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Hij had de liefde en de haat 
van 't wild; de hevige begeerte 
het te doden en te stelen 

O\'ER SfROPERS EN JACIIlWACIiTERS IN DE STREEK VAN MLTER 

(1875-19351 1 

Peter LAROY 

"Maria·Aalter. Beernem en Oostkamp. zijn drie gemeenten meI talrijke 
bosschen, waar vele sIroopers hel wild komen opsporen. Naar een opper
wachtmeester van de rijkswacht ons verzekerde, gaat btjna geen dog 1'00rIJfj 
oJ een botsing ontstaat tusschenjachtwachters en wildsIroopers, somwijlen 
met doodelijken a:floop." zo schreef I let Laatste Nieuws nog in december 
1930.2 En al decennia ervoor. in 1892, maakten kranten gewag van een 
grote ontmoeting tussen jachtwachters en pensers in het gebied Aalter
Beernem-Oostkamp. Er zou een bende actief zijn van wel zeker 70 wild
stropers.3 Het pensen of wildjagen was inderdaad een veel voorkomende 
praktijk in bosrijke streken van Vlaanderen. zoals de omgeving van Aalter. 
en vaak liep het verkeerd af. 

Deze bijdrage Is een bewerking van een voordracht gehouden in 
november 20 I I waarin wiJ op zoek gingen naar de stropersverhalen en stro
pt"~rspraktlJkc:n in de streek van Aalter.4 Uit een aantal sprekende voorbed
den probeerden wiJ enkele krachtlijnen te halen. WIJ hebben aandacht voor 
de stropc'r, de Jachtwachter en to('h vooral ook voor de soms gewelddadige 
ontmoeting tussen deze antipoden. liet Is geen ultpllttende studie gewor
den en het eindresultaat Is een eerder Impresslonistls('h beeld. WIJ behan
dden 7-cker niet alle gevallen die zich in de periode I H75- 19~35 hebben voor
g(~daan In Aalter (:n omgeving, ook al omdat ze niet allemaal bes('hreven 
zijn. Slechts van ei(! meest spectaculaire ontmoetingen zijn er sporeIl Ic vill
d(~n In h(~t hrnnncnmat(~rlaal dat WIJ voornamelijk hebbell gebruikt (krall
lt~n t~n Iltctraluur).5 

I)f' ~ltlJath' Is lJlt(~raHrcl flf(·t lUlkk voor het bC'SC'tlr<'V("f) ~(·bj('d. 111 heel 
wal f;tn-k(~n wan-n (!r in dc,ze Jwrlock Hl rop('rs aan het w('rk {'Il Is cr sprake 
van '/.l'II.(·mwmd(~ j{Jdlttlrarrll/s. lu h{'pwllcJe p('rlocJ('1l h('rkhttell cic krantell 
bijna w('kf'llJkfi OVf~r onlmoetlng('f1 TlH'1 cJode'IIJk(' afloop ov('ral Ie lanek. In 
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wat volgt proberen wij eerst een aantal algemene vragen te beantwoorden 
zoals: Hoe zit dat met jacht en stropen? Welke zijn de motieven van de pen
sers? Hoe gaan zij te werk? Hoe moeten wij ons de boswachters voorstellen? 
Wat gebeurt er wanneer zij elkaar ontmoeten? Vervolgens reiken wij een 
aantal concrete ophefmakende zaken aan uit Aalter en omgeving. We kijken 
of wij daar nog wat aanvullende informatie kunnen uithalen over elemen
ten als zwijgplicht, wraak en rechtsgang. 

DOEN WAT JE WILDE, NEMEN WAT JE NODIG HAD , DOODSLAAN WIE JE 
IN DE WEG STOND 

Stropen is in essentie het schenden van het jachtrecht van de heer. 
Dit privilegie was doorheen de geschiedenis gegroeid en ook juridisch gede-

Dergelijke beelden werden graag gebruUd om te demonstr r n hoe d lit ~pja . ht 
ging ("de heeren die ondanks de /crisis en de ellend d r platt land b volktng ZI h 
geen jachtjestijnen ontzeggen"). (Vooruit, 29 nov mb r 1934, opnam 
Universiteitsbibliotheek Gent) 
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tlnieerd. Al in de prehistorie ging de mens op jacht. Toen waren er geen 
beperkingen. er heerste jachtvrijheid. Iedereen kon jagen waar. wanneer en 
op wat hij maar wou. 

In een meer sedentaire samenleving was dit vrije jachtprincipe moei
lijker te handhaven. Op basis van het principe van de grondeigendom kon
den eigenaars bezwaren opperen tegen personen die zich op hun land 
be\'onden. In de Romeinse periode - een periode waarin de basisbeginselen 
van het recht werden gelegd - bleef de jacht juridisch nog wel vrij. Toch ont
stond toen in praktijk wel een jachtrecht. gebonden aan grondeigendom. 

Het idee evolueerde verder tijdens de Middeleeuwen. Het jachtrecht 
behoorde eerst exclusief toe aan de vorsten. De koning kon overgaan tot de 
afbakening van zogenaamde Joreesten. waar hij zelf het privilege van de 
jacht had (dit was bijvoorbeeld het geval onder Karel de Grote). Naderhand 
kwam daar ook het begrip warande bij. Deze warandes werden onder het 
principe van de feodaliteit geschonken aan de adel en die kreeg over dit 
gebied het jachtrecht. We dienen ons dit niet voor te stellen als een stuk 
land afgezet met afsluitingen. het ging vooral om een bepaald omschreven 
gebied waar men het jachtrecht over had. Soms werden er uitzonderingen 
gemaakt. Zo stond de overheid bijvoorbeeld soms toe dat tijdens een bepaal
de periode jacht werd gemaakt op bepaalde schadelijke dieren voor de land
oouw.6 

Naarmate de beperkingen groeiden. probeerden een aantal mensen 
bulten de lijntjes te kleuren. Hoe meer de legale mogelijkheden verminder
den om te jagen. des te meer sommigen grepen naar illegale middelen. De 
wildstroperij zou vooral vanaf de tweede helft van de l6de eeuw toenemen. 
De vele oorlogen in die periode en de moeilijke economische levensomstan
dl$eden dreven steeds meer mensen In dc wildstroperij. De adel zag dit 
niet waag gebeuren en trad heel hard op. Stropers die werden betrapt. kre
gen strenge straffen, 

liet Is In die periode dat de verschillende benamingen voor stropers 
In gebruik komen. In zijn doctoraat hieromtrent noteert G. Janssens 
bcWlppen als schieter. wlldschieler. fJmkkenier (een verbastering van het 
Franse braconnler. wat In de Middeleeuwen stond voor een Jachtknecht). 
loerjf1ger (eerder Limburg en Brabant. jager die loert). laueier (In het zuiden 
van Oost-Vlaanderen. etymologisch van laveien: over en weer lopen). locker 
(Urabant. loeken betekent plagen. kwellen. wegnemen. stelen. roven .... ) en 
penser of pemljf1ger (West- en Oost-Vlaanderen, Iemand die cr op ult Is zijn 
p<~ns of bulk te vullen). In het Meetjesland zijn vooral deze laatste twee 
bcWlpp(On blijven hangen.7 

Ik Frans(~ n.."VoluUe brac:ht maar met mondJesmaat verandering In 
tu~t prlnetp(~ van een afgesC'hermd jachtrecht. ook al had men het misschien 
and(~r~ g(~daehl. Met het vervalh'll van het AncieTl IU'gime verdwenen 
trnmen~ ln theortco d(~ voorrcc'hten van cic adel. waaronder dus ook het Jacht-
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recht. Maar in de praktijk liep het zo'n vaart niet.8 Bovendien bleef de maat
schappij nu eenmaal behoefte hebben aan reglementering. Er kwamen 
nieuwe wetten in de plaats van de vroegere geplogenheden. 

Zonder al te veel in juridische details te gaan, kan worden gesteld dat 
de jonge Belgische staat zich (eens te meer) voor dit thema liet inspireren 
door de Franse wetgever. Na een paar voorlopige aanzetten kwam pas in 
1882 een jachtwet tot stand. Daarin werd o.a. bepaald dat een jager een 

jachtvergunning moest hebben, dat hij diende te jagen binnen het door de 
overheid bepaalde jachtseizoen (en dan nog tussen zonsopgang en zons
ondergang), dat bepaalde middelen verboden waren (geen netten, strikken, 
klemmen) en dat de jager ook het jachtrecht diende te hebben. Wie op jacht 
ging, diende dus eigenaar te zijn van de grond waarop werd gejaagd of 
moest toestemming krijgen van de eigenaar van de grond.9 Het zijn ook nu 
nog herkenbare elementen. 

T ZIJN DROEVE SUKKELAARS DIE ZICH AAN DE WILDSTROOPERIJ 
OVERLEVEREN 10 

"Stajken is er een, die het doet omdat hij zijn laatste koe verkocht 
heeft. ten einde zijn schulden te kunnen betalen en omdat hij zorgen moet 
voor zijn vrouwen zijn twee dutskens van kinderen. De 'lange' heeft het 
stroopen als een gewoonte opgenomen, zooiets als het rooken. Terwijl Gust 
de pensjager uit passie is. De sportieve zijde en het spelen met het gevaar 
hebben hem zoodanig te pakken, dat het een hopeloos geval is geworden 
voor hem. "11 Dit zijn motieven die de Gentse socialistische journalist Joris 
Hamers noteerde in een grote reportage die hij maakte over pensers (in de 
streek van Beernem-St.-Maria-Aalter) in de jaren 1930. 12 

Het brengt ons meteen bij de vraag wat mensen bezielde om zich in 
de stroperij te begeven. Was het "de dertiende stiel in de lange rij van bezig
heden waarmee in de vorige eeuw een niet onaanzienlijk deel plattelanders 
probeerde een inkomen samen te schrappen", zoals Van der Linden het 
stelt. 13 Net zoals bij andere illegale/criminele activiteiten (want dat is 
stropen in se) waren de motieven vrij gevarieerd en konden die van persoon 
tot persoon verschillen, zoals het citaat van Hamers weergeeft. 

Een eerste, en vaak aangehaald motief, is het stropen om te overle
ven. In economisch ongunstige tijden gingen mensen op strooptocht om een 
extra stukje vlees in de pot te krijgen. Enigszins geparafraseerd klinkt dit in 
de praktijk als volgt: "Zegt aan hem die u gezonden heeft. dat wij zullen 
ophouden met stroopen zoodra hij ons werk geeft waarmee wij den kost kun
nen verdienen. Zoolang echter dit niet gebeurt zullen wij voortgaan met ons 
bedrf1f. Wij ook moeten leven en onze vrouwen en kinderen kunnen niet van 
gebrek kreveeren. "14 
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De laatste zin opent al de weg naar een variant op dit motief. Een 
aantal mensen kwamen er bij toeval toe maar maakten er toch geleidelijk 
aan hun beroep van. Zij beoefenden het stropen voor hun levensonderhoud. 
Deze mannen evolueerden tot beroepspensers of echte wilddieven, of zoals 
een krant schrijft: U( ••• l al dikwijls veroordeeld en altijd in dezelfde droeve 
passie vervallen". 16 Een voorbeeld van een dergelijke, blijkbaar goed beken
de, beroepspenser is terug te vinden begin de jaren 1900 rond Sleidinge. 
Daar was jarenlang een zekere Verhamme actief waarvan de kranten mel
ding maakten dat hij boete na boete kreeg aangesmeerd, maar telkens terug 
aan de slag ging. Men rekende voor dat hij al voor meer dan 1000 frank boe
tes had betaald (wat heel veel was voor die tijd). In een overtreffende trap, 
kon deze manier van doen helemaal escaleren. Stropers belandden dan 
volop in het criminele milieu, groepeerden zich in bendes en verdienden grof 
geld met deze activiteit. 

Bij anderen speelde dan weer een eigen (en daarom vaak onbegrepen) 
rechtvaardigheidsgevoel. Deze mannen vonden het onrechtvaardig dat de 
grootgrondbezitter zich zomaar het wild toe-eigende en ze gingen daarom op 
strooptocht (ook al hadden zij het strikt gezien niet nodig om te overleven). 
Het wild was evengoed van hen, zo redeneerden zij. Soms speelde daarbij 
een heel persoonlijk motief een grote rol (bijvoorbeeld onmin pachter-grond
eigenaar). In dit verband wordt vaak de link gelegd met de hypothese van 
het zogenaamde sociaal banditisme. 17 Volgens die stelling gaat het dan 
gaan om een zogenaamd gerechtvaardigde misdaad uit sociale noodzaak 
(stelen van de rijken om te geven aan de armen). Ook Cyriel Buysse zins
peelt hierop, wanneer hij het heeft over de "instinctmatige sympathie, die 
indirect-begunstigende medeplichtigheid aan bijna alle boerenlieden eigen. 
Hij had de liefde en de haat van 't wild; de hevige begeerte het te doden en 
te stelen, gedempt door de schrik voor de gendarmen en de wettelijke over
heden. "18 

Tegelijkertijd ontwaren wij hier ook een dieperliggend psychologisch 
motief. Stropen was voor sommigen een surrogaat voor de jacht. Jagen was 
(en is?) vooral een bezigheid voor de vermogende klasse. En omdat men het 
zich financieel niet kon veroorloven, ging men illegaal op jacht. Journalist 
Hamers maakte er ook gewag van: "Het stroopen heeft een aantrekkelijkheid 
die de menschen er aan verslaaft, soms op ongeneeslijke wijze. "19 En "Als 
ik in mijn bed lig en ik hoor de wind in de boomen zoeven. wel. dan moet ik 
er uit! Dan moet ik dat spektakel van de keunljes gaan zien. Daar is niets 
aan te doen. Zoo besta ik ... "20 Het ging sommigen dus niet om het overle
ven of het economisch nut dat men eruit haalde, neen, het ging om de kick 
of het genot van het stropen. 

Stropen werd in die zin soms ook beschouwd als een rite de passage. 
een overgangsritueel van jongen naar man. Het klinkt theoretisch maar het 
is vrij herkenbaar. Op café werd er door de jongelingen gesnoefd en opge
schept over nachtelijke heldendaden. Sommigen lieten zich dan overhalen 
en deden mee om erbij te horen of om het ook eens geprobeerd te hebben. 

10 



HIJ IW) DE LlI::t1l!:: ~ UE IIMT VAN .,. WIl.U: UE m:VlGE UEGEERTE HET IT DOUEN EN n: STELEN 

Het pensen was een van die activiteiten waarvan zeker plattelandsjongens 
vonden dat zij het eens moesten hebben meegemaakt: voor de sport, uit ver
veling. voor het plezier. enz. 

Het is duidelijk dat op stropen geen leeftijd stond. Sommige pensers 
hadden de praktijk van jongs af geleerd door met hun vader mee te gaan. 21 

Hamers noteerde: "'k Stroope van mijn eerste-kommunie af Mijn vader 
slroopte gelijk mijn grootvader en waarom zou ik het dan niet gedaan heb
ben? Op zekeren allOnd zei mijn vader dat ik groot genoeg was om mee te 
gaan 'oprapen' en aldus is dat met mij begonnen. ( ... ) Met oprapen verdien
de ik mijn eerSle zakgeld, maar het was niet veel en het kostte me in den 
beginne water en bloed!"22 Bij mensen die uit economische noodzaak gin
gen stropen, viel het wel op dat er bij eventuele incidenten vaak werd ver
meld dat ze net een kind hadden gekregen of er binnenkort een verwach
ten. Het waren jonge vaders, tot wanhoop gedreven, die vonden dat ze iets 
moesten doen. 

MA. KEIREL, KOMT UIT OU HOL. GE ZIJ GEVANGEN 

Tegenover de stroper stond de jachtwachter. Kan een dergelijke 
figuur beter getekend worden dan door naturalist Buysse: "Het was een 
grote kloeke kerel van een veertigtal jaren. roodbruin van gelaatskleur. vier
kanl van schouders en gedecideerd van houding, met stout-peilende blauwe 
ogen en een dicht-kroezende. rosbruine. waaiervormig-openstaande baard. 
Zijn lange. rechte. ietwat schrale benen waren tot aan de knieën bedekt met 
spannende, aadkleurige slobkousen. en over zijn wijde blauwe kiel droeg hij 
een LeJaucheux in bandelier. Zijn pet was van glimmend-zwart wasdoek met 
een rood bandje. waarop, boven 't vizier. een verguld miniatuur:jachthorentje 

"kt "23 pry e. 

Net zoals voor de pensers kan de vraag gesteld worden wat iemand 
bezielde om Jachtwachter te worden. Joris Hamers penseelde het als volgt: 

"DeJachtwachler gaat zijn wild op geregelde tijdstippen bijna per stuk 
tellen en weel onmlddellUk q{ er een paar fazanten ontbreken q{ een haas 
'gaan Inpen is', IlU waakt er jaloersch over en verdenkt op den duur een 
beeUe iedereen. Hoeveeljachtwachters schieten niet op honden en kallen, 
wanen zich een echte 'autoriteit'. slappen door de versch bezaaide landen, 
ondervragen al wie langs boschJes wandelt,Ja, tasten de menschen soms 0,/: 
nog erger dan gendarmen die een onderzoek doen? Met een beeUe beroeps
misvoming worden 7..e arrogant. plaagziek, en verkoopen bh.{{ gelijk echte 
marseULe7..en. "24 

(.;en en ander valt wellicht te verklaren op basis van de achtergrond 
van heel wat Jac:htwa(~hters. Vaak koos de grondeigenaar een van de betere 
~lro[>eni uH de streek om Jachtwachter te worden. De stroper wordt bos
wachu!r, Is inderdaad niet zomaar een spreekwoord, liet wisselen VHn kamp 
had ook wellnWIJpcnc1e ~cv()l~en, D(! vrienden van weleer werden nu doods-

1 1 
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vijanden. De gedrevenheid en zelfs de verbetenheid waarmee de penser te 
werk ging, zette zich voort eenmaal hij bevorderd was tot jachtwachter. Hij 
wist perfect waar het wild zat, hoeveel wild er zat - en vooral - hoe men het 
kon vangen. De man waakte erover als werd het zijn persoonlijke eigendom, 
al was het maar om het vertrouwen niet te beschamen dat hem werd 
geschonken door iemand uit een hogere klasse. 

Jachtwachters Fiers schoot in een herberg aan het station van St. -Maria-Aalter in 
het plafond. H et beeld werd gebruilct om enerzyds aan te tonen hoe nonchalant en 
bruut jachtwachters wel konden zyn, maar anderzyds ook om te demonstreren wat 
voor een ravage een schot met loodkorrels w el kon aanrichten. (Vooruit, 6 december 
1934, opname Universiteitsbibliotheek Gent) 

Dit leidde volgens getuigenissen in heel ~at gevallen tot een veran
derde persoonlijkheid. Het gevoel van macht creëerde een zekere vorm van 
onaantastbaarheid. Jachtwachters voelden zich meester na God. Zij boe
zemden mensen schrik in, werden arrogant, uitdagend en zetten een grote 
mond op. Zij schoten zonder aarzelen op de honden en katten van boeren, 
vertrappelden zonder blikken of blozen vers gezaaide velden. De macht die 
zij ontleenden aan het geweer dat zij meedroegen, maakte hen bijna onaan
tastbaar. 

Na de dood van penser Triphon Van Hoyen uit Bellem (december 
1912; zie verder) bijvoorbeeld liep jachtwachter De Buyser uitdagend te 
paraderen rond het huis van de overledene. De man had toen al n zeke
re reputatie in het dorp. Deze verdenking was niet op los zand gebouwd. Op 
café pochte hij maar al te vaak dat hij kardoes en had waarmee hij pen er 
vanop 500 meter afstand kon neerleggen. De jachtwa ht r had rook g n 
enkel probleem mee om de familie van de overleden nog t kom n uitd -
gen. 

