula Lambert. 

b - t Eeklo. 21 april 1871. 
c - ongehuwd. 

3: Gent. 2 augustus 1820. 
~: 1830: Merkt nr. C 378 (nu de herberg "Gouden Pluim") bij de gezusters De Clercq. 

1834 : Meulestraet. C98. 
1846 : Oosteindeken. 17 (Stationsstraat). 

5: SAE (M) - JO (0. nr.). Gemeenteraad. Zitting 8 jan. 1840. 
SAE(M)- 14 (v. nr.). 26juni 1844; nov. 1844. 
SAE (M) - Telling: 1818; 1825; 1830; 1834; 1846; 1856. 
B.M.: 1821-1871. 
LAMPAERT. L. : De Geschiedenis van Eeklo naar August van Acker. 

Drukkerij-uitgeverij "De Eecloonaar", 1967, p. 227. 228, 229, 237, 248. 
HERMIE. G. : De Eeklose Kiezers van 1866. De Eik. jg. 1 - 1976, nr. 2. - p. 143. 

DE SCHEPPER. Jacobus Joannes 

I: 1823-1832. 
2: a - 0 Gent. 6 december 1789. z.v. : Duplicus en Thérèse van Waesberghe. 

b - t Eeklo. 4 februari 1832. 
c - x met Vincentia Van Crombrugge, 0 Eeklo 3 maart 1785. d.V. Guido en Maria Theresia Ide. 
d - René. 0 Eeklo 1823; Joseph. 0 Eeklo 1826. 

3: Gent. 12 augustus 1820. 
4: 1825: Oosteindeken. A 116. 
5: SAE (M) - 1624 (0. nr.). - Vaccinatie. 

SAE.BS (M) - Telling: 1825; 1830. 
DE SMET, E. : Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid -
1832 - Ons Meetjesland. jg. 13 - 1980. nr. 3, p . 135. 
B.M. : 1824-1832. 

WALDACK. Charles Louis 

1: 1833-1849. 
2: a - 0 Lovendegem, 22 mei 1809. z.v. : Francies en Maria Jacqueline De Witte. 

c - x met Sophie Therese WYLLIE, 0 Diksmuide juli 1810. 
d - Jules. 0 Eeklo 1834; Vital; 0 Eeklo 1837. 

3: Leuven. 20 maart 1833. 
4: 1837: Kerkstraet. 65. 
5: SAE (M) - 1633 (0. nr.) : Woonst verandering. 

SAE (M) - 9 (v. nr.) : Gemeenteraad. zitting 17 jan. 1838. 
SAE (M) - 127 (v. nr.) : Schepencollege, zitting 14 febr. - 26 mei 1838. 
SAE.BS (M) - Telling: 1837; 1838; 1846. 
HAMERL YNCK. W. : Genealogische bloemlezing uit de ontvangen en uitgaande briefwisseling 
van het stadsbestuur van Eeklo (1846-1847-1848). De Eik, jg. 2 - 1977 nr. 4, p. 207. 2 I O. 
211. 
B.M. : 1834-1849. 
Annales de la Société de Medecine de Gand, XIII. 1847, p. 6 
Weekblad Gazette van Eecloo van 7 juli 1850. 
Weekblad De Eecloonaer van 13 juli 1851; 20 juli 1851. 

VAN IIOORElJEKE. Felix Lerm 

I: 1834-1839.1858-1876. 
2: a - 0 Gent. 29 oktober 1794. z.v. : Judocus Franciscus en JoannH van Brabant. 

b - t Evergem. 14 september 1876. 
c - x met Isabclla Josephine VERSTURME, 0 Gent 6 juli 1799. 
d - levenloos mannelijk 0 1834; Theodore. 0 Eeklo 183X. 

3: Gent. 24 februari I X24. 
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.. : 1835: Boelaerestraete, C 127. 
1858 : Meulestraet. 19. 
1866: Molenstraet, 39. 

5: SAE.BS (M.) - Telling: 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 11156; 11166. 
SAE (M) - 224 (v. nr.): Stadsverslag 1861-1862; 1863-1864. 
B.M. : 1835-1839; 1859-1876; 1856-1858. 
HAMERL YNCK, W. : Mededelingen uit eigen ver/..ameling. 
Weekblad De Eecloonaer van 22 aug. 1858. 

VAN HECKE. Edouard 

I: 1836-1840. 
2: a - 0 Merendree, 17 september 1809. 

c - x Emelie Eulalie Clothilde VAN LOO, 0 Brugge, 24 april 1808. 
d - Clara. 0 Eeklo 1837; Emile, 0 Eeklo 1838. 

3: Gent, 12 juli 1834. 
4: 1837: Oosteindeken, A 253. 
5: SAE.BS (M) - Intredingen 1836, Zomergem 2 aug. 

SAE.BS (M) - Telling: 1837; 1838; 1840 (\838 - aangekomen juli 1836 - Brugge). 
B.M.: 1837-1840. 

DE VOS. Désiré Louis 

I: 1839-1876. 
2: a - 0 Eeklo, 26 juni 1812; z.v. : belastingsontvanger Philip De Vos en Catharina Marriman. 

b - t Eeklo, 6 oktober 1876. 
c - x met Virginie Desirée DE WOLF. 0 Ronse, 21 mei 1817. 
d - Het gezin telde 7 kinderen allen te Eeklo geboren: 
August °1846; Alice 01848; Joseph 01850; Louis °1851; Clara 01854; Maurice 01855: 
Jean Baptist 01858. 

3: Brussel, 26 april 1838. geneesheer. 
Brussel, 8 mei 1838. verloskundige. 

4: Oosteindeken, A 285. In 1866 was de huisnummering reeds genormaliseerd en kreeg de "onin!! 
het nummer 4. Dit was hel huis waar tOl voor kon de Generule Bankmaalschappij gevesti!!d WIL';'. 

5 : SAE (M) - 224 (v. nr.) : Stadsverslag 1845. 
SAE (M) - 1682 (0. nr.): Rek. en bewijsstukken. Bureel van Wcldlldigheid. 1850. 
SAE (M) - 1692 (0. nr.): Rek. en bewijsstukken. Bureel van Weldadigheid. 18M. 
B.M. : 1839-1876. 
LAMPAERT, L. : De Geschiedenis van Eeklo. o.c. p. 233, 235, :!49, !.'i3. 
HAMERL YNCK. W. : Genealogische bloemlezing. De Eik. o.c. p. 211. 
SAE.BS (M) - Overlijdensregister 1845. 
Weekblad: Gazelle vun Eecloo. van 15 okI. 1876 en 28 jun. 1877. 

De Eedoonuer vun 6 juli I 85(i. 

VERACX. Charles 

1: IH4H-IH50 
2: a - 0 Eeklo, 2(i december 1806 nis lOon vun huide\'cllcr Jlwnhus cn vnn Julie \Onstlliwe Van Ht"C'. 

b- t Roeselure, 10 I1lllart 1883. 
c - x Roeselare, I (i fehruari 1848 meI Muriu Jnmlllll HAUHEDOOREN, 0 Rn('~lal'\" 29 mei 1801. 

d.v. JOlllllles en Mariu Dcmcdls. 
3: Leuven, 27 april 1833. 
4: Brug~che slraele, B 298 (Kon. Albt,rtslfllll1\. 
5: SAE.BS (Ml - Telling: 1846. 

SAE (Ml: 224 (v. nr.l: Sludwerslug 1877-1878: 1882-188.'
SAE (Ml - 23 (v. nr.): (il'l11eenll'flmd, lilling 7 okI. 1878. 
B.M.: 1849-1850. 
Dunk aun hel sludshcsluur Ic Roescllll'l' en in hel hijwnder IIIIU dhr. A. BiIIillU, hUI'\""udlCl~ \"\"lf 
de medewerk ing. . 

TI.ITGAIJT. Frell/ei/'s 

I: I H50-1852. 
2: n - 0 Adqtcm. 20 mei I!! l:'i. I.V. : Fnande!. (hl'\luwerl l'n Jllnnul' Thl'rè"e I~' Rl'u. 

h· 
C - X Eeklo, .'Ojnl1l1nri 18:'i211ll'1 JlIlili VAN 1I0()I{E\WKE. 0 1\1'10.1\\, l:'i 1lIl\'. 1l'l~1 

d.V. Iknlllnhl' (!Zcl1l'ver.'lllk,'r) CI1 Ludll\'kll \\'illcl1\s. 



d-
3 Brussel. 5 mei 1848. 
of 1846: Meulestraet, 148. 
5 SAE.BS (M) - Telling: 1846. 

SAE (M) - 17 (v. nr.). Gemeenteraad zitting 29 febr. 1852. 
B.M.: 1851-1852. 

STEYAERT, Joseph Seraphin 

1: 1851-1857. 
"). a - 0 Eeklo, 19 mei 1820. Z.V.: Anselmus en Francisca Martens. 

b - t Eeklo, 17 september 1857. 
c - ongehuwd. 

3: Gent, 25 april 185 I. 
of: 1856: Meulestraet, 154. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1856. 

B.M.: 1852-1857. 
Weekblad: De EecIoonaer van 20 sept. 1857,27 sept. 1857,4 oktober 1857. 

VAN OOTEGEM. Jean August 

1: 1857-1863. 
2: a - 0 Gent. I februari 1798. 

b - tEtterbeek, 1875. 
c - x Joanna Coleta DE BAST, ° Gent, 4 september 1802. 
d - Marie, ° Dendermonde 1833. 

3: Gent, 3 februari 1827. 
4: 1856: Boelaerstraete, 372. 

1858 : Molenstraat. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1856. 

SAE (M) - 224 (voor!. nr.). Stadsverslag 1861-1862. 
SAE (M) - 21 (v. nr.) : Gemeenteraad zitting 6 dec. 1862. 
B.M.: 1858-1863; 1835-1857. 
Bulletins de la Société de Médecine de Gand. "Nécrologie Van Ooteghem" 1875, p. 574. 
Weekblad De Eecloonaer 28 febr. 1858. 

DE ZUTTER. Hippolite 

I: 1860-1894. 
2: a - ° Zomergem, 15 mei 1832. z.v. : Charles en Eugenia Constance Penneman. 

b - t Eeklo, IQ maart 1894. 
c - x Zottegem, 2 oktober 1861 met Marie Catharine FREDERICQ, ° Zottegem 16 juli 1841. 

d.V. : Jan Baptist en Pauline Droissart. 
d - Het gezin telde 5 kinderen allen te Eeklo geboren: 
Adrienne °1862; Charles °1863; Augusta °1865; Marie °1872; Marcel °1886. 

3: Gent, 4 augustus 1860. 
4: 1856: Kerkstraet, 117. 

1880: Kerkstraet, 37. 
5: SAE (M) - 224 (v. nr.). Stadsverslag 1863-1864; 1878-1879. 

SAE. BS (M) - Telling: 1856: 1880: 1890. 
B.M. : 1861-1894. 
LAMPAERT, L. : De Geschiedenis van Eeklo o.c. p. 282. 
Weekblad Gazette van EecIoo 18 maart 1894. 

VAN BRABANDT. Karel 

I: 1865-1911 
2: a - 0 Moregem, 24 maart 1838. Z.V.: Albertus en Isabella Rosa van Brabant. 

b - t Eeklo, 22 mei 191 I. 
c - x Maldegem, 26 april 1870 met Nathalie Maria Mathilde DE SMET, 0 Maldegem, 12 mei 
1845, d. v. Felix GuiJliëlmus en Barbara Theresia de Rycke, i' Eeklo, 20 januari 19 I 6. 
d - Zeven kinderen allen geboren te Eeklo: Marie 0 I 871; Albert 0 I 872; Augusta 01873; 
Theophiel 0 1875: Remi 0 1877; Arsène 0188 I; Agnesse 01882. 

3: Leuven, 8 september 1865. 
4: 1865: Meulesteaet, 17. 

1880 : Molenstraet, 30. 
1900 : Molenstraat. 40. 
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5: SAE.BS (M) - Telling 1856; 1866, 1880, 1890, 1900. 
SAE (M) - 226 (v. nr.); Stadsver~lag 1895-1896: 1899-1900; 1902-1903: 1910-1911. 
B.M. : 1866-1911. 

ME/RE. AI/gl/st Seraphifll/s 

I: 1875-1916. 
2: a - 0 Eeklo, 23 oktober 1847 z.v.: Jan Emmanuel en van Marie Catharine Commergo. 

b - t Eeklo, 18 mei 1916. 
c - ongehuwd. 

3: Leuven, 16 augustus 1872. 
4: 1880: Statiestraat, 4. 

1910 : Stationsstraat, 6. 
5: SAE. BS (M) - Telling: 1856; 1866; 1880; 1900; 1910. 

SAE (M) - 225 (v. nr.). Stadsverslag 1864-1865; 1912-1913: 1915-1916: 

ANTON/SSEN, A/hert /saae Ferdinand 

I: 1893-1916. 
2: a - 0 Antwerpen, 16 oktober 1860. z.v. : Eduard Cosmat (fabrikant) en Emma Crawford. 

b - t Eeklo, 24 mei 1916. 
c - x Eeklo. 26 december 1891 met Martha Barbara Benenic GOETHALS, 0 Eeklo 28 auguM~ 
1866. d.V. Edmund Theodore en Adelaïde Goethals, fabrikant. 

3: Brussel. 30 juli 1887. 
1893 : Statiestraat 56 

4: 1910: Stationsstraat, 58. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1890; 1910. 

SAE (M) - 25 (v. nr.): Gemeentemad zitting 24 februari IQOO. 
SAE (M) - 226 (v. nr.) : Studsverslug 1899-1900: 1900-1901; 1901-IQ02; 1915-1916. 
B.M.: 1894-1916. 
Weekblad Gazette van Eecloo 2 upril 1893. 
SAE (M) - 24 (v. nr.) : Gemeenteraad zitting 23 juli 181)6; 25 uugustus 18%. 
B.M.: 1876-1916. 

MERLIER. Ft'lix Edol/ard 

I: 1884- 19()(). 
2 a - 0 Waregem. 4 februari I K57. l.V. Petrus en C'olcllI Brunl'el. 

h - t Eeklo, 2 fcbrullri 190(). 
c • x Eeklo. 5 oktober I KK4 ml't Amdie Sophil' R(}~ulie VAN AC'KER. 0 Eeklo 2~ april 1858, 

d.v. : stadssecrctaris August vun Ackl'r en Sophin Amdin de ?\1:ten'. 
t Eeklo, 24 fehruari 1929 - IInndelnurster. 
d - Het ge/in telde vijf kinderen nlkn tc Eeklo geblll'\.'n : Mari:1 °1887: GabriN toI8!N; 
Maria 0 I K93; Paul 0 I K94: Annu 0 I K1I6. 

3: Leuven, 5 uugustus I KH4. 
4: I H90 : Boc Inerstrunt. 

Il)()(): Prinsenhofstrant 17. 
1917: Stntionsstrnnt 2. 

5: SAE. BS (M) - Telling: I KilO; 19()(); 19 I 0. 
SAR (M) - 224 (v, nr.): Stndwl'rslnj.l 111117-18110, 
SAE (M) - 22(\ (v, nr.) : Stlldsverslng 11199. 11){)(I. 
DE RO(), U. : Over Eeklose ~'n lIIuk'n' Bidpn'ntjcs, D~' Eik,jg,.~ - 19711. nr .. ~, p, IM, 
B,M. : IKK:'i-Il)()(J, 

I: 11)()()-1911. 
2: 11- 0 Lede. 17 nuguMus IH64. I,V. (luslll\'~' EUj.lcnc en MUl'in ('nlhnflllu ,'nlll\clle. 

c - x St.-Niklnns, 24 lIpril I HIJ:'i 1II~·t Idll Mnriu Oisll'l1ll KI'.PPENS, 0 SI.· NI"'lIlI', 17 AI,"I Il\75. 
d.v, : ViIlIl Fl1Illcies ell Ilonorinn L~'onill ('II\tll\e, 
d - Murwl 0 Ihlrl'lhd.c IK9?; Ju/dO 1II1I'\.'Ihd.t' UNit; SU/IIII1\1I 0 Ed.h, 11)(11; AIIIII'\." " h:I..I,' 
11)(J4; Mllrill 0 El'I..Jo II/()~: Aj.l1l1'11I ~ HeklIl 1Q(1(l: ){ohn'\'ht "lickl" 1\110, 

.l: (klll 1(, o).,lolwl' I KI/.l 



4: 1900: Kerkstraat. 25. 
1910 : Statiestraat. 52. 

5: SAE. BS (M) - Telling: 1890; 1900; 1910. 
Weekblad Gazette van EecIoo van I febr. 1903; 4 mei 19 I 3. 
B.M.: 1901-191 I. 

HAEMERS. Achiel Joseph 

I: 1901-1930. 
"). a - 0 Lede. 18 maart 1874. z.v. Hippoliet Charles en Maria Joanna Annaert. 

b - t Eeklo, 27 januari 1930. 
c - x Oostakker. 5 augustus 1902 met Alice Maria Comelia FRANCOIS, 0 Oostakker 29 maart 
1880. d.v. : Livin Ed~ard en Nathalie Hulsaert. t Eeklo, 2 december 1966. 
d - Het gezin telde 8 kinderen geboren te Eeklo: Edelina 0 I 903; Hedwig 0 I 904; Alfons 0 I 906; 
Alex 01908; Romaan 01909; Edith 01914; Carlos 01916; Paul 01917. 

3: Gent, 22 juli 190 I. 
4: 1901: TieItsesteenweg, 3. 

1902 : Patersstraat, 38. 
1930 : Patersstraat, 38. 

5: SAE (M) - 226 (v. nr.): Stadsverslag 1902-1903; 1912-1913; 1916-1917. 
SAE (M) - 227 (v. nr.): Stadsverslag 1922-1923. 
SAE.BS (Ml - Telling: 1900; 1910; 1920; 1962-82. 
B.M.: 1902-1930. 
Weekblad De EecIoonaar van 2 febr. 1930. 
Archief Meetjesland Cultuurleven, V.V.V.-Eeklo. Verslagboek van de Maatschappij voor 
onderlinge bijstand "De Werkmansvrienden" 1911-1914. 
Or. ELAUT, L. : Dokter Haemers en mijn Windpokken, in "Eikels worden Bomen". 
Driemaandelijks tijdschrift, orgaan van de Oud-leerlingenbond en de oudervereniging van het 
Sint-Vincentiuscollege, 1955, nr. I, p. 7-1 I. 

VAN KERCKVOORDE. Petrus Louis 

I: 1905-1946. 
2: a - 0 Waarschoot, 11 november 1879. z.V. : Pieter Frans en Rosalie de Grauwe. 

b - t Watervliet. 27 maart 1946. 
c - ongehuwd. 

3: Leuven, 22 juli 1905. 
4: 1905: Groote Markt, 49. 

1914: Groote Markt, 107. 
1930 : Brugsche Straat, 15. 
1946 : Kon. Albertstraat, 15. 

5: SAE (M) - 225 (v. nr.): Stadsverslag 1912-1913. 
SAE (M) - 227 (v. nr.): Stadsverslag 1938-1939. 
SAE.BS (M) - Telling: 1900; 1910; 1920; 1930. 
BM: 1906-1943. 
LAMPAERT, L. : De Geschiedenis van Eeklo o.c. p. 325. 
Weekblad De Eecloonaar van 7 april 1946; 31 april 1946. 
E. DE SMET, De H. Hartkliniek te Eeklo, 1837-1987. Appeltjes van het Meetjesland,jg. 37-
1986. pp. 185-248. 
L. DE LlLLE, Or. Louis Van Kerckvoorde. Annalen van het Noorden2,jg. 12, nr. 1,1987, 
pp. 16-22. 

HAMERLYNCK. Cyriel Seraphin Joseph 

I: 1907-1949. 
2: a - 0 Eeklo, 5 maart 1881. z. v. : I vo en Florence Commergo. 

b - t Eeklo, 5 april 1949. 
c - ongehuwd. 

3 : Leuven, 23 jul i 1907. 
4: 1900: Groote Markt, 50. 

191 () : Kerkstraat, 24. 
1912: Verkensmarkt, 8; 
1919: Molenstraat, 30. 
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1928 : Groote Markt, 5. 
1949: Markt, 5. 

5: SAE (M) - 226 (v. nr.): Stadsverslag 1912-1913. 
SAE.BS (M) - Telling: 19!X); 1910; 1920; 1930; 1947-61. 
B.M.: 1908-1949. 
Weekblad De Eecloonaar van JO april 1949. 

BURGIIGRAEVE. Alexander Clemenrius 

1: 1912-1913. 
2: a - 0 SI.-Niklaas, 25 december 1864. Z.v.: Carolus en Maria Storms 

b- t Eeklo, 5 januari 1913. 
c - ongehuwd. 

3: Brussel. 14 maart 189 I. 
4: 1912: Groote Markt, 65 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1910. 

B.M. : 1913. 

DAUWE, Gaston, AURust Paul 

1: 1913-1915; 1921-1949. 
2: a - 0 Eeklo, 24 augustus 1886. z. v. : notaris en latere burgemeester Emiel Eduard en Emma 

Rosalia Thomaes. 
b - t Eeklo, 16 april 1949. 
c - x Adegem, 4 augustus 1913 met Hortentia Maria VERSTRYNGHE. 0 Adegcm 12 !>el". 1891; 

d.v. : Charles Louis en Rosalia van Prael. 
d - kinderen allen geboren te Eeklo: Emiel 01914; Maria °1915; Gaston °1932. 

3: Gent, 19 juli 1912. 
4: 1910: Boelaarstraat, 48. 

1930: Boelare, 46. 
1948: Boclare, 42. 

5: SAE (M) - 227 (v. nr.): Stadsverslag 1922-1923. 
SAE (M) - 25 (v. nr.): Gemeenteraad zitting 30 okI. 1913. 
SAE (M) - Telling: 1910; 1920; 1930; 1948-61; 1962-82. 
SAE (M) - Register uittredingen 1902- 1925. 
B.M.: 1914-1915; 1921-1939. 
Weekblad De Eecloonaar van 14 febr. 1932; 20 april I Q49. 
Aesculaap : God der geneeskunde. Attrihulen : een slaf met een slang enlm gekmnl..eld en CC'n 
hond aan zijn voeten, symbool van waak/.aamheid. 

DAUWE, Urhian Artlr",. Marie 

I : 1920- ± 1973. 
2: (I - 0 Eeklo, 13 seplember 1889. '/..V.: Emid Edunerd en El1lllln R\lst\liIl1l111l1\a('~. 

b - t Evergcm, 13 fehruari 1978. 
c - ongehuwd. 

3: Leuven, 13 muur! 1920. 
4: 1920, SlutieMraul, 64. 

1930 : Stulieslrnut, 60. 
1961 : Slutillnsslfllnl, bO. 

5: SAE (M) - 227 (v. nr.): Studsvcrslug 1922-192.'. 
SAE (M) - 25 (v. nr.): Gel1lecl1ll.'rllnd, litting 22uugustus 1921. 
SAE.AS (M) - Telling: II)O(); IQ20: 1930; 1947·1%1; 11)62.191'12. 
B.M.: 1920-1980. 

lIAFORT, Mie/II'I Ida A/II[Ç 

I: 192K-1977. 
2: lt- 0 Mariltkcrke, K juli IX9X. I.V. : JUllnnes Fnllldsl'us en Amelie l'nldl'lll'1II VeNf:l<'lt' 

b - tEeklu, 2 fehruuri 19K2. 
c - x Zulle, 13 oklllhl.'r 1927 l11el F.udul1in Adrinl1l1 ('OORFVITS, .' Zulte, Ilm~u't\l' l\)tl! 

d.v. : ('yrÏl" en Mnrin Iksdll.'eCl1l11c!..l'f. t Eel..lu, 9 juli II)(\~. 
d· Alle !..inden'l1 wenk'u j.lrh\ll'l'n 11.' El'!..lll: Jun °192H; Kun'l °ll)~tl; (Î1l\lche\'\,' "ltl,\I. 
Puul 019,'2; Muriu °11).'1) . 

. l: Lruvrn, 2Cl juni 192Cl. 



4: 1928: Brughsche straat, 20 (Kon. Albertstraat). 
1947-1961-: Kon. Albertstraat, 56. 
1962-1982 : Kon. A1bertstraat. 62. 