12 
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Nog in BeHem was in datzelfde jaar een hulpjachtwachter in zijn wiek 
geschoten. omdat over hem werd verteld dat hij zelf ook al eens een wild 
konijn in de pot draaide. De man had zelfs zijn buurman voor het gerecht 
gedaagd. De hulpjachtwachter kreeg gelijk. Maar de veroordeelde gaf niet 
op en ging in beroep. Intussen hield een andere jachtwachter een oogje in 
het zeil en hij ontdekte dat de roddels die de ronde deden wel degelijk waar 
bleken te zijn. De hulpjachtwachter werd korte tijd nadien tweemaal in 
overtreding genomen om konijnen te stroppen. Sommige jachtwachters 
achtten zich duidelijk verheven boven de wet, maar de kruik gaat natuur
lijk maar zolang te water tot ze barst. 25 

Een aantal van de jachtwachters had wellicht ook intrinsiek een 
karakteriële aanleg tot geweld. Er zijn toch nog een aantal gevallen bekend 
van jachtwachters die zonder veel omhaal fysiek geweld gebruikten. Een 
jachtwachter uit Beernem ontmoette bijvoorbeeld in de winter van 1914 een 
zekere Lootens Mmet wien hij in geene al te goede verstandhouding leeJt". 
Zonder iets te zeggen sloeg hij met de kolf van zijn geweer de jongen 
be\\'Usteloos.26 Of nog: in St.-Maria-Aalter schoot in 1934 jachtwachter 
Fiers bij een herbergbezoek, tot grote ontzetting van de aanwezigen, met zijn 
geweer in het plafond. Ruwe karakters waren niet ver te zoeken bij, en mis
schien wel eigen aan, deze mannen. Liepen zij vaak niet in weer en wind, 
bij nacht en ontij. door bos en jacht. moederziel alleen, in de vaak vijandi
ge natuur of - erger nog - met plots een bende stropers voor zich? 

ZIJ WAREN DAAR IN T HART DER WOUDEN ... 

MDoch vooral in de duisternis van de betrokken nachten hadden die 
ondernemingen iets dramatisch, bijna iets episch, dat aan de oude rovers
benden uit de middeleeuwen deed denken. Dan gingen zij, zoals ze ï noem
den, 'luchten '. Men verbeelde zich een gewone stok van vilf oJ zes meter leng
te, aan ieder uiteinde door een man in de hand gedragen. In 't midden van 
die stok, met een zinkdrailiHe eraan gebonden, hing de 'luchtbak', een grote, 
brandende lantaarn van een bijzonder model. die slechts naar voren haar 
stralen 7.nnd. 

Aan weerszijden. met geladen geweren, slapten de jagers: en langzaam en 
stil ging de ganse bende aldus vooruit, langs de rand van de bossen en de 
ka.e;Leellanen heen, door de parI tien aardappels, door 'I rapenlCX?f en door de 
klavervelden. 'L Verscholen wild, ontwaakt, en dal meende het daglicht te 
zien. 7..etLe zich recht op de achterste poten en kwam ze(fs, verblind, in de 
lichtstraal van de lantaarn aançwlopen. De Jagers vuurden hun geweren o,I 
en d(xxk1en 7..onderfalen. I-Jet wild werd opgeraapt, in zakken geslopt en op 
de rug (Jedragen, In zulke.Jachtparlyen speelden zO, zoaL .. ze 't noenulen 'rid
der q[ mLe;', ~27 

Op de1'Á! manier beschreef (andermaal) Cyriel Buysse in Het recht van 
dl' sterkste een slrop(·n~to('ht. 111.1 benaderde daarmee de realiteit van de 
meer ~(~orW1nlsc(·rd(" peTlscm'Î, De luchters Hepen Inderdaad voorop met de 
lkhtbak.:lA LaLer ".ou dit vervangen word('n door ('en carburelwllfJ, of een 
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elektrische lamp, waarvan de batterij in de zak zat. De lamp kon tien tallen 
m eter ver s chijnen en was een lokmiddel voor het wild. Daarop volgden de 
schutters. Dit waren geoefende kerels , die elkaar goed begrepen en stilzwij 
gend communiceerden, door middel van gebaren of stille wenken. Tot slot 
volgde een zogenaamde op raper. Die raapte het wild op, droeg de buit mee 
en hield ook de omgeving in de gaten. 

De pensers demonstreren hoe zij meestal uitgaan bij nacht: een lichter. een schut
ter en een wachter oJ opraper. (Vooruit. 1 december 1934. opname 
Universiteitsbibliotheek Gent) 

Een stroper getuigde over deze werkwijze in Vooruit: 
"Als ik met mijn Lichter uitga, stapt hij een halve meter voor mij uit. We zwij
gen. Het minste woord zou ons kunnen verraden. Hij draagt de lamp .die door 
middel van een darm aan een batterij in zijn zak is gekoppeld. H et Licht is zoo 
sterk als dat eener motorlamp. H et verblindt zoodanig, dat, van zoodra men 
het uitdraait, eventueel d e jachtwachter niet eens met zekerheid op het juiste 
punt kan mikken, als hij e r zich voor bevond. Ik volg mijn lichter, in de rech
terhand mijn geweer schietensgereed. Mijn linkerhand rust op zijn schouder. 
Het is de hand die hem alles moet laten verstaan. Mijn hand spreekt voor 
hem een kurieuze taal, die hij alleen verstaat. Een hele lichte druk van den 
duim, een kleine ruk, een duw naar links of rechts, een neerdrukkende bew -
ging, zegt hem genoeg. Hij weet wat zul1cs beteekent en ho hij zijn lamp 
heeft te maneuvreeren. Maar daarvoor is training noodig n daar ligt d 
reden ook, waarom de schutters steeds met denzeifd n licht r n omg I rd 
trachten uit te gaan. ,,29 
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De pensers kozen plaatsen uit waarvan zij wisten dat er veel wild zat. 
De stropers kenden de voren en de plaatsjes waar de hazen en konijnen lie
pen. Het maakte deel uit van het leven. Nog de pensers zelf aan het woord: 
-Als een strooper over dag onschuldig door het veld stapt zoudt ge hem voor 
de braafsten en onnoozelsten kerel houden. maar zgn oogen speuren en zien 
wal ge niet eens vermoeden kunt. Ze 'snaren' en ze merken op en terwgl hg 
daar zoogezegd leeggangert. 'werkt' hg. "30 

Het mateIiaal dat pensers gebruikten. kon variëren wat kwaliteit 
betreft. maar bestond meestal uit een geweer (eenloop. tweeloop. vaak een 
plooigeweer omdat dit gemakkelijk te verbergen was). lampen en aange
paste cartouchen (voor konijnen cartouchen nr. 4 en 5. voor hazen nr. 3. 
voor eenden nr. 1 en nr. 2. voor ganzen 0 of 00. voor sneppen 4 of 5 en voor 
patrijzen 5 of 6. hoe lager het nummer, hoe grover de hagel). Een bereke
ning uit de jaren 1930 raamde de kosten als volgt: een jachtgeweer van 250-
300 frank. cartouchen een frank per stuk, een lamp 200 frank, met een ver
bruik van 75 centiemen per uur. 31 Een echte penser investeerde dus toch 
wel wat. Uiteraard gingen veel gelegenheidspensers het zover niet zoeken. 
Zij hadden wel een geweer op de hoeve en vonden hier of daar wel een 
geschikte lichtbron om de dieren te lokken. 

Sommige stropers waren ook overdag actief om bijvoorbeeld op fazan
ten te jagen. Dit vereiste een andere werkwijze en andere materialen: er 
werd dan met netten gesleept. Deze netten waren dan iets meer dan 10 
meter breed en zo'n 15 meter lang en werden door vier mannen over het 
veld gesleept. De voorgangers stapten over het loof of de aardappelen. De 
fa7..anten of patIijzen worden verrast doordat de voorgangers stil en regel
matig stapten. De eerste reflexbeweging van de vogels was zich in het groen 
te verbergen, maar dadelijk daarop vlogen ze omhoog, botsten tegen het net 
dat al over hen was geschoven en kwamen naar beneden waar de achter
kamers hen wepen.32 

I.Jzeren klemmen en stroppen behoorden meestal ook tot het vaste 
arsenaal aan hulpmiddelen. Voor patrijzenvangst bijvoorbeeld maakte men 
fijne stroppen van paardenhaar, voor de konijnen en hazen gebruikt men 
koperdraad.33 Het stropersmateriaal werd op geheime plaatsen bewaard. In 
de woning of In de schuur. Af en toe organiseerde de politie huiszoekingen 
en razzia's biJ bekende pensers op zoek naar bewiJsmateriaal. maar dit 
leverde meestal maar een magere vangst op. 

In tegenstelling tot wat de meer geromantiseerde overlevering wil. 
was niet Iedere strooptocht een succes. Pensers bleven soms een hele nacht 
bulten In de kou en de regen zonder veel resultaat. Ook Journalist Hamers 
merktc! dil op. maar beschouwde het als een stimulans om verder te doen. 
-[)(e tegenslag L(j voor hen een provokatie. een prikkel. Ik wed dat ze mor
genTlllChl hUT! wraak zullen nemen en dat ze desnoods 2. 3 uren 'op scheu
te' zullen zitten tot ze meneer lepeloor eenige korrels no. 3 in het donzige buik
Je zullenJagl!n. op fUJt (xJgenblik dal hIJ onschuldig zijn mOllStachen strijkt. "34 
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H et beeldmateriaal bij d e Vooruit-reportage is in scene gezet, wat bij het ene beeld 
al duidelijker is dan bij het andere. De stropers laten hier aan journalist Hamers 
zien welke netten zij gebruiken en gaan dan aan het werk met de sleepnetten. 
(Vooruit, 4 december 1934, opname Universiteitsbibliotheek Gent) . 

De buit werd door de opraper verzameld. Bij sommige stropers 
bestond volgens sommigen het gebruik om het wild te lezen. Ze doken dan 
in een gracht of tussen de struiken en betasten en streelden hun dode dier
tjes. "'t Is een gebruik, dat misschien in het sadisme wortelt, maar dat bij de 
pensers hun eigenliefde, hun fierheid streelt en aan hun verbittering tegen
over de jachtwachters en heeren een zonderling voldoening geeft," zo m rk
te Vooruit op. 35 Het gebruik onderstreept dat niet alle strop rs onomi eh 
motieven hadden, maar dat evenzeer voldoening van and r b ho ft 11 11 

rol kon spelen (zie hoger). 
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lndi n h t wild ni t oor i bruik was bedo ld. dan werd het 
verko ht an poeld ni r di al h 1 r fun rd n . Ook dit waren handige 
en wi k t k r I . Wann r ze hun w rk go d ded n. kond n z op h 
\'eel r p trek n n an d p nr. Cyriel Buys be chreef zo'n heler in 
de fi uur van T 1i pk Ba rt: î]iepJe raapte é' n voor één de hazen op. over
ke k ze. b tastte z met de n hand. terwijl hij ze met de andere bij de oren 
opgetild hi ld. blie in d wolJe. troJe aan de poten en wierp ze dan weer. dode 
pakk n. ten gronde. terwijl hij een opmerJeing stamelde. "36 Een andere 
methode om van het wild af te geraken. was zelf naar de stad te gaan en 
recht treek te verkopen (bij particulieren of aan restaurants). maar dit 
hield mee lal wel een zeker ri ico in. 

De Jachtwa hters kend n maar al te goed alle gebruiken van de stro
per . Zij voorülgen de nodige tegenzetten . Zij hielden de weersomstandig
heden in het 00 en I Hen op het seizoen. Speciale dagen (kermis- of feest
da en) stonden anzelfsprekend aangestipt als dagen waarop stropers 
graa op pad gin en. Verder hielden zij hun ogen en oren goed open . 
Informanten (bijvoorbeeld pachters) die al eens iets vernamen in de herber-
en of op traat. signaleerden dit aan de heer. die dan op zijn beurt de jacht

wa hter verwittigde . 

Ook zonder indicatie van ventuele stropersactiviteit organiseerden 
de Ja htwa hters hun ig n ronde . Het was de b doeling met deze 
patrouille wild trop r af te s hrikken. De m er g roulineerde kerels lie -
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ten zich daar maar weinig aan gelegen. Wanneer jachtwachters iemand ont
moetten, gaven zij eerst een (fluit)signaal of schoten een lichtkogel af. Dit 
was in de eerste plaats bedoeld als afschrikkingseffect: verschrikt door het 
licht zouden de pensers op de vlucht moeten slaan. Anderzijds maakten de 
lichtkogels het mogelijk om personen te identificeren. Jachtwachters ken
den hun pappenheimers en konden ook in het halfdonker wel een naam op 
de vluchters kleven. Die kregen dan de dag erna bezoek van de jachtwach
ter zelf of van de gendarmen.37 

Heel wat jachtwachters hadden naast hun geweer ook een hond bij 
zich. Meestal was dit gewoon een trouwe vriend, die in uitzonderlijke geval
len wel eens achter de pensers werd gejaagd ter afschrikking. Na de moord 
op een jachtwachter in Maldegem in 1887 besloten echter de boswachters 
Segaert, Standaert en Fiers een aantal honden speciaal af te richten om 
mensen aan te vallen. Een zekere Lameire werd er in november 1888 het 
slachtoffer van. Zijn kaak werd uitgebeten, zijn arm afgescheurd, ook van 
zijn rechterbil waren lappen vleesch afgerukt en hij had talrijke kneuzingen 
en verwondingen. 38 In 1900 zou de boswachter van het kasteel van Poeke 
zelfs een pop hebben gehad om zijn hond aanvalstraining te geven. 39 

De pensers letten zelf goed op om niet al te opvallend te werken, maar 
geweerschoten hoorde men nu eenmaal. Bij nacht zagen bovendien niet 
alleen de konijnen maar ook de jachtwachters de lichtbak van ver. Soms 
werden er ook listen gebruikt. Zo is een geval gesignaleerd van een brand
brief in Tielt (1886). Twee boeren kregen een brief toegestuurd waarin geld
sommen moesten worden gelegd op een aangewezen plaats. Indien dit niet 
gebeurde, zouden hun eigendommen in vlammen opgaan. De gendarmen 
werden verwittigd en legden zich in een hinderlaag. Op die plaats daagde 
niemand op om het geld op te halen, maar 's anderendaags bleek wel dat 
de stropers vrolijk op jacht waren geweest. 40 

W'N VROAGEN DEN OORLOG NIET, WE VERLANGEN DE VREDE 

Het waren de donkere dagen en het was een bijzonder stormachtige 
nacht in de laatste decemberdagen van 1894. Jachtwachters Desutter en 
Callant van Aalter waren samen met De Buysser van St.-Joris op ronde. Zij 
wisten dat dit de nachten waren die de pensers verkozen. Het duurde dan 
ook niet lang of zij botsten op drie verdachte personen. De drie jachtwach
ters begonnen te roepen. Zij wilden vooral zien wie er aan het werk was. 
Maar de stropers raakten in paniek. Zij richtten het geweer en troffen een 
van de jachtwachters in de arm. De ordehandhavers lieten het er niet bij en 
schoten terug. Daarop namen de pensers de benen. 

De jachtwachters waren ervan overtuigd dat ook zij iemand hadden 
geraakt. Er was evenwel niemand achtergebleven. Zij vonden enkel een 
geweer, een lichtbak en een zak om de konijnen in te steken. De politie werd 
er bij gehaald en die ontdekte dat er in de zak een naam was getekend. 
Daenens. Onmiddellijk besloot men een huiszoeking te doen bij een ver-
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d hte di dez naam dro . 0 ndarmen vonden r echter niets. 
lntu en ir uI rd in h t dorp win and r naam, met name die van 
een zeker h p n . 0 politi ond d z man thui , zwaar gekwetst. met 
twee buih-wond n. Hij werd al v rda ht opg pakt. 4l 

Dit v rhaal kan di n n al voorbeeld van hoe een ontmoeting tussen 
\ a hters en troper kon leid n tot wat kranten dan gingen beschrijven 
een tropersdrama. E n van beide partijen verloor zijn koelbloedigheid 

en het eweld e aleerde. Door d jaren vielen aan beide kanten dodelijke 
lachtoffer . [n dat ge al ing natuurlijk het gerecht zijn gang, en was een 

\'an de mee t oor de hand liggende vragen wie er schuld had. En dal was 
niet altijd evident. want beide partijen hadden vaak boler op hel hoofd en 
deden er bovendien alles aan om zich zo onschuldig mogelijk voor te slel 
len. 

·Cartouchen' die gevuld waren met zaadkorrels. Het 
origineLe bijschrift luidt: "Ze worden na gebruik 
gewoonLijk achteloos wegg worpen maar als de 
strooptocht eindigt in en drama, kunnen ze soms hei 
belangrijkste bewijsmateriaal worden voor het Hof van 
Assisen. ~ (Vooruit. 2 december J 934, opname 
Un1versileUsbibliotheek G nt) 

Zo vond m n op en d mb ro hl nd in 1930 op e n luk land in 
St.- aria-Aalt r hel liJk van de 35-Jarig Od! I 0 Sm l uit Rul lede. aa t 
h t liJk lag en Ja htg w r, m l VIJf g holen konijn n . Rond 7u30 bood 
Ja htwa 'hter V mi tuil K.n s lar zl h biJ d v ldwa hl r aan. Hij ver
klaarde dal hiJ am n mln z krO S huyl r bij e n na hl lijke ont
ming wa b . hol n. ZIJ hadd n b id n t rugg vuurd, maar wi len nl t 
of zIJ I mand hadd n g raakt. Al b wij toond d J hlwa hl r zijn kl -
dIn 1 tukk n, waar p duld ~ IIJk d por nv n h l g w rvuur w r n t zi n. 
H voorval zou n l r w rd n gig rd 1 n plJUg Ja hlon 
g aL 
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Verniest bleef koelbloedig. Hij deed zijn regenmantel, zijn jas en zijn 
ondervest af. Hij legde de kleren op de grond en ging wat op afstand staan. 
De jachtwachter nam het geweer van De Schuyter en schoot op de kleren, 
om zo te doen geloven dat hij ook in de rug was geschoten ("Wij zullen staan
de houden dat de wildstroopers ons eerst in den rug hebben geschoten, zoo 
kunnen ze ons niets doen"). Maar wroeging had De Schuyter overvallen: zij 
hadden wel degelijk geschoten terwijl het niet echt nodig was. Het gevolg 
was een dodelijk slachtoffer, iets waar hij niet kon mee leven. 

De onderzoeksrechter besloot beide jachtwachters met elkaar te con
fronteren. Verniest zag zich in het nauw gedreven. Hij bleef bij hoog en bij 
laag beweren dat hij enkel geschoten had omdat de stroper het jachtgeweer 
naar hem had afgevuurd. Hij ontkende ook dat hij moedwillig de bewijs
stukken, zijn kleren dus, had vervalst. Beide mannen werden aangehou
den. 42 

K 'N HÊ 'K IK NIETS GEZIEN, NIETS GEHEURD 

Zoals men ziet is het bij deze jachtdrama's vaak woord tegen weder
woord. Bovendien speelde er nog een andere element mee, de zwijgplicht of 
de zogenaamde omerta.43 Joris Hamers hierover: " ... gansch de 'pensjagers
wereld' is als het ware, één geheimzinnige, zwijgende en ongekende 'maffia' 
waar zelfs de gendarmen en het gerecht niet altijd wijs uit worden. Maffia? 
Is het woord niet te sterk? Ik meen het niet. want het betreft hier een milieu 
van kerels, die solidair zijn tot in den dood en die niet alleen samenspannen 
waar het moet, maar ook elkander weten te verdedigen en te werken . .. 44 En 
nog: "Dure ondervinding, verkropte woede, verbittering, tegenslagen en ver
beten leed maken van hen stille groepen die ergens rond een ronkende kachel 
oJ een jZikkerenden haard gezeten met weinig woorden en enkele veelzeg
gende blikken plannen smeden voor den volgenden 'tocht'".45 

Interessant in dat verband is het jachtongeval waarbij in april 1875 
baron Van der Brugghen, burgemeester van Wingene, werd neergeschoten. 
De 29-jarige burgervader was met zijn jachtwachter op pad toen hij het pad 
van enkele pensers kruiste. Beide stropers legden aan. Bij de ene blokkeer
de het geweer, bij de andere ging het af. De jachtwachter bleef ongedeerd, 
de burgemeester werd geraakt in de onderbuik. Hij zou korte tijd nadien 
overlijden. Er werden verdachten ondervraagd, maar niemand werd in 
beschuldiging gesteld. Pas anderhalf jaar later, in september 1876, kwam 
alles aan het licht. En zelfs over de ware toedracht van onthulling bestond 
toen nog wat onduidelijkheid. Eerst werd verteld dat op de kermis in Aalter 
een man en een vrouw ruzie hadden gekregen. De vrouw zou daarop uit 
wraak haar man hebben aangegeven als betrokken bij de moord op Van der 
Brugghen. Een variant hierop beweert dat de vrouw door haar man mis
handeld werd en dat zij hem op die manier een lesje wilde leren,46 
Conflicten leidden tot verklikkers of spijtoptanten (pentiti in maffiatermenl. 
al waren er ook die hun geheim meenamen in het graf. 47 
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Stropers zelf braken de zwijgplicht enkel uit pure noodzaak. Dit was 
bijvoorbeeld het geval in de zaak van de broers Van Hoyen uit Bellem. Trifon 
Van Hoyen. 20 jaar. en zijn broer Achiel Van Hoyen. 22 jaar. hadden in 
december 1912 een nieuwe fiets lantaarn gekocht. Al vlug hadden zij ont
dekt welk goed gerief zij hiermee in huis hadden. Bij het uittesten van de 
lantaarn stelden zij vast dat ze de hele weide achter hun huis konden ver
lichten. En wat meer was. tientallen nieuwsgierige konijntjes kwamen spon
taan kijken naar wat daar wel te doen mocht zijn. De broers besloten om 
hun fiets lantaarn te gebruiken om wat wild in de pan te krijgen. Bij een 
zekere Naessens in Lotenhulle kochten ze kardoesen en op een nacht waren 
zij op weg. 

Zij vatten het plan op om in de buurt van de spoorweg Gent-Brugge 
hun slag te slaan. Tijdens hun bezigheden werden zij echter betrapt door 
een jachtwachter. Die gaf een kort bevel maar vuurde bijna tegelijkertijd 
\ier schoten af. Beide jongens werden getroffen: de een in zijn buik. de 
ander in zijn arm. Trifon zakte in elkaar. Achiel probeerde zijn broer nog 
mee te sleuren, maar het lukte niet. Achiel vluchtte als een gek naar huis 
en kwam terug met een hondenkar. Bij zijn terugkomst zag hij meteen dat 
het te laat was. Trifon lag biddend op de grond. hij wist dat zijn laatste uur 
was geslagen. Onderweg naar huis overleed hij. Er werd nog een dokter 
gehaald, maar die kon niet anders dan de dood bevestigen. 

Achlel vertelde meteen aan zijn ouders clat hij de daders had her
kend. Zij besloten evenwel te zwijgen. uit angst dat zij van hun hq{zouden 
verdreven worden en uit schrik dat cle anclere zoon. die toch pensjager was. 
alsnog 7..oU veroordeeld worden. Het nieuws van het overlijden van Trifon 
Van Hoyen bleef natuurlijk niet geheim in Bellen1. De geruchten staken 
meteen de kop. Bijna Iedereen wees meteen naar jachtwachter Emiel De 
Buysscher. De-/.e man was In dienst van de schoonzoon van graaf de 
Kerckhove d'Exaerde. de toenmalige gouverneur van Oost-Vlaanderen. De 
Buysscher was afkomstig uit het West-Vlaamse waar hij. naar eigen zeggen. 
al ooit ongelukken had veroorzaakt. 

En hoewel de BeJlemse bevolking hem vanaf dan maar met schuine 
bUk bekeek. voelde hij zich veilig. De Buysseher wist dat de mensen bang 
waren. bang om te spreken. bang om nog meer te verliezen. Maar hoogmoed 
komt voor de val. Toen hij In de dagen na het Jachtongeval al te uitdagend 
voorbij de hofstede van de familie Van Iloyen ging paraderen. met het 
geweer netjes geschouderd. een valse glimlach op ziJn gezicht. werd het 
Ac:hle1 Van floyen te machtig. 1I1J besloot t.och te spreken. ook al bracht hiJ 
zlc:h7 .. df (fm ziJn overleden broer) daarmee In de problemen. De man trok 
naar Gent (m verstrckt(~ er uitleg aan het parket. 

Op k(~rstdag 1912 werd Jachtwachter l<:mlcJ De Buysseher aangehou
den .. Twee wekt~n la((or w(~rcl ook .Jan Van l{C'ntC'r,l.{hem. cic tweede Jacht
wac:htt·r aangehoudcon. Drie rnaandc'n later. eind maart 191 :3. kwam het 
IW('~'al vriJ. I kt ondt'rzoek was afgerond en In afwadltln,l.{ van hun proces 
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kreeg het duo zijn vrijheid terug. Injuni 1913 kreeg De Buysscher twee jaar 
gevangenis en Van Renterghem 6 maanden. De straf kwam toch nog onver
wacht want de meeste mensen hadden vrijspraak vermoed.48 

OH! DIE GROTE ROSSE REUS, WAT HAATTE HIJ HEM 

Naast het begrip omerta (zwijgplicht) speelde ook een variant op de 
vendetta een zekere rol. Vendetta staat voor een vorm van wraak, waarbij 
vrienden/verwanten van slachtoffers op zoek gaan naar vergelding volgens 
het principe oog om oog, tand om tand. In de pensermilieus leidde dit ertoe 
dat jachtwachters (en vaak ook hun families) werden belaagd of aangeval
len. 

Een heel zwaar feit deed zich voor in september 1888 in Aalter. Ivo 
Van Belleghem, 52 jaar, boswachter in dienst van graaf de Ribeaucourt, was 
op de dinsdag van de Aalterse kermisweek aan het kaarten bij zijn zuster. 
Zij woonde op de weg van Aalter naar St.-Maria-Aalter (Halfweghuis). De 
boswachter zat met zijn rug naar de voordeur en met zijn gezicht naar het 
raam. Rond 7 uur 's avonds werd de herberg plots beschoten. Van 
Belleghem was quasi op slag dood, een medespeler (een zekere Sicaet of 
Sucaet) raakte zwaar gekwetst, en zou nadien overlijden. De andere aan
wezigen bleven ongedeerd. 

Een journalist schetste een bloedstollend tafereel. Van Belleghems 
borst, keel en schouders waren doorboord. Woorden schoten te kort, maar 
toch gooide de verslaggever er nog een flinke scheut pathetiek bij: "Beschrijf 
mij het gehuil van de weduwe en de twee minderjarige meisjes van den ver
moorde. die op een honderdtal meters afstand vandaar wonende. hunnen 
geliefde in volle gezondheid hadden zien weggaan! Zeg mij den schrik van al 
de vrienden van den braven man." Het parket van Gent kwam ter plaatse en 
nam de zaak heel serieus op. Als opmerkelijk feit noteerde men dat die 
heren een fototoestel mee hadden en foto's maakten van de moordscène. 

Zoals meestal het geval was bij dit soort misdaden circuleerden er 
onmiddellijk tal van geruchten in de streek. Een eerste verhaal was dat Van 
Belleghems schoonbroer er zou mee te maken hebben. Het Brusselse dag
blad Le Patriote zou zelfs een telegram in die zin ontvangen hebben. Nog vol
gens anderen zou intussen ook de broer van de vermoorde boswachter een 
waarschuwing hebben gekregen. In de buurt van zijn woning zou iemand 
met krijt geschreven hebben: "Pas op. of gij zult ook uwen toer krijgen".49 
Ten slotte waren er ook mensen die wisten dat de politie bij een schoenma
ker was geweest om gevonden sporen te vergelijken. De zaak bleef in het 
ongewisse en het is niet duidelijk of de moordenaar van Van Belleghem ooit 
werd gevonden. 50 

Ook het omgekeerde gold evenwel. Jachtwachters en pensers kenden 
elkaar dikwijls maar al te goed. Het kon dan ook gebeuren dat het fatale 
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schot werd afgevuurd om andere redenen. Het pensen was dan maar het 
alibi om een openstaande rekening te vereffenen. Dat daar toch wel dege
lijk werd mee rekening gehouden bij het onder Loek van dergelijke ongeval
len. blijkt bijvoorbeeld uit een opmerking in de zaak Vandenbussche in sep
tember 1934 (zie verder). Over het slachtoffer en de dan nog vermoedelijke 
dader Fiers schrijft Het Laatste Nieuws: wBeide mannen zijn oud-schoolka
meraden. Alhoewel later tusschen hen wel eens oneenigheden waren ont
slaan. omtrent een uaas. die door den jachtwachter gebroken werd in het 
huis van de zuster van het slachtoffer te St.-Joris-ten-Distel. en bij het slacht
offer vroeger wel al een huiszoeking plaats had. wegens verdenking van 
wildslrooperij. loch kan niet beweerd worden dat zij in vijandschap leef
den. "51 

Nog een laatste kanttekening misschien. In de overlevering (en in de 
kranten) werd meestal aan kwaad opzet gedacht door een van beide partij
en. Maar er waren ook echt wel ongelukken. Vuurwapens zijn immers 
gevaarlijk speelgoed en de kans op slachtoffers in de nabijheid van wapens 
is groot. Hier en daar verscheen er in kranten al eens iets van jagers of pen
sers die zichzelf per ongeluk hadden verwond of verminkt. En ook slachtof
fers van de ontmoeting jager-boswachter konden gewoon het ongeluk heb
ben gehad om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. 

Een voorbeeld hiervan is een voorval uit mei 1901. Om de zoveel jaar 
werd de Kraenepoel (een vijver op de grens Aalter-Bellem) drooggelegd. In 
de plassen. die na het aflaten van het water hier en daar nog bleven staan. 
zochten enkele jongens wat vis en paling (ook dit gold als een overtreding). 
Boswachter Van Hecke observeerde hen en oordeelde dat zij niet het recht 
hadden daar te zijn. Hij zond een waarschuwing (een fluitsignaal). maar 
loste meteen ook een schot. Hij zag drie mannen vluchten. Bij nader onder
zoek ontdekte hij tot zijn ontsteltenis de zwaargewonde 15-jarige Van 
Doorneveld. die woonde op de grens van Aalter en Lotenhulle. De jongen 
overleefde het niet. 52 

IUSTE UIDEX UL T10NIS53 

WAls het gerecht dan moel uitmaken wie van beide partijen schuld 
heeft aan de stroopersdrama's, zfjn het meestal de stroopers, die, a priori. in 
het ongelfjk gesteld zfjnde, het gelag mogen betalen. "54 Dit was de overtui
~ng die hiJ heel wat mensen leefde en die vaak door (socialistische en 
christen-democratische) opiniemakers werd bevestigd. En die overtuiging 
war; wel echt diep geworteld. De Bellemse pastoor noteerde bijvoorbeeld 
naar aanleiding van de zaak Van Hoyen (cf. supra) met een uitroepteken in 
hel Uher MemorialL'i van de parochie: ïwee Jaar en zes maand L'i niel veel 
voor eenen mensch dlxx1 te schieten!" 
Kranten kopten vaak ween mensenleven voor een konfjnUe", daarmee aan
gevend dat voor de grootgrondhezltters een konlln meer waard was dan een 
mens.55 . 
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IN HET FEODALE VLAANDEREN 

IN 0 ~ Bw\O VAN nON 0 'R 0 G 19 • 0 
VIu~G - WE /\/\ DE AFKO DlGINO 

EEN NIEUWE G R OOT ERE POR TAG E 

Een menschenleven 
voor een konijntje 

door 

Joris Hamers 
~u rc. brtl\&t ht~ ~t Ionffl ~l...., n tnt:~ e 

nntnde tochten. dil' onze ~ leur bult m emu. met 
d pen, j • , er, uit de .tr ek van B emem. 

De pers maakte graag stampei rond de Jachtdrama's. De aankondiging van de 
reportage van Joris Hamers in Vooruit liet niets aan de verbeelding over en had het 
zelfs over 'het feodale Vlaanderen '. (Vooruit, 27 november 1934, opname 
Universiteitsbibliotheek Gent) 

Het valt buiten het bestek van deze bijdrage om daarov r n juist 
oordeel te vellen. Maar op basis van een impressionistische kijk op d zak n 
die hier aan bod komen, zou misschien toch kunnen g da ht word n dat ct 
meeste jachtwachters er vrij goed vanaf kwam n . Dat wa op zi h mi -
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schien niet verwonderlijk. De gevolgde redenering was dat de pensers een 
misdaad begingen door het jachtrecht te schenden. De jachtwachters deden 
hun werk. Alleen kon er flink wat discussie ontstaan of de garde chasse wel 
de juiste procedure had gevolgd. Was er een signaal gegeven? Was er vol
doende tijd tussen het signaal en een schot ter verwittiging? En kwam zo'n 
ven\ittingsschot er wel of was het meteen vuren om te raken? Zoals we eer
der al aangaven was het woord tegen woord en bovendien leidden de 
omstandigheden. bij nacht en ontij. meestal niet tot sluitende en heldere 
getuigenissen. Het was voor de rechters niet eenvoudig om te oordelen. 

Omdat de uitspraak in heel wat gevallen botste met het gevoel van de 
publieke opinie durfde die na verloop van tijd wel eens zelf het recht in eigen 
handen nemen. In onze gewesten ging het nog niet zover als bijvoorbeeld in 
de Ardennen. In Nismes (provincie Namen) leidde in 1886 de reconstructie 
van een jachtongeval bijvoorbeeld tot zware rellen. De politie riep zelfs 60 
militairen ter hulp en die zagen er volgens getuigen bij hun terugkeer uit 
alsof ze van het slagveld kwamen. 56 Maar na het ongeval aan de Kraenepoel 
was het toch wel zo dat boswachter Van Hecke niet in Bellem kon blijven. 
maar moest naar Aalter worden gebracht "om hem aan de woede van het 
l'olk te onttrekken".57 Er was zelfs sprake van dat enkele mensen kwamen 
af~elopen met stokken en knuppels om hem eens een lesje te leren. Nog in 
1934 stroomde voor de aangehouden jachtwachter Rudolf Fiers een grote 
menigte samen voor het gemeentehuis in Aalter. Toen de politie met hem 
naar buiten kwam. werd er gejoeld en gescho1clen. 58 Het was duidelijk dat 
het vertrouwen van het publiek in het gerecht niet altijd even groot was bij 
jachtdelicten en soms wel overwoog het recht zelf in handen te nemen. 
Bovendien leefde er anderzijds een zekere sympathie voor de pensers bij de 
plattelandsbevolking: uDe kleine man die als stroper op een sluwe manier het 
wild (én de jagers oJ jachtopziener) weet te verschalken om een goedkoop 
potje vlees op tqfel te krijgen. geniet wel de sympathie van de ma.':;sa. "59 

De Indruk van de onfalre behandeling kwam er niet enkel door de 
milde behandeling van de jachtwachters maar mutatis mutandis ook door 
de strenge bestraffing van de pensers. In april 1907 kwam het In Lotenhulle 
tot een ontmoellng tussen jachtwachter Van cle Reviere en een penser. Die 
laatste vuurde een schot af op de boswachter. Na een kort onderzoek werd 
een jongen van 18 jaar, een zekere Dufour uit Lotenhulle. als de schuldige 
opgepakt. Hoewel Van de Revlcre niet getroffen werd. was het gerecht niet 
mals. Dufour had het voordeel van de twijfel. I lij beweerde dat hij op het 
moment van de feiten thuis was, maar hij kon dit niet voldoende bC'wiJzen 
en de v(~rm()edens wogen te zwaar In zijn richting. HIJ kreeg een straf van 
maar ltdst 18 maand gevangenis. Jachtwachters die effectief iemand neer
S(:hot(~n, kwam(~n er vaak met minder vanaf. 

(Jok de oplnh~makers (de kranten) namen h(~t meestal op voor de stro
per. KI.lthol1cke en chrlfolten-<Iemo('rat1fo1('he (Vlaamsgezinck) f('ductt'urs 
1' • .oalH AuguHt-Vl(:lor Bultynck van h(~1 FUfI(lsenIJlad of VlC'tor De LllIe van '/ 
Getrouwe Mal.t1l'glrem namen de verdediging van de peTlsers op zich. TalriJk 
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waren de commentaren die zij schreven tegen de jachtwet (een bloedwet). 
Nog in 1930 klonk het als volgt: "Luister: moest ik rijke eigenaar zijn en de 
speelsche goesting hebben, soms te komen jagen voor mijn eigen ontspan
ning of geneugten, lijk schoolkinderen duikerke spelen en op een paardjes
molen rijden, en ik zou er een paar jachtwachters op na houden, dan zou ik 
zeggen: Charel en Cies, het is wel verstaan, getweeën bewaakt gij mijn goed, 
maar geen menschen doodschieten, zulle! Want ik ben een christen man en 
dat wil ik niet, dat voor mijn dikken buik, ooit iemand gekwetst wordt, laat 
varen een w eduwe met arme kinderen zou nalaten. "60 Even subtiel werd het 
thema in allerlei andere stukjes geweven.61 Ruim zes jaar na de dood van 
de jonge Van Doorneveld aan de Kraenepoel ontlokte dit nog volgende com
mentaar in 't Getrouwe Maldeghem: "Herinnert gij U nog Achielken Doornvelt 
van Lootenhulle, dat doodgeschoten werd, voor nen armen paling op te 
rapen, zij die arme menschen waren, en daar nog nooit van geproefd hadden, 
door den jachtwachter wederom al. En er lagen er daar met heele karre
vrach ten. Ik ken geene wet die meer ongelukken en onrechtigheden na zich 
sleept dan de jachtwet, en toch blYft ze bestaan, ondanks dat er duizenden 
belgen zijn die ze vermaledijden, tegen éénen die er voordeel bij heeft. Voor 
elke groote kamerkiezing wordt er door de katholieken nen schoonen koeke 
gegeven of beloofd. Geef ons nu voor Meie, ne keer de afschaffing dien bloed
wet. "62 

In scherp contrast hiermee stonden liberale bladen, die het eerder 
opnamen voor de grondeigenaars, en die de pensers als een uitwas zagen 
van een verwilderde buiten. Overigens mag worden opgemerkt dat kranten 

In de Vooruit-reportage luidt het bijschrift bij deze foto nogal sensatione l: "Maria
Aalter, het dorp waarrond fel gepensjaagd wordt en waar e r nog m r dan n 
mysterie op te helderen valt. " Het gaat hier evenwel om en b ld van Aalter. Had 
men nog ergens een archieffoto liggen? (Vooruit. 6 d cember 1934, opnam 
Universiteitsbibliotheek Gent) 
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- van om het even welke ideologie - maar al te graag het woord geheimzinnig 
er bijsleurden wanneer het omjachtdrama's ging. Los van het feit dat inder
daad een en ander zich wel in het duister afspeelde (letterlijk en figuurlijk) 
en dat er een omerta was, kwam een vleugje sensatie en mysterie de ver
koop meestal ten goede. 