5: SAE (M) - 227 (v. nr.): Stadsverslag 1929-1930. 
SAE.BS (M) - Telling: 1920; 1930,1947-1961; 1962-1982. 
Annalen van het Noorden I , jg. 2 nr. 1 - 1977, p. 34. Dr. Michel BafOrl, 50 jaar arts. 
B.M.: 1927-1981. 
Weekblad De Eecloonaar van 5 febr. 1982. 
LAMPAERT L. : Geschiedenis van Eeklo. o.c. p. 436. 
V. BEIRNAERT : Or. Michel Bafort. Annalen van het Noorden 2, jg. 11, nr. 2, 1986, pp. 22-27. 

COPPENS, Jo:efClemens 

1: 1930-1969. 
'}. a - 0 Eeklo, 13 maart 1903. Z.V.: Emiel (kleermaker) en Emma van Daele. 

b - t Eeklo, 19 maart 1969. 
c - x Gent, 3 oktober 1933 met Germana Valeria DE MEYER, 0 Gent 31 januari 1915. 

d.v.: Gerard Camiel en Alice L'Espé. t Eeklo 9 september 1979. 
d - Monique 0 Eeklo 1936. 

3: Gent. 4 oktober 1929. 
4: 1930: Boelare, 158. 

1933: Boelare, 123-125. 
1962-1982: Boelare, 127. 

5: SAE (M) - 227 (v. nr.): Stadsverslag 1930-1931. 
SAE. BS (M) - Telling: 1920; 1930; 1947-61; 1962-82. 
B.M.: 1930-1969. 
Dagblad Het Volk van 17 april 1976. 
Weekblad De Eecloonaar van 16 april 1976. 
L. DE LILLE, Dr. Jozef Coppens. Annalen van het Noorden 2, jg. 11, nr. 3, 1986, pp. 26-37. 

C. TANDARTSEN 

MINNE, Seraphinus 

1: 1852-1885. 
2: a - 0 Eeklo, 4 februari 1806. z. v; : Nicodemus en Francisca Dryoel. 

b- - t Eeklo, 20 januari 1885. 
c - x Eeklo, 13 april 1837 met Virginie Francisca VERBIEST, 0 Eeklo, 23 augustus 1811. 

d.v. : Francies en Francisca Boelens. t Eeklo, 24 januari 1892. 
d - Pieter 0 Eeklo 1841; Maurice 0 Eeklo 1845; Leonard 0 Eeklo 1847; Leonie 0 Eeklo 1849; 
Hector 0 Eeklo 1852; Delphina 0 Eeklo 1838; Marie 0 Eeklo 1839. 

3: Gent, 29 maart 1852. "Tandmeester". 
4: 1856: Boelaerstraete, 465. 

1865 : Merkt, 75. 
1880: Merkt, 31. 

5: SAE.BS (M) - Telling: 1856; 1866; 1880. 
LAMPAERT, L. : Geschiedenis van Eeklo, o.c. p. 285. 
Weekblad De Eecloonaer 4 april 1852. 
DE BOEVER. A: De familie Minne in Eeklo in Liber Amicorum Marie-Louise Vermast. 
V.V.V. Eeklo, 1986, pp. 113-171. 

MINNE, Lermardus Josephus Polycarpus 

I: 1869-1874. 
2: a - 0 Eeklo. S november IS47. z.v. : Seraphinus en Virginie Verbiest. 

b - t Eeklo, 25 oktober I S94. 
c - x Gent, 27 november IS75 met Made GOUTIER. 

3: Gent, 7 oktober 1869. 
4: 1869: Merkt. 75. 
5: SAE.BS (M) - Telling: IS66. 

B.M.: 1875-1890. 

MINNE, Pieler Francies Placide 

I: IX70-187ó. 
2: a - 0 Eeklo. 24 april IS41. z.v. : Seraphinus en Virginie Verbiest. 
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b - t Eeklo, 8 oktober 1876. 
c - x Eeklo, 30 mei I H71 met Catharine Eugcnie LANDWEHR " Schlebu!\h, 24 januar 1845 
(Pruisen); d.V. : Wilhelm en Genrude 8usch. t Eeklo, 12 oktober 1895. 
d - Augusta 0 Eeklo 1872; Jacobu!. 0 Eeklo 1874; Hennan 0 Eeklo 1875. 

3: Gent, 20 april 1870. 
4: 1871: Kerkhof, -. 

I H90 : Groote Merkt, 20. 
5: SAE.BS (M) - Telling: IH56; 1880; lINO. 

CARPENTIER, Mareel Syll'Oin Louis 

I: 1919-1927 (?). 
2: a - 0 Hooglede, 15 september 1889. z.V. : Renatus en Silvie Baen. 
3: Leuven, 19 juli 1920. 
4: 1919: Molenstraat, 78. 

1920 : Molenstraat, 40. 
1927 : Patersstraat, IA. 
1930 : Patersstraat, 5. 
1935: Kon. Albenstraat, 21. 

5: SAE. BS (M) - Telling: 19\0; 1920; 1930; 1948-1961. 
B.M.: 1927. 

D.APOTHEKERS 

SYMOENS, Edouard 

I: IHH4-1934. 
2: a - 0 SI.-Niklaas, 20 maan 1857. z.v.; Judocus en Maria Duvmelind. .. 

b - t Eeklo, 30 juli 1934. . 
c - x IJzendijke, 18 oktober 1886 met Elih1beth Mathilde CALON. 
o IJzendijke, 24 november 1864. 
d - Amold 0 Eeklo 1893; Rodolphe 0 Gent 1895; Marguerite 0 Eeklo 1898. 

3: Gent, 13 oktober 1883. Geneesheer. 
Gent. I mei 1884. Apotheker. 

4: 1884: Merkt, 50. 
1890 : Groole Markt, 64. 
1930: Markt, Hl. 

5: SAE.BS (M) - Telling: 1880; 1890; I'XXI; 1930. 
SAE (M) - 226 (v. nr.): Stmbverslug 1912-191.l 
B.M.: 1885-1934. 

ROEGIERS, Pir",i" JOCII/1/C'S Ml/rir 

I : 1885-19.l4. 
2: a - 0 Eeklo, 30 mei 18h:!. I.V. Karel (gnulIlhlllllldllar) en (kt:l\'ic Ilo\l\·~. 

h - t Eeklo, 12 decemher I «(lol. 
c - x Reckheim, 27 januari 1891 met Ddphina Ju~('philla PITQllEllX, .' Ococl. Itl okh>t1cr 18t1.'i. 

d.v. : Pierrc (pnstmee~ler) ('n Anlle Severyns. t El'kln, ~.\ mei 111.W. 
ti - Alle kindl'!"l'lI wl'rdl'n geburen tl' Eeklo: Anna °\lN2; Allx'l' °189.\; JIN'ph 0\l~~; M;tnl' 
° I H96; (jl'rtrudis 0 19(KJ; Cktuvie "1902; Ju/erinu 0 I 'X)(l. 

3: I-cuvl'n, 26 juli 181014. 
4: 11<9:'i: Stlltie~lruul,9. 

11)1 1): Sinlie~truut, 10. 
A pot hel'k -hcllel'rdl'rs 

Vun Ongevlllle J. 
Bruggl'mlln Juul 
h'rdinnnde A. 
De Ikl'r 0. 
Vanden Ikf!:he \1. 
V l'rlllnsSl'n (lotie I it'Ye 
Verhekn l{uYlllontle 
VYIll'ker Ervl' 
Hnell'll I"ril'dn 
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De Vreese Tania 1960 
Verstraete Magda 1963 
Mabilde Gerard 1964 
De Bruyne Stefaan 1968 

5: SAE.BS (M) - Telling: 1890; 1900; 1910; 1920; 1930; 1947-61. 
SAE (M) - 226 (v. nr.): Stadsverslag 1899-1900. 
SAE (M) - 277 (v. nr.) : Stadsverslag 1922-1923; 1938-1939. 
B.M.: 1885-1934; 1935-1969. 
LAMPAERT, L.: Geschiedenis van Eeklo o.c. p. 257,293,301,334,372,375,378,394,426.431. 
VAN NIEUWENHUYSE, Ann: Firrnin Roegiers (1862-1934) Oef. "Nieuwste Tijden" 

Iste Kan. Geschiedenis, 1982. 
Weekblad De Eecloonaar van 12 juli 1936. 

DE RYCKE. Edmond Modest Joseph 

1: 1901-1958. 
2: a - ° Eeklo, II februari 1878. z.v. : Petrus (winkelier) en Seraphine Yens. 

b - t Eeklo, 25 maart 1958. 
c - x Eeklo, 11 mei 1903 met Leontine Bemardine Seraphine ANDRIES, ° Eeklo, 14 oktober 
1874. d.V. : Seraphien en Rosalia Symoens. t Eeklo, 4 september 1947. 
d - Josepha ° Eeklo 1904 (werd eveneens apothekeres - Gent 1928 - en zou haar vader 
kortstondig bijstaan tot ca. 1930); Julia ° Eeklo 1905; MarcelIa ° Eeklo 1914. 

3: Gent. 16 oktober 1901. 
4: 1901: Boelaarstraat, 12. 

1903: Boelaarstraat, 10. 
1958 : Boelare. 10. 

5: SAE. BS (M) - Telling: 1900; 1910; 1920; 1930; 1947-61. 
SAE (M) - 226 (v. nr.): Stadsverslag 1912-1913. 
B.M.: 1902-1958. 
Weekblad De Eecloonaar 30 maart 1958. 

LEROUX, Paul Hugo Geeraard 

I: 1926-1982. 
2: a - Eeklo. 11 december 1901. Z.V.: Gaston (vrederechter) en Marie Verriest. 

b - t Veurne, I april 1982. 
c - x Waarschoot, 9 april 1929 met Maria Joseph Juliana STANDAERT, ° Waarschoot, 
9 april 1906. d.v. : Arthur en Elodie Welvaert. t Eeklo, 9 januari 1978. 
d - Alle kinderen werden te Eeklo geboren: Jan °1930; Anna °1931; Jozef °1932; 
Godelieve °1934; Raymond °1935; Pieter °1936; Maria °1938; Ludwina °1941; 
Christina °1943; Elisabeth °1946; Paul °1947. 

3: Leuven, 8 juli 1925. 
4: 1926: Groote Markt. 53. 

1982 : Markt. 59. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1920; 1930; 1947-1961; 1962-1982. 

SAE (M) - 227 (v. nr.): Stadsverslag 1929-1930. 
B.M.: 1926-1981. 
Weekblad De Eecloonaar van 9 april 1982. 

E. VROEDVROUWEN 

BAENE, PetronelIa Therese 

I: 1821-1837. 
2: a - 0 Oostkamp, ca. 1764. 

b - t Eeklo, 12 maart 1837. 
c - x met Jacobus KAERELS, 0 Wingene ca. 1761, Z.V.: Bernard en N.N. 

t Eeklo, 24 april 1824 (werkman) 
- xx met Pieter Joannes VAN DE WOEST/JNE. 

3: Gent. 29 mei 1820. 
4: 1824: Meulestraete. 

1837 : Vlamingstraetjen. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1825. 

B.M.: 1821-1837. 
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CABOOTER.lsahelle Clare 

1: 1827 - 1848. 
2: a - 0 Oedelem, december 1769. d.v. : Jo~eph en Dorothé de DoeJder. 

b - t Eeklo, 27 juli 1849. 
c - x met Francies LOOSE. 
d - Francisca 0 Brugge 1799; Isabelle 0 Brugge ca. 1804. 

3: Brugge, 17 augustus 1809. 
4: 1834: Meulestraete, C 16. 

1846 : Kaeistraetjen, 270. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1841; 1846. 

B.M. : 1828-1848. 

MOBELUS. Sophia Comelia (Mohelis) 

1: 1840-1847. 
2: a - 0 St. Kruis (Nl.), 13 januari 1797. d.v.: Bernard en Marie de Boever. 

b - t Eeklo, 13 oktober 1847. 
c - x met Jan Bernard BORGONJON, 0 St.-Laureins ca. 1799. 
d - Felicita 0 St.-Margriete 1824 (vroedvrouw); Francisca 0 St-Jan-in-Eremo 1833; 
Eduard 0 St-Jan-in-Eremo 1839. 

3: Gent, 25 juli 1835. 
4: 1840: Teirlingstraetjen, 325. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1846. 

SAE.BS (M) - Register intredingen 1840. 
B.M.: 1841-1848. 
SAE (M) - IO (v. nr.) : Gemeenteraad, zitting 13 juni 1844. 

BORGONJON. Felicita 

1: 1847-1859. 
2: a - 0 St-Margriete. 29 juli 1824. d.v.: Jan Bernard en Sophia Mobelu.., 

b - t Eeklo. 7 mei 1859. 
c - x Eeklo, 1 maart 1848 met Seraphin Francies MATTHIJS. 0 Eeklo 20 maart 1813. 

z.v.: Antonius en Joanna de Vos. t Eeklo, 7 maart 18n (~hocnmakcrl. 
d - Alle kinderen werden te Eeklo gehoren : Hyppolite °1!~4Q; Augu..~te 01850: Edmund °IR51: 
Virginie 01854; Desiré 01855; Aloise 0 U158. 

3: Gent. 6 augustus 1844. 
4: 1848: Kerkhof. 441. 

1859 : Boelare. 96bis. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1846; 1856; 18M. 

B.M.: 1847 -IH59. 

/JE BLAUWE. Ursula 

I: 1850-1H62. 
2: a - 0 Bas~evelde, 24 april 1825. d.V. : C'ltro1us en D\llllinku Vern1n~t 

b • t Eeklo, 20 maart I H62. 
c - x met Augustin DE BORCHGRAVE, 0 Ecklll.15 april IH14, I..\'. : Eugenc en M:me DIC~ri.:k\. 

t Eekl(l. 3 augu~tus I N51 (tinllllenl1llll). 
- xx met Josephus Jounnes ROUSSERY. 0 BI'lIt1$c. 21 juni IKlH (klccmlaker). 

d· Adclaïde De Bnrchgruve 0 Eeklo IN:'iI; Mllrin Bousscry 0 EeklIl IK54; O(ldcfriedu~" Eekll\ 
1855; Maria 0 Ecklo 1860. 

3: Gent. 12 augustus 1845. 
4: I H56 : Kacislrnet, 241 bis. 
5: SAE.AS (M)· Telling: IH5(1. 

B.M.: IHSO-IH62. 
SAE (M) • 224 (v. nr.) : Stlldwcrslug 18(11·18(\1 
SAE (M)· 4SH (v. nr.): Ontvungcn bril'ven IHSO. 
SAE (M)· 4S6 (v. nr.): 011lvllngcn hrievt'n 1848. . .. 
IIA MER I. YNeK. W. : Ol.'nt'lIlllgisl'lll' Illllel11lc/ing uit lIl' nl1l\':\I1gl'l1l'n IIltgmmd(' I\n('l\\ '''-'<'''"11 
vun het sllldsbestuur van Eeklo ( I H4tl· I K481. Ik Eik. j~. 2 • 11l77, p. ~ 17. 

VAN OE PU7T/:'. Mari,' 1'1/1'1'1'.\.,. 

I: 1862· 11181. 
2: 11. 0 E('klo. 2~ nUl(ustlls 11144. d.V. : Jlllllln('~ (wt'r)..nllll1l \'n Iknumlml' 1)(' "('~,('r. 
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b - t Eeklo, 23 september 1881 . 
c - x Eeklo, 13 augustus 1866 met Karel Bemard DE VISSCHER, 0 Eeklo, 2 juni 1832. 
z.v.. : Jacobus en Anne Van Hyfte. t Eeklo, 3 juni 1883. 
Karel was reeds weduwnaar van Josephine Legiest, waaruit 2 kinderen: Emile 0 Eeklo 1862; 
Cam iel 0 Eeklo 1863. 
d - Emmerence 0 Eeklo 1868; Leonie 0 Eeklo 1879; Henri 0 Eeklo 1872; Aimé 0 Eeklo 1874. 

3: Gent, 1 oktober 1862. 
4: 1856: Kerkstraat, 15. 

1880 : Linnendraaierstraat, 19. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1856; 1880. 

B.S.: 1863-1881. 
SAE (M) - 224 (v. nr.) : Stadsverslag 1872-1873. 

~'AN DE PUTTE, Malhilde 

1: 1872-1905. 
2: a - 0 Eeklo, 26 september 1851. d.v. : Joannes en Bemardine De Keyser. 

b - t Eeklo, I februari 1905. 
c - x Eeklo, 27 maart 1875 met Petrus VAN OVERBERGHE, 0 Eeklo, 19 april 1850. 

z.v. : Ferdinand en Marie Van de Genachte (varkenskoopman). 
Petrus xx Eeklo, 21 januari 1906 met Marie Louise De Smet. 
d - Alfred 0 Eeklo 1876; Marie 0 Eeklo 1878; Philemon 0 Eeklo 1881; Emma 0 Eeklo 1884. 

3: Gent, 4 oktober 1871. 
4: 1880: Princenhofstraat, 45. 

1890: Boelaarstraat, 140. 
1900 : Princenhofstraat, 54. 

5: SAE.BS (M) - Telling: 1880; 1890; 1900. 
SAE (M) - 23 (v. nr.): Gemeenteraad zitting 12 oktober 1881. 
SAE (M) - 24 (v. nr.) : Gemeenteraad zitting 2 maart 1897. 
B.M.: 1873-1905. 

VAN DER DONCK. Marie Amelia 

1: 1897-1922. 
2: a - 0 EIst, 17 februari 1875. d.v. : Charles Louis en Honorina Manssens. 
3: Mechelen, 26 september 1895. 
4: 1897: Molenstraat, 114. 

1900: Zilverstraat, 14. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1890; 1900; 1910. 

SAE (M) - 24 (v. nr.) : Gemeenteraad zitting 4 oktober 1897, 10 april 1897. 
SAE (M) - 25 (v. nr.) : Gemeenteraad zitting 22 juli 1922. 
Weekblad Gazette van Eecioo 28 maart 1897. 

VERBIEST, Virginie 

I: 1902-1950. 
2: a - 0 Mendonk, 3 maart 1879. d.V. : Karel (landman) en Angelina Bauwens. 

b - t Eeklo, 18 april 1956. 
c - x Eeklo, 27 september 1906 met Auguste Seraphin VAN DEN NESTE, 0 Eeklo, 28 mei 1865. 

z. v. : Isidoor en Amelia Thysebaert. t Eeklo, 4 maart 1926. 
d - Amolda 0 Eeklo 1907; Yolanda 0 Eeklo 1909. 

3: Gent, 30 september 1902. 
4: 1902: Molenstraat, 75. 

1936 : Boelare, 128. 
5: SAE.BS (M) - Telling: 1900; 1910; 1920; 1930; 1947-1961. 

SAE (M) - 25 (v. nr.) : Gemeenteraad zitting 22 juli 1920. 
B.M. : 1903-1950. 
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KRONIEK 

1. Het Genootschap tijdens het werkjaar 1990 

A. De voorstelling van het jaarboek nr. 40 

Op zaterdag 10 februari kwamen talrijke leden afgezakt naar de 
Sint-Vincentiuskring te Maldegem-Kleit, n.a.v. de voorsteIling van het jaarboek 
Appeltjes. Op de eerste rij troffen we de bijna voltallige familie De Vos aan. In zijn 
openingswoord blikte de nieuwe voorzitter L. Stockman terug op het afgelopen 
werkjaar, waarin het boegbeeld van de Meetjeslandse heemkunde, Achiel De Vos, 
ons ontviel. Er volgde een kort In Memoriam. Nadien deelde de voorzitter de 
herschikking van de bestuursfuncties mee. 

Voorstelling jaarboek nr. 40 
door Filip Bastiaen, redactiesecretaris. 

Dames en heren, 
Ik voel me wat onwennig, en vermoedelijk ben ik niet alleen met dit gevoel. 
Jarenlang stond hier onze betreurde vriend Achiel De Vos. Wie Appeltjes zei, dacht 
aan Achiel, maar helaas ... 
Ik zal hier niet langer bij stilstaan, dat deed Luc Stockman reeds voor mij, maar af 
en toe kan ik er niet onderuit. U zal me het dan ook niet kwalijk nemen. 
Onwennig ook omdat ik me soms een wat vreemde eend in de bijt voel. Eens te 
meer stel ik vast dat ik een van de jongste aanwezigen ben. Dit stemt tot nadenken. 
Achiel had het met mij af en toe over aflossing, de toekomst. Hij dacht daarbij aan 
het bestuur, maar ook aan de leden? Wie zal het zeggen. Wij zullen in elk geval 
proberen het ledenaantal te doen groeien - de pers is alvast voor vandaag 
uitgenodigd - en uw mondelinge publiciteit kan voor ons een duwtje in de rug 
betekenen. Ook in het Genootschap betekent hoe meer zielen, hoe meer vreugd en ... 
hoe meer middelen. 

Wat nu de eigenlijke voorstelling betreft van het jaarboek nr. 40, wel, ik beschik niet 
over die eruditie en die belezenheid van wijlen Achiel De Vos. Ik zal dan ook niet 
proberen hem na te doen: Achiel is onnavolgbaar. 

Appeltjes telt dit jaar 248 p., met een flink gevarieerde inhoud. We treffen er negen 
effectieve heemkundigefhistorische bijdragen in aan, geschreven door vijf 
professioneel gevormden (waarvan vier historici) en vier Meetjeslandse 
amateur-historici. In totaal komen zeven gemeenten Uil ons Meetjesland aan bod: er 
worden twee bijdragen gewijd aan Kaprijke en de andere behandelde gemeenten -
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één aspect ervan - zijn Eeklo, Poeke, Ursel, Aalter, Scllem en Kluizen. We vinden 
zowel iets over de Middeleeuwen, de Nieuwe en de Nieuw!>le Tijden al .. ook over de 
meest recente geschiedenis. Ook de themata zijn ven.cheiden 
instellingsgeschiedenis. cultuur- en mentaliteitsgeschiedeni!>. bouwge!>Chiedeni~. 

oorlogsgeschiedenis. sociale geschiedenis en familiegeschiedenis. Du .. voor elk wal 
wils. 
Na deze algemene beschouwingen mag de concrete inhoud stilaan aan bod komen. 