De socialisten sponnen ook garen bij dit onderwerp. Zij besteedden 
heel wat aandacht aan de jachtongevallen en zagen het als een voorbeeld 
\"an klassenstrijd. In verslaggeving en commentaren insinueerden bladen 
van socialistische strekking maar al te graag dat er sprake was van doof
potoperaties. Zij pleitten op termijn voor een meer fundamentele oplossing. 
Dat leverde teksten op als deze: "Beide kampen staan tegenover elkaar. 
Beide vechten voor een konijnlje. voor een beelje geld. voor een stuk brood. 
Hel zijn de 'heeren' en de sociale wanorde die het zou willen. We staan hier 
feitelijk voor een der primitiefste uitingen van klassenstrijd. die ons uit den 
feoc1alen tijd zijn overgebleven. ( ... ) Om het stroopen af te schaffen moet men 
eerst de oorzaken afschaffen waarom er gepenst wordt. Zedeprediken helpt 
niet De boer komt op zeker ogenblik in opstand tegen de wraakroepende 
onrechtvaardigheden waarmee hij omringd is. Dan grijpt hij naar den twee
loop en den lichtbak. Als hij honger heeft verzinkt met één slag al de onder
worpenheid en al de kristene moraal. ( ... ) Maar het is niet met slaan en schie
len dat er verandering komen zal. Het is niet met stroopen dal men dejachl
wel zal doen heroormen. Neen. het eenige wat er het gevolg kan van zijn. is 
dal nog eenige menschenlevens te meer te loor gaan en families in rouw wor
den gedompeld. Daarom zeggen we het eens te meer tol de bevolking van den 
bui1.en: staak het pensen! Riskeer uw leven niet nutteloos! Maar eisch van uw 
'boerenvertegenwoordigers' dat ze u een gezonde jachtwet geven. Eisch hel 
recht op. als huurder of als eigenaar. het wild dat uwe teellen beschadigt. op 
uw land te mogen vernietigen. We weten wel dal de landbouwers hel rechl 
hebben schadevergoeding te vragen voor de verwoestingen door het wild op 
hun goed aangericht. maar we weten ook dat niemand van dit rechl gebnlik 
duTjt maken en dat negen maal op tien de jager juist de eigenaar zet[ is van 
den grond. Eisch daarom een vereenvoudiging van de proceduur voor herstel 
der jachtschade. Eisch de herziening van het strafwetboek ten opzichte der 
jachtmL-;drijven. ( ... ) Welnu. denk dan eens goed na. wie uwe belangen wer-
kelijk verdedigt. Leer inzien dal "de roode bandieten" meer menschelijkheid 
en meer rechtvaardigheidsgevoel bezitten dan vele zoogezegde krL'itelijke 
heeren. Leer tenminste begrijpen dat wij menschen zijn juist gelijk de ande
re, maar onajhankelijk en vrij in onzen gedachtengang en onzen strijd en dat 
we geen ander doel hebben dan die vrijheid uil te breiden en een deel van de 
verknecht landbouwbevolking te ontslaven. I let hec:;[Uaren geduurd alvorens 
het nijverheLdsproletariaal ons ideaal verslond. Zal het nog lang duren eer de 
door de krL<;L<; gerulneerde boerkens hUil ketens zullen breken?0f33 

J lel waren {)vert~em~ ook cle socialisten die probeerden de dood van 
de Aalten~e p(~nscr Maurtls VandenbusHche uit te hulten (een zaak waaro
ver WIJ al eerder uitgebreid pubJkcerden. o,a. In dit Jaarboek) ,64 HIJ was In 
I;Cplemhcr I ~J:34 samen met 1.IJn broer GUlil. I!:mlel Meersman. Cyrlel 
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Verniest en Robert De Meyere op strooptocht toen zij onder vuur werden 
genomen. Maurits Vandenbussche overleed de dag erna. De krant Vooruit 
sprong op het voorval en maakte er een politieke zaak van. De foto van de 
getroffen Verniest werd een icoon van de dodelijke gevolgen van de wrede 
nachtelijke confrontatie tussen stropers en jachtwachters. Maar de socia
listen wilden vooral de betrokkenheid bewijzen van grondbezitter, notaris en 
voorman van de plaatselijke christelijke arbeidersbeweging Jules Maenaut. 
Uiteindelijk werd jachtwachter Rudolf Fiers als schuldige opgepakt en ver
oordeeld. 

Kranten hadden macht en gebruikten die. Een bijzonder merk
waardig voorbeeld van een dergelijk conflict beschreven wij al in het boek 
Aalter in oude kranten. René Lambrecht, de Aalterse verslaggever van 't 
Getrouwe Maldeghem, ging in de kolommen van het Maldegemse weekblad 
een polemiek aan met jachtwachter Hautekeete uit Aalter. Die laatste 
beschuldigde er hem immers van een haas te hebben gepakt op de gronden 
waarover hij waakte. Lambrecht voelde zich zwaar in zijn eer gekrenkt en 
beschreef de ontmoeting tussen hemzelf en de jachtwachter in scherpe, iro
nische bewoordingen. Vanaf dan was de jacht open, niet op hazen of konij
nen, maar op Hautekeete. Week na week scherpte de verslaggever zijn pen 
om de jachtwachter in een kwaad daglicht te stellen. Hij genoot daarbij dui
delijk de steun van de hoofdredactie in Maldegem, die zich altijd al had her
kend in dit soort zaken. 

Lambrecht beschreef bijvoorbeeld ook hoe hij probeerde een foto te 
maken van de jachtwachter op de markt in Aalter, nadat die zijn tong had 
uitgestoken naar hem. Hautekeete nam evenwel vlug de benen, maar later 
gelukte het Lambrecht dan wel om hem op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Beide heren bleven elkaar treiteren, tot uiteindelijk de zaak van de gestolen 
haas voor de rechtbank kwam. De klacht was intussen ingetrokken (mede 
wellicht door de persaandacht), Hautekeete dook niet op in de rechtbank in 
Gent en Lambrecht en zijn moeder (die van smaad wordt beschuldigd) geno
ten de vrijspraak. En hoewel de reporter zelf zegde dat hij geen wrok meer 
kende en niets meer zou ondernemen, liet hij in de praktijk geen kans onbe
nut om de man in zijn stukken te beschimpen. Hij had het zowel over Fonne 
de katteschieter (waarmee hij insinueerde dat deze jachtwachter op loslo
pende katten en honden schoot, wat inderdaad niet ongebruikelijk was) als 
over het "Oostmolensche parket, bestaande uit onderzoeksrechter Van den 
Houtekeete, substituut-deskundige Verrekijkers en griffier Tweeloop". Dit 
ging zo een aantal jaar door en de vraag is maar welke invloed deze toch wel 
psychologische terreur heeft gehad op de jachtwachter. Wanneer het 
gerecht niet ingreep, moes de pers het maar doen, zo was blijkbaar de rede
nering. 65 

TOT SLOT 

Bij al deze historische bedenkingen past geen beter slot dan de slot
zinnen van Buysses novelle over het thema (zie noot 1). De tragiek, geba-
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seerd Op een denderende tînale. waarbij de stroper Permentier het huis van 
de jachtwachter beschiet. diens vrouw dodelijk treft en uiteindelijk zelf 
wordt neergeschoten. is in talige eenvoud gevat: "Hij keerde zich nog eens 
haif om op het mos. rekte zich uit. als moede en maakte geen beweging meer. 
Hij had zich gewroken!" De tragiek van de penser en de jager. .. 

~OTEN 

De titel Is ontleend aan de noveI\e van Cyriel Buysse. De Wraak van Permentier 
(door ons gele-Len in Vierde Cyriel Buysse omnibus, Gent. 1970. p. 157-184). Met 
dank aan de heer B. Veeckmans om ons op de waarde van deze tekst te wijzen. 
Buysses verhaal gnjpt perfect de sfeer van het stropersmilieu en de jachtdrama's. 
Tenzij anders vermeld in noot zijn ook de tussentitels citaten uit deze tekst. waar
mee de kracht van Buysses verhaal nog maar eens wordt onderlijnd. 

2 Het Laatste Nieuws, 17 december 1930. 
3 Het bencht komt er ten gevolge van een schietpartij waarbij een zekere Van 

Gampelaere uit Wingeneveld wordt neergeschoten. De Denderbode, 6 november 
1892. 

4 OKRA-Academle Midden Vlaanderen op 7 november 2011 in Aalter met als titel 'En 
dal alles voor een haas ... '. Verslag onder de gelijknamige titel gepubliceerd op 7 
november 2011 op hUp:/ /geschiedenisvanaalter.blogspoLcom. 

5 A. VAN DER LINDEN, Wij moeten rap zijn: over slropers en plattelandse normen 
(Oosl- Vlaanderen, Iweede helft negentiende. begin twintigste eeuw), Gent. 1999, 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), p. 37, wijst op het vertekend beeld dat de 
onderzoeker kan knjgen: slechts de meest spectaculaire zaken worden vermeld. 

6 Zie bijvoorbeeld voor het behandelde gebied H. VAN DEN ABEELE, De Wolven ver
leckert op 't mensenvlees (J 586-18731. 5.1.. s.d. waann de auteur beschrijft hoe de 
Raad van Vlaanderen aan het bestuur van de kassei rij Oudburg de opdracht geeft 
om bekend te maken dat het toegelaten Is om gedurende drie maanden te jagen op 
wolven. De-/-c toestemming wordt nadien nog een paar keer gegeven. 

7 G .• JANSSENS. Wlld..<;/roperslermlnologie In de Nederlandssprekende delen van 
België en het Noordwes/en van Frankrijk: een lexicologische studie. Gent. 1980, 
(onultgeg<--ven doctoraatsverhandeling). 275 p. + 37 p. Het doctoraat Is o.a. gcba
seerd op een set vragenlijslen en bevat heel wat meer Informatie over stropen en 
btrop<~rspraktiJken dan enkel de taalkundige gegevens. ['.:en afgeslankte versie van 
het dodoraatsonder/..ock verscheen als G. JANSSENS. De benamingen voor de 
wlld.<;/ropers In het verleden en In de hedendaagse dialecten. In Ons Heem. Jg. 4:3 
(19H9J. 4-5. p. 133-146. Dat nummer Is overigens een themanummer onder de titel 
.Jacht en wlld.<;troperlJ en bevat o.a. ook een Interessante bibliografie over .lacht ell 
wlld."ilropery In Vlaanderen van de hand van .J. Gerlts, Janssens situeert cic oud
'tte vermelding van pew;j(J{/er In het Tes/ament Wle/or/ca!'l (156 I) van cic Brugse' 
dlt:hler fo:tluard de [knc'. 1 liJ b(~K<:hrIJft ook uitvoerig de etymologische l11ogcliJkhe
den van het 1J(~~p en WIJlt! cr tcrl()oplt op dal de verklaring die Rums gegeven wordt 
aht i'.I1U hel woord vc·rwIJi'.en naar rWllS omdat slroper/i op hun bulk hel wild beslul
(wn tLwh wel eC'rder anC'kdollH<'h te· bc's('houw('n Is. 
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8 "Alsje de geschiedenisboeken erop naleest lijkt het alsof de adel zijn heerlijke rech
ten zonder slag of stoot uit handen heeft gegeven. Dat was echter lang niet altijd het 
geval," zo schrijven O. SCHNEEUWEISZ & M. VAN DOOREN, Dejacht in Nederland 
en Vlaanderen, Amsterdam, 2011, p. 58. 

9 Deze inleidende paragraaf is gebaseerd op G. JANSSENS, a.w., en op O. 
SCHNEEWZEISZ & M. VAN DOOREN, a.w. Lees ook enkele interessante aanvul
lingen in K. DE SCHEPPER, De Geschiedenis van de wolvenjacht in de Zuidelijke 
Nederlanden (16e-18e eeuw), Gent, 2010, (onuitgegeven masterscriptiel. p. 6-25. 

10 De Werkman. 16 december 1881. 
11 Vooruit. 5 december 1934. 
12 De reportage verscheen in zes grote delen in Vooruit tijdens de periode 29 novem

ber 1934 tot 6 december 1934. Aanverwante reportages verschenen al eerder in 
het socialistische weekblad Voor Allen op 30 september 1934 en 7 oktober 1934. 
De directe aanleiding voor de artikelenreeks was de dood van Maurits 
Vandenbussche in september 1934 in Aalter. De illustraties die in de krant ver
schenen. zijn voor een stuk opgenomen in deze bijdrage. Met onze uitdrukkelijke 
dank aan de Universiteitsbibliotheek Gent voor de reproductie. 

13 A. VAN DER LINDEN, a.w., 224 p. 
14 De Denderbode. 21 november 1886. 
15 Vooruit. 1 december 1934. Het is geen toeval dat in de jaren 1930 - de jaren van 

een nieuwe grote crisis - het stropen terug populair werd. 
16 De Werkman, 16 december 1881. 
17 Het begrip is afkomstig van de Britse historicus Eric Hobsbawm (Bandits, Londen. 

2000). 
18 C. BUYSSE, De wraak ... 
19 Vooruit. 5 december 1934. 
20 Vooruit. 2 december 1934. 
21 Dit staat enigszins in contrast met de bewering van sommigen die denken dat 

vrouwen en kinderen niet rechtstreeks bij de stropersactiviteit waren betrokken. 
maar eerder zijdelings (bijvoorbeeld als wachtpost. als koerier, ... ). 

22 Vooruit, 1 december 1934. 
23 C. BUYSSE, De wraak ... 
24 Vooruit, 6 december 1934. 
25 't Getrouwe Maldeghem. 28 januari 1912. 
26 't Getrouwe Maldeghem. 4 februari 1914. 
27 C. BUYSSE, Het Recht van de Sterkste. Antwerpen. 1984. 
28 Dit was zoals het woord zelf zegt een bak waarin men een lichtbron plaatste (bij

voorbeeld een kaars/lantaarn). G. JANSSENS, a.w., verwijst hiervoor zelfs terug 
naar de late middeleeuwen. 

29 Vooruit. 2 december 1934. 
30 Vooruit. 5 december 1934. 
31 Vooruit. 2 december 1934. 
32 Vooruit, 4 december 1934. 
33 Vooruit, 4 december 1934. 
34 Vooruit. 5 december 1934. 
35 Vooruit. 5 december 1934. 
36 C. BUYSSE. Het recht ... 
37 Bij wijze van houvast kon de jachtwachter of boswachter in de periode voor de 

jachtwet terecht in bijvoorbeeld het Handboek van gerechtelijke en gemeentelijke 
politie opgesteld door B. Bernolet (Gent, 1875), waar enkele bladzijden speciaal 
voor de jacht- en boswachter waren ingevuld. 

38 De Denderbode, 11 november 1888: "Sinds den wreeden moord. welke verleden 
jaar gepleegd is op eenen jachtbewaker. heeft men een zeker getal groote honden 
afgericht tot het opspeuren van wildslroopers. In gezegden nacht zijn deze voor de 
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t'('rste maal in aanraking gekomen. en een onmenschelijk gevec/It L'> daar geleverd. " 
Zie ook Fondsenblad. 8 november 1888 en 16 november 1888 (een uitgebreide 
roml11entaar op het gebeuren). Over dit voorval zie ook F. BASTIAEN. Bloedhondcn 
in het lHeeljesland. Jachtwachters l'S. pensjagers. in Heemkundige I3ijdragen uit 
het Meetjesland. jg. 26 (2012). 3. p. 118-130. 

39 'r Gt'trouwc l\laldeghem. 8 juli 1900. Onrechtstreekse vermelding in een stuk over 
een lijk dat werd gevonden in het park van het kasteel van Poeke. Het blijkt dat 
het -een gemaakte man was. beslemd voor het africhten van den hond des jac/Il
wachters -. 

40 De Denderbode. 5 september 1886. 
41 De Stad Eecloo. 6 januari 1895: DeDenderbode. 6 januari 1895. 
42 Het Laatste Nieuws. 17 december 1930 (het nieuws haalt de front pagina). '1 

Getrouwe Maldeghem. 21 december 1930: 28 december 1930. Zie ook Jachldrwna 
1930: ['en'alste bewijzen? gepubliceerd 22 oktober 2012 op http:/ / geschiedenis
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jachtwachters Jules Pieters en Joseph D·Hooge. Bij het onderzoek blijkt dat het 
slachtoffer in de rug was geschoten. wat in strijd was met de verklaring van de 
jachtwachters dat de penser eerst had geschoten. Om hun verhaal kracht bij te 
zetten hadden de jachtwachters een vals spoor gelegd: zij hadden zelf nog eens 
geschoten van de plaats waarop het slachtoffer stond. 

43 Het woord 'omerCa' verwijst naar de geheimhoudingsplicht bij de Italiaans maffia 
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44 \ooruit. 29 november 1934. 
45 De geheimhouding Is overigens diep geworteld. Zo schrijft G. JANSSENS. Cl.W .• p. 

16. biJ de methodologische toelichting van ziJn onderzoek: "Wildstropers staan nl. 
erg huiverig tegenover gesprekken mei onbekenden over hun illegale /)edT1iL'iglwid: 
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4k f<. BAECKELANDT. Slropersrlmm{l Ie Bel/em, in Land van de Woestljne. Jg. 27 

12CXJ4), 2. p. ~i2':37; Gemcentarchief Aaltc·r, Llbf'r McmoriCllls Bellem (gekopieerd 
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detall; \'(~(~rtlen dagen voor het ongeval hadden Trlfon Van Iloyen en jachtwachter 
De BUY!ols<:her ~amen konijnen gf'vangerl In de tuin van de pastoriJ. Waars('hlJnliJk 
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53 Komt uit het Dies Irae, Rechtvaardige rechter der wrake, door de pastoor in het 
Liber Memorialis Bellem geschreven wanneer hij stroperszaken becommentarieer
de. 

54 Vooruit. 29 november 1934. 
55 De beschrijving van een dergelijke rechtszaak bij C. BUYSSE, De wraak... bevat 

dezelfde ondertoon. 
56 De Denderbode, 31 januari 1886. 
57 De Stad Eecloo, 5 mei 1901. 
58 Het Laatste Nieuws, 28 september 1934 heeft het over 'een huilkoncert'. 
59 G. JANSSENS. a.w., p. 36. 
60 't Getrouwe Maldeghem 21 december 1930 (naar aanleiding van de zaak Odiel De 

Smet). 
61 Bij de brieven uit Amerika die in 't Getrouwe Maldeghem verschenen werd er vaak 

verwezen naar het feit dat de jacht daar vrij was. De vraag is maar of de opstellers 
van de brief dit zo schreven, dan wel of de eindredacteur dit verhaal bijstelde (zie 
P. LAROY, In America is geene matigheid, 't is al oJ niet. Aalterse migranten over 
Amerika (1907-1914), in Land van de Woestijne, jg. 35 (2012), 3, p. 42-56). 

62 't Getrouwe Maldeghem 29 december 1907. 
63 Vooruit. 6 december 1934. 
64 P. LAROY, Investigative Journalism met een rode kleur. De krant Vooruit en een 

moordzaak te Aalter, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 45 (1994), p. 5-16; P. 
LAROY, Kermisklok, doodsklok, in Land van de Woestijne, jg. 28 (2005), 2, p. 17-
33. 

65 P. LAROY, Aalter in oude kranten. 't Getrouwe Maldeghem 1919-1944, Aalter, 2009, 
p.21-25. 
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Meneer champetter? 
Titulatuur en aanzien, 
Meetjesland, 1850-1900 

Filip BASTIAEN 

In mijn jarenlange onderzoek over de veldwachters in de 19de eeuw 
was/is een van de bestudeerde aspecten het aanzien van deze politiedie
naar. De officiële bronnen geven hieromtrent niet veel prijs. Bij het door
nemen van de regionale weekbladen kregen we wel onrechtstreekse infor
matie. Het aantal stoeten bij inhuldigingen e.d. is toen bijna niet te tel
len. Bijna steevast volgt er een opsomming wie er aan deelneemt en de 
volgorde van de groepen. De veldwachter kwam daarbij uitermate weinig 
aan bod. en indien wel. altijd pas aan het einde. Dit in schril contrast met 
bijvoorbeeld de rijkswacht. Hoe meer krantenstukjes we sprokkelden. 
hoe meer we ook de indruk kregen dat de loutere vermelding van de veld
wachters anders was dan van andere politieambtenaren. zoals (deels) de 
gemelde rijkswacht. maar vooral van de commissarissen van politie en de 
burgemeesters (of schepen van politie). Op het ogenblik dat we een en 
ander cijfermatig begonnen te benaderen. verscheen in de reeks Tradities 
overleven onopgemerkt in Van Mensen en Dingen het artikel Dames en 
heren l over maatschappelijke verhoudingen vroeger. Het blijkt ook in 
onze context het overdenken waard. 

Ons onderzoek spitst zich toe op de vermelding en titulatuur van 
dIie politieambtenaren. om het (niet als dusdanig uitgesproken) aanzien 
van de/elke Instelling (en de figuur als collectief) te vatten (dus niet over 
het uitgesproken aanzien: eventueel lof. of ze al dan niet hun taak goed 
vervulden. het nut van de Instelling ... ). Het gaat met name om de veld
wachter, de commlssaIis van politie en de burgemeester. De tweede 
kwam op het Meetjeslandse platteland niet zo vaak voor en in bepaalde 
dorpen zelfs maar van tijd tot tijd (alvast wel In Eeklo. Maldegem. Aalter. 
Nevele, Zomergem en Waarschoot). BIJ ontstentenis ervan vervulde de 
burgemeester van ambtswege de taak van commissaris. Hij kon die ook 
delegeren aan een schepen. De rijkswachters blijven buiten beschou
w1n~. daar zij niet tot de lokale (landelijke) politie behoren. en doorgaans 
vreemden waren die van de ene hrlgade naar de andere trokken. De veld
wachter was - van de drie - hoc dan ook de laagste In rang. De vraag Is 
of dit ook (subtiel) duidelijk wordt vla titulatuur in weekhladen. 
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HEER EN ... MEESTER 

Ons woord heer is, mits het overslaan van enkele stappen, verwant 
met grijs. Met grijsaard of oudere zijn we vlug bij het Latijnse senior en 
vandaar bij monsieur, mon seigneur, de Franse tegenhanger van mijnheer. 
Sire en sir komen van een ander stamwoord, maar de betekenis is dezelf
de. Telkens gaat het om een eerbiedwaardig persoon. In de feodale wereld 
hoort bij een heer ook een of meerdere vazallen, in feite een jongere. 
Gedurende eeuwen evolueerde veel, maar het hele verhaal gaat over 
macht en prestige, over meerderen en minderen, over heersen. Tot voor 
kort wees het gebruik van het woord heer op een hiërarchische relatie en 
die discriminerende inhoud verbrokkelde traag en slechts pas vanaf 
ongeveer 19002 . 

Het gebruik van het woord heer heeft dus te maken met aanzien in 
de maatschappij. Dit hoeft niet noodzakelijk te slaan op personen, maar 
evenzeer op de functie die ze vervullen. Dit is het doel van ons onderzoek. 
We willen hier al enkele artikels uit de 19de-eeuwe Meetjeslandse pers 
aanhalen om aan te tonen dat er wel degelijk bewust met de aanspreking 
heer werd omgegaan. Een uitvoerige studie hieromtrent ware wenselijk. 

Vanaf 1860 verschenen af en toe artikeltjes over gouden huwelijks
jubilea, vooral omdat deze feiten, op gemeentelijk vlak, vrij zeldzaam 
waren3 . Bij de feestende echtparen waren er ook veel gewone mensen. Ze 
vierden feest, met een traditionele mis en andere officiële momenten. Het 
verschil tussen mensen werd toen, zelfs in simpele krantenberichtjes (en 
voor wie er op let), vrij duidelijk. Nog in 1889 lezen we: "St-Laureins -
Verleden vrijdag hebben alhier plechtiglijk hunne gouden bruiloft van 50 
jaren huwelijk gevierd Karel Strijmes en des zelfs vrouw. Den 16 dezer, 
heeft de heer Felix Van Damme, hoofdonderwijzer binnen deze gemeente. 
zijne zilveren bruiloft gevierd van 25 jaren echtvereeniging."4. De onder
wijzer is een heer, de andere jubilaris niet. 
Jubilarissen zijn nochtans ouderlingen, maar het prerogatief heer (en 
mevrouw/dame) is niet zomaar voor hen weggelegd: "Eeklo - Als eene 
zeldzaamheid verdient wel melding, dat maandag laatst de echtgenooten 
Domien Verstraete en Marie De Mey den drij en zestigsten verjaardag van 
hun huwelijk hebben beleefd. Beide zijn geboren in 1784. De twee acht
bare ouderlingen zijn omringd door een talrijken kring kinderen, kleinkin
deren en achterkleinkinderen en hebben even veel goeden aanleg om 
eeuwelingen te worden. "5. Het woord achtbaar doet er zelfs niet toe. 
Dit is anders bij het derde voorbeeld, niet van een jubileum, maar de man 
kan dan ook buigen op andere verdiensten: "Dezer dagen werd hier het 
huwelyk gevierd van den heer Karel de Bonte. dezer gemeente. metjujv. 
Marie van Haele. van Eecloo. Onze muziek-maetschappy. van welke de 
heer de Bonte een der yverigste voorstanders is. trok. onder den toeloop 
van eene volksmenigte. het jonge echtpaer te gemoet tot aen 't Nieuwland. 
bewoond door Mr. J. de Wind. en begeleidde hetzelve. onder 't uitvoeren 
van marchen. tot in Capryk. Daer brandden pektonnen. werden vreugde-
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schoren gelost en werd het echtpaar verwelkomd in eene hartelyke toe
spraak door den heer onderwyzer Braet: de heer de Bonte wordt hier alge
meen bemind en geacht: de dag van zyn huwelyk he~jl zulks bewezen:'6. 
Uit deze voorbeelden en de titulatuur spreekt ook dat onderwijzers in de 
19de eeuw aanzien hadden. Ze hadden macht ... over kinderen: meester. 
Er zijn talrijke voorbeelden te vinden waarin een deel van de protago
nisten gewoon met naam wordt genoemd en anderen met een bijkomen
de aanspreking. Dit valt op bij het vermelden van helpers bij een brand 
en ook de verhouding eigenaarlhuurder komt er duidelijk tot uiting: 
-Adegem 3 april. - Dezen morgend. rond 4 uur. is hier. in de kleine 
.\foerwege, brand uitgeborsten op de koehoudersplaals van M. Feliciaan 
Claeys. bewoond door Karel De Slier."7. Dit onderscheid bestaat ook tus
sen werkgevers. ambachtslui of grote boeren en hun knechten en de keu
ters. Bij de elitaire boogschutterswedstrijden en het paardrennen waren 
de \\innaars heren, bij het volkse bolspel niet. 
De aansprekingen zijn vaak ook bepaald door geboorte of door de func
tie. wat mag blijken uit het laatste voorbeeld: "Boechoule. 29 maart -
Donderdag is alhier de zevende zoon geboren van Jacobus-Bernardus De 
\/os. kloeJ1mpper in hel dorp. en Rozalie Pardaen. Peter was de heer Karel 
Ego. schepene dezer gemeente. en meler mevrouw douairière de Block,'·s. 

BRONNEN EN ONDERZOEK 

De geconsulteerde weekbladen zijn De Eecloonaer (vanaf 1849). de 
Gazelle van Eecloo en hel dLc;trict (vanaf 1867), 'l Getrouwe Maldeghern 
(vanaf 1888) en ook de Gcv.elte van Thiell (vanaf 1854). We raadpleegden 
de"/..e laatste daar er ook regelmatig berichten over Meetjeslandse dorpen 
- vooral het zuidelijk deel. dat minder aan bod komt in de Eeklose titels 
- in staan. We doorbladerden ook al enkele jaargangen van Hecht voor 
Allen. maar betrokken dit niet bij deze studie, daar we vaststelden dat tal 
van lokale artikels ident iek waren aan deze in 't Getrouwe. De 
Meeljeslander (1874-1887) en De Stad Eecloo (1890-1914), echt liberale 
uitgaven. zouden misschien door die andere invalshoek een ander beeld 
geven. maar zijn niet geraadpleegd enerzijds door de minder vlotte ('on
sulleerbaarheid en anderzijds door Ujdsgebrek. Trouwens enkel 't 

Getrouwe werd al volledig tot 1900 doorgenomen, de andere voor onge
veer de helft en gespreid In tiJd, zodat wc een goede dekking hebben tot 
aan 1900. E(~n opdeling volgens decennium zal trouwens maar spora
disch ~ebeurcn. 

Als buitenstaander kan men cr van uit gaan dat de politie ook In 
d(~ 19de eeuw vaak in de lokale berichtgeving aan bod kwam. Dat is ook 
:i'..i), maar spiJt1~ ~enoe~ beperkt dit zich (te) vaak tot de loutere vermelding 
[Jollcle. Om het aanzien te meten van een politiemacht (al dan niet tegcn
(W(~ (~Cn andere) hebben we nlel veel aan "[Je plaalsel[jke politie vaTl hel 
.feil onderrtcll" he{~ft een (JTIderz(X'k yl'(){Jl'Tld"H. IJit begrip kan de drie 
t)(Nem;taand(~ p(Jlltldl~un~rt omvat (en, die vermoedelijk biJ de bevolking 
t)(~"~r twk{~ncl waren dan de vrC'emde riJkswacht. In volg('ndl' passus gaat 
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het absoluut over een (positief) oordeel, maar toch hebben we er niets 
aan: "De waakzame politie van Waarschoot was geheel den nacht op de 
been" 10. Om de achting van de instelling (en de figuur) te kennen, heb
ben we zeer concrete persoonlijke of nominatieve vermeldingen nodig. We 
willen namelijk het aanzien afmeten aan de hand van een collectieve 
benadering van individuele, maar onrechtstreekse appreciaties. 

Dit onderzoek kan enkel aan de hand van letterlijke aantekenin
gen. Onze oudere aantekeningen waren doorgaans samenvattingen van 
het gebeuren, de essentie met de rol van de veldwachter. Al geruime tijd 
nemen we de berichten integraal op, eventueel fotografisch. 
Voor deze benadering van het aanzien van de instelling veldwachter zijn 
niet alle krantenberichten bruikbaar. Deze die over de instelling zelf 
gaan, de politieke opvattingen erover of waarin bijvoorbeeld wordt gepleit 
voor een betere verloning, blijven uiteraard buiten beschouwing, want 
het gebruik van het woord heer is praktisch uitgesloten. Er moet een 
veldwachter van vlees en bloed aan te pas komen, niet noodzakelijk in 
een politieactie. De burgemeesters benaderen we zoveel mogelijk in hun 
politierol (doorgaans de meer ernstige zaken), niet als burgervader tout 
court. Indien ze in een andere rol voorkwamen in onze nota's, gebruikten 
we ze toch, want de (persoonlijke) beeldvorming stopt niet bij een aspect 
van de functie. We kunnen vooraf nog opwerpen dat er een onderscheid 
kan zijn tussen een actieve en passieve rol, maar we gingen er van uit dat 
achting nu eenmaal achting is. Een afkondiging/bekendmaking in een 
weekblad door het schepencollege, de burgemeester of zelfs de commis
saris van politie zelf lieten we wel buiten beschouwing, omdat hier 
opnieuw sprake is van de instelling an sich. Ook vermeldingen in de 
Duimkes in 't Getrouwe telden we niet mee, maar kunnen aan bod komen 
bij het aspect humor. Indien een ambtenaar meerdere malen in een arti
kel aan bod kwam, telden we enkel de eerste vermelding, of deze waaruit 
het meest aanzien sprak, mee. 

Een individuele politieambtenaar kan natuurlijk ook zijn functie 
slecht vervullen, wat bijvoorbeeld leidt tot afstelling of een andere sanc
tie. Dit betreft dan een persoonlijk waarde-oordeel, waardoor we oordeel
den dit buiten beschouwing te moeten laten (voor zover het voorkwam). 

Ter afsluiting van de kijk op de bronnen moeten we meedelen dat 
de visie op het nieuws, op de politieambtenaren deze is van een elite. De 
uitgevers (denken we maar aan vrederechter Pieter Ecrevisse (De 
Eedoonaer), gemeentesecretaris August Van Acker (De Eedoonaer en 
Gazette van Eedoo) 11 en gemeente-ontvanger Victor De Lille ('t Getrouwe 
Maldeghem)12 waren mensen met aanzien. Zij schreven zelf een deel van 
de artikels, maar deden hiervoor ook beroep op lokale correspondenten. 
We kennen er enkele van: de Aalterse politiecommissaris Hendrik Van de 
Genachte ('t Getrouwe Maldeghem)13, de Bellemse onderwijzer en later 
uitgever Jules Van Lantschoot ('t Getrouwe) 14, de Knesselaarse dichter
journalist August Victor Bultynck (Gazette van Eedoo) 15, de Asseneedse 
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ondeIwijzer Emiel Meganck (Gazette van Eecloo)l6 ... Er zijn nog enkele 
namen bekend. maar interessant is ook dat Lodewijk De Vriese. redac
teur van het liberale Eekloo's weekblad. gemeentesecretarissen en onder
wijzers opriep om hem te informeren 17. Het ging min of meer toch wel om 
een sociale bovenlaag. niet zozeer financieel. maar zeker intellectueel. 
Van enkelen weten we dat ze Vlaamsvoelend waren (cultuur- of taalfla
minganten) en ook sociaal bewogen. Paul Van de Woestijne schreef hier
omtrent over August Van Acker dat diens engagement paternalistisch 
bleef en dat hij de burgerlijke orde niet in vraag stelde l8 . We beschikken 
over te weinig informatie om echte conclusies te trekken. maar ook de 
anderen lijken geen revolutionairen. 

POLITIE: HET (VOET)VOLK EN DE HEREN? 

Van de drie gemeentelijke politieambtenaren - burgemeester. com
missaris van politie en veldwachter - noteerden we hoe ze in de lokale 
berichtgeving werden vermeld: alleen met de functietitel - de inwoners 
wisten wie ze waren -. al dan niet gevolgd door hun naam en eventueel 
voorafgegaan door het predicaat de heer of meneer (M.). Daar voor het 
aanzien bijna enkel het laatste element van belang is. voegden we de titu
latuur samen in twee groepen. Het resultaat is weergegeven in respectie
velijk een tabel (met absolute cijfers) en een grafiek (procentueel). Zoals 
te verwachten. is de veldwachter het best vertegenwoordigd (is nu een
maal de basis van ons onderzoek over de landelijke politie). De cijfers 
voor de andere functionarissen zijn niet zo hoog. maar er kan duidelijk 
een lijn worden getrokken. Meer gegevens zullen hoogstwaarschijnlijk 
maar kleine verschuivingen meebrengen. Bij de indeling in tienjaarlijkse 
periodes (niet weergegeven) was de verdeling vrij gelijkmatig. Er waren 
verhoudingsgewijs wat meer vermeldingen van de veldwachters in het 
laatste decennium. zonder echt significant te zijn. Dit ligt wel anders voor 
de commissarissen van politie. Meer dan de helft van de aantekeningen 
vonden we toen. Er zijn meerdere verklaringen voor deze vertekening. Het 
merendeel van de vermeldingen vonden we in 't Getrouwe Maldeghem. In 
dit blad verscheen gewoon meer nieuws over Maldegem, waar een com
missaris actief was. Er werd ook heel wat uit AaIter gesprokkeld. waar de 
commissaris de correspondent was ... 

functie functle+ heer+ heer+functle+ 
naam functie naam 

veldwachter 61 61 1 5 
burgemeester 4 4 20 41 
c:ommlssaris 25 3 22 18 

Voor de veldwachter Is de conclusie In één oogopslag duidelijk: hij 
tx~h{)CJrt tot hel gewone volk. De burgemeester daarentegen Is, iets min
der ultg(~sproken, bijna altiJd cen heer. De commissaris van politie zit lets 
m(~(~r In het tw(~(~d(! kamp. 
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Met deze cijfers zijn de grote lijnen uitgezet. Concrete voorbeelden 
kunnen de beelden bevestigen, maar soms ook nuanceringen aanbren
gen. 

Vooraf nog op één zaak de aandacht vestigen. Het viel ons namelijk 
op dat het woord champetter zo goed als nooit in de Meetjeslandse pers 
werd gebruikt voor de man in actieve dienst. In een ander kader ligt dit 
anders (zie verder Humor) . Het werd enkele malen gebruikt ter afwisse
ling met veldwachter (eenmaal was hij zelfs niet in dienst, maar speelde 
een spelletje kaart19). We kwamen het woord wel tegen in een officiële 
context bij een verloren gelopen jongentje in Sint-Laureins: "D~ champet
ter nam het op in zijn huis ... "20, in verband met straatbengels21 , of 
"Seffens een champetter achter hem"22 en "Champetter Roets kwam, naar 
huis of naar 't kot, en koes waren ze"23. In deze voorbeelden heeft h t 
woord geen negatieve connotatie, of toch? Dit lijkt zeker anders, wat laag
dunkend, in het voorbeeld over een diefstal in Eeklo, met e n 
Maldegemse verdachte: "er kwam een champetter van Eeklo te 
Maldeghem opzoeking doen .. ."24. Alle voorbeelden komen uit 't Getrouw. 
Gaat het in dit weekblad algemeen om minder respect voor de v ldwa h
ter of voor de politie tout court? (zie ook verder; maar er kwam wim r 
denigrerende taal in 't GetTouwe voor, zoals bv. boer1e nl. Ofw I wa d 
terminologie in dit weekblad zeer genuanc erd, want ook d v ldwa ht r
heer kwam er voor. 
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We starten de uitdieping van de cijfers met de commissaris van 
politie. We wezen hiervoor al op de ongelijke vertegenwoordiging per 
decennium. Tot en met 1890 werd de commissaris in 76.5 % van de ver
meldingen wel als een heer betiteld. Daarmee komt hij aardig in de buurt 
van de burgemeester. Valt dit te verklaren? We vermoeden van wel. 
Gezien de verschuiving zich vooral voordoet door de opname van 't 
Gerrouwe Maldeghem. kan het dat in dit weekblad een commissaris min
der aanzien genoot (zoals andere ambtenaren. zoals champetter daarnet). 
Aan het einde van de 19de eeuw kan dit misschien zelfs een algemene 
trend zijn. Onze cijfers zijn te beperkt om daar nu al toe te besluiten. Een 
derde verklaring schuilt in het feit dat de Aalterse commissaris zelf cor
respondent was. De man genoot zeker aanzien (al was hij daarom niet 
populair). maar was dit voldoende om zichzelf in een artikel steevast als 
de heer commissaris te omschrijven? Maar. hij deed het soms wel. .. Tot 
slot kunnen we er op wijzen dat de commissaris soms samen met een 
veldwachter werd vermeld. De ene als heer vermelden en de andere niet. 
lijkt eigenaardig (en legt het verschil in rang er vingerdik op). In andere 
bladen (en vroeger) gebeurde het wel (zie verder). 