Het bestuur draagt het jaarboek nr. 40 op aan wijlen Achiel De Vos. Het vangt dan 
ook aan met een In :vIemoriam Achiel De Vos en wordt gevolgd door Huldiging 
Achiel De Vos. In dit deel worden de toespraken. uitgesproken naar aanleiding van 
de 65ste verjaardag van onze vroegere voorzitter - 9 september 1989 - afgedrukt. Zij 
die bij de overhandiging van het Liher amicorum aanwezig waren. zullen zich nog 
wel die grootse hulde herinneren. alsook de lovende woorden. de rake 
beschrijvingen enz. van prof. dr. W. Prevenier. van onze onder\'oor.liuer Hugo 
Notteboom, van de ondervoorzitter van het Oostvlaamse Verbond \'an de Kringen 
voor Geschiedenis Leo Pée, van de Evergemse hurgemeester Van Parys en tot slot 
het dankwoord van de gevierde zelf. 
De eerste - korte - historische hijdrage is van de hand van onle betreurde vriend. 
i.s.m. zijn opvolger Luc Stockman : Het testament van heer Jacob. medepastoor 
van Kaprijke (1297-1298). Kort na het overlijden van Achiel De Vos merkte LUl' 
Stockman op dat het toch merkwaardig was dat dit posthume artikel een testament 
betreft. Een testament dat iets leert over de pastoor en lijn opvallingen. maar 
uitermate interessant is inzake de dertiende eeuwse kerkelijke organisatie l'n dl' 
verspreiding van de kloosters en hospitalen in de stred, tussen Gent en Brugge. Ol' 
heide versies van het testament zijn, in het Latijn, als hijlage opgenomen. 
De tweede hijdrage is afkomstig van de pas afgestudeenk tuin~lfl'hitl'('l Koen 
IIimpc: SPl'l'ifieke cultuurhistorisdle nspl'l'tl'n nlll Ill't kl.1sh'l'ldomdn P()t·kl'. IhJ 
besteedt daarhij aandacht aan de houward1itel,:turak aSI'll'l'«,'n van hl't k""tl'l'1. mmu 
de meeste Hlll1dm:ht guat naar de tuin en alles crin en l'ITond. D~Hlrhij knll1l'n nÎl'U\\l' 
gegevens aan hot! rond de lijdeteelt - enkl'll' jafl'n ~ckdl'n tx'~l'hfl'n'n lhl\lr A. 
Stroohandts -, handelt hij over lil" moknl'll'drijf. hl't hakhuis. de ijskellkr, h,'\ 
t'Clhurckol enz. II iterrnate hoeÎl.'nd is lil- tlwnrk O\'l'r Ill't dfl'\l'np:llnl\ln. Dit \\ nnil 
trouwens gcïllustrel'Td I11l't over/khtl'lijke kllnrtl'n. Oul.. nll~ "p alllkfl' manil'n'n 
belicht dl' auteur lil' nllturele hO(l~l:nnjunl'tu\lr in lk I ~lk l'l'UW, lknl..l'n \\l' tll:lm 
aan de heplanting V;\I1 lil' tuin ,elf, 
Op I!{ januari IlJ!{lJ gaf Roger Buyd in hl't stndhuis \'an Knprijkc.' l'l'n \\l\lnlr .. dll 
voor het (ic'l/(}oIJdlllp over dit prudlli~ gl'l)()\IW, Zijn arlikl'l is l.'l'n 1'Il'\\l'rk\(' \ I.'rsk 
vun die le/ing, In Ill,t Stadhuis \1111 KIlprijkl'. s)l1ll)()ul l'll hllrt,hl~ 'Uil \'('n 
hul'il'Il<1 nrll'(h.'n sl'lll't,t hij lil' historil'k \'an dit hub, l)()ll\\, n'n al, hl.'n'I'll\'\l\\, .. 
En met de oJlCl'nvolgelllk gehouw!.'n Wllrl'n uul.. \'(.'rsl'hilkndl' 'l'hildt'ri.it'n. «'n 
"juJlilic" vnorstelll'lllk. verhulllkn. 
DL' vÏl'nk hijdrugl' is vemil dl' Illl'l'St olllvlIllgrijkl' l'll \\ l'nl gl',rhn'H'1\ d,\\' .. \lll/(' 
,cl'fl'taris Roger MOl'hll·rl. Ik/l'tl'n duor Illilitnil\' lol-l, .. ,:hil',knis handdl hl.l dllilrlll 
over Ih,t ()() .. I()~s\·lil'j.fnhl "t!rwl tl 11)'\1}· 11)-'7. IIIJ d\'Il" ..111 "I' /iln ~1.'I..I.',,,k (,Il 



gedetailleerde manier. De grondigheid van zijn studie mag blijken uit de 
geconsulteerde bronnen en de zeer talrijk geraadpleegde werken, zelfs van Italiaanse 
makelij. Het artikel is overvloedig geïllustreerd met prachtig en uniek fotomateriaal. 
In een volgende bijdrage heeft historicus Peter Stabel het over Misdaad en 
misdadiger in een kleine Vlaamse stad gedurende de late Middeleeuwen (Eeklo 
14de-ISde eeuw), een kort, doch zeer degelijk artikel. De studie van de 
misdadigheid is meestal niet eenvoudig en doorgaans ook minder sensationeel dan 
de bestraffing ervan. De auteur gaat kort in op de bronnen en de rechtspleging. 
Inzake de criminaliteit zelf concludeert hij dat deze onderhevig was aan 
golfbewegingen. Hij onderkent tevens duidelijk financiële belangen van de 
bestraffers bij de bestraffing. 
In een korte bijdrage heeft Luc Stockman het over Het domein van de heer van de 
Woestijne in de eerste helft van de 16de eeuw. Het hierin behandelde, recent 
gevonden document verschaft nieuwe gegevens over het domein Woestijne : meer 
bepaald over het verdwenen kasteel, een amman van Woestijne te Knesselare en 
over het bestaan van een watermolen. 
Op de volgende bladzijden handelt Filip Bastiaen over De familie Bastiaen te 
Bellem, met als verduidelijkende ondertitel Die kleyne luyden ... Aan de hand van 
dit eerste voorbeeld wil ik uiteenzetten hoe familiegeschiedenis volwaardig kan 
worden. Van deze kleine, uitgestorven familietak bespreek ik het demografisch en 
sociaal-economisch leven om tot het besluit te komen dat we over de anonieme 
massa ook een zeer concrete en boeiende geschiedenis kunnen schrijven. 
Wilfried Steeghers brengt gewoontegetrouw een kort genealogisch stukje, ditmaal 
een Levensschets van Karel Bogaerd 0834-1906). 
Tot slot van de historische bijdragen verschijnt een artikel van K.G. Van Acker : 
Een jachtparij met rivalen, intriges en gevolgen (1140). De auteur besteedt hierbij 
aandacht aan de ondertekenaars van twee oorkonden - bevestigen de schenking van 
grond die het ontstaan van Kluizen tot gevolg had - tijdens een jachtparij. De akten 
doen heel wat vragen rijzen. 
Aansluitend erbij volgt een sprokkel over Aalschoot. 
Traditioneel wordt het jaarboek afgesloten met het interne leven van ons 
Genootschap. De onderdelen zijn al even traditioneel : het verslag over de 
voorstelling van het jaarboek nr. 39, het bibliotheeknieuws 1988, enkele bouwstenen 
voor een historiek van het Heemkundig Genootschap en tenslotte de kroniek met 
verslagen over voordrachten en talrijke boekbesprekingen. 

Om te besluiten wil ik vermelden dat we sedert vorig jaar streven naar een frissere, 
meer levendige presentatie van ons jaarboek, kortom naar een produkt met klasse, 
zowel inhoudelijk als visueel. Dit vergt discipline van onzentwege. Maar ook 
drukkerij Van Hoestenberghe, uit Maldegem, werkt hieraan flink mee. In naam van 
het bestuur wil ik deze mensen - weliswaar niet aanwezig - bedanken voor het 
verzorgde zetwerk. 

Na de voorstelling wees Luc Stockman op het verschijnen in de loop van 1990 van 
twee dorpsmonografieën, met name Waarschoot en Eeklo. Het eerste werk is van de 
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hand van wijlen Achiel De Vos, na wiens overlijden zijn dochter Lieve, teven~ het 

nieuwe bestuurslid van het Genootschap, de correctie voor haar rekening nam. Aan 
de Geschiedenis van Eeklo werken meerdere bestuursleden mee. 

Als vijfde punt op de agenda stond de voorstelling van de "Malde/{emst' en Sentse 
topoI/iemen van voor 1600" door prof. dr. J. Taeldeman. die dit in :ijn Kleit opnieuw 

met brio en op zijn gekende, humoristische manier deed. Volgend op zijn gesmaakte 

uiteenzetting - aan het bord - deelde de voorzitter het oprichten van de Stiel,ti,,/{ 
Achiel De Vos mee. Deze stichting zal in de toekomst de toponiemen uitgeven. Prof. 

Taeldeman aanvaardde het voorzitterschap. 

Tot slot van deze zeer geslaagde activiteit overhandigde Luc Stockman het eerste 

exemplaar van Appeltjes 40 aan Mevrouw Lydie De Vos-De Koninck. waarna een 

kleine receptie door de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem \\erd 

aangeboden. 
F.B. 

B. Voordrachten 

20 maart 1990 - Tijdens de historische speurtocht doorheen de Groene Geweslen op 

26 augustus 1973 hoorde ik op het hof te Reigerlo ons hcstuurslid Alfons Ryserhow 
voor het eerst spreken over de "wrede l1/Oorden \"Cl1I Rccr!lcm", Op II novcmher 

1973 hield hij dan in het Middenstandshuis te Eeklo zijn eerste voordr..\I:ht over de 

"Zaken van lJeernem" voor het Ilcemkundig Genootschap van het t\k't.'tjcshmd. Dit 
was het begin van een ellenlange reeks spreekheurten in geheel Vlaanderen. ja Ielfs 

tot in Den Haag! Ook verschenen drie hoeken vun lijn hand over diClclfdl' I ... ken. 
Op 20 maart 1990 nodigden het Amhadll Maldegem en hl'l lh.'t.·mkundig 

Genootschap Alfons Ryserhove uit om de moorden van Ikemern nog l'Clls uit til' 

doeken Ie doen in de voormalige schouwhurg van til' familÎl' rk' l.ilk Il' Maldegl'lll. 
Hij wist de lachtig opgekomen toehoorders opnÎl'lIw mel'r dun drÎl' uur in de NUl Il' 

houden van de duistere Beernemse geheurtl'nissen, dÎl' Ix'gin )\)l») dlxlr dt.' BRT 

onder de litel "/Je- !loss(,1/ \'1111 !l('crt/cm" in een levenddi~l' fCl'b lulkn \\\,,,kn 
uitgezonden. 

L.S. 

7 jUlli lCJc.;O - Een dertigtal geïl1lcressl'clul'n was in "1>(' \ 'n'('S(' (;/)(/,\' .. 'lp~l·k,ll1ll'n 

om PUlli Van de Woestijne aan Ill't woord IC horl'n o\'er El'kln tijdl'ns dl' l\\l'l'dl' 
Wereldoorlog. Omdat de stof Il' omvangrijk was. hl'!x'rktl' hij Ikh tnllk l'llllah!.lnlli,,' 
cn mcer bepaald over de rol van hl,t \ '.N. \ '. l'n dl' />('\ 'lag, Bakkl'r htmond Rt.·ydlkr 
slichtte in 1l).~3 de Eeklosl' afdl'ling van hl'l V.N.V. 1\1al'\:l'I Ik ""'l'st.' \\(.'1'\1 kid,,'r 
van het gewcsi Mel'ljesland dal vanaf 19Jh Ill't blml "SlOI'''' OW'" 1/('1 ,\I(('(/f'o,d.u"r 

uitgaf. In IlJJH gin~ dl' KUlholÎl'kl' VlaumSl' Volkspartij 0.1.\. ArthIlI' \'~U\ hllhh.id,\.' 
cen verkiezillgsalliantie (liln met hl't V.N.V. Ik lijst K.V.V.-\'.N.\'. "dlllnllk \'\.'III\.'r 
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de overwinning niet en werd in de oppositie gedrongen. De liberaal Lionel Van 
Damme werd toen burgemeester. 
Na de inname van Eeklo door de Duitse troepen op 24 mei 1940 werd Arthur Van 
Zandijcke door de Duitsers als voorlopig burgemeester van Eeklo aangesteld. Einde 
1940 werd Edmond Reychler waarnemend schepen. Het V.N.V. poogde een 
machtsbasis uit te bouwen door de stichting van een Dietse Militie en de 
jeugdbeweging A.V.N.l. en de cultuurvereniging "Volk en Kunst". Intussen kwam 
DeVlag erg op en won steeds maar aan invloed. Zij telde o.m. Marcel De Vreese, 
Eugeen Reychler en Arthur De Meyere onder haar leden. Bijzonder actief was Raf 
Van Hulse, een onderwijzer uit Bentille. Arthur De Meyere wist zelfs schepen te 
worden. Er kwam een afdeling van SS-Vlaanderen te Eeklo tot stand. Arthur Van 
Zandijcke wist zich echter als burgemeester te handhaven. Later werden ook Edgar 
De Letter en Robert De Soeter schepenen, want de voorvechter van het V.N.V., 
Edmond Reychler, overleed op 22 september 1942. De Eeklose afdeling van De Vlag 
telde ca. 100 leden, terwijl de V.N.V.-afdeling er ca. 300 had. 
Paul Van de Woestijne behandelde dit delicaat onderwerp op een serene en 
objectieve wijze en met een grondige kennis van zaken. Onze lezers zullen dit 
ongetwijfeld kunnen beamen na de lectuur van "750 jaar Eeklo", waaraan Paul Van 
de Woestijne zijn medewerking heeft verleend. 

C. De zomeruitstap van Appel~jes 
Bezoek aan ... Neogotisch Eeklo 

L.S. 

Zondag 19 augustus 1990 was het voor alle heemkundigen uit de streek, en van ver 
daarbuiten, verzamelen geblazen in het jarige Eeklo. Het Heemkundig Genootschap 
van het Meetjesland had namelijk zijn jaarlijkse heemkundige uitstap in Eeklo 
gepland en dit naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van de Meetjeslandse 
hoofdstad. 
Receptie op het stadhuis 
Ruim 70 deelnemers verzamelden zich omstreeks 2 uur in de namiddag in het 
beeldig gerestaureerde Eeklose stadhuis waar ze verwelkomd werden door voorzitter 
Luc Stockman die in het kort het waarom van het bezoek aan Eeklo schetste. Tussen 
de stad en Appeltjes bestaan reeds sedert 1949 nauwe banden : het Heemkundig 
Genootschap werd er gesticht en hield er zijn eerste vergadering, onze betreurde 
voorzitter (die er dit jaar voor het eerst niet bij was) Achiel De Vos was er enkele 
decennia lang stadsarchivaris en nu opnieuw werd een lid van het bestuur van 
Appeltjes, met name Eric De Smet, archivaris van de stad. Voorzitter Stockman 
stelde vervolgens het programma van de namiddag voor dat volledig gewijd zou 
worden aan de neogotiek waarvan Eeklo zowat de hoofstad van België is. De gids 
voor de namiddag was Jean Van Cleven, internationaal expert terzake, die ook de 
mooi geïllustreerde brochure samenstelde welke nu nog te koop is op het 
stadsarchief. Een unieke gids voor een eerder onbekend aspect van Eeklo! Na dit 
alles werden de aanwezigen verwelkomd door de Eeklose magistraat. Woordvoerder 
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schepen Prudent Es zwaaide met het wierookvat in de richting van alle Eeklose 
heemkundigen en historici die verenigd waren in het Heemkundig Genool~hap en 
reeds heel wat Eeklose realisaties op hun actief hadden. Binnenkort ve~hijnt de 
parel aan de kroon van jaren opzoekingswerk. namelijk het magistrdle boek over de 
Geschiedenis van Eeklo. ruim 700 pagina's dik. Zonder het Heemkundig 
Genootschap was dit boek er zeker niet gekomen. Het wa<; ondertussen wel wat 
warm geworden in de raadszaal zodat velen een zucht(je) van verlichting slaakten 
toen de schepen de receptie aankondigde. receptie die zoals steeds zeer verzorgd 
was ... en een beetje uitliep. 
We mogen hier niet vergeten schrijven dat burgemeester Ronny De Waele niet 
aanwezig kon zijn, want "Ook hurgemeesters gaan wel eens op ,'er/of'. aldus nog de 
schepen. 
Kapel van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (H. Hartkliniek) 
Jean Van Cleven leidde vervolgens de neogotische namiddag in. We gaan er hier 
niet dieper op in want alles staat klaar en duidelijk beschreven in de brochure die we 
niet genoeg kunnen aanraden. 
Toen het selecte gezelschap zich naar buiten begaf was het flink beginnen regenen 
zodat iedereen zich naar de H. Hartkliniek haastte. 
De kapel van de H. Hartkliniek was voor de meeste bezoekers lotaal onbekend zodat 
de verbazing dan ook algemeen was. Onze gids wees de voornaamste 
bijzonderheden aan: het centrale beeld van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, hel 
merkwaardige plafond en de schilderijen achteraan. Een en ander was wel wat 
zwartgerookt door het jarenlange branden van kolenkachels, desalniettemin gaf de 
kapel een zeer nette aanblik. Het onderhoud ervan moel overigens geen sinl"Cure 
zijn. Ridder Stroo en zijn vrienden halen nu nog eer van hun werk! 
De Paterskerk 
Het was ondertussen nog wat meer glllln regenen zodat iedereen zich in leven 
haastcn naar de Paterskerk repte. Sommigen meenden zelfs nict te mtX'h:n luislt.'ren 
naar de uitleg die de Ileer Van Cleven hij het horsthl'e1d van Riddt.'r SIT\lO wrstrd,le 
en bleven droog in de kerk zitten ! Dl' eerste indruk nis mcn lk Palt.'rskl'fk 
binnenkomt is dat men er de neogotiek met alle mudll hc.'l'rt willen uit \'l'rwijdt.'ren. 
De mceste bezoekers vonden de huidige koorsc.·hilderijl'n maar niks in vC'l)!c1ijking 
met de originele (die men dan nog ulkc.'n munr kan Ijen op t.'t.'n foto). Jean VUil 
Cleven wees cr ons echter op dat cr nog hl'c.'1 wal wnankvols WilS oVl'rgl'hkvC'n, 
vooral dan van het oorspronkelijke meuhilair. Ve.'c.'1 daarvan was van dl' hand van 
Karel Smitz. beeldhouwer-kunstenaar, ilmhadltsman l'C.'rstl' klas l'n uit\'inlkr \:Ul dl' 
beeldhollwmachine. I lopc.' lijk hlijft dc.' Palcrskerk - l'C.'n hl'grip in El'kln - van wnkn' 
neogotische l'lC'eldenslorl11c.'rij gespaard! 
Sint-Vinn'ntiuskt-rk 
In dc Sint-Vincentillskerk wc.'rth.'n wc.' opgl'wm:hl door ondl''l)l\slll(lr Fn.'ddy Van ,kn 
Abeele die tcvreden was nog el'ns tl' klllllll'n pruh.'n ml" l'nkdl' IWlll Ix'kl'lllk 
Adegemnnrcn . .lean Van CkVl'n WilS omk'rlussl'n nis l'l'n \"tllkl'nt mis\kpn.'lhk:Ult 
op de kansel gekropen 0111 wals in dt.' pn.'l'lllll'Ïlinin.' lijd, =(1" \'lll~l'lin~l'll vun dm", 
loc Il' spreken. OlHic.'rpastoor Van tkn Aht.'l'k' lal ij\'l'ri~ Il' 1I11ll'I\'n \\ al ,k l'\Il{'f1 
over lijll kerk Vl'rteldl', Er 1111 ilHknlllllll "l'll tijd kllnll'1l dnt pmklbdl nkmllllli 'h'~ 



in staat zal zijn de rijke symboliek van de neogotiek te vertalen naar de gewone man. 
We vragen ons zelfs af of de 19de eeuwse gelovige wél op de hoogte was van al die 
symboliek ! De Sint-Vincentiuskerk is zonder overdrijven een van de mooiste 
voorbeelden van een neogotisch kerkgebouw. Na de restauratie van het interieur is 
ze een parel geworden. Zelfs onze gids vond de restauratie geslaagd en dat wil wat 
zeggen ! Enkel het koor moet nog worden gerestaureerd, eens dat achter de rug zal 
Eeklo een der mooiste kerken van het land bezitten. De Eeklonaren onder het 
gezelschap liepen er dan ook heel fier bij. Mijnheer Van Cleven wees op het 
glasraam van Sint-Jan op Patrnos dat hij een hoogtepunt in de neogotische 
brandglaskunst noemde. En kijk, net toen hij dat zei brak de zon door de grijze 
wolken waardoor de kleurenpracht van het werkelijk schitterende glasraam nog 
meer werd geaccentueerd. Niemand zal het ons ten kwade duiden dat we hier niet 
uitwijden over de tientallen andere kunstschatten die in de Sint-Vincentiuskerk te 
bewonderen zijn. Men moet maar eens ter plaatse gaan kijken! 
Paul Van de Woestyne had ook nog een interessant detail ontdekt, namelijk een 
bierflesje dat hoog en droog boven de eerste pilaar links stond. "Neen, de 
restaurateurs waren het niet vergeten", aldus onderpastoor Van den Abeele, "het 
was gewoon een flesje wam·in de formules zaten met de samensteWng van de velf! 
Zo hoeven ze bij een volgende restauratie niet alles weer opnieuw te gaan 
opzoeken!" Het flesje zal er nog lang staan! 
Na dit bezoek trok het gezelschap een heel andere Eeklose kapel binnen, namelijk 
De Vreese Gods waar de dames hun hart ophaalden aan een geurige kop koffie en de 
heren aan een bolleken. 
Congregatiekapel O.L.-Vrouw-ten-Doorn 
Velen onder het gezelschap hadden in het O.L.-Vrouw-ten-Doorninstituut school 
gelopen of hadden menigvuldige bezoeken aan een tante 110nneke afgelegd, maar 
wisten toch niets af van het bestaan van die congregatiekapel ! De Zusters waren dan 
ook niet weinig fier om ons dit neogotische juweeltje te laten bewonderen. Ook 
directeur Paul Heysse stond er zeer tevreden bij en men voelde dat hier het 
neogotische hart van Jean Van Cl even klopte. Immers, dank zij hem en dank zij de 
medewerking van de Zusters en van directeur Heysse kon de kapel in haar 
oorspronkelijke staat gerestaureerd worden. Er werd slechts een klein tipje van de 
restauratiesluier opgelicht : het moet een minutieus werk zijn geweest waarvoor 
zelfs nieuwe technieken werden uitgedacht, een knap staaltje herstellingswerk 
waaraan soms heroïsche discussies voorafgingen, maar dat gezien mag worden. Het 
moet én voor de celebrant én voor de Zusters een feest zijn om hier eucharistie te 
kunnen vieren. Jammer is wel dat dit kunstwerk slechts in beperkte kring bekend is. 
Kapel van Sint-Jan Baptist (Psychiatrische instelling) 
Een praktisch voltallige groep begaf zich vervolgens naar het psychiatrisch instituut 
waar directeur Jan Willems iedereen verwelkomde. De smaakvolle inrichting van 
het instituut viel op : prachtige overgordijnen, design, zetels en ... nergens een sto(je 
te bespeuren ! 
De kapel, gebouwd toen de neogotiek reeds over zijn hoogtepunt heen was, hood 
een frisse aanblik. Alhoewel de muurschilderingen reeds herhaaldelijk o/lder ha/lde/l 
werden genomen ging er eigenlijk weinig van het oorspronkelijke interieur verloren. 
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Zelfs werd de oorspronkelijke vloer nog bewaard. Naar aanleiding van dit bezoek 
had onze gids. samen met directeur Willems. het gebouw door.lOcht op ?.Dek naar de 
verdwenen godslamp. Ongelooflijk maar waar: ze lag ergen .. ingepakt op een 
zolder, klaar om opnieuw te worden opgehangen. Mijnheer Willems l..al dan ook niet 
nalaten het pronkstuk van de kapel opnieuw zijn rechtmatige plaats te geven. In de 
kapel staat een beeld van Notre Dame de Pellevoisin. Niemand kende of wist iel .. 
meer over die lievevrouw. Misschien kan een van de lezers dit raadsel helpen 
oplossen! 
Mijnheer Willems bood zijn bezoekers. zoals het een goed ga .. theer past. dan nog 
een receptie aan. Luc Stockman meende dat het om die reden was dat het hele 
gezelschap de volledige tocht had meegemaakt! 
Tenslotte 
Het is een namiddag geworden waarbij de deelnemers konden genieten van enkele 
fijne neogotische oogstappeltjes. De heer Van Cleven ontpopte zich als een ervaren 
en erudiete gids. Niet verwonderlijk. want hij is reeds neogotieker van in zijn 
jeugdjaren. Van toen hij nog op het college zat had de microbe van verzamelen en 
conserveren van neogotische voorwerpen en boeken hem te pakken. Jaren geleden 
reeds protesteerde hij bij een bepaalde kerkfabriek omwille van de vernietiging van 
het neogotische interieur van hun kerk. vandaag krijgt de vroegere protestant 
opdracht diezelfde kerk te restaureren ! Hij werkt mee aan vele internationale 
tijdschriften. is de motor achter de stichting Bethunianum. laat neogotisch 
behangpapier drukken in Londen. enz. enz. 
Naast de gids verdienen zowel het stadsbestuur als de heer \Villems l"en pluimpje 
voor de gulle ontvangst. En last but not least dienen de Zusters van de verschillende 
kloosterorden en onderpastoor Van den Abeele zeker te worden bedankt ol1ld:lt zc zo 
vriendelijk waren hun gebouwen voor het Heemkundig Genootschap open te stellen. 
Hopelijk hlijft de Eeklose geestelijkheid en de Zusters verder zorg dr.lgen voor hun 
merkwaardige kunsthistorisch bezit. 
Een dertigtal deelnemers besloot de dug met een diner in Dt.. Vreest.' Gods waar. 
zoals het heemkundigen pust. straffe hel'l11kundige en anden' wrhalen wenten 
opgedist. En ... volgend jaar zitten wc hl/ircl/ dt' H'adcl .' 