Ons studieobject is in eerste instantie de veldwachter. Van de 128 
persoonlijke vermeldingen gingen er 61 niet verder dan louter het woord 
veldwachter. voorafgegaan door de. onze of soms zelfs een. Minder onper
soonlijk dan een kan echt niet. In evenveel gevallen. 61. volgde zijn naam 
(familienaam. maar meestendeels toch ook de voornaam). Dit is persoon
lijker en getuigt toch ook van iets meer aanzien of toch respect. Maar ook 
het gewone volk kwam met naam in de krant. dus echt sprake van enig 
aanzien is er dan niet. Ook hier kunnen we nuanceren. Wat soms een rol 
speelt in een stukje is of men schrijft over de eigen politiedienaar. dan wel 
over een vreemde. van een andere gemeente. liet kan dat de correspon
dent al eens de naam van de veldwachter van een ander dorp niet kent. 
Een beleefdheidsformule als heer zou kunnen. maar dat ware - in de 
19dc-eeuwse context - een brug te ver. 

Enkele voorbeelden maken veel duidelijker. Het eerste werd niet in 
de dJfers opgenomen. daar het in feite over de instelling veldwachter gaat: 
M Lembeke - AL<; lels zonderlings mag zekerliJk vermeld worden. dat hier 
een veldwachter alleen dienst doel. HO Jaar oud is. en over ruim 56 [50'1 
niet goed leesbaar I Jaar in dienst L<.; getreden: ambt dat hiJ altiJd eervol 
heeft gekwetenM25. Is dit positief of negatIer? De veldwachter26 wordt 
hierbij niet geviseerd. maar wel het bestuur. De schrijver heeft gelijk - hij 
viseert algemeen het lokale politIebeleid. ook andere aspecten ervan -. 
maar heeft een ander doel. wat blijkt uit de laatste zin: "Deze gemeente 
word I door katholieken bestuurd.", In de andere. zeldzame. gevallen 
kwam een voor als een gemeente meerdere veldwachters In dienst had. 
Dil lI,af daarentegen veel meer aanleiding tot het gebruik van hun naam. 
meer bepaald om het onderscheid te maken, Dit gebeurde vaak in 
Mald(~ge'!1: H[JUnsda{J IuJ(~/( de veldwachter U(X~ts eene goede vaTigst 
!/N1/.J.UIl,"'}.7. ".dfs alM de ('ommlHHarlH zonder meer werd vermeld: "Om H 
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uren nu kwam de commissaris met de twee veldwachters [ ... ] De veld
wachter Roets intusschen wilde zijnen overste ter hulp snellen ... "28. Als 
meerdere wetsdienaars betrokken waren, durfden de auteurs wel eens 
meer, en selectief, onpersoonlijk worden. Het voorbeeld toont duidelijk 
aan hoe verschillend naar de politiemensen werd (op)gekeken: "Dit gezeg
de kwam ter kennis van den veldwachter van Sleydinge, die daervan 
berigt deed aen den heer De Craene, policie kommissaris te Waerschoot, 
welke met zyne veldwachters .. :'29. De commissaris is niet alleen een 
heer, hij heeft ook een naam. De veldwachters niets van dit alles. Er zijn 
verzachtende omstandigheden, want het stukje werd vanuit Eeklo 
geschreven en het ging over meerdere personen. Misschien kende hij ook 
de namen niet, maar die van de commissaris wel ... Toch was vaak ook 
de naam van de garde in een andere (buur)gemeente bekend: "Zomergem, 
18 november. - Over eenige dagen kwam de veldwachter Vermeire, van 
Ronsele, .. :'30. 

In de eigen gemeente is de correspondent vaak familiair: "den heer 
politie-commissaris van Eedoo, vergezeld door onzen veldwachter"31. Dit 
voorval had betrekking op een diefstal van varkens in Sint-Laureins. Er 
zijn zo tal van vermeldingen - zelfs met de volledige naam erbij - te vin
den, ook als er slechts één politieambtenaar ter sprake komt of die van 
een ander dorp .. door hunnen veldwachter'32. Maar let opnieuw op de 
gradatie in aanzien: de commissaris is een heer. In dit geval zouden we 
kunnen argumenteren dat de beleefdheidsvorm werd gebruikt daar het 
om een vreemde ambtenaar ging. Maar in het vorige voorbeeld waren 
zelfs alle politiemensen van een andere gemeente dan de correspondent, 
dus dit argument gaat niet op. Maar er zijn ook andere voorbeelden te 
vinden. We nemen er hier een aantal op. 

"Onmiddellijk werden eenige personen met den veldwachter in de 
richting van het Singel en Oost-Eedoo gezonden door den heer schepene 
Stockman gelast met de policie"33. Let ook op de hoogst onpersoonlijke 
vermelding van de veldwachter, die aldus nog schriller afsteekt tegenover 
de schepen. Het contrast is zo mogelijk nog groter in volgende zinsnede: 
"Men deed seffens aengifte van ditfeit by den heer kommissaris Hulin, en 
deze ambtenaer, door eenen veldwachter bygestaen"34. Veldwachters ... 
quantité négligeable. Bij aftroggelarij door het bezweren van spoken in 
Zomergem nam de commissaris het initiatief: "Onze heer policie-kommis
saris, die alles ontdekt, kreeg kennis van zaken, en begaf zich Dinsdag 
avond met den veldwachter Bekaert, ... "35. Bij de volgende regel zal men 
wel niet de heren politie bedoeld hebben: "Eer en lof aan de heeren 
Burgemeester, Schepenen, Pastoor, Onderpastoors en de policie"36. Het 
aanzien schuilt soms in kleine dingen, bijvoorbeeld het hoofdletterge
bruik. Frappant wordt het zeker bij een begrafenis in Maldegem: "Vrijdag 
werd alhier veldwachter Ravez begraven [ ... ] Op het graf werd volgende 
lijkrede door den heer politiecommissaris uitgesproken"37. 
De reden van dit onderscheid valt ook soms af te lezen: "de heer politie
commissaris Dobbelaere met zijne twee veldwachters"38 of nog "De heer 
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politi komi ari n zyn ag nt n. d h r wachLm sL r en zyne gen
darm n"3 . H t t du duid lijk om n w rkr laU van eh f n ond r

hikt . Dit wordt ook duid lijk in h t vol nde, ondanks dat de om-
mi rui n and r Utul tuur g ni t: "D commis aris bevaL de veLd-
w acht r . .. "40. 
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Er zijn ook heel wat teksten te vinden waarbij de veldwachter op 
gelijke voet staat - inzake vermelding wel te verstaan - met de burge
meester of de commissaris: "doch de burgemeester en de veldwachter, die 
juist ter plaats waren"41 en "Juist toen de eerste mis zondag morgend 
geëindigd was, leidden de politiekommissaris en de veldwachter ... "42. 

Misschien leek het de journalist niet gepast om de ene met heer te vere
ren en de andere niet, omdat dit laatste niet hoorde. De volgorde zegt 
natuurlijk ook iets over het aanzien. 

Aanzien kon een goed aangeschreven en geacht ambtenaar ook 
verliezen. Dit overkwam de Maldegemse commissaris Hulin. We lezen dan 
ook "Wij hebben den Commissaris destijds verdedigd wanneer hij werd 
aangerand"43. De heer viel weg (wat natuurlijk in 't Getrouwe wel meer 
gebeurde, maar niet in de beginperiode), de hoofdletter bleef. 

Een commissaris van politie genoot vaak de eer van heer. Voor een 
waarnemende commissaris was dit blijkbaar te hoog gegrepen. We von
den weliswaar maar twee vermeldingen: "den veldwachter Ravez, dienst
doende politiecommisaris [2x sic] van Maldeghem"44 en enkele jaren later 
"de dienstdoende commissaris Ravez"45. De man zal vermoedelijk niet 
verrast zijn geweest, want bij zijn huwelijksjubileum werd hij ook bij het 
gewone volk gerekend. Hij was blijkbaar wel geliefd, want er staken tal 
van vlaggen uit "om den Jubilé van veldwachter Ravez"46. 

Wanneer genoot hij dan wel die eer? Enigszins eigenaardig noteer
den we dit voor het eerst "ter gelegenheid desjubeifeestes van M. Jan Bd. 
Bru van vYftigjaren huwelijk en vYftigjaren dienst als veldwachter en sol
daat van het keizerrijk" 4 7. Het zou ons niet verbazen moest dit laatste de 
doorslag hebben gegeven. Er vond alvast een groot feest plaats, met aan
kondiging met grof geschut, talrijke deelnemende verenigingen, volksspe
len en vuurwerk. Voor veel jubilea was het een stuk minder48 . Bij het 
doornemen van de weekbladen viel het ons alvast op dat er heel wat sym
pathie bestond voor de Napoleonisten, o.a. veruiterlijkt bij de uitreiking 
van de St.-Helenamedaille. 

Het waarnemen van de taak van politiecommissaris volstond niet. 
Een benoeming daarentegen wel. Op zich misschien niets bijzonders. Het 
klinkt wel wat wrang als de man voordien veldwachter was. Het over
kwam August Pladet, jarenlang champetter in Eeklo49 (ook soms als poli
tieagent aangeduid, maar er was toen zeker nog een veldwachter50; 

maakt op zich niet veel uit; hij bevorderde), zonder veel egards bejegend. 
en dan .. bij koninklijk besluit van 16 februari is de heer August Pladet 
benoemd tot politiecommissaris der stad Eedoo"51, 

Veruit het meest viel een veldwachter de eer te beurt naar aanlei
ding van een decoratie. Naast zijn vereremerking was hij dus ook heer. 
dubbel feest. Het overkwam Pieter Bernard Jacques en Sebastiaan 
Lietaer, respectievelijk van St.-Margriete en Assenede. beiden in 1890. 
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Van de eerste vonden we het in twee weekbladen. zij het met een identie
ke tekst: MAan M.P.B. Jacques. veldwacJller te Ste-Mar:querite. werd laa/si. 
bU koninklUk besluit het burgerknLis van 1 e klas toegekend voor meer dan 
35 jaren diensl."52. MM. Sebastiaan Lietaer. veldwachter te Assenede" 
kree~ de medaille om dezelfde reden53. We naderen natuurlijk al het 
einde van de 19de eeuw. De afstand met het volk werd misschien al iets 
kleiner. Het bur~erknIis 1 ste klas was natuurlijk ook niet de eerste de 
beste onderscheiding. We moeten dit ook nuanceren: ze betekende zeker 
iets. zonder dat het noodzakelijk om een grote verdienste ging. want ze 
werd toegekend vanwege de jaren dienst. De bevolking wist dit mogelijks 
niet. Door het ontYangen werd men blijkbaar een heer. Het jaar voordien 
was P. Gallendijn van Zelzate nog zo ver niet. Voor het redden van een 
kind dat door het ijs zakte. noteerde de correspondent: "Eere wie eere toe
koml. Deze veldwachter verdient eene eervolle vermelding"54. Hij kreeg al 
de eerste eer in de krant met een opvallende aanspreking: "De veldwach
ter dezer gemeente. M. P. Gallendijn. daar toevallig aanwezig ... .,. 

Aan het einde van de eeuw durfde men misschien soms ook geen 
onderscheid meer maken. In mei 1897 vond in Bellem een ernstig mes
sengevecht plaats: M'S Morgends. rond 4 ure. hadden de heeren schepene 
en l'Cldwachter reeds de twee plichtigen [ ... l kwmen aanhouden"55. Voor 
het eerst gelijkheid. 

VELDWACHTER DHAESE VAN BASSEVELDE 

Eén veldwachter willen we meer belichten. gezien we hem maar 
liefst negenmaal nominatief vermeld vonden in de pers (een volledige con
trole zou nog meer hits opleveren). Honoré Dhaese werd als veldwachter 
aangesteld in Bassevelde in 1867. na een eerste leven als dagloner. Zijn 
passage zou er niet onopgemerkt voorbijgaan. In 1874 ontving hij de 
medaille 3de klas om zich te hebben onderscheiden bij een brand aldaar. 
voor moed en zelfopoffering dus56. In december 1880 haalde hij opnieuw 
de krant. voor het oplossen van een diefstal van vier koeien en twee kal
veren. Er kon een goed woord af: "Eer en lq/, aan den wakkeren veld
wachter van Bassevelde!"57. 

Voor de lokale pers was hij op ziJn best in november 1881. I lij 
stond maar liefst drie zondagen na elkaar in de Gazelle. lIet eerste arti
kel ging over een diefstal van kippen. koniJnen e.d. De Ilollandse mare
chaussee vermoedde dat de dieven Belgen waren en gaf dit door aan "den 
ljverlgen veldwachter van 13assevelde, llonoré lJhaese". lIet duurde niet 
lang of hij was de daders op het spoor5H. I<:r werden toen veel gebnliks
vomw(~rp(~n en andere goederen gestolen. De week nadien luidde het: 
"hier wa..., de dienstIJver van onzen knappen veldwachter Ilolloré IJhaese 
op eene tW.rdc fJr{)(~r gesteld". Uiteraard loste hiJ cle zaak op59. l<':en week 
later ond~rfSc:hddde hiJ zkh alwe(~r tiJdens een ,r4rote brand60. 
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Het ging nog een tijd zo door. Ook in 1885 hadden de dieven "gere
kend zonder de waakzaamheid van veldwachter Dhaeze". Hij kliste ze 
toch, door geheel vermomd om 3 u 's morgens naar de konijnenmarkt in 
Eeklo te trekken61 . De man was schrander en uit ons voortgezet onder
zoek bleek ook dat hij goed geletterd was, wat wordt bevestigd: "Onze 
veldwachter Dhaese, gelijk eenieder weet, is de slimste speurhond van 
gansch Vlaanderen. Hij las het geval [diefstal met braak] in de Gazette"62. 
De 19de-eeuwse correspondenten schrokken niet terug voor enige over
drijving. maar hij loste de zaak toch maar weer mooi op: "Deze nieuwe 
trek van doorzicht en dienstijver strekt veldwachter Dhaese eens te meer 
tot eere". 

Zoiets moest tot nieuwe eerbewijzen leiden. In 1894 kreeg de knap
pe veldwachter tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad 
opnieuw een medaille en diploma van moed en zelfopoffering, opnieuw 
voor een brand. Wel "Onze beste gelukwenschenf", maar '" zijn naam ont
brak in het stuk63 . Drie jaar later ontving "H. Dhaese" voor meer dan 25 
jaar dienst de medaille van 3de klas64. Een hele meneer dus? Vergeet het, 
zelfs de H. staat niet voor heer, maar voor Honoré ... 't Kan aan de krant 
hebben gelegen, 't Getrouwe (zie hoger). 

HUMOR EN VOLKSCULTUUR 

Bij de bespreking van de titulatuur merkten we op dat maar spo
radisch het woord champetter werd gebruikt. Dit is wel anders in de 
rubriek Duimkes in 't Getrouwe Maldeghem. Deze rubriek bevat bericht
jes die door plaatsgebrek niet echt in het weekblad geraakten, zijn bijge
volg kort, maar vaak ook ludiek en spottend. Verhoudingsgewijs komen 
er daar veel meer champetters aan bod. Het gaat vaak om politiedienaars 
van een eind ver ("Te deerlijk is de champetter. . ."65), zelfs in het buiten
land ("Te Waterland-kerkje in Holland is de champetter in 't kot gesteken 
en te Oss, in Duitschland hebben ze hunnen champetter burgemeester 
gekozen"66). De Lille gooit het hier soms op een hoopje en noemt alle 
wetsdienaars voor het gemak maar champetters. Hij gebruikt ook soms 
het woord schabeletters (o.a. voor Chicag067, maar ook in Moerkerke68, 
BrusseI69 ... ; het gaat om een verouderd woord, dat in sommige regio's
zeker in het Brugse - wel langer in gebruik blee(70). Voor de eigen regio 
is het zeker spottend bedoeld: '''t Is niet genoeg eens anders hespen in 
uwe kave te aanveerden, ge moet ze dan nog laten hangen totdat ze geheel 
drooge zijn. oJ ze zenden u den champetter gelijk het verleden zaterdag 
gebeurde op Noortem"71. Het kan er ook eerder op slaan dat veldwach
ters onbelangrijke/nutteloze zaken moeten doen: "De champetters moeten 
nu hunne beenen ajloopen om briejkens uit te dragen voor eene kiezing die 
niet gaat gebeuren"72 (oproepingsbrieven voor verkiezingen). 

In de weekbladen kwam ook soms (niet zo vaak) een mop voor. De 
veldwachters komen daar doorgaans snugger uit. Eén viel ons echt op: 
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Hm alles wat - Deze week vochten twee personen in een naburig dorp. Al 
seffens was de gardechampetter daar om hen te scheiden. ft Heer veld
wachter. doe geen moeite, merkte een der toeschouwers aan: de branding 
is duur en die twee daar willen niets dan zich kosteloos verwarmen! 1/ - " 

Als het zoo is, zei de wetsdienaar op meesterachtigen toon, dan kunnen ze 
gerost elkaar de kazak uitkloppen. In 't artikel spaarzaamheid heeft de 
wet niets te zien. • 
Zowaar een heer. maar 't was dan ook maar om te lachen ... 

BESLUIT 

De veldwachter werd in de lokale berichtgeving in de 19de-eeuwse 
weekbladen niet als een heer (van stand) beschouwd. De commissaris 
\'an politie daarentegen kreeg veel meer dit etiket opgekleefd. Toch zal 
meer en diepgaandere studie hieromtrent nog noodzakelijk zijn, om bv. 
vertekeningen uit te vlakken (andere kijk op de zaken in ë Getrouwe 
Maldeghem = \Toegere afbrokkeling van de hiërarchische relatie?, nog 
andere weekbladen, eventueel uit Zeeuws-Vlaanderen, en integrale con
sultatie). Voor sommige aspecten moesten we helaas soms nog te exem
plarisch te werk gaan. Echte verschuivingen verwachten we niet. 

De veldwachter behoorde tot het gewone (als het ware anonieme) 
volk (bij hem vaak letterlijk, gezien ook zijn naam niet voorkwam). niet tot 
de burgerij of de notabelen. Dit heeft meer dan waarschijnlijk te maken 
met zijn praktische. uitvoerende en ondergeschikte rol. die in enkele 
voorbeelden naar voor kwam. Uit meerdere, in deze context niet geciteer
de. berichten blijkt dat de bevolking zich er terdege van bewust was wie 
de eigenlijke politiemacht bezat: de burgemeester en/of de commissaris 
van politie. Dit element hopen we in andere publicaties duidelijk te stel
len (ener,.~ijds het algemeen beeld van de landelijke politie in de pers en 
ander;;ljds het politiebeleid. gebaseerd op zowel officiële als andere bron
nen). Ook als de verschillende partijen gezamenlijk optraden. stoorde de 
pers - zelf eerder tot de burgerij of vooraanstaanden behorend - zich niet 
aan het dLscrimlneren en aan het gebruik van predicaten voor de ene en 
gene voor de andere. lliJ hoorde niet bij de club: niet bij de aloude, 
gevestigde (kapitaalkrachtige) waarden, noch bij de nieuwe (geletterde) 
waarden als onderwijzers, commissarissen, journalisten ... I Iet was mis
schien vooral dez.e laatste groep die de lijn trok (en er niet voor terug
deinsde dit te laten merken). We komen niet te weten hoe het gewone volk 
de veldwachter bekeek. Veel spot was er blijkbaar niet (of verzwegen?), 
Kunnen pv's dit beeld scherper stellen? 

Zijn beperkte aanzien had dus (Jok te maken met zijn q./komst. ZUil 

studie. zUn financiële sllualle, Uit de gebruikte bron is dit niet af te lei
den. maar wel uit andere Sluclics73 .IIIJ was een volks.flgulLr, niet nood
l.akdlJk c:cn volk~flguur. Dat laatste bliJkt alvast uit de verhouding van 
h(~l WO()f(j~c~hrulk veldwachter teg(~n()ver ('hampetter. Oe veldwachter had 
ook c:en I',.(~k(~rc~ polltkmaC'ht. maar heperkt, maar die deed hem nog geen 
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deel maken van de heersende klasse. Dit onderscheid bleef zeker de hele 
19de eeuw overeind. Eén echt uitgesproken voorbeeld, wel uit het midden 
van die eeuw. Bij een grote brand in Eeklo schreef de verslaggever: "De 
politie, de gendarmerie en de nachtwacht waren nu ter plaets; de brand
spuit was aengebragt en de burgery en het volk verzameld. ''74. 