11 ugo Nottd"ll)(llll 

De hrochure Neogotisch Eeklo (72 hlz.) waarin alle neogotisdll.' gl'1"llluwt.'n "all 
Eeklo worden hcschn.'vcll is tI.' verkrijgen hij : 
Notteboom Waltcr. Noordstraat Il)6. Maldegem 
Nottehoom llugo. Prins Bomkwijnlann 9B, Alkgem 
Stadsarchief Eeklo. Markt. Eeklo 
of door overschrijving van :WO fr. op fl'kl'ning 290·041 Ul).~-J1 van ".1. w. Aml",,:ht 
Maldegem. 

/). Eclmond TiC'lcman 

Op l) april 19l)O hield Rogl'l' Pm'll11l1n in hl't H.R.T,·pr\l~nl11\ll\a "OliJf· \ 1./1111/.\(, 

Chrol/yd:c" de volgl'ndl' kling, 
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''\!orige week, op I april 1990, was het precies 88 jaar geleden dat in het kleine 
polderdOip Waterland-Oudeman een zoontje gehoren werd in het gezin van de 
burgemeester. De boreling kreeg de naam Edmond Tieleman en zou als kind van een 
polderboer zijn leven lang gefascineerd blijven door de wijdse landschappen, de 
mooie kreken en de boeiende geschiedenis van zijn gehoortestreek. 
Na zijn humaniorastudies aan het College van Eeklo trok hij naar Leuven en nadien 
naar Gent om er Germaanse filologie te studeren. Als jonge leraar lG1'am hij terecht 
in lIet atheneum van het Waalse Ath, waar 15 jaar voordien ook jozef Goossenaerts 
leraar was geweest. 
In 1935 was "Mon" Tieleman één van de stichtende leden van de "Vereniging voor 
Wetenschap" en infebruari 1939 schreef hij als eerste een uitvoerige bijdrage over 
het beoefenen van de heemkunde in het tijdschrift "Wetenschap in Vlaanderen". 
Misschien is Edmond Tie/eman niet de "veelschrijver" geweest die altijd en overal 
aan bod wenste te komen - hij was er te stil en te bescheiden voor - maar zijn ideeën 
over het beoefenen van de lokale geschiedenis en het slopen van muurtjes tussen de 
verschillende historische disciplines zijn vandaag nog even actueel als 50 jaar 
geleden. Zelfs zijn pleidooi voor het propageren van de heemkunde via het 
hasisondelwijs mogen we in 1990 nog als brandend actueel heschouwen. Eclmond 
Tieleman schreef in 1939 : "De onderl-vijskrachten zijn er niet op voorbereid, want 
niet voor opgeleid. De heemkundige heweging kan en moet daaraan tegemoet komen 
en het lijkt me een plicht van alle sociaal voelende intellectuelen daaraan mee te 
helpen". 
Edmond Tieleman schreef deze gedachte neer in zijn woning in Ekeren, toen hij het 
atheneum van Ath geruild had voor het Koninklijk Atheneum van AnlVt'erpen. Hzi 
moet zich als geboren heemkundige wel erg "ontheemd" hebhen gevoeld in Ath, en 
later in Ekeren, »'ant in de jaren veertig vroeg hij zijn overplaatsing naar het 
Koninklijk Atheneum in Gent om dichter hij "zijn" Meetjesland te zijn. In 1946 
stichtte hij er de eerste heemkundige kring en zorgde hij voor de uitgave van 
"Appeltjes van het Meetjesland", een jaarhoek dat nu nog steeds gretig gelezen 
wordt door alle belangstellenden uit de streek. 
Zowel in het Gentse Rijksarchief als in het stadsarchief was hij een onvermoeibare 
zoeker naar het verleden van zijn geboortestreek. Hij verzamelde veel, maar 
puhliceerde er weinig over : zijn hibliograjïe vermeldt amper 14 bescheiden 
hijdragen. Na de oorlog werd hij ziek en ging hij een lallge en hittere lijdensweg 
tegemoet. Zonder klagen waren zijn gedachten voortdurend hij het vele werk dat 
nog gepland was. Edmond Tieleman overleed in zijn woning in Mariakerke bzi Gent 
op 3 oktober 1951. Hij was slechts 49 jaar toen hij zijn MeeOesland voor altijd 
verliet. Gelukkig stellen we vast dat de door hem gestichte "Appelzies van het 
Meetjesland" nog steeds in vruchtbare boomgaarden blijven groeien". 

Roger Poelman, Sint-Amandsberg 
Redactiesecretairs van het Verbond van de 

Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen 
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2. Bibliotheeknieuws - 19X9 

De bibliotheek van het Genootschap is ondergebracht op het Stad!>archief te Eeklo. 
Markt 34. en voor de leden te raadplegen op woen!>dag van 14 tot 17 uur en op 
zaterdag van 14 tot 17.45 uur. 

Voor een beter begrip van hetgeen in het onderstaande aan de orde komt. lijkt het 
mij zinvol de doelstelling van het Bihliotheeknieuws te herhalen. 

Ons Bih/iotheeknieuws heeft alleen betrekking op die publikatie5. die hel 
Heemkundig Genootschap in de loop van het voorbije jaar mocht ontvangen en die 
dus voor de leden beschikbaar zijn. 
Geschiedkundige publikaties. zelfs regionale. waarop het Genootschap geen 
abonnement heeft of waarmee het geen ruildienst onderhoudt. komen niet in het 
tijdschriftenoverzicht voor. 

Vanaf 1989 groeit de tijdschriftenverzameling eveneens aan door een abonnement 
op de 150 jaar oude "Handelingen \'all het Genootschap mor GeschieJenis". de 
vroegere "Société d'Emulatioll" en door een ruilabonnemenl op "liet UlIlJ mn 
Nevele" en "Teil Mandere". 

A. Tijdschriftello\'er:icht 

In het tijdschriftenoverzicht worden de kringmededelingen. kronicken. juul"\en;;ln~en en 
ruhrieken als \'rCIl1[.1hak en hoekhesprckingen niet opgcnomen. 

A.A.G. HUDHA(iEN 
Afdeling Agrarische Gcschielknis. Lundhouwuniver.-itl'Ït \Vngening{'n. 

Jaarhoek 19/(9. nr. JO. 
AJ. SCHUl1HMAN. Muteriële Cultuur en Uo"l'nsstijl. Een llndl'r/l\t'\.. nuur de I.ud Mr dingen 
op hel Nelk-r1nndsc plnttclund in de 19de l'ClIW : de Zmll\~tn.'ck. Oosl·On.1nmgen. 
Oo~t·Bfllhunt. 

liET I.AND VAN AAI.ST 
Tijdschrift vun de Ikcl1lkundige ven.'niging "lIel Lllnd vlln Aalst". 

Jg. XLI, nr. I, )1)/(9. 
M. COCK. Ilcl vCl'rliR,jnrig juhileulll vun "IIl,t 1.lInd VI\I\ AnisI" . l't'n '·Il'ring. A, (,Al rnUFR. 
De Il\iddl'lc~'uwse dicITl'slen v!ln hl,t Prk~ter I>al'nsplein Il' Anlsl. K,O. \':\N Al'KFR. l'l<' 
rncnsclijk·lInrdrijks\..umli~e l'onfigurillil' V!lll l'~'n Illull' !o1l'1l\{'l'nl~' : \kn.'lhI'\"('. \\' 1. 
BRAEKMAN. "J)isonkrs endl' l'onfusil'n" bij dl' l..l'nll i Spn.X'l'ssic.' Ic A.Ilsl in lf\77, P IHlYS, 
An:hivnrisdw ,'prokkelinp,l'n. (j, VAN B< >CKST:\E1.F. n~· nl'l\lijl'l\ \ ,In hl't I ~Uld ,:\n '\;Ilst ('11 

Ill't IWCClk- hervormingsplnn van JOIl" 11 (17H~I. P. I'R:\FT. Antl\l\·dc.' tC' :\""1 Ul\kns dc.' 
19de eeuw. 



Jg. XLI, nr. 2-3,1989. 
A. GAUTHIER, Enkele laatmiddeleeuwse dierresten uit de Lange Zoutstraat te Aalst. W. DE 
SWAEF en M. PIETERS. Het huis "De Stad van Andwerpen", Lange Zoutstraat-Aalst : 
Enkele archeologische waarnemingen. K.G. VAN ACKER, Het graafschap Biest: Een 
suggestie. K.G. VAN ACKER, De vierschaar van Merelbeke en de ... paardenwijding. W. 
VERLEYEN O.S.B., Dom Gislenus Stevens (1624-1648) monnik van de abdij Aft1igem. 
H.V.I. Het Latijns college te Geraardsbergen. D. BUTA YE s.j., De literaire academie in het 
St-Jozefscollege te Aalst van 1842 tot 1886. H. VAN ISTERDAEL, Bibliografie 1988. 

Jg. XLI, nr ... , 1989. 
D. VAN DE PERRE, Onderzoek naar de echtheid van de schenkingsakte van Denderwindeke 
in het Liber Traditionum van de Gentse Sint-Pietersabdij (941). C. DE VOS, Het roemloze 
einde van de Kartuizerspriorij te Sint-Martens-Lierde. G. VAN BOCKSTAELE, De 
Geraardsbergse Sint-Adriaansabdij. D. VAN DE PERRE, De ijzeren brug van Pollare. 

Jg. XLI, nr. 5-6, 1989. 
RED, In memoriam Achiel De Vos. M. COCK, De ontmoetingsdag 1989 te 
Sint-Martens-Lierde. W. DE SW AEF en M. PIETERS, Archeologische waarnemingen in het 
stadscentrum van Aalst. W. VERLEYEN, De martelaren van de abdij te Aft1igem. E. 
WAUTERS, Inventaris van de roerende bezittingen van het O.-L.-Vrouwhospitaal te Aalst in 
1798. G. VAN BOCKSTAELE, De aanhouding van de familie Blondel in het woelige 
Geraardsbergen (1789-1790). G. VANDE WINKEL, Het oud-stadhuis te Ninove. R. VAN 
DE PERRE, Honderd jaar geleden. Guido Gezelle in onze nationale letterkunde te Ninove. 

HET LAND VAN BEVEREN 

Jg. XXXII, nr. 1, 1989. 
H. COOLS, Bij de illustratie op het omslag van onze 32e jaargang. C. SMET, Meerdonk 
onder Vrasene. A. DE WITTE, Jan Peter van Baurscheit de Jonge en de verbouwingen aan de 
torenkapel te Beveren (l8de eeuw). M. VAN STAPPEN, Op zoek naar Pieter de Dobbelaer, 
wagenmaker te Beveren in de 17de eeuw. G. ASAERT, Beveren in de Antwerpse pers (18). 
H. COOLS, Voor wandelaars en fietsers. 

Jg. XXXII, nr. 2,1989. 
P. VERHEYEN, Krentenborch en Bosdamkasteel. A.-M. LIETAER, 1ge-eeuwse 
verbouwingen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Melsele. G. ASAERT, Beveren in de 
Antwerpse pers (19). 

Jg. XXXII, nr. 3, 1989. 
R. WEEMAES, De Gilde van de Onderlinge Bijstand "Sint-Jacobus", ingericht te Haasdonk 
in 1894. A. DE WITTE, Miskend liefdesleed ? (Beveren, begin 18de eeuw). C. VAN DE 
WIEL, De wilhelmieten, een verdwenen kloosterorde. Enkele archivalia (1491-1791). A.-M. 
LIET AER, Herstellingen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Melsele in de 20e eeuwen 
schilderwerken in de 18e, 1ge en 20e eeuw. 

Jg. XXXII, nr. 4,1989. 
R. WEEMAES, Bestaansmiddelen van de H.-Kruiskerk te Vrasene in de 15de en 16de eeuw. 
H. COOLS, Voor Buitengaats (4). P. VERHEYEN, Zij heten Van Halewijck, maar 't zijn Van 
Goethem'men. B. VAN DER HERTEN, De werking van de Belgische Boerenbond te 
Melsele. 

HEE!\1KU~J)J(a·: KRING BOS EN BEVER VELD 

Jaarboek 1989 - nr. 22. 
E. MAn'HIJS, V. VANDEWEGHE, E. SLOS, I. VANDEWIELE, W. LAUWERS, E. VAN 
WONTERGHEM, Oorlog 1940-1945 in de streek van Beernem. D. VERSTRAETE, Bezoek 
aan Maldegem. J. VLAMYNCK, Uit oude Documenten. D. VERSTRAETE, Kerkelijk leven 
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te Oedelem in 1505. A. RYSERHOVE. IJe oorlog 1914-1918 te Kn~selarc. D. 
VERSTRAETE, Oedelem voor 300 jaar. A. VERMEIRE, In memoriam: Ridder Hubert van 
Outryve d'Ydewalle. J. VLAMYNCK, Herbergen te Becmem (3). A. RYSERHOVE. De 
oorlog 1940-1945 te Knesselare. D. VERSTRAETE. Kerkbouw te Oedelem in 1663. 

EIGEN SCH()O~ EN DE BRABANDER 
Driemaandelijks tijdschrift van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genool-.chap \'an 
V laams- Brabant. 

Jg. LXXII, nr. 1-2-3, 1989. 
E. VAN DE VOORDE, J. VERBESSELT, De Volkstelling van 1783 te Brussel. W. 
BRUMAGNE, Steengroeven rond Sint-Verone-Leefdaal. G. BULTEEL. Evolutie van de 
bevolking te Kraainem. H. VANNOPPEN. Het Kastelendorp Erps-Kwerps. G. RE~SON. 
Pamel volgens de Kadasterkaart van Philips De Deyn van 1658-1659. F. CLAES. Toponymie 
van Webbekom. J. VERBESSELT. De oudste verklaringen van de benaming Bru~<'cl. J. 
VERBESSELT, In Memoriam Bert Van den Broeck. 

Jg. LXXII. nr. 4-5-6. 1989. 
1. VERBESSELT. Van Revolutie tot Concordaat (1787-1801). Verzet en Collaboratie in 
Brabant. K.G. VAN ACKER, Was Zellik ooit bezit van de Sint-Baaf~abdij te Gent? J. VAN 
ACKER. Gravin Beatrijs in het Necrologium van Affligem. J. COOLS. De Haachlse 
voorzaten van Pater Damiaan. H. VANNOPPEN. Het Ka~telendorp Erps-K\\e~. J. 
VERBESSEL T, Gooik tweetalig in 1619-1626. L. LINDEMANS. Aanvullingen bij de 
Genealogie Evenepoel. A.V.H., Van Tornooi tot Paardjesmolen. W. VERLEYEN. 
Necrologium van Affligem. 

Jg. LXXII, nr. 7-8-9,1989. 
J.P. PEETERS, De Middeleeuwse Lakennijverheid in de stad Diest tot omstn>el.s l-WO : 
Organisatie en betekenis. J. VERBESSELT, Van Revolutic tot Concordaat (1187-1801). 
Verzet en Collaboratie in Brabant. G. RENSON, De Gcmeenschappelijke Arnlen en de Beurs 
der Zieken te Halle. A. HUYSENTRUYT, De H. Wivina van Groot-Bijgaarden volgens 
documenten uit de XlIlde eeuw. A. VAN RANSBEEK, Oprichten van BUfgt'rw:Kht te 
H umbcek in 1704. J. LAUWERS, Keizerin Zita van Oostenrijk II jaar lang iIlusten.:
inwoonster van Steenokkerl.eel. W. VERLEYEN, Necrologium van Affligem. W. 
BRlJMAGNE. Het verhaal van Lucia Hendrickx. A.V.H .. Oorlogsfolklon.:-. 

Jg. LXXII. nr. HI-I 1·12. 1989. 
E. SMETS, De Oorlogsuitgllvcn in Huldenberg, Ottenhurg ~'n Sint-Ag:llha-Rlldc (lbtIO-1 ?S(~). 
J. VERBESSELT, Van Revolutie tot Concordaat (17X7-IXOI). Vl'rtct en ~'llllu~'mlle lil 
Brabant. F. VRANCKAERT. Steenhuffel, hakt'nnal van hCI mok'lUlursgcsladll Van Roy. 
GEERTS, E.H. D. Beyens, pastoor te Sinl-Amands van IXJh lot IR5~. L. LINDEMANS. 
Aanvullingen hij de geneulogie Evcllepoel. J. VERBESSELT, Bmhunts\.' "oordell. F. 
CLAES. TOJlonymie van Wehl~kll\1l. 

HUDI{A(iEN TOT DE (;I':S<1I1EIlENIS DER STAl> JlEl:'liZE E:\ \A' HFT 1. \ 'll 
AAN LEIE EN SCIIELI>E· LH • I\)K\) 

K. VAN BO('KSTAL. De "wonk'ndc" tin vun dl' g~'sdlÎ~'dcnis. P. Ill1YS. D~' duhhc.·lc nu",,,1 
te Astene in 1724. M. BOMBEKE. liet Nederlands in 1ll'1 St:llhh~'sluur vnn D\.'II\/(, \:11\:11' ,tc 
laalste jaren van 11l'I oud rl'gime (Ollsl~'nrijl.se N~'\k'r1andl'n) t\'1 in I~J~. II "HOOFr, 
Inwijking en uitwijking IC Dl'ÏII/e. (kogrnnsdl~' spn.'iding e:l. I HOU-l H50. I{ OF n.FI{CQ, 
liet uitgeven vun ~'cn J>~'nllingkohicr. J. !\10N BALl.lIY, I k'l Iwk .. ~'np"x't'" Il'g(,11 "nh'\Ild~ 11(' 

van Rechem Il' Ikin/e in 159\). 11. l\1AES, Vier opslt'lk'n : Lullll'f ha,1 \('Ic." \ ''''f!l'I'I(' .... · 
Toneel Ic Deilli'e in dl' 15e en ICx' Cl'UW. Ikin"l' R,'dl'rijkl'fs l'1\ dl' 1 kr\'onmllll. H"fhllli 11. 
MAES. lkinl.cnuufs in I X.U ,'n hun lx'hlslingl'n. A. CIAFI{1I0l 1T, On .. h'nmlll.1 ('1\ 

gekweisi Dt'in/c nll'i I \)40. I L 1'.1 AES, ('urrigl'ndn (dl' ramilk Ik Hnl'\o.n), 



STt:DIA HISTORICA GANDENSIA 

Uit de seminaries voor Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent. 

273 - H. DE RIDDER-SYMOENS & J.M. FLETCHER (editors), Academic Relations 
between the low Countries and the Britisch Isles 1450-1700. 
P. V ANDERMEERSCH. Some Aspects of the Intellectual Relationschip between 
the Southern Netherlands and England in the Sixteenth and Seventheenth 
Centuries. 
R. FEENSTRA, Scottish-Dutch Legal Relations in the Seventeenth and eighteenth 
Centuries. 
A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, The Edinburgh Connection. William Cullen's 
Students and the Leyden Medical School. 
E.M. BRAEKMAN, Theological Training of Reformed Ministers of the Low 
Countries. 
A. FRANK-VAN WESTRIENEN, 'Een Tourken door het Land'. Dutch Tourists in 
Seventeenth-Century England. 
J.M. FLETCHER & C.A. UPTON, John Drusius of Flanders, Thomas Bodley and 
the Development of Hebrew Studies at Merton College, Oxford. 
C.A. UPTON, 'Speaking Sorrow'. The English University Anthologies of 1587 on 
the Death of Philip Sidney in the Low Countries. 
J.M. FLETCHER & C.A. UPTON, Eating and Drinking in Renaissance Oxford and 
Louvain. A comparison of the food and drink purchased at Merton College and 
Busleyden College in the early sixteenth century. 

274 - W. PREVENIER (ed.), Marriage and Social Mobility in the late Middle Ages. 
Mariage et mobilité sociale au bas moyen-äge. 
M. HOWELL, Marriage, Family and Patriarchy in Douai, 1350-1600. 
R. JACOB, Mobilité sociale et coutumes familiales dans la France du Nord et dans 
les Pays-Bas Méridionaux. 
E. KOCH, Entry into Con vents and the Position on the Marriage Market of Noble 
Women in the late Middle Ages. 
M. GREILSAMMER, Le mariage en Pays Flamand : Un 'Fait social tota!'. 
M. DANNEEL, Orphanhood and Marriage in Fifteenth-Century Ghent. 

DE GA VERSTREKE 

Jaarboek 1989 - nr. 17. 
N. NOLLENS, Barsten in de parochiale eenheidsstructuur van Waregem (1889). N. 
NOLLENS, Nieuwenhove, het Waregemse buitenbeentje (1802-1805). E. WARLOP, De 
jurisdictie over de Plaats van Waregem (1633). R. CASTELAlN, Jan-Baptist Van Rumbeke, 
heer van Oud-Moregem of een middeleeuwse Blauwbaard. C. DESLOOVERE, Verspreiding 
van de familie De Sloovere in de streek van Kortrijk, Oudenaarde en Gent op het einde van de 
16de eeuw. M. DEBROUWERE en E. DUCATTEEUW, Handelgem of het Goed te 
Anzegem, een Bevers De Brabandere-Heem. M. DEBROUWERE en E. DUCATTEEUW, 
Verdwenen hofsteden in Beveren en Desselgem (I). M. DEBROUWERE en E. 
DUCATTEEUW, Van woonsteden en mensen in Desselgem (6) : het Munkenhof. C. 
WAUTERS, Bijdragen tot de geschiedenis van Wereldoorlog IJ. Hel Geheim Leger in het 
zuidoosten van West-Vlaanderen. De missie "Lemur-Toad". Opheffing van de 
wapenopslagplaatsen "Lemur-Toad". Nog over de vliegerhulp in Zuid-Westvlaanderen. F. 
SPELEERS, De vrije vaktekenschool te Anzegem (1921-1949). M. DELMOTTE, 
Verkiezingen, politiek, openbare opinie, klerikalisme en antiklerikalisme te Sint-Eloois-Vijve 
tijdens de jaren J 836- J 895. R. WJTDOUCK, Het reglement van een klokluider te 
Avelgem-1808. G. ALGOET, "De gekruiste ons Heere" aan de KaJkhoevestraat in Waregem. 
R. CASTELAJN, Arent van Dorpe, pastoor van Wortegem en zijn milieu (16de eeuw). M. 
DEBROUWERE en E. DUCA TTEEUW, 1387 : Jan van Beveren een De Leenknecht ? Waar 
trokken de Zelenaars heen. 
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HA~DELlN<a:N DER \1AATSCHAPPI.J VOOR GESCHIEDE'IS E' 
OnHiEIDKUM>E TE GENT, Nieuwe reeks, Deel XLIII, 19~9. 

L. BAUTERS, J. BOURGEOIS, Houtbouw in de prehistorie in de provIflCIe 
Oost-Vlaanderen. M. DE REU, Willibrord in Nederland: een mythe? G. DECLERCQ, 
Nieuwe inzichten over de oorsprong van het Sint-Veerlekapinel in Gent. \1. 
VANDERMAESEN, Artaud Flote, abt van Vézelay en raad .. heer van de graaf van 
Vlaanderen. Triomf en val van een hoveling (1322- 1332). J. DA\1BRUYNE. Conjunctuur. 
stratificatie en koopkracht te Gent tijdens de eerste helft van de 17de eeuw. De economische 
en sociale betekenis van de rente en woningmarkt. T. VERSCHAFFEL. Bcmardu\ de Jonghe 
(1676-1749) en de opstand. De geschiedenis van de Ghendbche Geschiedeni~'-Cn. P. 
LENDERS, Sociale gevoeligheden en veranderende maabchappij te Gent circa 1700. L 
FRANCOIS. Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse (Gent. I 757-Gent. 1826'. J. VAN 
KEYMEULEN. Taalgeografie en geschiedenis. R. DE HERDT, J. V ANNIEUWENHl'YSE. 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988-1989. 

GENTSCHE TYDlNGHEN 
Tweemaandelijks Tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring "Gent". 

Jg. 18, nr. I, 1989. 
Niet aanwezig. 