De veldwachter kreeg uitzonderlijk het predicaat heer, bij bevorde
ring tot commissaris of bij een huldiging vanwege zijn lange dienststaat. 
Er waren momenten dat hij het meer verdiende. Wat toen onderscheid 
was, heet nu discriminatie. 

We sluiten af met nog een citaat, naar aanleiding van het overlijden 
van een Eeklose champetter: "Sedert 1824 was Van Hecke veldwachter te 
Eedoo. en in deze nederige betrekking had hy zich verdienstelyk ge
maekt."75. Nederige betrekkingen staan onderaan in de hiërarchie ... ze 
trekken geen heren aan en maken er ook geen (toch niet in de 19de eeuw). 
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Bassevelde in de 
periode 1 790-1820 

I. EEN ROERIG TIJDVAK 

Filip MARTENS 

Bassevelde ligt in het Oost-Vlaamse Meetjesland. nabij de grens 
met Zeeuws-Vlaanderen. Dit plattelandsdorp grenst ten noorden aan 
Watervliet en Boekhoute. ten westen aan Kaprijke. ten oosten aan 
Assenede en ten zuiden aan Oosteeklo. De Germaanse benaming 
Bassevelde betekent woeste grond I. De gemeente wordt doorkruist door 
de lsabellawatering. 
Samen met de dorpen Philippine. Boekhoute en Oosteeklo behoorde 
Bassevelde sinds de 14de eeuw bestuurlijk. juridisch en fiscaal tot het 
Ambacht Boekhoule. één van de Vier Ambachten (Assenede. l3oekhoute. 
Axel en Hulst). Als kerkparochie ressorteerde het sinds de 16c1c eeuw 
onder de dekenij Evergem en het bisdom Gent 2 . Op het einde der 18de 

eeuw telde het Ambacht l3oekhoute ca. 4500 inwoners3 . lieden vormen 
de dorpen Assenede. l3assevelde. Boekhoute en Oosteeklo samen de 
fusiegemeente Assenede. 

Het bestuur van het Ambacht Boekhoute was in handen van een 
baljuw. een burgemeester en zes schepenen. die. met uitzondering van de 
baljuw, Jaarlijks door de heer van het Ambacht werden aangeduid. Voor 
sommige beslissingen werden ook afgevaardigden van grondbezitters met 
meer dan ;30 gemeten land en van grondgebruikers met minstens een kar 
en twee paarden bij de beraadslagingen betrokken. Aan financiële 
besprekingen namen ook twee afgevaardigden van cic heerlijkheid 
Waterdijk deel4 • 

Baljuw. burgemeester en schepenen vormden tevens de Vierschaar 
van het Ambacht, l.c. de rechterlijke macht. De Vierschaar was bevoegd 
voor lage, mldd(~le en hoge rechtspraak. Om effectief uitspraken tC' kun
nen doen. dienden minstens viJf leden aanwezig te ziJn. Meestal werd ook 
~,Wf(Wp ~(~daan op schrlftel1Jke raadpleging Véln advocatell. Ik Vierschaar 
baseerde zich bij een uitspraak op de lokale rechtsgebruiken, die In de 
cf}!-.luyrrum waren vast~deg(J. Ik hdangrIJkHt(~ gcrechtsofflcler was de 
baljuw. HIJ pachtte zijn ambt van de lwer en was ook zIJn vertegellwoor-
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diger. In de Vierschaar was hij tevens openbaar aanklager. Als lagere 
gerechtsofficieren fungeerden er vier meiers, drie officieren en een 
schout5 . 

Op het Basseveldse grondgebied bevonden zich een aantal heer
lijkheden. De belangrijkste waren Noorddonk, Ter Benningen en het hof 
van Bassevelde, die behoorden tot het leenhof van de Oudburg. Verder 
betrof het Ter Hasselt, Ter Velden (dat zich ook uitstrekte over 
Boekhoute) en Woelputte. De laatste twee heerlijkheden ressorteerden 
onder het leenhof van Bassevelde. Tenslotte was er de heerlijkheid 
Immentuin, die onder de heerlijkheid Vinderhoute viel en zich ook over 
Assenede, Zelzate en Ertvelde uitstrekte6. 

De Basseveldse parochie was ingedeeld in verschillende wijken: 
Beekstraat, Boekhoutestraat, Hasselstraat, Hoge Vorst, Landsdijk, 
Oosthoek en Vent. Bassevelde telde in het laatste kwart der 18de eeuw 16 
herbergen en vijf brandewijnhuizen. In 1801 leefden er 2810 mensen, 
waaronder 162 ingeschreven behoeftigen 7 . Het aantal inwoners steeg 
geleidelijk tot 2992 in 1806 en 3409 in 18208 . 

Landbouw, aangevuld met huisnijverheid, was de voornaamste 
beroepsactiviteit9 . De Basseveldse zandgrond was vroeger relatief weinig 
vruchtbaar, wat echter door vakkundige akkerbouw verbeterde. 
Daarnaast waren er nog enkele nijverheden, zoals bierbrouwerijen, hui
denvetterijen, olieslagerijen, een vlasbereiding en zes windmolens 10. 

Deze molens betroffen een houten korenwindmolen op de Landsdijk 
(Molenhoek), een houten oliemolen nabij het latere station, een houten 
windmolen aan Lendonk, een houten spillemolen aan Kattendam en twee 
stenen korenwindmolens, waarvan één in het dorp en één aan Zoete 
Lucht 11. 

In 1790 behoorde Bassevelde tot de Zuidelijke Nederlanden, die 
onderdeel waren van het Habsburgse rijk. Het toenmalige revolutionaire 
Frankrijk wou door een militaire campagne in het oosten de Rijn als 
natuurlijke grens bereiken. Met dit doel viel Frankrijk in 1792 de 
Zuidelijke Nederlanden binnen. Op 6 november 1792 versloeg de Franse 
generaal Dumouriez de Habsburgers in de slag bij Jemappes. Deze stuur
den echter een nieuw leger, dat de Fransen in maart 1793 versloeg in de 
slag bij Neerwinden. Na een Franse tegenaanval, waarbij de Habsburgers 
het onderspit dolven in de slag bij Fleurus op 26 juni 1794, werd de 
Habsburgse keizer definitief verdreven. 

De Zuidelijke Nederlanden kwamen onder een revolutionair pro
gressief bewind, dat onder het motto Liberté, Egalité. Fraternité brak met 
de eeuwenoude maatschappelijke structuren. Het basisstreven was 
volkssoevereiniteit en dit werd vastgelegd in een grondwet om meer 
rechtsgelijkheid voor het volk (Egalité) te garanderen. De scheiding der 
machten sloot hierbij aan: in plaats van een absolute vorst die alle staats-
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macht in zich verenigde. werd die nu verdeeld in drie machten (wetge
vende. uitvoerende en rechterlijke). Voorts werd gestreefd naar de vrijheid 
\"an het individu (Liberté). Een ander kenmerk van de Franse revolutie 
was de ratio. een rationalistische manier van redeneren. waaruit een 
militant antiklerikalisme voortkwam 12. 

Deze moderne filosofieën waren echter in onze gewesten onbekend. 
Bovendien werden de Zuidelijke Nederlanden door de Franse bezetter 
bejegend als een wingewest. Dit betekende zware belastingen, gijzelingen 
van burgers en opeisingen van trekpaarden, karren, arbeidskrachten. 
voedsel. ... Voorts werd de administratie op revolutionaire leest geschoeid 
en werd het Frans de enige taal in het bestuur. Tijdens de Franse bele
gering van Sluis in 1794 waren er Franse soldaten ingekwartierd in de 
Meetjeslandse dorpen, ook in Bassevelde. Vooral de parochiegeestelijken 
werden afgeperst door de invallers l3 . 

Bij de eerste Franse inval in 1792 wilde de bezetter zo weinig moge
lijk de Zuid-Nederlandse maatschappij verstoren en liet er een zeker zelf
bestuur gedijen. Bij de tweede Franse bezetting in 1794 werden de 
Zuidelijke Nederlanden een jaar later echter geannexeerd bij de Franse 
republiek 14 en ingedeeld in negen departementen. voornamelijk genoemd 
naar rivieren. Ieder departement werd opgesplitst in arrondissementen. 
De gemeente Bassevelde behoorde tot het Scheldedepartement en het 
arrondissement Sas-van-Gent (dat in 1803 hernoemd zou worden tot 
arrondissement Eeklo). De bewindvoerders op departementaal en arron
dissementsniveau waren voornamelijk Franse republikeinen. die geen 
binding hadden met de lokale bevolking 15. 

De arrondissementen werden onderverdeeld in kantons en munici
paliteiten. Een municipaliteit moest minstens 5000 inwoners tellen om 
7.elfstandig te mogen functioneren. Deze laagste bestuurlijke eenheid 
werd bestuurd door een agent municipal en zijn aqjoint. Parochies met 
minder dan 5000 inwoners werden samengevoegd tot kantons. Zo werd 
Bassevelde samen met Oosteeklo. Lembeke. Sint-Jan-in-Eremo. Sint
Margriete. Kaprijke. Waterland-Oudeman en Watervliet samengevoegd tot 
het kanton Ka P rij kc. In Iedere municipaliteit werden de agent municipal 
en de adjolnt jaarlijks verkozen. Eerstgenoemde fungeerde als ambtenaar 
van de burgerlijke stand en politiecommissaris. De adjolnt assisteerde 
hem en verving hem bij afwezigheid. Beiden vertegenwoordigden hun 
gemeente ook op de kantonnale vergaderingen. De Fransen Installeerden 
voorts kantonnale regeringscommissarissen. die moesten toezien op de 
uitvoering der republikeinse wetten door de kantons. Deze kantoncom
missarisfiCn waren meestal uit de streek afkomstlg 16• 

De oude, h(~erliJke st ruetuur werd dus afgeschaft en de oude pan>
c:hl(!f; omgevormd tot gemeenten. die op hun b('urt tot kantons samenge
vcJ(:gd werden. De ophdflng van hd Arnbaeht Boekhoute veroorzaakte biJ 
d(~ tx."Volklng (~n h(:t b(~Htuur nogal wat ongenoegen. onder meer over de 
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verdeling van het voormalige Ambachtsarchief, waarin alle wettelijke 
akten der inwoners bewaard werden. Dit werd aangeklaagd in een brief 
aan het bestuur van het Scheldedepartement17. Deze brief van 10 febru
ari 1796 was ondertekend door een zestigtal notabelen uit Bassevelde, 
Boekhoute en Oosteeklo. Men pleitte voor de vorming van een kanton 
Boekhoute, dat ca. 7000 inwoners zou tellen, wat ruim voldeed aan de 
vereiste van minimum 5000 inwoners. Hierdoor zouden de moeilijkheden 
met het archief, de schuldenverdeling van de samenstellende gemeenten, 
... ophouden te bestaan. Indien geen eigen kanton kon worden gevormd, 
wenste men opname bij het kanton Assenede 18. Helaas was het echter 
net de bedoeling van de Fransen om komaf te maken met de samenhang 
en de structuren uit het Ancien régime. In 1800 werd de kantonindeling 
weer opgedoekt en werden de gemeenten zelfstandig. Voor Bassevelde 
werd notaris Engelbertus Audenaerde op 15 augustus 1800 tot burge
meester benoemd 19. Deze was vermoedelijk familie van Jacob 
Audenaerde, de laatste baljuw van het Ambacht Boekhoute20. 

Zoals de meeste gemeenten in deze revolutionaire periode bleef ook 
Bassevelde over alle regimewissels heen bestuurd door dezelfde lokale 
elite21 , die overschakelde op het Frans als bestuurs- en onderwijstaal. 
Vaak terugkerende namen van notabelen zijn Van de Wattyne, 
Audenaerde, Van Waesberghe, ... Zij oefenden meestal beroepen uit als 
griffier, arts en notaris of waren renteniers. De laatste griffier van het 
Ambacht Boekhoute was bijvoorbeeld een Van de Wattyne. Verder wei
gerde priester Felix Van de Wattyne de eed aan de Franse republiek af te 
leggen, waardoor hij moest onderduiken. Vanaf september 1798 ver
school hij zich bij zijn broer in Bassevelde, waar in zijn kamer een gehei
me schuilhoek ingericht was om zich in nood te kunnen verbergen. In het 
geheim bleef hij dopen en hij zegende zelfs een huwelijk in. Toen de gods
dienstvervolging luwde, werd hij in 1803 pastoor in Assenede22. 

In 1798 introduceerden de Fransen de conscriptie, waardoor alle 
mannen tussen 20 en 25 jaar door loting voor vijf jaar ingelijfd konden 
worden in het Franse leger. De conscriptie was een belangrijke zorg voor 
het Basseveldse gemeentebestuur met het opstellen van lijsten en leve
ren van soldaten. Daarnaast waren de talrijke deserties uit het leger en 
de vele opeisingen van paarden, karren en voedsel van belang. Ouders 
van deserteurs werden burgerlijk aansprakelijk gesteld en kregen dus 
boetes opgelegd. Talrijk zijn de uitgaande brieven met aanmaningen inza
ke de conscriptie, de opeisingen en de boetes voor de ouders van deser
teurs. Tegen de bepalingen omtrent conscriptie en desertie broeide veel 
verzet en vaak moest de hogere overheid dan ook zelf mensen ter plaatse 
sturen om dit manu militari in de kiem te smoren. 

Op 10 november 1799 verving Napoleon Bonaparte door een 
staatsgreep het Directoire door het Consulaat, dat in 1803 overging in het 
keizerschap23. Een concordaat met de paus in 1801 voerde opnieuw de 
openbare godsdienstbeleving in en ook de ondergedoken paro('hie-
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priesters konden hun schuilplaatsen verlaten. Dit akkoord tussen Kerk 
en Staat hield echter tevens de afschaftîng van de Vasten. de Advent en 
de kerkelijke feestdagen in24. Voorts zouden de grenzen der provincies 
samem'allen met die der bisdommen. Zo kwam er een vergroot bisdom 
Gent dat de Schelde- en Leiedepartementen omvatte. De eed van trouw 
der geestelijken werd voortaan door de prefect van het departement afge
nomen25. Er zijn vele documenten bewaard gebleven waarin talloze 
Meetjeslandse (onder)pastoors hun eed schriftelijk afleggen tegenover de 
prefect en zich gebonden verklaren door de eed aan het concordaat tus
sen de Heilige Stoel en de Franse Staat door middel van een stan
daardformule. De namen van de twee Basseveldse pastoors uit de Franse 
tijd. Pieter-Jacob de Rammelaere (Sinds 1782) en J .-J. Verbrugge (Sinds 
1804). komen er echter niet in voor26 . 

Na de Vrede van Amiens. die de jarenlange spanningen tussen 
Frankrijk en Engeland regelde. ontstond in 1802 opnieuw oorlog tussen 
beide staten. waar ook Basseveldse dienstplichtigen aan deelnamen. 
Daarnaast beroerde vooral de nabijheid van het front de bevolking. 
Troepen werden aan de Oost-Vlaamse en Zeeuwse kustgebieden van de 
Westerschelde gestationeerd. onder meer in Oostburg. Oosteeklo. 
Ertvelde en Bassevelde27 . 

De nominatieve staat der gemeenteraadsleden van 1803 leert dat 
de Basseveldse gemeenteraad toen bestond uit landbouwers. enkele zelf
standigen en twee renteniers. Omwille van de volksgezondheid had de 
gemeenteraad de intentie de rond de kerk gelegen begraafplaats te ver
plaatsen naar een buiten het dorp gelegen terrein. uit vrees voor epide
mieën en verontreinigd putwater. Waarschijnlijk bleef het daarbij. want 
de begraafplaats ligt heden nog steeds rond de kerk. midden in het dorp. 
Pas in 20 I 2 werd een (tweede) begraafplaats aangelegd buiten het dorp. 
De Bruggeling Macharius Peers (cfr. infra) werd na zijn benoeming tot 
adjunct-burgemeester In 1805 en tot burgemeester in 1808 een der gang
makers van de verfransing. 

In de zomer van 1809 veroverden de Britten het eiland Walcheren. 
wat de spanning bij de bevolking deed toenemen. Na 1810. met de eerste 
industriële crisis. begon de neergang van het Franse regime. Tegelijk 
deed dez,e crisis de financiële wereld twijfelen aan Bemapartes succes. 
Handel en nijverheid stagneerden en de eerste militaire nederlagen dien
den zleh aan. Het Basseveldse gemeentebestuur werkte de conscriptie 
tegen. daar dit de economie van zijn beste arbeidskrachten beroofde. De 
constante opeisingen van paarden. karren en voedsel voor onder andere 
de bouw van de Antwerpse fortificaties en de strijd tegen de Britten op 
Walcheren. verergerden de crisis nog. Bedelarij wordt nergens vermeld In 
d(~ bronnen. maar moet ~ezlen d(~ omvang en de lange duur van de crisis 
vo()r~(~k(Jm(~n zijn. 
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Soldatenbrieven meldden de publieke opinie de moeilijkheden waar het 
leger mee kampte28. Na de Franse nederlagen in Rusland en in Leipzig in 
1812-1813 verzwakte het regime snel. In de Zuidelijke Nederlanden ver
loren de Fransen hun greep op het bestuur, de conscriptie en de belas
tinginning. Vooral vanaf 1812 moest het wankelende Franse regime nogal 
wat moeite doen om de opeisingen te doen uitvoeren, ook in Bassevelde. 

In 1811-1818 leefde een groot deel der Basseveldenaren in schrij
nende armoede door de slechte economische toestand. Het Bureau van 
Weldadigheid werd dan ook overbevraagd om steun, vooral in de winter
maanden. Met provinciale steun werden onder andere aardappelen voor 
de armen aangekocht. Het gemeentebestuur moest het overbelaste 
Bureau permanent financieel ondersteunen, waardoor de gemeentebe
groting grote tekorten kende. Daardoor werden de belastingen diverse 
keren verhoogd en werd vaak nogal inventief omgesprongen met het hef
fen van allerlei taksen, zoals wijnoctrooien en standrechten (op de 
markt). De rekeningen van het Bureau van Weldadigheid werden in deze 
periode altijd afgesloten met zware tekorten, die zodanig groot waren dat 
deze post in de gemeentebegroting van 1815 zelfs verworpen werd door 
de gouverneur. Het gemeentebestuur kon door het permanente geldge
brek slechts de allernoodzakelijkste infrastructurele investeringen doen. 
Wel werden grote herstellingen uitgevoerd aan de dorpskerk. 

In februari 1814 bevrijdden de geallieerden de Zuidelijke 
Nederlanden. Na een overgangsperiode tot september 1815 met Willem 
van Oranje als gouverneur-generaal der Zuidelijke Nederlanden werd het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gesticht. Dit nieuwe bewind zorgde 
opnieuw voor heel wat onzekerheid: de staatskas was immers leeg, er 
ontstonden wrijvingen tussen katholieken en protestanten, '" Bassevelde 
werd toen al enkele jaren geteisterd door een golf van misdaad en moor
den. Een van de redenen voor de wetteloosheid was vermoedelijk de uit
gedunde bezetting der gendarmerie. Steeds meer gendarmen waren 
immers overgeplaatst naar het leger, zodat in 1810 nog slechts één gend
arm overbleef. Hierdoor kreeg de criminaliteit vrij spel. Hoewel de 
gemeente zich in 1815-1816 door de heersende misdaad gedwongen zag 
een tweede veldwachter aan te werven29, hield het veiligheidsprobleem 
echter aan in Bassevelde, vooral 's nachts. Daarom richtte de gemeente 
een eigen nachtwacht op om tussen 20 uur en 5 uur te patrouilleren30. 