Jg, 18, nr. 2, 1989. 
L HOSTE. Uithangborden te Gent. X. Inventaire Archéologique-Fiche nr. 11!t Het t"ee<k 
monument Palfyn. F. LELEUX, E. LEVIS, Gentse revolutionaire figuren. Maximilien Jl1SCph 
De Caigny. M. LABYN, Uit de geschiedenis van de Gentse hruggen. R. VAN ELSLA~DE. 
De geschiedenis van de Vyt-Borluutfundatie en het Lam God!'-. E. LEV IS. Van alle madten 
thuis. De Vismarkt. X. Gêntsche pnîot. 

Jg. 18, nr. 3, 1989, 
D. MAES, De bende Van Hoe en Verstuyft. X, Inventairc Archéologiquc-FidlC nr. IO~. 
Beeldje van Krijger. E. LEV IS, Vun alle markten thuis. De aan,!;lppclmilrkl. \1. L-\BYN, Uit 
de geschiedenis van de Gentse hruggen. F. LELElIX, E. LEVIS. Gent~~· re\lllutillnaire 
figuren. Bernani Van Warnheke. L. HOSTE, llithunghlmkn te Gent. E. LE\'1S. 
Zivil-Arheiter Bataljon 4 te Gent. X, Gêntsdle Pr:Îot. 

Jg. 18, nr . .J. 1989. 
L. C'OLLlN, Begrafenis VUil Monseignt.'ur M. D~' Bmglk- (17hh·1 X~ I) in d~' "'I')pte \ an de 
Sint-Baafsknthedraal te Geilt. X, Inventnin.' An.·héolngiqu~'·Fidl~' nr. n~. Ik' lrui:o."'-lI.lg met 
houten hoog van de Sint-Jorisgilde. F. LELEl1X, E. LEVIS, (knt,~, ",'\oluti\)llllln.' liguren. 
RCllier Gregorius Duhosch. L. I lOSTE. l1ithunghon,l~n l~' Geilt. 1>. MAES, De \x'ndl.' \';\1\ 
/Ioc en Versluyrl. M. LABYN, Uil lk gesdli<.'lknis VUil Ik (ÎI.'nt!'-e hmgg~'n. E. LE\'1S, \';lIl 

ullc markten thuis. DI.' Turrmnrkl op de: (inx'ncn Brkl. Ik 1I11\lllllllrlt~'I\, d~' Ih)\lll'lncl, dl.' 
Slro- en II00llmarkt voor de Sint-Nillunske:rk \.'n lil.' Illlutll'i. S. JANSSENS, (tand'l. (tl'nt ... 
DI.' kleine mUil legt er het lijm' vun I X. tiènt!'-dl\.' Pnllll. 

.Jg. 18.nr.5. I I}HI) , 
P. KLUYSKENS, liet prot.'e!'- en de onsdlUld vun Li~'wn Pyll. X. hl\l'ntllÎre 
Arl.·hénlngique-Fichc nr. 214. Ikl Prnalhof van Bb:o.dlOp Trksl. :\1. l.:\BYN, llil ,te
Gesdliedenis vun de (k'ntse Bruggl.'n. D. MAES, Ik Ikndc Van I hx' en \'a,tu~ n. E. LE\'1S, 
Vlln allc Markten Ihuis. I kl (lrool Vle~'shuis l'n dl' Pl'nsl'marll. L 1I0STF, lIithall~""nkll 11.' 
Gelll. F. l.El.ElIX, E. LEV IS, (il'nl!'-~' Rl'Volulil1nllin.' Figm'l.·Il. I~' Ua .. i:o.nllhl.\llh."II. \, 
Gêlllsche "rlint. 

Jg.lH, nr. (J, II)HI). 
1'. K 1.1IY SK ENS, Jllsl'ph· Pil'rn,' Brnl.'I1H. X, I n \'1.'11 I 11 i I" :\n,'lw\,h\~I\I\ll" hdll.' 1\1, ~ 10, 
Minillllll'l'n vun ('llrnl'li, I hll'l'nhnu1. I . I lOSTE, l1ilhnn~h'\I"l'n tI.' 01.'111 F. 1 F\'IS, \';tll alk 



Markten thuis. De oude en de nieuwe Lakenhalle. M. LABYN, Uit de Geschiedenis van de 
Gentse Bruggen. D. MAES. De Bende Van Hoe en Verstuyft. T. DE SMET, Uit "Ghendtsche 
Tydinghen". Waar vind ik de beschrijving en foto's van: D. MAES, De Wonderbare genezing 
van Jacob Clou te Gent. X, Gêntsche Praot. 

HANDELINGEN V AN HET GENOOTSCHAP VOOR GESCHIEDENIS 
Gesticht onder de benamig "Société d'Emulation" te Brugge. 

Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de geschiedenis en oudheden van Vlaanderen. 

Jg. 126, 1-2, 1989. 
M. THIERRY, Het gestrande huwelijksbootje in de 17de eeuw. Aanvragen tot scheiding van 
tafel en bed of tot ongeldigverklaring van het huwelijk, ingediend bij de Brugse officialiteit 
van 1615 tot 1690. M. BOONE, De souverein baljuw van Vlaanderen: breekijzer in het 
conflict tussen stedelijk particularisme en Bourgondische centralisatie. F. BECUWE, Van 
toevluchtshuis tot abdij. Grondinname en bouwgeschiedenis van de voormalige 
St.-Niklaasabdij te Veurne in de 17de eeuw. A. SCHOUTEET, De Brugse drukker Jan van 
den Dale, 1506-1564 of 65. B. JANSSENS DE BISTHOVEN, Inventaris van het archief van 
Désiré de Haerne. 

Jg. 126,3-4, 1989. 
L. DEVLIEGHER. Viering 150 jaar Genootschap, Brugge 25.11.89. P. SOET AERT, Op zoek 
naar het eigen verleden. Historisch onderzoek en historische vereniging in West-Vlaanderen. 
R. VAN EENOO, 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. R.e. VAN 
CAENEGEM, Laudatio. Boekenschouw. 

ONS HEEM 
Tweemaandelijks tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde. 

Jg. 43, nr. 1, 1989. 
J. OL YSLAEGERS, Bij de omslagtekening : papierrolwerk. J.L. MEULEMEESTER, 
Sakramentspanelen in Brugge. W. VERLEYEN, De handbooggilde van Meldert (Aalst). 
OPSTELRAAD, 31ste Landdag van het Verbond voor Heemkunde te 's-Gravenwezel, 10-11 
herfstmaand 1988. RED., Heemtaalsprokkelingen. RED., Molenberichten. J. GERITS, 
Gillis-Gerard Meersman O.P. (1903-1988), tweede voorzitter van het Verbond voor 
Heemkunde. 

Jg. 43, nr. 2,1989. 
Niet aanwezig. 

Jg. 43, nr. 3, 1989. 
F. CLAES, De woorden heem, heemkunde en heemschut. J. PHILIPPEN, Van vestelkens en 
blazoentjes tot "vaentkens van pampier". S. VAN BELLINGEN, Archeologie in Brabant: een 
bilan van het onderzoek tussen 1933 en 1988. 

Jg. 43, nr. 4-5, 1989. 
G. JANSSENS, De benamingen voor de wildstropers in het verleden en in de hedendaagse 
dialecten. H. VANNOPPEN, Het jachtwezen in Brabant onder het Ancien Régime. A. 
STROOBANTS, Jagen en stropen te Dendermonde. F. CLAES, Iets over het vroegere 
jachtbedrijf in de streek van Diest. J. MERTENS, Een en ander over het jachtrecht in het 
drossaardambt Pelt-Grevenbroek in de Moderne Tijden. J. DE VUYST, Blakend minnevier 
bij de jager. W. VAN DER AVERT. Oelegemse stropersverhalen. A. SAUWEN ct), 
Jagersgenot. J. GERITS, Bibliografie over jacht en wildstroperij in Vlaanderen. RED., 
Sprokkelingen rond jacht en wildstroperij. J. GERITS. Henri Delanghe C 1888-1987), zestig 
jaar jachtopziener te Oostduinkerke. 
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Jg. ·13, nr. 6, 1989. 
J.-M. LERMYTE, Het hoogtepunt in het c1erico-liberaal connict : de school .. trijd in de 19dc 
eeuw. J. GERITS, Lambert Oyen, een 17de-eeuwse kok en kunstverzamelaar uit Tes'>Cnderlo. 
A. STROOBANTS, De 18de-eeuwse borstschilden van de Dcndermond'>C "tad .. boden. J. 
GERITS, Het 31ste Meifeest op "Ter Speelbergen" te Beerzei (1989). J. GERITS. 
Gildesprokkelingen. 

Kl"L1TREEL JAARBOEK OOST-VLAA:\DERE:\ 
Kultureel Jaarboek 1988, jg. 42, 195 p. 

Bijdragen ~ieuwe Reeks l\r. 29. 
P. DEVOS, Het KasseIrijhuis te Oudenaarde. Bijdrage tot de geschiedenis van het 
ambtsgebouw van het kasselrijbestuur Oudenaarde, nu O.-L.-Vrouwkollege, Gent. 1989. 167 
p. 

Bijdragen Nieuwe Reeks ~r. 30. 
J. DE WILDE, Van Den Vos Reynaerde Ontsluierd. Met een vertaling van handschrift F door 
R. VAN DAELE, Gent. 1989, 150 p. 

DE LEIEGOl'W 
Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-. Taal- en 
Volkskundig onderzoek in het Kortrijkse. 

Jg. XXXI, afl. 1-2, 1989. 
A. VAN DEN ABEELE, Dc Kortrijkse Vrijmetselaarsloge I'Amitié. 1803 - ± IS.U. 

Jg. XXXI, afl. 3,1989. 
G. GEZELLE, Courtrai ! J. GALLOO. 150 jaar geleden. De spoorlijn Kortrijk-Gent wenl t'Cn 
feit. PH. GHESKIERE, De aanleg van de Kortrijkse stutionswijk 18.H-I!W7. P. 
BONCQUET, De feestelijke opening van de spoorweg Gent-Kortrijk. PH. SA~TY. IX 
Lciegouw 1979- 1 988. Algemene inhoudsopgave en indices. P. DEBRAB.-\~DERE. 
H.-Hartbeelden in de Kortrijkse straten. R. OPSOMER, De Kooigemse hl."c:rlijkheid Ter 
Schcure cn dc Ollderammanic van Kortrijk in de 15de ecuw. F. DEBRABANDERE. rk 
Ahbcsul in Hulstc. IDEM, De familienamen Pollefeys t.."n Polk-fe)"l. 

Jg. XX X I, afl. -', II)M9. 
W.L. BRAECKMAN, Charivari meI schenninkcling en J,.lud'lspd in GlIlk-gcm (1730l. P.J. 
VERSTRAETE, Odiel Spruytle en hel Kortrijksche VolJ,.. Ik!'ochouwingen hij t..'\."n arti"d. P. 
DALED, Noch sla", noch vis. Be~d1Ou~'ingl."n hij e","n GI.""dkhiogmfie, F. 
DEBRABANDERE, Dl' familienaam r .. lonhaliu. F. DEBRABANDERE" HI."I mnduitj",". P. 
DEBRABANDERE, K(lrlrij"sc torenwachters. P. DEBRABANDERE .. Koning LI.'t'pold I ","n 
de ~p()()rweg Genl-Kortrijk. 

IIJSTORI<'A LO\'A!'!IENSIA 
Studie van leden van hel dl'parll'melll Gesd,i~"denis VUil til' KUlholk"l' llni\'l.'~ill'lI 11.' Lt'lI,~"n. 
225 - J. KOEGIERS, Nederlandse vrijheden en Irouw aun hellluis vun ()o~I"'''l1rijk. 

TE!'! \L\NDEIU: 
Hecmkundige periodil'k voor I/egem en omgeving. 

Jg. XXIX, nr. 2, JC)MIJ, Algt'nll'('n nr. H.t. 
X, Ili<;lorÎsc.:hl' geogrnfïsdll' l"n sOt:ink· 1I~Ill'l'tl"n \'1111 lwl ~dl\ld~~'l. 
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Jg. XXIX, nr. 3, 1989, Algemeen nr. 85. 
A. VANDROMME. De dubbele moord aan de Toveresseknok in 1887. A. VANDROMME, 
Bijzondere tekens voor bedelaars. R. WERBROUCK, Emelgem vroeger. R. 
V ANDENBERGHE, De Koninklijke Toneelvereniging "Overwinders in Eendrachtigheydt". 
D. CHARLIER, Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). B. BLOMME, Een nieuw Izegems 
Monument: De Pekker. M. NUYTTENS, Volksbenamingen van Vlaamse munten. 

HEEMKUNDIGE BIJDRAGEN UIT HET MEETJESLAND 
Driemaandelijks heemkundig tijdschrift. 

Jg. 3, nr. 1, 1989. 
J. DE PAEPE, Een pastoor uit het Meetjesland. H. NOTTEBOOM, Een placcardeur aan 't 
werk te Eeklo. P. VAN DE WOESTYNE, Eeklo gedurende de Tweede Wereldoorlog : 
Winterhulp. D. VERSTRAETE, Het sterfhuis van Gillis Van Lantschoot te Kaprijke. A. 
BLONDEEL, Kerkelijk en parochiaal leven te Sint-Laureins. H. NOTTEBOOM, Een molen 
op de Murkel. A. MARTENS, Gebouwde eigendommen te Hansbeke anno 1816. E. DE 
SMET, Ex-Librissen uit het Meetjesland. R. CLAEYS, Zomergemse begijnen in 
Sint-Amandsberg. 

Jg. 3, nr. 2, 1989. 
D. DE SUTTER, Met "triporteur" en hond door 't Meetjesland. R. CLAEYS, Zomergemse 
Napoleonisten. J. DE PAEPE, Mijmeringen over de Meester van Watervliet. H. 
NOTTEBOOM, Sluiten van een herberg te Eeklo. G. DAUWE-P. VAN DE WOESTYNE, 
Villa Dageraad - Hotel Shamon. E. DE SMET-H. NOTTEBOOM, Vaccinatie tegen 
"Kinderpokskens" te Eeklo. 

Jg. 3, nr. 3,1989. 
G. VAN VOOREN, G. DE VOGELAERE, M. MARTENS, Op verkenning door het 
grensgebied Strobrugge, Eede, Middelburg, HeilIe, Sint-Kruis. 

Jg. 3, nr. 4, 1989. 
E. DE SMET, In memoriam Achiel De Vos. H. NOTTEBOOM, Onderwijs in het Meetjesland 
in 1830. H. NOTTEBOOM, De landbouwtelling van 1587 in Oostwinkel. J. DE PAEPE, 
Binding tussen Watervliet en het Kanaal van Suez. J. BLONDEEL, Kerkelijk en parochiaal 
leven te Sint-Laureins. E. VANDEGENACHTE, "Geef maar katoen". J. DOBBELAERE, 
E.H. Francies Van Hootegem uit Lembeke (1856-1906) missionaris in Noord-Amerika. P. 
VAN DE WOESTYNE, Koninklijke Harmonie Amicitia in 1884. R. CLAEYS, Raar, maar 
waar. X, Anti-oorlogslied. W. NOTTEBOOM, Adegemse wagenspelers doen oude 
volksverhalen herleven. J. DE PAEPE, Het Stee van Watervliet. 

HET LAND VAN NE VELE 
Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring. 

Jg. XX, nr. 1, 1989. 
L. NEYT, Gerolfswal en de oude "priesteragie" te Merendree. A. JANSSENS, Industrieel 
erfgoed (IX) : de berdzager in het Land van Nevele. E. HEYSSE, De heerlijkheid Hansbeke 
1234-1315. A. JANSSENS, Een variététheater in openlucht te Nevele in 1888. A. 
JANSSENS, Het Lovaert-orgel van Markegem. R. BUYSSE, Een Lovaert-orgel te Lemberge. 
A. JANSSENS, Cyriel Buysse hield van grappen. A. JANSSENS, Slijtersgrap te Nevele. 

Jg. XX, nr. 2,1989. 
A. JANSSENS, Industrieel erfgoed (X) : stoommelkerij St.-Mauritius te Nevele. 
A.MARTENS. Hel fameuze voetbalseizoen 1947-i94R van V.V. Waterhoens Hansbeke. 
l.G.M. VAN DEN HEUVEL, Een Brugse zwartzuster geboren te Nevele : Mary Rosa 
Goethals (1742-1 R 12). A. BOLLAERT, Een I Rde eeuwse verering van de H. Anna in de kerk 
van Pocsele. A. BOLLAERT, Een overgrootoom in het leger van Napoleon. 1. VAN DE 
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MOORTEL, Openbare veiling in herberg "den Beer" in 1877 te Lotenhullc. A. MARTENS. 
Grafsteden op vreemde kerkhoven vall priesters uit het Land van Nevelc. 

Jg. XX, nr. 3,1989. 
A. JANSSENS, Mensen uit ons heem (I) : Dr. Jur. Juliaan Verplaetse. een grool 
rechtsgeleerde uit Landegem. L. LUYSSAERT, Merendree in de visitatieverslagen van 
Bisschop Antoon Triest. A. MARTENS, Sprekende stenen te Han!>beke. A. BOLLAERT. De 
samenstelling van de Poeselse bevolking in 1835. A. JANSSENS, Het Nevels uitlee!>huisje en 
zijn omroeper. A. MARTENS, Joanna Lamme en Joanna Marlens. donatrices van een 
zilveren ampullenschaal en ampullen aan de kerk van Hansbeke, anno 1745. 

Jg. XX, nr. 4,1989. 
A. STROBBE, Naar aanleiding van 20 jaar voorzitterschap : onder vier ogen mei Jan 
Luysssaert. L. DE RUYCK & K. DE GROOTE, Bibliografie van Jan Luyssaert. A. 
JANSSENS & J. LUYSSAERT, Mensen uit ons heem (11) : Bouwkundige Jozef Van den 
Heuvel. A. BOLLAERT. Sprekende stenen te St.-Martens-Leeme. A. MARTENS. Het 
klooster te Hansbeke. Een verduidelijking. P. ROOSE, Addenda bij de geschiedschrijving 
over de orgelmakers Lovaert. R. VAN ELSLANDE, De verbintenis lussen Obrecht van 
Westkeerke en de kerkmeesters van Nevele inzake het beschilderen van een relik\\ ieka,t in 
1479. J. LUYSSAERT, A. Janssens ontvangt het dokter Jozef Weyns-eremerk. 

DE OOST-OU)HliRG 

Jg. XXVI. 1989. 
M. GYSSELING, De oudste annalen van de Sint-Baafsabdij. R. POELMAN, Misdaad en 
straf in het oude Gent. J.P. ROOSEN, De toeristische mogelijkheden van Sint-Amand!ooberg. 
F. BRUYNEEL, De armenzorg en het hospice te Sint-Amandsberg, Deel 2. A. VERVAET, 
Het burgerlijk godshuis Ghesquière te Lochristi (lX50-1925). M. GYSSELING, De leliesier 
van de burggraven van Gent, heren van Heusden. 

A~NALEN 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en hel Tenement van Inde. 

Jg. XXXVIII - 11)81). 
G. GADEYNE, Viering 900 jaar St.-Hcnncscrypte te Ronse. 1' ... 1. HEYSE. K<llaloog \'an de 
tentoonstelling. F. DE TOLLENAERE, Sint-Hemles te Sul:thurg. E. DE VOS, Dc.' emhlemen 
van het St-Hennesgilde tijdens het Ancien Régime. P. CROMBE, NOlldnpgnlving op dl' 
Square Alhert te Ronse. A. ERVYNCK, Dierenn.'sten uit dl' midddecu\\sl' hinnen~lm.l Ie 
Ronse. Een eerste verkenning op de Square Albel1. r-.1. DEeRlTS, Verkoop vun !ool'hilderijcn 
te Ronse tijdens de eerste helft van de achttiende eeuw. 11. DEPLECHIN·DlISSART, Hl'l 
tweede hospitaal van Ronse, 1913-1%0. G. VAN DE r-.IERCKT, Le Il\flg l'Illvuire lil' la 
gllerre 1914-19IH. Le jou mal de l'umpngnl' d'un des nótres Dllnnt Spien.. IDE~I,_ DI.' 

hondcrdjurigc Ronsese oud-strijders :tijn niet meer, T. BRlIGGEMAN-BOGA(:RT, 
Kwuremont kunstenaarsdorp. IDEM, Kwuremllntse kunstkring KluisllCl)!l'n. G. \'AN 
ROLLEGIIEM. Nicole Van Cnppenolle - une lime ct unt' :trtiste: l'n quète dl' soi-mèml'. G. 
VAN BALBERGIIE. Souvenirs intimes du lemps pass~. 

VLAAMSE STAM 
Tijdschrift voor familil'kllndc . 

.Jg. 25. nr. I, II)XI). 
L. FRANCOIS, Charles Manilius l(;('nt I77H-Gcnt 1 H5.2I, L, I.1NDFMANS. I kt ~~',Ia~'hl \'(\1\ 

lIamme-Addendll & Corrigenda. R. LEENAERTS (tl, 1 kl nut \'I\n dl' hihhll~nlftt' ",,-lr dl' 
gencalllgb,dK' navorsing. F. I>EHRABANI>ERE, Sdll'lhllt'wr t'1l B\I~ 'f\\).!..t.:I.'. W, 
STEHillERS, Ckneulogbdll' sdll'ls vlln dl' fumilk I\k~dnl'h. 
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Jg. 25,nr. 2, 1989. 
W. STEEGHERS, Genealogische gegevens betreffende de familie van dokter Jacobus 
Joannes De Schepper. J. MERTENS, Neerpeltenaars in het buitenland gestorven (1683-1820). 
O. VAN GEEM. Een dodelijk ongeval in de kerk. Familiewapens geregistreerd door het 
Heraldisch College : Wauman, Hendrickx, Bode, Gorus, Styns, Ernon. F. 
DEBRABANDERE, De familie Hurtekant. E. D'HOE, De familie Vlugge uit Dilbeek. J. 
VAN ORMELINGEN, Testamenten en huwelijken uit Berg. E. VAN CASTER, Familie Van 
Buscom. L. LINDEMANS, Het Brussels geslacht van de Straeten. V. MEEUSSEN, Pastoors 
en kapelaans in Zandvliet. . 

Jg. 25, nrs. 3-4, 1989. 
V. ARICKX, Bij het 24ste V.V.F.-Kongres. E. OSSlEUR, De Roeselaarse geneesheer Joseph 
Ossieur (1819-1897). V. ARICKX, De rechtsgeleerde, notaris en schepen Ferdinand Van der 
Schuere L.VJ. (1597-1654). J. GHYSSAERT, Westvlamingen naar het Oratorium. Y. 
LAMMERANT, Pelgrims uit het Bisdom Brugge naar Rome (1624-1790). G. 
HOORNAERT, Beroepen- en bevolkingsgevens uit de Volkstelling van Roeselare 1814. G. 
ARBEYDT, Judocus Bonmare, 1669-1732, tribulaties rond het vaderschap. F. 
DEBRABANDERE, De familienaam Loc(c)ufier of Lockefeer. N. BERTRAND, 
Schuttersgilden en genealogie. P. en R. W ASTYN, Hoe volledig zijn de volkstellingen van 
1695, J. GODDEERIS, Toen in Roeselare nog 68 gezinnen woonden. W. DEVOLDERE, De 
familie Quequin in West-Vlaaderen. E. SEYNAEVE, Jo Sono, de veldwachter van Iseghem. 
J. GHUSSAERT, "Sint-Juliaan-der-Vlamingen" te Rome. P. DONCHE, De familie Donche te 
Diksmuide in de 15de tot 18de eeuw. 

Jg. 25,nr. 5, 1989. 
J. DE VRIENDT, Het geslacht Mores. P. en R. WASTYNS, Tyfus en cholera te Aalbeke en 
Lauwe tussen 1840 en 1870. H. SPRANGERS, Nog maar eens "Het geslacht van Hamme". P. 
BRULEZ, De paraplu van de pastoor. W. STEEG HERS, Genealogische nota's betreffende de 
familie van de pastoor van Poeke, Jacobus Goossens. J. POLLEE, Magere Hein liet hen niet 
los ... G. VONCKEN, Testamenten, huwelijkskontrakten en andere akten. P. HUYS, De 
telling van de Kortrijkse poorters in 1530. 

Jg. 25, nr. 6, 1989. 
1. DE VRIENDT, Het geslacht Mores. W. STEEG HERS, Gelegenheidsvondst : Dodelijk 
ongeval in het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te Gent. P. HUYS, Archivalische 
sprokkelingen (Kortemark, 1722 & Oekene, 1737). L. DE ROOVER, Een gefrustreerde rover. 
W. STEEG HERS, Genealogische nota's betreffende de familie van de pastoor van 
Lovendegem, Jacobus Franciscus Abbate. J. BASTIAENSEN, Universiteitsstudenten te 
Leuven uit enkele Noordkempische gemeenten (1485-1569). T.N. SCHELHAAS, De 
Vlaamse familie De Zutter die belandde in Goedereede. D. DE WILDE-KENNIVE, Bauwens 
Clement uit Lokeren, stamvader van de familie Bonce in de Charente-Maritime ! 

Jg. 25, nrs. 7-8,1989. 
L. BORREMANS, De familie Bormans "met de leeuw". G. VAN SCHOENBEEK, 
Pierre-Chrétien De Geyter. Schepper van de Internationale. E. VAN HA VERBEKE, De 
kwartierstaat van Pierre-Chrétien De Geyter. J. DE VRIENDT, Aanvullingen bij de 
kwartieren 16 en 17 van Pierre De Geyter. W. VERLEYEN o.s.b., Dom Godefridus Pontanus 
(t 1623), Prior van Neerwaver. O. WILLEMOT, Enkele bijkomende gegevens over de 
familie van Dokter Jacobus Joannes De Schepper. H. DOUXCHAMPS, Gentse notabelen uit 
1467.1. DE VRIENDT, De familie Deynoot (Deynoodt)-Gentenaars in Amerika en elders. F. 
DEBRABANDERE, CreupelandCt) en Cruy(e)landt. L. LINDEMANS, Compilatie en 
veldwerk in de genealogie. P. BEHETS, Traditionele en symbolische geplogenheden in het 
oude recht. 

.Jg. 25, nr. 9, 1989. 
H. VANNOPPEN, Boedellijsten als bron voor familiekunde. R. DECLERCQ en V. 
KELDERMAN-BAUWENS, Onze kwartierstaat: Roger Dhondt. M. GRYPDONCK, Jules 
en Jrma Dhondt-Dhaenens. J.G. DE BROUWERE, Breaking points. J. MERTENS, De 
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bevolking van Hechtel in 1796.1. DE VRIENDT, Het geslacht More!>. Errata en corrigenda. J. 
DE ROOVER. En nog ... een gefrustreerde Rover. H. SPRANGERS. Nog maar een. .. "Hel 
geslacht van Hamme" (slot). P. HUYS. Letteren van remis!>ie en van pardoene (1615,. H. 
RONSE-DE CRAENE. " 't Is, verdomme, Prudhomm !". H. VANNOPPEN, Kerhloclen aJs 
bron voor familiekunde. W. STEEGHERS, Curiosum uit de parochieregi!>ter... L. CUSTERS, 
Toevallige vondsten. 

Jg. 25, nr. 10. 19X9. 
W. STEEGHERS. Overleden begijntjes en personen van het Groot-Begijnhof SI.-Elisabeth te 
Gent. afkomstig van Lokeren. P. HUYS, Een Deinse Poorterslijst 1500-1526. W. 
STEEGHERS en J. VANNIEUWENHUYSE. De Gent!.e gcc!>telijkheid en de verldaringen 
van onderwerping aan het Regime gedurende de Franse Tijd 1797-IX04. L. FAES. Het 
geslacht Uydens uit Oostmalle. L. VAN ACKER. De afstamming van de familie de Langhe. 
heren van Schiervelde bij Roeselare (l5de-17de eeuw). X. Familiewapens geregislreCrd door 
het Heraldisch College: Vanlandeghem; Ottevaere; Vuylsteke. 

Jg. 25. nrs. 11-12. 19X9. 
E. OSSlEUR. Familie en verwanten van Joseph Louis Ossieur. D. DEWILDE-KE:-';NIVE. 
Een Vlaming tussen sarcofagen. L. GUFFENS. Onze kwartierstaat : Jozef Cleeren. J; 
SERVRANCKX. Onze kwartierstaat Laurent Penninckx. A. DlERICK. 
Gelegenheidsvondsl: Parochieregister Exaerde. B. W ALCKIERS. De wetachtige kamer van 
Vlaanderen. M. SCHAKMAN. Gelegenheidsvondst : Nieuwgeboren kijndl gevonden in stal. 
L. LINDEMANS. Genealogie. wetenschap of welerij ? J. LAPORTE. 19dc eeuwse 
huwelijken te Wange. P. HUYS. Nog "letteren van remissie" (1621). P. HllYS. Oproepen lol 
erfgenamen in oude kranten. 

OOSTVLAAMSE ZANTEN 

Jg. LXIV. nr. I, 19X9. 
V. MEILLANOER. Ziel en doopsel van (on)geboren kinderen. Vier ecu"cn dispuut. F. 
BASTIAEN. Volksdevotie en O.-L.-Vrouw van het Heilig HlIrt. De kapel op PlIU\\e1S00s te 
Bellem. IH87-19H7. L. GOBEYN. De sprookjes van Wilhellll Grimm. 

Jg. LXIV, nr, 2, 19X9. 
L. GELBER. Volkszang. August Beryngier en Alice Van Maldeghelll. W. BRAECK~IAN. 
Luidruchtige publieke afkeuring vun dl" pustoor van Zevergelll in I7JJ. M. DAEM. Hl·t 
Sint-Jacobushuis te Gent. F. CLAUS. Rachel Convenl. Naïeve kun),t. 

Jg. LX I V, nr. J, 19X9, 
J. DAVID. Beeldmateriaal en technieken. R. VAN DER !.INDEN, Pqx'rkol·k. ~1. \':\1'\ DEN 
BOSSCHE. Chokoludevorm-Illakers of "Illoulislen". L. HOSTE. Dl' jl\'ppt'll),peh\ ereld 'lUl 

Gust je -Pierke-De Puydt. 

Jg. LXIV, nr.". 19X9, 
A. BOONE s.j .. Over de logenuamde nal'vill'it VUil Ik volkslit-d(.'fl'f\ In hl'l ;,l~cm(.'(.'nl'n \:ln Ik 

15de en 16de eeuwse Maria-liederen in h(.·1 hijlOlllk'r. t\.l\.. L. TH IJS, Dt.'\'\'tk'pfl·ntcn c.'n 
geloofsbeleving. De rol van til' Anlwl''l)Sl' produktk' uit dl' 17de l'n Ik IStil' l'l'U\\. ~. 
LEIIOUCQ, Dl' murialc hedcvlllirl in de IlJtk el'UW. Datli/c.'lc.'-Oo,tukkcr·Sdlt.'rpt'nhc.'u,d. 
FUllklionele en lijdsgehondl'n aspekh.'n. R. VAN DER LINDEN. In Il1l'l1lllrimll :\1Il('rt 
Rutgccr-Albert van I Ingeland. 

ANNALEN VAN DE KONINKLIJKE Orl>llEJI)Kt 11\»)(;10: KRI'(, , \, HF rl \'\1> 
VAN WAAS 

Jg. I>l'(.'1 n - ,"X", 
A. BEel\.. Iiel middl'lhulIr lundholl\\'11I1lkrwij), VIl\lrl\ltl).!l'n~ in d,' ~tl'I,' ('('U" h\'1 
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Sint-Isidorusinstituut te Sint-Niklaas. 1923-1940. B. DE BRUYNE, De herberg in het Land 
van Waas: bijdrage tot de studie van het herbergwezen op het platteland tijdens de 17de en 
18de eeuw. L. FRANCOIS. Wase notabelen en politieke regimes (eind l8de-begin 19de 
eeuw). D. VAN OVERMEIRE, Bevolking, arbeid en strukturele mutaties in het Land van 
Waas in de 19de eeuw. B. VAN DER HERTEN, Rupelmonde van 1150 tot 1550 : een 
grafelijke enklave in het Land van Waes. l. TROMMELMANS, Milieuvervuiling, een 
aktueel oud zeer: de Zwarte Beek te Sint-Niklaas. K. VAN DER GUCHT, Wase bibliografie 
1987. 

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN 

Jg. 1989 - Nr. 18. 
A.R. BAUWENS, De tweede opstand. Geuzenlandgangen en soldatenfouien in het 
kustgebied van noordwest-Vlaanderen, 1572-1576. 

B. Aanwinsten \.1'erken 

A.l. BARTH. Inventaris van het archief van de gemeente Goes (1851-1919). Goese 
Inventarissen nr. 8, Goes, 1989, p. 60. 
A. DE VOS, Heemkundige Kronieken over Evergem. Verzameld werk verschenen in het 
Weekblad "Het Vrije Noorden" (498 afleveringen), 2 din. 1958-1968, Z.p. 
P. DE VOS, L. ROBIJNS. Beschermde Monumenten, Stadsgezichten en DOipsgezichten in de 
Provincie Oost-Vlaanderen-1988. Overdruk uit Kultureel Jaarboek voor de Provincie 
Oost-Vlaanderen 1988, pp. 145-154. 
P. DEVOS, m.m.v. H. DE MULDER, L. DE PREST, F. RYON, C. VERBAUWEN. 
Bibliografie van de proefschriften over Archeologie, Kunstgeschiedenis en Musikologie aan 
de Belgische Universiteiten (/981 -1985). Uitg. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst 
voor Kulturele aangelegenheden, Kunstpatrimonium, Gent, 1989, 211 p. 
Ph. KINT, Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische onMikkeling van de 
landbouw in Oost-Vlaanderen. 1815-1850. Amsterdam, 1989,459 p. 
F. RONSE, De geschiedenis van Zedelgem en Veldegem. Zedelgem, 1934; 289 p., krt. 
R. STALLAERT, m.m.v. B. HOGENKAMP, Rode Glamour. Bioscoop, Film en 
Socialistische Beweging. Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd nr. 6. Uitgave 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1989, 87 p. 
L. VAN WALLEN BURG, Zeewvse historie in kranteknipsels. Catalogus samengesteld door 
de werkgroep van de Heemkundige Kring Walcheren, Deel 3 : 3a Zeeuwsch-Vlaanderen, 3b 
België West-Vlaanderen, 1989,36 p. 

De bibliothecaris, 
Erik DE SMET 

3. Bouwstenen voor een historiek van het Genootschap (deel X) 

Met de tiende reeks bouwstenen sluiten we de publikatie van de bronnen voor de 
historiek van Ons Genootschap voorlopig af. Deze 4H bouwstenen zullen de 
toekomstige geschiedschrijver van Ons Gel/ootschap heel wat zoek werk besparen en 

aldus zijn taak vergemakkelijken bij het beschrijven van het verleden van onze 
kring. 
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Bouwsteen nr. 43 

Verslag over de tweemaandelijkse werkvergadering van 22 december) 957. 

De zeer geslaagde lezing op zondagnamiddag gehouden door lic. hist. Daniël 

Verstraete, behandelde: "Geteisterde Dorpen in het Noorden van het Meetjesland". 

Deze gekende geschiedenisvorser blijkt nu het werk voort te zetten van de betreurde 

eerste Voorzitter van het Genootschap, dhr. Or. Tieleman. zaliger. die door zijn 

vroegtijdige dood, zijn talrijk studiemateriaal niet kon publiceren. 

Alhoewel de spreker niet uit de streek voortkomt, welke hij behandelde. moet er 

worden opgemerkt dat hij zijn onderwerp volledig beheerst en niet alleen een 

uitgebreid bronnenonderzoek deed, maar zich werkelijk ter plaatse rekenschap gaf 

van wat er bestond en nu nog te vinden is. Hij verraste werkelijk sommige mensen 

die de behandelde dorpen: St.-Margriete, Waterland-Oudeman, St-Jan-in-Eremo en 

St-Laureins, dachten te kennen, met vaststellingen, vooral in verband met de 

vroegere bestaande dorpskerken daarvan en de verdwenen dorpen 

St-Laureins-ten-Blokke, Roeselare, St-Niklaas-in-Vame en de priorij Elmare. 

Aan de hand van een zeer belangrijk feitenmateriaal, werden zijn vooruitzettingen 

gestaafd, en werd de evolutie gevolgd van deze streek. die zo erg werd geteisterd 

door de overstromingen in de XIVe. XVe eeuwen. Deze natuurrampen werkten zeer 

diepgaand in op de struktuur van dit gewest. zodat het vaak zeer moeilijk is een 

rekonstruktie daarvan te doen. 

De aanwezige leden stelden de lezing ten zeerste op prijs en waren akkoord dat van 

de bevindingen van dhr. lic. hist. Verstraete, zal moeten rekening gehouden worden 

bij het navorsen van de geschiedenis van het noorden van Ilt.'1 Meetjesland. 

Deze lezing wordt opgenomen in het He nummer "Appeltjes van het Meetjesland" 

dat zo juist van de pers is gekomen. Dit zeer interessante Hste j<larbl.x.'''- van ht't 

Heemkundig Genootschap van het Meetjeslmltl zul in de loop vun dt' volgendt' 

dagen aan de leden worden toegezonden. Aan alk' bl'langstellendl'n wCle opgelllt'r"-t 

dat dit werk nu een omvang kreeg van niet minder dan 270 bladlijden en volgt'ndt' 

artikels bevat: 

De bevol~ingscvolllties van Evergcm. Lovendegem. Sleidingt'. \\'a;\I-SdH)ot, 

en Zomergem gedurende lil: XVlle en XVIlIe eellWL'n. - A. DL' Vos. 

- Geteisterde dorpen in het Noonkn van IlL't l\1eL'tjesland. - n. Vastml.'tt.'. 

Een beeldenstorm in dc "-er"- van Oostwinh'l op ~J aU~lIstlls 15hh, -
M. Rijckaerl. 



- De stichting van de St-Sebastiaansgilden van Maldegem en Adegem. -
L. Danhieux. 
Krijgsverrichtingen in en om Zuid-Meetjesland tijdens de laatste fase van de 
80-jarige oorlog (1621-1648). - A. De Vos. 

- Over Lembeke en zijn heren. - O. Lippens. 
- Uit het vroegere volksleven. - A. De Vos. 
- St. Maria-Aalter. - A. Verhoustraete. 
- Watervliet. - E.H. English. 

Drie uitslaande kaarten werden aan de tekst toegevoegd ter verduidelijking. 

Dit verslag verscheen in Het Vrij Maldegem, nr. 52, van 29 december 1957. 

Bouwsteen nr. 44 

Voordrachten en uitstap tijdens het werkjaar 1962. 
a) 11 februari 1962 : 'Het Hongerjaar 1566' door A. Wijffels. 
b) 29 april 1962: 'De Brugse pers vóór 1914', door R. Van Eenoo. 
c) 18 juni 1962: 'Zomergem onder de Franse revolutie', door M. Rijckaert. 
d) 5 augustus 1962 : Uitstap naar Aalter onder geleide van Arthur 

Verhoustraete (1). 
e) 9 oktober 1962 : 'Geschiedenis en betekenis van het kloostergoed in 

Elmare', door J. De Wilde (2). 
f) 16 december 1962: 'St-Margriete, een wonderbaar dorp' door D. Verstraete. 

(]) Verslag gepubliceerd in Bouwsteen nr. 33 in AM, nr. 37, 1986, blz. 288-289. 
(2) Verslag gepubliceerd in Bouwsteen nr. 3 in AM, nr. 32, 1981, blz. 253-254. 

Dit jaarprogramma komt uit het Ar. Secret. A.D. 

Bouwsteen nr. 45 

Voordrachten en uitstap tijdens het werkjaar 1963. 

a) 7 april 1963: 'Streekplan voor het Meetjesland' (met projectie van kaarten), 
door J. Van de Veire. 

b) 23 juni 1963: 'Heemkundige schets van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen', 
door A. HooJhorst. 

c) 11 augustus 1963: Bezoek aan Adegem o.l.v. Daniël Verstraete. 
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d) 29 september 1963 : '200 jaar strijd om een zelfstandige parochie te 
Doornzele', door A. De Vos. 

e) 21 december 1963 : 'Benoorden de Gravejansdijk' filmvoorstelling door 
A. Baudts. 

Vermoedelijk greep er in de maanden januari-februari 1963 ook nog een voordracht 
plaats. 

Dit jaarprogramma komt uit het Ar. Secret. A.D. 

Bouwsteen Ilr. 46 

Brief van Or. E. Tieleman aan Or. E. Dhanens. 

Deze brief werd acht dagen na de stichtingsvergadering (3 november 1946) van onze 
kring geschreven en bevat veel bijzonderheden uit die beginperiode. 

Heemk. Kring "Meetjesland" 

Mej. E. Dhanens 
Oudergemse laan 266 
Etterbeek 

Mejuffrouw, 

Sint-Amandsberg, 11 november 1946 

M.i. zou het best zijn nog geen mededelingen, noch in dl.' Mededl'elingen, nod1 in dl' 
weekbladen van een bestuur voor we elkaar nader over gesproken hehben. Het gaal 
er vooral over dat ondervoorzitterschap: uit Lovendegem zelf heh ik nog al sterk 
voorbehoud gehoord. Ik I.ul nog verder inlh:htingen inwinnen. Intussen IOU ik dan 
dringcnd wensen dat niets daarover publiek gemaakt wordt: ik schrijf met deldfdl' 
post ook aan den h. RyckaeM. Misschien ware het over het gehet'l wel best Il' 
wachten om iels in de Mededeclingen te geven? lenzij d.m iets leer nlgcllll'Çns als 
"Op 3 novemher waren Ic ZOlllergem enkele l1l'l'mkundigen van het t\kl'tjesland 
vcrgatkrd om dc mogelijkheid Ic bespreken een gewestelijkl'tl kring Il' stichtl'n. 
Binnenkort wordt daar verder aan gewerkt. Belangstelknden kunnt'n zich meldl'n hij 
Apotheker Ryckaert Il' ZOl11ergem" of iets in dien aard'? '? 

Ik ben van plan vonr de volgende vl.'rgalkring Ix'nevens 1ll'1 urganisulurbçht' tud1 
ook een korte lezing klaar te maken OVl.'r "t\1eetjesland". Intlkn dl' lijd nkt \lH'rblijft 
kan hel dienen vnor een volgende kt'er. (klit'vl' uw d\'I\'ullll'ntatil' \'1\\1... Illt'dt' tl' 
brengen om aan Ic vul kn l.'vl'nluel.'l bij dl' ht.'sprddng. 
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Bij nader nadenken heb ik me afgevraagd of het hier voor het geval niet beter zou 

zijn eerst eenige tijd in beperkte kring te werken, tot we wat grond onder de voeten 

hebben eer we beschermende leden werven over zulk groot gebied. Daarover op de 

vergadering van januari meer. Anderzijds, indien we wat in den brede reeds zouden 

werken, ware het misschien wel goed met de plaatselijke kringen van Davidsfonds 

(en VTB ?) in voeling te treden? A propos hoe is de verhouding van Verbond tot 

VTB en Davidsfonds nu ? Ik heb de VTB tussen haakjes gesteld niet om eventueel 

gespannen verhouding tussen de verbonden maar omdat er voor It ogenblik niet veel 

aan VTB-actie in het Meetjesland is naar ik meen. 

Om even terug te komen op die "beschermende leden". We kunnen ze beschouwen 

als voordeel aanbrengen de op een dubbele manier : 10 morele ruggesteun; 20 

financiële steun. Voor de studie, het aan mekaar mededelen van de resultaten van 

vorsingen en het toetsen daarvan in de besprekingen hebben we beide niet zozeer 

nodig. Volledig accoord dat onze werking niet tot die studie zich moet bepalen. 

Maar ik meen dat we meer recht van spreken zouden hebben als we eerst onszelf en 

vaag aan de publieke mening van het M. bewijzen van degelijkheid en bevoegdheid 

zouden gegeven hebben : iets meer dan een groepje "liefhebbers" zonder meer. 

Misschien ware de viering van Ledeganck de gelegenheid om uit de Catacomben te 

voorschijn te komen ? Ik heb een beetje leergeld betaald te Ekeren; weliswaar 

kwamen de moeilijkheden van mobilisatie en oorlog daartussen, maar ook 

daarzonder voldeed het begin me niet. We waren daar zeer officieel begonnen : 

vergaderlokaal in de Raadzaal van het gemeentehuis op het kasteel Veltwijk. Daar 

zullen we hopelijk ook te Eekloo komen, maar eerst later, als we daar recht zullen 

op hebben, eventueel...! Ik bespreek een en ander binnenkort ook met den h. 

Rijckaert. 

Intussen met de meeste achting 

E. Tieleman 

Destelbergse straat 48 

Sint-Amandsberg 

Brief afkomstig uit het archief E. Dhanens. 

Bouwsteen I1r. 47 

uwdw 

(get.) E. Tieleman 

Uittreksel uit een hrief van Achiel De Vos aan Andries De Schepper. 
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P.Ai/2 X86 
Sold. De Vos A. 

EMG.Avl SP-corps 

Kazerne Geruset 

Beste vriend André, 

Etterbeek. 29 januari 1947 

Ik was eenigszins verrast toen ik je brief uit Duitsland ontving. Ik dacht seffen~ aan 

het voorstel van den Heer Tieleman, in verband met de heemkundige werking. maar 

daarover verder nog een woordje meer. 

Nu over het werkplan van den Heer Tieleman. Ik ben ten zeerste bereid mede te 

werken. In het kader van een gewestelijken kring onder vakkundige leiding. iel" wat 
wij vroeger meestal misten, zou het ons veel gemakkelijker vallen. renderend werk 

te leveren. Met enkele werkzame elementen te groeperen. zouden wij ons van 
meet af kunnen toespitsen op het echte heemkundig werk en opzoekingen. zonder hel 

dodend clubleven te kennen. 

Maar daarover spreken we later mekaar wel. in een meer concreten voml. Veel en 

heerlijk werk ligt ons langs dien kant nog te wachten. 
In afwachting. 

Genegen in ons volk 

Je vriend 

Achiel 

In juni 1990 bezorgde Andries De Schepper uit E\"crgem mij intcres. .... nh.' 

documentatie over de V.T.B. en Heemkunde, dl' Hecmkundigc Kring E\'l'~l'm, en 
tenslotte over Achiel Dl' Vos zelf. Het uittreksel van dl' ho\'cng(.·nlx'mdc hrid" slak in 
dit laatste sluk. Ik dank vriend Andre heel hartelijk Hl(lr lijn wU:ln.k\'(llk 

documentatie. 

Bouwstc('/1 111'. -18 

Brief van l.lIe Stod,mun aan AdliL'l Dl' Vos 

Cieadltc I leer, 

lIierhij vindt tI l'l'n klein artikl'll.k O\'l'l' dl' Eckhlsl' walcr~al\g. Ik \\('t,t UIL" "r IWI 

mOl'ile loonl 0111 hl'l op Il' 1ll'l1ll'n in "A"IWI tjl'S \'/h f\ kl",il'shmd'" "mIl hl'l IS 
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eigenlijk mijn eerste poging om iets in verband met de plaatselijke geschiedenis te 
schrijven. 

Tot nu toe had ik nog maar weinig tijd (eerst mijn studies, daarna mijn huwelijk) om 
mij zeer actief bezig te houden met het heemkundig genootschap, maar voor het 
ogenblik ben ik nu wel definitief gevestigd en heb heel wat vrije tijd om me wat 
meer met heemkundig werk bezig te houden. Ook ben ik bereid, indien U dat mocht 
wensen, U wat bij het administratief werk (versturen van uitnodigingen, inrichten 
van vergaderingen, enz.) te helpen. Ik kan bij gelegenheid eens tot U in Evergem 
komen om dat nader te bespreken. 

Deze brief steekt in het Ar. Secr. A.D. 

L. Stockman 

Hoogachtend, 
(get.) L. Stockman 

Lieven De Winnestraat 41 
Gent 

Dit artikeltje verscheen in Appeltjes nr. 14 en in de Lente van 1964 wijdde Achiel 
De Vos mij, op de koude archiefzolder van het Eeklose stadhuis, in de geheimen van 
de paleografie in. 

Luc STOCK MAN 

4. Boekbesprekingen 

Kathleen LANCLUS, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultllllrbezit 
in België. Architectuur. Deel 12n I. Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissemellt 
Gent, Kanton Nevele, Turnhout, 528 p., 293 ill. + fotoregister met 1380 minifoto's. 
Prijs : 1595 fr. te storten op rekening van de Heemkundige Kring "Het Land van 
Nevele", Beentjesstraat 24, 9850 Nevele-Poesele, rek. nr. 290-7431460-20. 

Dit boekdeel bevat de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de 
fusiegemeenten Aalter (Aalter, Bellem, Lotenhulle en Poekel en Nevele (Nevele, 
Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare). Per voormalige gemeente 
bespreekt de auteur de religieuze architectuur (kerken en kapellen) en de burgerlijke 
architectuur (openbare gebouwen, pastorieën. burgerhuizen, rijhuizen, kastelen, 
buitenplaatsen. landhuizen, hoevegebouwen, molens, stat ions- en 
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nijverheidsgebouwen). Van elk gebouw wordt. indien mogelijk. een korte hi~torick 

gegeven, een architectonische beschrijving en een mini foto in het fotoregi~ter. In de 

tekst zelf zijn een groot aantal plattegronden, kaarten en grotere foto's verweven. 

Dit boek laat de hedendaagse mens toe een wandeling te maken doorheen 

Groot-Aalter en Groot-Nevele rond de eeuwwisseling ! De auteur heeft een 

ontzaglijke hoeveelheid informatie bijeengebracht over het historisch erfgoed van 

deze streek. Zij heeft daarbij kunnen gebruik maken van de hi!>torische en 

heemkundige publikaties van het Land van Nevele en het Meetjesland. Ook in de 

Gids voor Vlaanderen werd veel geput. Op hun beurt zullen de heemkundigen en 

historici een schat van nieuwe bouwkundige gegevens in deze inventaris ... inden om 

hun artikels en bijdragen te stofferen. Elke publikatie over een gebouw zal in de 

toekomst moeten starten bij dit naslagwerk. Het hoeft niet gezegd Ie worden dat dil 

boek zich vooral richt naar de kunsthistorici, die nu veel gemakkelijker een synthese 

over de bouwkunst in die streken zullen kunnen schrijven. Wellicht zullen nu veel 

eigenaars de schoonheid van hun hoeve, woning of ander gebouw leren ontdekken. 

zodat ze wat meer aandacht en vooral meer geld zullen geven voor het behoud van 

hun klein monument. 

Luc Slockman 

L. DE CONINCK, Familiegeschiec/enis /Je ConincJ,:, /620-/990. l..p., IlNO. 115 p" 

i 11. 

Dit familiehoek over de Maldegemse Oe COllincks is een vl'r/orgd uilg~gl'\'l'n \\cr!.., 

met een duidelijk overzicht (stamboom). Wc Ireftt.'n er gl'l'n m'I.'f\irc\'~n illuslnltÎC in 

en de foto's zijn goed weergegeven, Van de laabll.' gl.'nl'nllk lijn nik 

afstammelingen vermeld. liet hoel\ is in dl' lI'w!iliolll'/c' vonn gl'goll.'n, mI.'l lil' 

behandeling van de ene generatie na de andef\.', ge/in IHI gl'lin. El'n posilief Wrsdlil 

met andere fal1liliegc'.\'C'hi(,c/l'lIi.\'.\'c'lI is dat l'r wel tl.'bt in sll'l'!..1 : .Ilo' !..an 1.'I.'hl k/l.'n l'n 

er zit heel wat le\,(,11 in. Op een onopvulknde manier gl'l'ft dl' mlll.'ur hL'l'I ";H"it de' 
lijd l11ee, 

lIet hoek vertoont I(Kh ook enkele onvolklll1lL'nlll'dt'n, soms Ilo' \\ ijlt'n m\l\ Illindl'r 

goede literatuur. Aan et'n totale onlvnl!..ing in dl' rl'gin :\aller-KIll'Ssd:If\' m\l\ 1ll'1 

einde van de J(ltk el'UW (p. hl hcrht ik weinig ~d(l(lf. wanl IHlt' is Hndt.'r,.; hl.'l IX'~laan 

van Ix'paalde dOl'Ulllt'ntl'n (sllIlt.'1I van gu\.'d. W\.'lIl'lij!..\.' passl.'rin~l'll, Pl'\lt'l'SSL'Il ... : Ik 
de invenlaris vun Ill't Land van dl' W(lt'~lijlll') It' wrl..J:u\'n ',I 

OoI-. de ovcrdrevcn J'OnHll1tÎl'k in lil- '",eiding Slllllrt : IlIl'll mllt'l llhjl'l.'tld' liJn ('11 

/ovecl nlllgl'lij!.. /l'kt'rlll'id hl'hhl'n, ()f on/\.' \'ollrnudl'l'X hl'l allijd III la~l'lI Ilttl'll \P, 

21, ondllnb dl' vl'k It'~t'mla~l'n. lij !.. 1 llll' Ilkl III \lIll/l'lt\I'f\,I,l'nd. :\kn nlllj: 
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evenmin simplifiëren, het ene leidt niet automatisch tot het andere : "Lezen of 
schrijven kon hij niet. want er was slechts ondelwijs te Kleit vanaf 1860" (p. 55). 
Spijtig is het ontbreken van voetnoten (concrete bronvermelding) en een 

namenregister. 
Kortom: een geslaagd werk met enkele schoonheidsfoutjes. 

F.B. 

A. STROBBE, De St.-Sebastiaansgilde in Poeke en Lotenhulle. NeveIe, 1990,46 p., 
ill. Prijs: 100 fr. (+ ev. 30 fr. verzendingskosten) op rekening 290-7431460-20 van 
de heemkundige kring "Het Land van Nevele", Beentjesstraat 24, 9850 Nevele met 
vermelding "schuttersgilde". 

Een tweetal elementen vormden voor Amold Strobbe de aanleiding tot het schrijven 
van deze brochure : enerzijds het ter beschikking zijn van een kasboek van deze 
schuttersvereniging en anderzijds een verhaal van de Nevelse schrijver Cyriel 
Buysse, die in "Herinnering" (in de verhalenbundel "Stemmingen") een beroep deed 
op herinneringen aan zijn schutterstijd bij de St.-Sebastiaansgilde. Zijn principes 
getrouw vulde A. Strobbe de gegevens met mondelinge informatie aan. 
De auteur blikt eerst terug op de schuttersgilden in het algemeen en bespreekt 
vervolgens de stichting van een dergelijke vereniging te Poeke, waarbij de 
kasteelheer de Preud'homme d'Hailly niet weg te denken viel. Via het kasboek slaagt 
hij erin een gedetailleerd beeld te schetsen van de werking van een 
schuttersvereniging. Door het verdwijnen van de gemelde adellijke familie van het 
kasteeldomein, zou de "liberale" vereniging naar het buurdorp Lotenhulle 
verhuizen. Ook C. Buysse, als lid van het clubje, komt aan bod, naast de melding 
van de andere leden. 
Daarnaast hangt A. Strobbe ook een beeld op van de andere schutterskringen in 
beide dorpen. Tot slot volgt het verhaal "Herinneringen" met een korte bespreking. 
Het vlot leesbare boekje geeft aldus een mooi beeld van een aanvankelijk elitair 
verenigingsleven. 

F.B. 

P. KINT, Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische onMikkeling vall 

de landhouw in Oost-Vlaanderen /R/5-1R50, Amsterdam, 1989,460 p. Prijs: 990 
fr. (port inbegrepen) op rekening 730-1405141-92 van Th. Kint. 

Oost-Vlaanderen was hij de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden in 1815 de meest en dichtst bevolkte en vermoedelijk ook de 
belangrijkste provincie van het land. Economisch onderscheidde Oost-Vlaanderen 
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zich toen van andere provincies door een in techni!>ch opzicht ver voortge5.Chreden 

landbouw en door een omvangrijk handelsverkeer met het buitenland. Het be5.Chiklc 

ook als één van de weinige regio's op het Europese continent over een industriestad 

van allure, waar de nieuwe katoenindustrie in volle ontwikkeling wa ... Toch gold 

ook voor Oost-Vlaanderen in het begin van de 19de eeuw dat het leven nog 

voornamelijk gevangen zat in het bewegingsritme van de oude pré-indw,triële 

samenleving en dat de horizon van de meeste mensen niet verder reikte dan de 

grenzen van de eigen leefgemeenschap, het eigen dorp. Daar zou echter in het 

verloop van de 19de eeuw soms geleidelijk, maar ook soms bruusk. verandering in 

komen. 

Aanvankelijk voortgedreven door de stuwkracht van de Britse economie wijzigden 

de economische verhoudingen zich in de 19de eeuw mondiaal en er kwam in meer 

of mindere mate een wereldmarkt tot stand. Voorts werden nieuwe economische 

mogelijkheden geschapen door de toepassing van allerlei nieuwe 

produktietechnieken en door het verminderen van economische afstanden tussen 

markten. Dit betekende evenwel ook verhevigde concurrentiestrijd en marktverlies 

voor achterblijvende economische sectoren. In de 19de eeuw werd een open 

volkshuishouding gedwongen zich aan te passen op landelijk. regionaal en lokaal 

niveau aan de steeds weer nieuwe internationale verhoudingen. Daardoor kwam 

echter wel een proces van ingrijpende economische ontwikkeling en ver.tndering op 

gang. Hoe dit proces zich voltrok binnen het raam van de landelijke economie is in 

deze studie nagegaan voor de provincie Oost-Vlaanderen in haar crudale tijdvak 

IH 15-1 RSO. 

lIet boek is gecentreerd rond akkerbouw en veeholilkrij en hev'll onder rnl'er a.lIl lil' 
hand van kadastergegevens en landhouwtellingen een grondige l't'onornbl'hl' analys(' 

van produktie en inkomen in de Oostvlaamse agrarisdll' sel'lor. Vourts \\ordl 

uitgehreid aandm:ht hestl'e:d uan de: lum!l.'lijke: nij"e:rhl'id l'n "nn.1t mlgl'gmlll wdke 
rol het grondinkome:n spe:c:Ide: hilllll'fl de: cl.'onomil' van Oosl-Vlaandl'fl'n. In hl't 

hijzonde:r wordt hie:rhij hl'! grondinkomcn bc:lidll als hron van inkollll'(l voor dl' 

metropool Gent. 

Ik !\tudie is op el'n mkro-et'onomisdll' gcgl'wns (doorgaan~ ,'an dl' hijna _~OO 
Oo~tvlaHlnse gemce:nten) gl'l1a!\l'l'nk regionale gl'sl'hkdsdlfij\'in~. 1\'II..'h o\l'n.li.i~1 
he:t helang van de studie: het gebied dat in dl' cl'r~tl' hdft van dl' 1 ~hk l'l'U\\ n~\~ l,'n 

van de economisch Illl'est ontwikkddl' rl'gin's in d~ Wl'fl'ld "a~. \ "lI.lr dl' 
geschieds<:lll'ijving van veranderingsprol'l'ssen in andl'l'C regiu\ uI' lundl'n bil'dl hl'l 

hoek immers nÎt't nlkl'n Vl'l'l Vl'rgl'lijkingsIlHltl'rÎaal maar ~'I\,k lal "lil 

aanknopingspunten. Aan el'niede:r dil' !-!d'nll'I\'Ssl'\.'rd b in lil' landlll.lll\\', fl'~ll'nak. 
en lokall' ges<:lliedl'nis wonkn nil'uwl' vi~Îl'~ ~l'Ill"\.'sl'nll·l'l\t \\1' IWI \ l'l'h lll111i~l' 
prm:es van Cl'OIHllllisdll' ollt\'v'ikkeling il1lk Il)lll.' l'l'UW. 
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Een topper voor wie belangstelling heeft voor de 19de eeuwse geschiedenis van het 

Meetjesland ! 
E.D.S. 

W. DE ZUTTERE, De burgemeesters van Eeklo sinds 1830, Eeklo, 1990, 100 p. 

Naar aanleiding van de viering van 750 jaar stadskeure verscheen de reeds eerder in 
"De Eec/onaar" gepubliceerde artikelenreeks over de Eeklose burgemeesters sinds 

1830 nu in boekvorm. 

Hoewel de auteur goed geplaatst was om deze kroniek te schrijven, werd helaas voor 
de gemakkelijkste weg gekozen ! Het werd een bijna integrale compilatie uit de 
vulgariserende "Geschiedenis van Eeklo", die tijdens de tweede helft van de 19de 
eeuw door August Van Acker was geschreven en tussen 1967 en 1973 door Lucien 
Lampaert was bewerkt en aangevuld. 

Doordat de historische kritiek niet werd gehanteerd, bleef de 19de eeuwse romantiek 
ten onrechte deels behouden ! 
Nochtans berust op het stadsarchief voldoende bronnenmateriaal om de figuur van 
de burgemeester in een juistere context te plaatsen. 

Dit verzuim is dan ook mede oorzaak dat diverse onjuistheden in de publikatie, anno 
1990, nog konden voorkomen. 
Zo lazen we op pagina 7 dat Karel Stroo op 14 september 1816 tot luitenant in de 
erewacht van Napoleon werd bevorderd. Een op zijn minst merkwaardig gebeuren 
wanneer men weet dat de geallieerde legers sedert februari 1814 te Eeklo verbleven, 
dat de slag van Waterloo op 18 juni 1815 plaatsvond en dat Napoleon sedert 16 
oktober 1815 in ballingschap leefde op het eiland St.-Helena. 

Op p. II is Joseph Dhuyvetter "de neef' van Pieter Euerard. Drie pagina's verder 
vernemen we dat Pieter dan de "oom" was van burgemeester Dhuyvetter. 
Verwarring alom ... Nochtans, het genealogisch tijdschrift De Eik geeft onder de titel 
"J. Dhuyvetter. orangistisch hurgemeester" (jg. 5 (1980), nr. 4, pp. 279-290) de 
oplossing. 

Aangaande de tekenschool, nog op p. 14, komt het over als zouden de financiële 
lasten van bij de oprichting door middel van steunlijsten zijn gedragen. Niets is 
minder waar! Het was de stad die de oprichting voorstond en ook de lasten droeg. 
Pas in een latere fase zijn de steunlijsten in omloop gebracht. 
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Zo laat de auteur op p. 52 het "Raadgevend Kom;tel" "Iijdens de oorlogsjaren het 

hestuur van de slm}" waarnemen (Eer~te Wereldoorlog). Volgen~ de archictbronnen 
heeft dit orgaan slechts een 14-tal dagen het beMuur in handen gehad. 

Op p. 69 wordt een Jan Van de Kerchove voor 1940 ab ~chepen venneld. Bij 
nazicht bleek deze, voor ons onbekende schepen, Alberic te noemen. 

Verder vielen ons nog enkele tekstslordigheden op die. mils het nale7..en van de 
drukproeven, de corrector niet mochten ontglippen. 

Pater Ecrevisse (p. 15) moet worden Pieter Ecrevisse: Pieter Remey (p. 19) staat 
voor Remery; Fransiscus (p. 21) voor Franciscus en burgemeester De Waele "ordl 
de Pjsllrekker genoemd, daar waar we denken dat het lijsttrekker diende te zijn (p. 
92). 

Qua technische realisatie kunnen we ons niet van het idee ontdoen dat gemakzucht 

het hier heeft gehaald op kwaliteit! 
Respectievelijk op p. 66 en 73 werd dezelfde illustratie gedeeltelijk hernomen. 
terwijl door het veelvuldig samendrukken van de 2 à .3 onderste tebtregels de 
bladspiegel een slordig uitzicht kreeg. 

Samengevat kunnen we stellen dat de "Burgel1/c'c'stcrs" heler verdienden! 
Voor verzamelaars is het een must. 
Zij, die het reilen en zeilen van onze burgervaders heler wilden leren I..ennen lullen 

helaas ontgoocheld zijn! 

EDS 

A. DE VOS (t). Geschiec!en;s \'cll/ H'IlClrsch(Jo(. Waarl\dlOl.ll, Il)l)(l, ' I.kkn. Tt' 

oestellen oij Gemeenteoestuur WaursdlOol. prijs 2.000 fr. 

Negent ien jaar na de "Gesel/icch'"i", \'WI h·m·delc· ... el'n turf vun 1 U4 hl/ .. \crsdll'l'n 
de "(;c'scl/icclt'll;s "cll/ H'Clclr,\'c/wo/" in IWl'l' I..llX'h' lkkn van Tl'~IX'l·lil'\di.ll.. SN) ~'n 
504 Oll. Iiel is dl' IWl'l'de dorpslllonogralïl' van on/l' IX'ITl'Un.1e: \TÏl'nd A,:hid I"lI.' 
Vos. WanneC,,'r we hdde hOl·I..en Illl'l nll'I..aar Vl'rgl'li.il..c.'n qua aanp"1.., ,)p,attil\~ l'n 

inhoud slellen wc eell lIunlal açl'clll\'crsdlllivin~l'n vast. 

A Is aandachlige Icl.l'r van dl' hisl,)risdll' Iill'ralllllr Ilc.'dl hij ,k nku\\ ~I~' 
verworvenhedt'n ell llll'lhodic.-1.. van hl'l hislnrÎsdl nndl'r/\'Il'1.. hX'~l'I'\;"1 ~'n 

uilgewl'rkt. Mt'er nog als haanhn.'I..l'r vlln dl' Inkak ~!l'~dli~',knb Iwdl hIJ tX'I'\;I .. ldl' 
ondcr/ol'ksgrl'n/'l'n wrlc.'gd. Dil I..oml vnnml lol lIilin~ in IWI I\\l't'\k d~'t'1 , .. n d(' 
"( ;C'.\'('l/iC't/C'I/;,\' \'cll/ U'clclr,\'ch(l(ll". In lijn Iw~inlll.'ri')lk "Pllsll' :\dlkl Ik \,,\'\ li,in 
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aandacht op het verleden van onze dorpen van vóór 1796. Gaandeweg verruimde en 
verbreedde hij zijn blik tot de gebeurtenissen en toestanden van na 1796. Leergierig 
als hij was, verdiepte hij zich bie zonder in de sociaal-economische evoluties in de 
19de en 20ste eeuw. 

Bij de bespreking van het boek wil ik mij evenwel beperken tot het signaleren van 
enkele knappe hoofdstukken en paragrafen die mij biezonder bekoord hebben. Dit 
doet uiteraard geen afbreuk van de andere stukken, want het is louter een subjectieve 
keuze. 

In de eerste plaats heeft mij de geschiedenis van de landname, de beschrijving van 
het primitieve water- en wegennet en het ontstaan van de oudste gehuchten geboeid. 
Vertrekkend van de gaffelvormige schoot, dit is een beboste hoek zandgrond 
uitspringend in een moerassig terrein, waarop de kern van Waarschoot ontstaan is en 
de kerk werd gebouwd, beschrijft hij het natuurlandschap met behulp van de 
plaatsnaamkunde, een van de eerste heemkundige liefdes van Achiel De Vos. 
Zo ontdekken we de Westmoer, het huidige Leen, de Oostmoer en de zandige 
opduikingen in het moerassig terrein zoals Arisdonk, Daasdonk, Diedonk, Hoge 
Donk, Kromme Donk, Laarsdonk, Notendonk en Pinkendonk. De overige terreinen 
waren ingenomen door broeken zoals de Arisdonkbroek, het Belsebroek en de Brede 
Broek. Kortom Waarschoot lag erg geïsoleerd en was slechts via de Kere en de 
Weststraat, de navelstreng met de moederparochie Zomergem, bereikbaar. 

Hoe de ontginning van Waarschoot verliep en wanneer de Sint-Ghislenusparochie 
gesticht werd, vindt U in de hoofdstukken over de historische geografie en de oudste 
ontginningen en in de paragrafen over het ontstaan van de parochie en de kerkelijke 
tienden. Met behulp van de kaart Oud-Waarschoot kan men een boeiende wandeling 
doorheen het landelijke en agrarische Waarschoot maken. 

Achiel De Vos heeft ook een aantal merkwaardige Waarschootse pastoorsfiguren ten 
tonele gevoerd. Jan De Pau, een geboren en getogen Waarschotenaar, fungeerde van 
1540 tot 1580, in de periode van de opkomst van de reformatie, als zieleherder van 
zijn medeparochianen. De auteur beschrijft hem als een bekwaam, voorbeeldig en 
orthodox priester. Op een verloren bladzijde demonstreerde Jan De Pau zijn 
rechtgelovigheid: hij is "een salich meynsche die wel ghelooft ende gheloovende 
wel leeft; ende wel levende het rechte gheloove be~i'Qert" (blz. 163). Ignatius 
Vercoutere, pastoor van 1710 tot 1756, een man van grote gestalte, maar 
gehandicapt door een horrelvoet, schonk bij testament meer dan 1000 pond aan de 
drie armendissen van Waarschoot, Wingene en TieIt. 

In de 19de eeuw was opnieuw een Waarschotenaar pastoor van zijn 
geboorteparochie : Guilielmus De Smedt. die later vicaris-generaal van het bisdom 
Gent en deken van het kapittel van Sint-Baafs werd. Zijn opvolger Petrus De Vos 
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grondvestte het hospitaliersgesticht ten behoeve van de armen en vergrootte de 
parochiekerk. Aan Bruno Van Dorpe. voor wie de auteur een biezondere !>ympathie 
koesterde. wijdde hij een tiental blz. Het was een uiteN bekwaam en veelzijdig 
man. die bovendien over een groot persoonlijk fortuin be!>chikte. waaruit hij 
geregeld putte ten bate van de armen. van de kerk en van het kloo!>ter. Ook zijn rijke 
vrienden uit Gent sprak hij veelvuldig aan om hem in zijn initiatieven te !>teunen. 
Veel aandacht besteedde hij ook aan de kantwerkschool en de zondag!>chool. De 
rijke verzameling schilderijen in de kerk is voor het grootste deel door hem 
bijeengebracht. Zijn invloed in de parochie kunnen we enigszins meten aan het 
aantal personen op zijn begrafenis : ca. 3000 mannen en vrouwen brachten een 
laatste groet aan hun herder! 

Met veel vlijt heeft Achiel De Vos voor de periode 1608-1783 het aantal gedode 
vossen. schadelijke dieren in die tijd. opgespoord. Meer dan 12 blz. telt de tabel over 
de gedode vossen! Hij ontpopt zich hier als een echte vossenjager op rijers. moeren 
en welpen. 

Het is haast vanzelfsprekend dat de textielnijverheid grondig besproken werd door 
Achiel De Vos. Na de beschrijving van de handweefnijverheid en het thuisspinnen 
bestudeerde hij de opkomst van de mechanische weefnijverheid en de bouw van de 
grote textielfabrieken. Het begint in 1858 met het weefatelier van de weduwe Dl' 
Schepper in het kasteelpark rechtover de kerk. In 18H I volgde een tweede fabrid. Ie 
Bcke. later bekend als Lousbergs N.V. Vijf jaar later kwam op de u-est \."ell derde 
textielfabriek tot stand. In 18H7 bouwde de samenwerkende vennootschap dHeygher 
en Cie een vierde textielfabriek op een terrein nahij het sti.ltion. Daamll'C \\ ~t~ dl' 
grondslag gelegd van de bloeiende textielindustrie te \Vaarschoot. Met behulp van 
veel cijfers over het aantal wevers, getouwen enz. heschrijft Achicl Dl' Vos dC' hlol'Î 
en het verval van dc WaarsdlOotse tcxtielnijVl'rheid tussen I ~N(l en I Q~ I. Omstfl-cks 
1924 werkten I H50 personen in de textielfubrieken. Hun aunwe/.ighC'id had nÎl't 
alleen weerslag op de werkgelegenheid maar ook op hl'l snl'Îitk le\'Cn 11.' 

Waarschoot: bv. het oprichten van vakhonden l'n lÎl'kenti.lndsen en het UÎthfl'kcn "lIl 
stakingen om hetere werkolllstandighl'lkn af te dwingl'n. Dil alles vindt II kkurrijk 
en met wetenschappelijke nnllwge/.ethl'id ht:sdlfl'ven, I kt is \.-Cll sdliltl'fl'ntll' 

pamgruaf over een belangrijk textielcl'ntrulll in Vlnamkfl'n. 

Tot daar enkele gn:pl'll uit deze voortl'd'felijke dnrpsmnnogratk. W~lIkht lal hl't lil' 
lautste zijn die door één auteur op een dergelijk hoog ni\'Ctlu lal g.c~d\n:-,cn lijn. 
Aan de "Gesch;edcl/;s \'(/1/ Ed;/o" bijvoorhedd \\'l'rktt.'11 nil't milllkr d.m 17 aut~'un. 
mee ! liet opstellen van l'l'n t1Oll1smonogratk wrgt nkt alkl'll l'l'll lIil~d'fl'idl' 
kennis van alle pl'riotles uit de gl.'SdlÎl'lknis maar ook l'l'll ~"ltl' in!\l'mming in ,k 
archicfdepots en later udlll'r dl' sdll'ijftnfel. Ikrgl'lijk lilanl'll\wrk laluil'l ll\l'l'f d,,,\r 
een begaafde en werkl.tlllll.' historil'us of hl'l'mk ulldigl' klllllWll \llll"-ildll \\ 'll\kn. 
Bovendien lullen Cl'll grnl'p autl'lll'S l'l'n mimll-r htI11l0~l'l'n I"x'k kunnl'l\ atk\l'f\'1\ 
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dan één auteur, omdat die beter een synthese kan maken van alle mogelijke aspecten 
van het dorpsleven daar hij alle bronnen geraadpleegd heeft. Het is duidelijk dat het 
parochiale leven moeilijk van het verenigingsleven kan gescheiden worden, om 
maar één aspect te noemen. 

Het laatste boek van Achiel De Vos is tevens zijn meesterwerk geworden. Hierin 
vindt men de weerslag van 42 jaar actief vorsersleven. Het mag tot model staan voor 
andere dorpsmonografieën. 

Door het vroegtijdig overlijden van Achiel De Vos heeft hijzelf de drukproeven niet 
meer kunnen verbeteren. Gelukkig heeft zijn dochter Lieve deze lastige en 
tijdrovende taak op zich willen nemen. Het is een daad van grote piëteit tegenover 
haar overleden vader. Zij heeft een prachtig en zinvol "Ten Geleide" geschreven 
waarin zij weergeeft hoe zij haar vader als heemkundige meegemaakt heeft. Ik kan 
niet nalaten daar een paragraaf uit voor te lezen: "Toen werd mijn vader zwaar ziek. 
Met een nog grotere intensiteit en gedrevenheid werkte hij door. Er was nog zoveel 
te verwezenlijken; er waren de 'Meetjeslandse toponiemen van vóór 1600', maar 
prioritair stond de geschiedenis van Wam"schoot; die zou afgewerkt worden. 
Moeizaam ploegde hij door de eindfase en een week vóór zijn dood waren de eerste 
drukproeven klaar. Zij lagen die week steeds in zijn buurt, hij keek er voortdurend 
naar, toonde ze met onverholen trots aan iedereen die langs bvam, maar had niet 
meer de kracht ze te verbeteren. Drie dagen later ging hij liggen, was te zwak om 
nog op te staan. Toen was het dat hij mij vroeg of ik 'tussendoor' eens naar die 
proeven zou willen 'kijken'. 'Gij moet dat doen' zei hij, 'dat moet ge me beloven. 
Gelukkig besefte ik toen de draagwijdte van dat verzoek niet en had ik geen notie 
van de omvang van het werk". 

Twee Waarschotenaars hebben een belangrijk steentje bijgedragen tot de realisatie 
van deze tweedelige geschiedenis. In de eerste plaats Firmin De Clercq, die al bijna 
vijftig jaar in de heemkundige beweging staat. In 1941 werkte hij reeds samen met 
Achiel De Vos in de Heemkundige Kring van Evergem. AI zijn documentatie en zijn 
foto's stelde hij spontaan ter beschikking van zijn overleden vriend. Hij was het die 
op 27 juli 1977 samen met gemeentesecretaris Vincent naar Evergem ging om 
Achiel De Vos over te halen de geschiedenis van Waarschoot te schrijven. Hubert 
Reyniers van zijn kant bezorgde waardevolle bijdragen over het verenigingsleven en 
tekende een reeks mooie kaarten voor dit boek. Hij was verbindingsman tussen de 
familie De Vos en de gemeente Waarschoot. 

Ik wil tevens mijn buur uit Aalter feliciteren voor het verzorgde drukwerk. Ik ken 
Arseen De Maertelaere sedert 1974, toen hij de catalogus van de 
Sint-Corneliustentoonstelling drukte. Dit was een knap werkstuk van een jonge en 
beloftevolle drukker. Sedertdien realiseerde hij veel historische en heemkundige 
boeken met een kwaliteitsvolle vormgeving. Het spreekt vanzelf dat hij als 
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oud-Waarschotenaar er een erezaak van gemaakt heeft van de "Geschiedenis l'an 
Waarschoof" een mooi boek te maken. 

Tenslotte wil ik het gemeentebestuur van Waarschoot feliciteren omdat zij het 
aangedurfd heeft de geschiedenis van Waarschoot te laten opmaken. Het is de vierde 
Meetjeslandse dorpsmonografie na die van Ertvelde-KJuizen. Aalter en Poeke. 
Eeklo zal op 15 december 1990 voorgesteld worden. terwijl Bellem. Kaprijke. 
Lotenhulle en Evergem op stapel staan. Dank zij de medewerking van enkele 
historisch-geïnteresseerde gemeentebesturen zullen negen gemeenten van het 
Meetjesland nog deze eeuw hun eigen dorpsgeschiedenis hebben. Daarin speelde 
Achiel De Vos met zijn Heemkundig Genootschap van het Meetjesland een uiterst 
belangrijke rol. 

Luc STOCKMAN 

750 Jaar Eeklo Mariastad. 40 blz .• 36 i11.. prijs : 300 fr. Te bestellen door 
overschrijving van het verschuldigde bedrag op postrekening 000-0562774-77 van 
E.H. A. Van den Abeele. Kerkplein 43. 9900 Eeklo. 

Naar aanleiding van 750 jaar Eeklo heeft een werkgroep bestaande uit Pieter Van 
Zele (tekst), Georges De Maertelaere (foto's), Daniël Dhoore (kaft). Paul van 
Bouchaute (tekstverwerking) en onderpastoor Fr. Van den Abeele (coördinatie) l."en 
mooi boekje uitgegeven met 36 foto's van Mariabeelden, die aan de gevels van het 
stadhuis, woningen en klinieken hangen of die een onderkomen gevonden hehben in 
een open of gesloten kapel. Bij elke foto wordt wat historische en/of 
kunsthistorische uitleg gegeven. Dit hoekje hevat miust zwart-wit fOlo's ook n-el 
kleurenreprodukties. Een I1II1SI voor liefhebbers van Kapel ('n 8('('''1. 

L.S. 

A. STROBBE. Lotcl/hul/c. ('Cl/ lw/wal \'(ll/ 11/('I/,\,{,I/, Rocselure. I Ql)O. I3fl p .• I~(l 

foto·s. Kostprijs: 1200 fr. + 75 fr, vcr/.cndingskostcn. Dit hock kim besteld wnNcn 
door overschrijving van hel verschuldigde lx'drug op n:kening Q7l)-.~ClI R075-77 vnn 

uitgeverij Crealief. Wilgenstraut 11/17. XXOO Roeselun:. 
Eens te meer is Arnnld Slrohhl' op stnp geguun ml't een handnpnt.'11lc:r ,l11l ,k 
prautgrugc ouucre Loof.'ll' IC gunn op/.oeken en hun hl'lcwnissen It.' ~mUl re~isln'n'n. 
Deze mondelinge gegevens heeft hij gehmikl (llll een uitvnt.'rig I.'un"nt.'nt~,"r Ic.' 
schrijven hij een reeks oude;' foto's OVl'r LOlcnhulle. 

ArmlId Slrohhe heeft zijn slol' OVl'r I.cvcn hool'dsluIo.kt.'n vt.'nlt.-eld. Ilij lx'gult ml'l de: 
kerk cn hel kerkelijk leven en luul ons kl'nnis Illnlo.l'n Illet hl'l Io.l'ti...gl'tXl\l\\, dc.' 
panll'hicprieslcrs, de kt.·rkelijkt.' vt.'ft,'nigingt.'n. In ,kd .:! gaul lijn aandadu mmr Iwl 
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klooster en het pensionaat met haar rijk verleden en naar de scholen. In deel 3 
beschrijft hij de vier molens van Lotenhulle. 

Heel belangrijk zijn de delen over het sociale en het verenigingsleven. In deel 6 
schildert hij enkele typische volksfiguren van Lotenhulle zoals Peetje Fons, Gust 
Beurze Montu. In deel 7 dient hij enkele smakelijke spreekwoorden en zegswijzen 
van Lotenhulle op. 

Amold Strobbe heeft als germanist heel veel belangstelling voor de volkstaal. In zijn 
boeken poogt hij naar het volk toe te schrijven : geen geleerde woorden, geen 
ingewikkelde zinsconstructies, maar wel een eenvoudige en gemoedelijke taal. 
Daarbij kan hij niet wegsteken dat hij een beetje poëet is. Het is een goed kijk- en 
leesboek geworden. 

L.s. 

5. Heemkundige nieuwsjes uit het Meetjesland 

Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum Aalter 

In het vorig jaarboek werd de openstelling van een Archief- en 
Documentatiecentrum te Aalter meegedeeld. Het centrum bevindt zich Poekedorp 
39 te Poeke-Aalter (tel. 051/68 80 84) 
We delen U hierbij mee wanneer en voor wat men aldaar allemaal terecht kan. 

Openingsuren: zaterdag 8.30 u.-12 u. en 13 u.-16.30 u. 
+ na afspraak (enkel voor wetenschappelijk onderzoek) 

Archivaris: Filip Bastiaen 

De fondsen: 

* de gemeentelijke archiefbescheiden (ca. IHOO tot tot ca. 1914) van Aalter, Bellem 
(nu nog deels op RAG), Lotenhulle en Poeke 
* de Burgerlijke Stand (1796-1914) en de parochieregisters van de gemelde 
gemeenten, via microfiche (4 leestoestellen) 
Ook beschikbaar: P.R. Hansbeke } via microfiche 

Knesselare 
Adegem 
Maldegem 
St-Margriete 
Waterland-Oudeman 

} in boekvorm 
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* een heemkundige hibliotheek 

met talrijke heemkundige, familiekundige, volkskundige en hi~lorisch

wetenschappelijke tijdschriften. alsook lokale werken (waaronder zowat alle klap
pers op Stalen \'an goed voor het Meetjesland). 

Het geheel is geëxcerpeerd op auteurs, trefwoorden. plaats- en familienamen (Jaahle 
twee enkel regio Meetjesland), 

* allerlei documentatie zoals bidprentjes, rouwbrieven. fOIO'S, affiche!., een fonds 
"Vliegende hlaadjes", reclamebladen. kranteknipsels. tijdschriften van lokale 
verenigingen ... 

Het betreft veelal recent materiaal en nog grotendeels te klasseren. 
Ook beschikbaar: het Bestuurlijk Memoriaal, Journal officieI ... 

Er is een fotocopietoestel. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tevens het voorstel van het 
A.R.A. om het oude archief terug naar Aalter over te brengen positief beantwoord. 
zodat hinnen afzienbare tijd deze bescheiden in de lokale archiefinstelling te 

raadplegen zijn. 

F.B. 

Mevrouw Courtmollsherdenking Ie Maldegem 

Op 22 september I X90 overleed te Maldegem mevrouw Joanna lksideria 

Berchmans. weduwe van Jan-Baptist Courtmuns, heter hd.end als ''rouwt' 
Courlmans in de literaire wereld. Deze honderdste verjaardag van huar on.'rlijden 
was een goede reden om een mevrouw Courtmanskomitee te stkhten. waarvan onle 
hestuursleden Ifugo en Walter NottehoOlll deel uitmaaktt.'n. Dit komih.'C ontwikkeltk 
een drietal activiteiten: een academische zitting. t.'en lentnonstdling t'n t.'en drietal 
puhlikaties, 

Op zaterdag 15 decemhl'" 1990 del'd mevrouw Cllllrtmans met haar adll kindert'll l'n 
haar meid per stoomtrein haar intrt'de tc 1\1ahkgl'll1. Zij \\'t.'nkn llpgl'\\'ul'ht ~hll.)r 

hurgemeester J,·M. Dl' Smet. zijn zwugl'r dr. LÎl'ven Dl' Burl... pastoor J. Vijlwkil'r 
en de knsteelheer Thl'odoor Patl'rson·()hont. Daama trok ml'vrouw C'llllrtlll:ln~. haM 
familie. de notahelen en til' genodigden stoetsgewijle onder het wukl'nd IlI.l~ V:lll ~k 

('11(/11/1
'
('11(''' naar dl' Openharl' Bihlinthed., wam el'll IIl'mklllisdw litlin~ dl~'rgin~. 

Mevrouw C'ourtlllans steltk voorl'l'rsl IÎl'h/l'lt'. haar killlkrt'll (.'Il dl' IH1la!x'kn \ ~lI.1r. 
Dl' uitheelding van de I'amilit' Courtlllans en dl' Ilotahl.'lt'n \'all I ~56 dl~)f tï~ur.lIltl'n 
was een leuke vondst lik Ill.' I gl'lll'l'l t.'t'n nll'l'r lluIIll'ntid, kllnlktl'f ~af. 11"\11'. JI)h:1II 
Tal'ldcllliln ~iluel, .. dl' mevrouw ('ourtlllllns in dl' Vhllllll~l' litl'mllillf ~'n 'hl!>!11 
Nottehoolll vt'l'lellk nVl'r hllur It.'Vl'll, 

2X2 



Aan haar eerste woning in de Noordstraat werd door de V.T.B. een gedenkplaat 
aangebracht. Daar herinnerde Rik Van de Rostyne nog eens aan de moeilijkheden 
die zij ondervond bij het opstarten van haar school te Maldegem in de jaren 
1856-1857. 

De voormiddag werd besloten met de opening van de tentoonstelling in het 
voormalige schepen huis van Maldegem. Daarin werden talrijke eigenhandig 
geschreven brieven, handschriften van haar werken en boeken van de schrijfster 
tentoongesteld. Ook de mooie affiche over het eeuwfeest van vrouwe Courtmans 
0811-1911) hing daar in volle lengte en breedte in mooie Bordeaux-kleuren. Het 
meest sprekend was de reconstructie van de werkkamer van mevrouw Courtmans, 
die zelf achter haar schrijftafel zat. De vrouwe Courtmanspop en haar werkkamer 
werden door Pol Verheylezoon ontworpen en uitgewerkt. 

Voor de tentoonstelling stelde Hugo Notteboom een kroniek van mevrouw 
Courtmans met bio-bibliografische gegevens, die chronologisch werden 
gerangschikt (I-XV) samen. Daarna volgde de eigenlijke catalogus van de 
tentoonstelling (36 blz.), die 142 nummers telde. 

Het meest blijvende van zo'n herdenking zijn natuurlijk de publikaties. Onze 
ondervoorzitter Hugo Notteboom bespreekt in het gedenkboek grondig de literaire 
nalatenschap van mevrouw Courtmans (blz. 6-66), Hendrik Van de Rostyne geeft 
enkele snapshots over het verblijf en de problemen van vrouwe Courtmans te 
Maldegem (blz. 67-125), terwijl Michiel De Bruyne het heeft over de poëzieprijzen 
van Billiet en Courtmans in "De Vriendschap" te Roeselare in 1858 (blz. 127-164). 

Dit gedenkboek geeft een goed beeld van het leven en het werk van de schrijfster. 
De talrijke illustraties brengen ons in de sfeer van rond de eeuwwisseling. "Het 
geschenk van de jager", haar bekendste boek werd ook opnieuw uitgegeven, zodat 
de geïnteresseerde lezer kennis kan maken met een verhaal van deze bijna vergeten 
auteur. 

Hartelijk proficiat aan het Mevrouw Courtmanskomitee dat prachtig werk heeft 
geleverd door deze verdienstelijke dame uit de Vlaamse literatuur opnieuw in de 
kijker te plaatsen. 

Het gedenkboek kost 500 fr. en ook "I/et geschenk vall de jager" wordt tegen 
dezelfde prijs verkocht. Samen kan men ze krijgen voor 900 fr. Te bestellen door 
overschrijving op bankrekening OÓX-211 002H-14 te Maldegem. 

Luc STOCKMAN 

2X3 



Nieuwe stadsarchivaris te Eeklo 

Onze bibliothecaris Erik De Smet werd door het stad!tbestuur van Eeklo in 
opvolging van onze betreurde voor/:itter Achiel De Vos aangel>teld tot de nieuwe 
stadsarchivaris van Eeklo. In 1968 zette Erik De Smet zijn eerl>te stappen in het 
stadsarchief, toen alle documenten nog op de koude 7..OIder van het l>tadhuis zaten. 
Daar leerde Achiel De Vos hem met het archief omgaan en geleidelijk aan begon 
Erik De Smet onder het waakzaam oog van de stadsarchivaris met het voorlopig 
klasseren van het moderne archief. Op deze manier werd ons bel>tuurslid de t\\eede 
man op het stadsarchief en het is dus heel logisch dat hij nu belast werd met de 
bewaring van de Eeklose archieven. Daarbij zal hij geholpen worden door Willy 
Hamerlinck, die onlangs gepensioneerd werd. De openingsuren zijn nu de volgende 
: woensdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag van 14 tot 17.45 u. 

L.S. 

Beeldverhaal van een eeuw Eeklo 

In het gewezen rusthuis van de Zusters Kindsheid Jesu heeft de V.V.V.-Eeldo van 7 
mei tot 30 september 1990 een mooie tentoonstelling georganiseerd over de stad 
Eeklo tijdens de laatste honderd jaar. Een stuurgroep o.l.v. Edgard Van de Genachte. 
Roger De Keyzer, Amedee Vertenten, Etienne Lampaert en Antoinc IX Bocwr 

bereidde deze groots opgevatte expositie voor. Dele begon met een sfl'Crheeld "an 
Eeklo anno 1900, gevolgd door de Eerste Wereldoorlog. het Intcrhdlum, de Tweede 
Wereldoorlog en de Bevrijding. Met het huidige Eeklo konden wc kennis maken via 
een film en de toekomst werd hekeken door een zeslal Eeklose scholen. Khlssiekc 
ingrediënten waren de foto's, affiches, k:mrtmuleriaal en dergelijke ml'l'r, \tinder 
klassiek. maar heel aantrekkelijk. was de uitheelding van I.'l'n oorlogssl.'ène door 
aangekleedde etalagepoppen. De maquette van de Sint-Vinccntiuskerk InA h~1 
sterk de aandacht vun de hezoekers. Proficial voor lil' Eeklose \'. V.v. voor de/l' 

geslaagde bijdrage tot de viering van 750 jaar Eeklo. 
L.S. 

Neogotisch Eeklo en dc Eeklose hcgraafplaals 

Hel Bethunianul1l richlle op 17 nOVl'mher IlNO een sludkdag Ic.' EI.'khl in \l\'('r ,k 
neogotiek in de hoofdstad vun het Ml'l'tjeslllnd. Nu l'l.'tl wdk\\lllslwo\\n1 nUl ~dlt'IX'1l 
Es handelde de hl'l.icler VUil dil l'olloquium, kun Van CIc\'l'tl, ll\'"r ~k n('t'!!~'li~dl\' 
gehouwen van Eeklo. ClIrIos Van Dat'l(,' hin~ dnnnm ("l'n pl.,lilid\, S\x'j:",1 ('1\ 

et:ollornisch Ix'cld op VUil El'klu tijtkns I.k' 19d1.' l'l'UW. Th, l\kI1l'n~ Ix'lkhltt' d'Ull.k 
figuur vun til' (klllse gla/l'nit'l' (lu~t I -lid on t I ~h3·1 \).,~) "11 IX'~l'f;,k dt' 
inspirntiehronnl'n van lijn ml'l'stNwl'rk in d" Ed..loM' SinIVim;t'llIi\l~h'lk : Sinl·Jlm 
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op het eiland Patmos. De voonniddag werd besloten met een kort bezoek aan het 
huis Goethals-Alleman, de H. Grafkapel en het stedelijk kerkhof met o.m. de 
grafkapel van ridder Stroo. Na de lunch werd dezelfde wandeling gedaan als die van 
ons Genootschap op 19 augustus 1990 met een bezoek aan de kapel van de H. 
Hartkliniek, de Paterskerk, de Sint-Vincentiuskerk, de congregatiekapel van 
O.-L.-Vrouw ten Doom en de psychiatrische kliniek van Sint-Jan-Baptist. 

Deze studiedag bracht meer dan 60 belangstellenden bijeen die een fijne neogotische 
dag te Eeklo beleefden. Zelfs de lunch gebeurde in het neogotisch kader van De 
Vree:-e Gods. Dank zij de inspanningen van Jean Van Cleven wordt Eeklo stilaan 
bekend als de stad met een rijk patrimonium aan neogotische gebouwen. 

L.S. 
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

Gesticht in 1946 door Or. Elisabeth DHANENS, erevoorLÎtster (voorzitster 
1951-1968), ere-apotheker Prudent RYCKAERT, ere-ondervoorzitter 
(ondervoorzitter 1946-1968) en wijlen Edmond TIELEMAN (voorzitter 
1946-1951). 
Wijlen Achiel DE VOS fungeerde van 1948 tot 1977 als secretaris en was voorzitter 
van 1968 tot 1989. 

Het Bestuur 

Voorzitter: 
Luc STOCKMAN, Brugstraat 103 - 9880 Aalter - Tel. (091) 74 16 10 

Ondervoorzitter: 
Hugo NOTTEBOOM, Prins Boudewijnlaan 9b - 9991 Adegem 
Tel. (050) 71 29 12 

Secretaris: 
Roger MOELAERT, Pietendries 8 - 9910 Knesselare 

Penningmeester: 
Oscar LIPPENS, Gentstraat 13 - 9971 Lembeke - Tel. (091) 77 28 54 

Bibliothecaris: 
Erik DE SMET, Euromarktstraat 9 - 9900 Eeklo - Tel. (091) 77 43 24 

Redactiesecretaris : 
Filip BASTIAEN, Oostmolenstraat 130 - 9880 Aalter - Tel. (091) 74 3682 

Leden: 
Lieve DE VOS, Eindeken 36 - 9940 Evergem - Tel. (091) 538383 
Walter NOTTEBOOM, Noordstr. 196 - 9990 Maldegem - Tel. (050) 71 .'~O 25 
Alfons RYSERHOVE, Kloosterstr. 46 - 9910 Knesselare - Tel «)q\) 74 23 17 
Wilfried STEEGHERS, Vurstjen 21 - 9940 Evergem 
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Steunende /edell 
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Camerlinckx J. - Aalter 
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Engels W. - Beveren-Waas 
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Ryckaert P. - Zl'Illlcrgem 
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APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek, sedert 1949 uitgegeven door het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland. 

Redactieraad 

Redactiesecretaris : Filip BASTIAEN, 
Oostmolenstraat 130,9880 Aalter. 

Leden: Alfons Ryserhove en Luc Stockman. 

Alle artikels dienen uiterlijk op 1 september in het bezit te zijn van de 
redactiesecretaris, bij wie ook de auteursrichtlijnen te bekomen zijn. 

Rui/dienst 

Erik DE SMET, Euromarktstraat 9, 9900 Eeklo - Tel. (091) 77 4324. 
Bestellingen van vorige jaarboeken gebeuren op hetzelfde adres. 

Nog beschikbare jaargangen: 
Nr. Jaar 

2 1950 
13 1962 
19 1968 
20 1969 
21 1970 
25 1974 
30 1979 
32 1981 

Nr. 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Jaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

De leden die hun verzameling Appeltjes vooralsnog willen aanvullen met de 
nummers 20, 30, 33 en 34, willen we er attent op maken dat van die jaargangen nog 
slechts twee exemplaren beschikbaar zijn. 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap kost 550 fr. (+ eventueel 50 fr. voor het verzenden van het 
jaarboek; + 150 fr. voor het buitenland). Oudere jaarboeken zijn aan dezelfde prijs 
te bekomen. 

Werkwijze: 
- bestellen op hogervermeld ruiladres 
- of door storting op postrekening 000-0604056-37 van het Heemkundig 

Genootschap van het Meetjesland, pla Gentstraat 13, <)971 Lembeke 
(met vermelding "nieuw lid" of de gewenste jaarboeken). 
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