Daar dit onvoldoende bleek, vroeg men zelfs militaire bijstand. Hoewel de 
Nederlanders grotendeels de vernieuwde bestuurlijke en juridische orga
nisatie behielden, stabiliseerde het land zich pas tegen 1820-182131 . 
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2. DE BEVOLKING VAN BASSEVELDE IN DE PERIODE 1790-1820 

2. 1 HET BEVOLKINGSVERLOOP 

Om de bevolkingsevolutie in te schatten. werd beroep gedaan op de 
be"olkingscijfers uit het werk van Sven Vrielinck32 . Deze bleken overeen 
te stemmen met de geconsulteerde literatuur. zoals het werk van Frans 
De Potter en Jan Broeckaert33. In de geraadpleegde archiefstukken wer
den geen bevolkingscijfers gevonden. Voor het laatste decennium der 
18de eeuw zijn helaas geen bevolkingsaantallen beschikbaar. 
Onderstaande tabel geeft de evolutie der Basseveldse bevolking weer. 

I Jaar VIII 2810 

I 
1806 I 2992 

I 

1816 3273 

1818 3402 

1820 3409 

Tijdens de Franse tijd valt de sterke bevolkingstoename op van 
2810 inwoners in 1801 naar 3273 inwoners in 1816. In de Nederlandse 
tijd stabiliseerde de bevolking zich op circa 3400 inwoners. Theoretisch 
wijst deze bevolkingsstijging op een gunstige periode. In de praktijk leef
de het grootste deel der bevolking echter in grote armoede door de hoge 
belastingdruk en de vele opeisingen. terwijl er door de permanente oor
logsuitgaven nauwelijks geld was voor de allernoodzakelijkste onder
houdswerken aan wegen en waterlopen. Voorts was er nog de 
Continent.ale blokkade vanaf 1806. die de invoer van allerlei specerijen en 
gewassen belette. 
Een eerste verklaring voor de bevolkingsst.ijging in de Franse tijd is de 
beginnende Industriële revolutie. die voor een. weliswaar beperkte. 
industriële tewerkstelling zorgde. 7 ... 0 had Bassevelcle toen enkele bier
brouweriJen. huidenvetterijen. olieslagerijen en een vlasbereiding34 . In cle 
franse tijd bloeide die nijverheid en werden de eerste sporen van verval 
in de huisnijv(~rheld zichtbaar. Dit verval zette zich definitief door in cle 
Jaren lH40. 
u~n tweede verklaring voor de bevolkingsstijglng is de algemene daling 
van het sterftecijfer rond 1800. liet geboortecijfer bleef echter even hoog. 
wat resulteerde In een bevolkingsaangroeI. Deze groei was het resultaat 
van medlt-;che verbeteringen (zoals de hernieuwde aandacht voor de ver
loskunde:J5). een betere hygiëne en een betere voeding. Dit laatste betrof 
vooral de lntroc1uc:tie van de aardappel als voedingsgewas op het einde 
van de 1 Wh- eeuwen de v<.:rgrot Ing van de graanmarkt tijdens de 18de 
(~CUw, wa.ardoor de ups en downs In de graanoogst konden opgevangen 
w(Jrd(~naf.i. 
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2.2 NATALITEIT, NUPTIALITElT EN MORTALITEIT 

De demografische gegevens in onderstaande tabel werden uit de 
parochieregisters en registers der Burgerlijke stand gehaald. In beide 
bronnen overlappen huwelijken en overlijdens voor de periode 1797-1805 
en geboorten voor de periode 1797-1803. 
De parochieregisters vertonen echter vaak hogere cijfers dan de registers 
der Burgerlijke stand. Voor deze onderregistratie in de registers der 
Burgerlijke stand bestaat een verklaring. De annexatie bij Frankrijk in 
1 795 leidde in 1796 tot de stopzetting én de inbeslagname der parochie
registers en de instelling van de Burgerlijke stand. De Franse revolutio
nairen wilden op die manier het notuleren van geboorte, huwelijk en 
overlijden aan de Kerk ontnemen en de macht van de Kerk over het dage
lijkse leven - dat gedomineerd werd door de pastoor - breken. Deze nieu
we overheidsdienst werd echter door een groot deel van de bevolking als 
een duivels opzet beschouwd. Niet voor niets vernietigden de rebellen tij
dens de Boerenkrijg van 1798 (cfr. infra) zoveel mogelijk Franse docu
menten (inclusief de registers der Burgerlijke stand) in de dorpen waar ze 
binnenvielen. Bijgevolg dient er rekening gehouden te worden met een 
onderregistratie van ca. 6 à 7%37. Voor de overlappende periode werd bij
gevolg de voorkeur gegeven aan de (hogere) cijfers uit de parochiere
gisters. 
Sommige pastoors hielden na 1796 in het geheim toch nog de parochie
registers bij, zoals in Bassevelde waar pastoor Pieter-Jacob De 
Rammelaere illegaal tot 1803 voor de geboorten en tot 1805 voor de over
lijdens en de huwelijken voort registreerde. Zijn opvolger, pastoor J.-J. 
Verbrugge, staakte dit. De reden is vermoedelijk het in 1801 gesloten 
concordaat tussen de paus en Bonaparte, waardoor de repressie tegen de 
Kerk gestopt werd. 

Voorts dienen met betrekking tot de parochieregisters en de 
registers der Burgerlijke stand enkele bemerkingen gemaakt te worden. 
Primo werden in de parochieregisters geen geboorten en overlijdens gere
gistreerd, maar wel dopen en begrafenissen. Dit stemt dus niet volledig 
met de werkelijkheid overeen, daar niet iedereen gedoopt of katholiek 
begraven werd, doch deze groep vormt een verwaarloosbaar aandeel. 
Secundo gold tijdens het grootste deel der Franse tijd de Republikeinse 
kalender, waardoor bij consultatie van de registers van de Burgerlijke 
stand de maanden en de data omgerekend dienen te worden naar onze 
gebruikelijke Gregoriaanse kalender. Tertio dient bij de huwelijken uit de 
Basseveldse parochieregisters rekening gehouden te worden met onvolle
digejaren voor 1796, 1797, 1798 en 1805, evenals voor de overlijdens uit 
de parochieregisters voor 1805. 
Quatro bevatten de registers van de Burgerlijke Stand enkele jaren met 
hogere cijfers, in vergelijking met de parochieregisters. Dit kan verklaard 
worden door een inhaalbeweging van voordien niet-geregistreerde gebo
renen en gehuwden, daar het achteraf toch noodzakelijk bleek om offki
eel bij de overheid geregistreerd te staan. Zo tellen de jaren 1800 en 1801 
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I Jaar ! Geboorten Huwelijken Overlijdens 

Parochie Burg. Parochie Burg. Parochie Burg. 

registers Stand registers Stand registers Stand 

, 
15 76 1790 . 97 

1791 
1

134 28 79 
1792 ' 113 22 51 

I 

1793 I 137 18 98 
1794 138 14 134 
1795 106 43 115 
1796 131 23* 95 
1797 132 128 28** 25 85 78 
1798 141 131 18*** 16 77 69 
1799 142 133 15 30 82 77 
1800 118 125 27 19 88 90 
1801 124 133 22 20 75 56 
1802 134 126 21 22 98 96 
1803 117 113 13 16 118 109 
1804 101 16 17 98 96 
1805 112 23**** 23 84***** 77 
1806 127 18 103 
1807 110 29 62 
1808 106 23 118 
1809 114 25 72 
1810 101 30 69 
1811 107 18 58 
1812 112 18 73 
1813 99 28 66 
1814 131 30 68 
1815 105 27 48 
1816 120 17 79 
1817 I 97 24 54 
1818 

I 
114 28 69 

1819 93 18 102 
1820 'I 92 24 82 

I 
• 
•• 

Dit cijfer loopl van I Januari tot 2 augustus en van 27 augustus tot 8 september . 
Dil cijfer loopt slechts tol 28 november . 

••• 
•••• 
••••• 

Dit cljf(~r be~nt pa1t vanaf 1 H februari te lopen . 
Dit dJfer loopt 8lechL~ tot 22 november . 

Dit eljft=r loopt SIN'hts Lot elncl september. vanwege het gebruik van dl' 
fÛ'pubJlkf~lnl;C ~t1cnder. 
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voor de geboorten aanzienlijk hogere cijfers in de registers van de 
Burgerlijke stand dan in de parochieregisters. Idem voor de huwelijken in 
de jaren 1799, 1802, 1803 en 1804. Dit speelt veel minder voor de over
ledenen, daar zij uiteraard geen voordeel meer hadden bij een regulari
satie. Toch is er voor het jaar 1800 een cijfer dat twee eenheden hoger ligt 
dan in de parochieregisters. Erfeniskwesties kunnen hier misschien een 
verklaring bieden. 
De eerste Basseveldse registers van de Burgerlijke stand (1797) werden 
in het Nederlands bijgehouden. Pas in 1804 werd overgeschakeld op het 
Frans en in 1815 terug op het Nederlands. Merkwaardig is dat in 1816 
opnieuw het Frans gebruikt werd om pas diep in 1819 weer over te scha
kelen naar het Nederlands. Voor de geboorten gebeurde dit laatste zelfs 
pas in 1820. 

Inzake de geboorten blijkt het vijfjaarlijks gemiddelde van 123,8 
voor 1790-1795 toe te nemen tot 130,4 in de volgende vijfjaarlijkse peri
ode. Daarna volgt echter een bruuske daling in 1800-1805 tot 118,8. 
Deze zet zich verder door in de drie volgende vijfjaarlijkse periodes om in 
1815-1820 105,8 te bereiken. Opvallend is dat Bassevelde in 1791-1809 
extreem hoge geboortecijfers kende. Jaarlijkse promilles van 40, 45 of 
zelfs 50 waren geen uitzondering. Nochtans schommelde de geboorte
graad in de 18de eeuw gewoonlijk rond de 30%0. Vanaf 1800 zet zich een 
daling in en na het einde der Franse tijd verschijnen er ook pieken en 
dalen in de geboortecijfers. 
Indien deze gegevens nu tegenover de promillewaarden - waarbij met het 
totale bevolkingsaantal rekening gehouden wordt - geplaatst worden, 
blijkt dat ook de vijfjaarlijkse promillewaarden een gelijkaardig verloop 
vertonen als de vijfjaarlijkse gemiddelde geboortecijfers. Deze startten in 
1790-1795 bij 44,06%0, waarna deze in de volgende vijf jaar toenemen tot 
46,41%0. Daarna zet de daling zich in met 40,95%0 in 1800-1805 om in 
1815-1820 31,47%0 te bereiken. De jaarlijkse promillewaarden liggen tot 
1809 slechts tweemaal onder de 35%0. In de rest van de Franse tijd draai
en de jaarlijkse promillewaarden rond de 30%0 met slechts één uitschie
ter, namelijk 38,97%0 in 1814. Dit toont dus een duidelijke daling op het 
einde van de Franse tijd. In het begin van de Nederlandse tijd zakken de 
waarden onder de 30%0. Slechts twee waarden pieken er bovenuit, name
lijk 35,70%0 in 1816 en 33,91%0 in 1818. Het geboortecijfer herstelde 
zich dus niet op het peil van het einde van de 18de eeuw. 
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NATALITEIT: GEBOORTEN IN BASSEVELDE IN 1790-1820 

I Jaar Parochie Burgerlijke 5-jaarlijks Bevolking Jaarlijks 

registers Stand • gemiddelde 10-jaarlijks promille·" 
gemiddelde 

1790 97 
I 

34.52 

1791 134 47.69 

1792 113 123.8 40.21 

1793 137 48.75 

1794 138 49.11 

1795 106 ** 37.72 

1796 131 46.62 
1797 132 130.4 46.98 
1798 141 50.18 
1799 142 50.53 
1800 118 I 40.68 
1801 124 

! 

42.74 
I 

1802 134 I 118.8 46.19 
1803 117 

1

101 
40.33 

1804 34.82 
1805 112 2901.00 38.61 
1806 127 43.78 
1807 110 113.8 37.92 
1808 ! 106 36.54 
1809 114 39.30 
1810 101 30.04 
1811 107 31.83 
1812 112 110.0 33.32 
1813 99 29.45 
1814 131 38.97 
1815 105 3361.67 31.23 
1816 120 35.70 
1817 97 105.8 28.85 
1818 114 33.91 
1819 93 27,66 
1820 92 27,37 

• 
•• 

IJ,· Jaren 1797-IHO:3 werden weAAelalen voor de Bur~erliJke Stam\. 
Gt!en tienjaarlijks ~emlddclde mo~(~IIJk door ~ebrek aan ~e~evens . 

5-jaarlijks 
promille .... 

44.06 

46.41 

40.95 

39.23 

32.72 

31.47 

••• Voor de eert!lte 10 promlllt'H w"rd het h(~CJlklnWiC:IJfcr van het Jaar VIII (28 JO) als 
rdé'rentle ~ehantt!erd we~enR ~ehrek aan ~e~(~("nK voor de Jaren J 790. 
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NUPTIALITElT: HUWELIJKEN IN BASSEVELDE IN 1790-1820 

Jaar 

1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 

* 
** 
*** 

(S*) 

(S**) 

(S***) 

60 

Parochie Burgerlijke 5-jaarlijks Bevolking Jaarlijks 
registers Stand * gemiddelde 10-jaarlijks promille*** 

gemiddelde 

15 5,34 
28 9,96 
22 19,40 7,83 
18 6,41 
14 4,98 
43 ** 15,30 
23(8*) (8***) 
28(8**) 28,67 9,96 
18(8*) (8***) 
15 5,34 
27 9,31 
22 7,58 
21 19,80 7,24 
13 4,48 
16 5,52 
23(8**) 2.901,00 7,93 

18 6,20 
29 23,60 10,00 
23 7,93 
25 8,62 
30 8,92 
18 5,35 
18 24,80 5,35 
28 8,33 
30 8,92 
27 3.361,67 8,03 
17 5,06 
24 22,80 7,14 
28 8,33 
18 5,35 
24 7,14 

De jaren 1797-1805 werden weggelaten voor de Burgerlijke Stand. 
Geen tienjaarlijks gemiddelde mogelijk door gebrek aan gegevens. 

5-jaarlijks 
promille*** 

6,90 

10,20 

6,83 

8,14 

7,38 

6,78 

Voor de eerste 10 promilles werd het bevolkingscijfer van het jaar VIII (2810) als 
referentie gehanteerd wegens gebrek aan gegevens voor de jaren 1790. 
Dit cijfer slaat slechts op een deel van het jaar en wordt daarom bulten 
beschouwing gelaten. 
Hier ontbreekt een maand, maar toch wordt dit jaar meegerekend als een vol-
ledig jaar. 
Geen jaarlijks promille mogel~jk. daar er slechts een onvolledig baslscUfer 
beschikbaar Is. 



BASSEV~:IllE IN OE 1'~:llIOi)E 1790- I H20 

Het huwelijksverloop vertoont een vijIJaarlijks gemiddelde in 1790-
1795 van 19AO dat de volgende vijf jaar sterk toeneemt tot 28.67 en in 
1800-1805 tenlgvalt op 19.8. In de daaropvolgende 10 jaar stijgt het aan
tal huwelijken tot 23.6 en 24.8 vijIJaarlijks. In de vijf eerste. onzekere 
jaren van de Nederlandse tijd daalt het vijfjaarlijks gemiddelde der huwe
lijken licht tot 22.8. Het aan het bevolkingsaantal gekoppelde vijfjaarlijks 
promille vertoont een gelijkaardige evolutie. met uitzondering van de peri
ode 1810-1815. waarin dit daalt tot 7.38%0. Voorts evenaart het vijfjaar
lijks promille in de periode 1815-1820 met 6.78%0 het niveau van 1790-
1795. 
In 1795 piekte tevens het aantal huwelijken (43). terwijl dit normaal een 
t\\intigtal bedroeg. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat er het 
jaar voordien amper 14 huwelijken waren. Het is dus aannemelijk dat 
pas in 1795 een groot deel der huwelijken uit 1794 werd ingeschreven. 
De piek van 15.93%0 in 1795 is hierdoor ook verklaarbaar (normaal 
schommelde het aantal huwelijken rond 7 à 8%0). Voor de andere jaren 
lijken de cijfers voor zowel de parochieregisters als de registers van de 
Burgerlijke stand aanvaardbaar. 
De jaarlijkse promilles vertonen inzinkingen in de jaren 1790 (5.34%0), 
1793 (6.41%0). 1794 (4.98%0). 1799 (5.34%0). 1803 (4.48%0). 1804 
(5.52%0). 1811 (5.35%0). 1812 (5.35%0).1816 (5.06%0) en 1819 (5.35%0). 
Naast de mogelijkheid van onderregistratie (cfr. supra) kan dit ook wijzen 
op crisisjaren. aangezien men meestal wachtte met trouwen tot betere 
economische tijden. De jaren 1793-1794 kenmerkten zich bijvoorbeeld 
door de Habsburgse en Franse invasies. die een grote onzekerheid mee
brachten. De crisis van 1799 kan verklaard worden door de naweeën van 
de B(">erenkrijg en het gedeeltelijk ongeldig verklaren van de verkiezingen 
van 1798. waardoor het al povere vertrouwen in de Franse republikeinen 
nog meer averij opliep bij de Zuid-Nederlandse bevolking. Daarbovenop 
kwamen dan nog eens de staatsgreep van Bonaparte en een verslechte
rende economische situatie in 1799. Het lage aantal huwelijken van 1811 
(slechts 18) en 18 I 2 (eveneens 18) kan verklaard worden door de aller
eerste economische crisis van industriële oorsprong in 18 I O. De sterke 
stijgingen van het aantal huwelijken In de jaren 1791. 1 ROO. 1805. 1807 
en 1820 ondersteunen het Idee van een crisis In de voorgaande jaren en 
wijzen dus op een Inhaalbeweging. 

De overliJdens vertonen een plek In de Franse tiJd met vijfJaarlijkse 
gemiddelden tussen 87.6 en 95.4. Alleen de laatste vijf Jaar van cIe Franse 
tijd kende een zware terugval van het sterftecijfer met een vijf)aarlljks 
gemiddelde van 66,8. In 1815-1820 steeg dit terug licht tot 70.4. De hoge 
stf~rftcgraad In de periode 1790-1810 kan verklaard worden door de socl
aal-c<:onomlsche chaos, die veroorzaakt werd door hoge belastingen. 
opdslng(~n (~n de vele regimewissels (die steeds weer voor maatschappe
llJk{! venmdertng(~n J' .. ()rgd(~n). Pas onder Bonaparte. die een stabiel en 
langdurig f(~~me kon Installeren:iH, begol1 het sterftecijfer te dalen. 
Tussen 1810 en 1815 wus de bevolking voldoende gewend élun het regl
m(~, waardoor hel aantal overliJdens bijzonder sterk daalde. De Introdllc-
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MORTALITEIT: OVERLIJDENS IN BASSEVELDE IN 1 790-1820 

Jaar 

1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 

1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 

* 
** 
*** 

(S*) 

(S**) 

(S***) 
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Parochie Burgerlijke 5-jaarlijks Bevolking Jaarlijks 
registers Stand * gemiddelde lO-jaarlijks promille*** 

gemiddelde 

76 27,05 
79 28,11 
51 87,60 18,15 
98 34,88 

134 47,69 
115 ** 40,93 

95 33,81 
85 90,80 30,25 
77 27,40 
82 29,18 
88 30,33 

5 25,85 
98 95,40 33,78 

118 40,68 
98 33,78 
84(5*) 2901,00 (5**) 

103 35,50 
62 88,75 21,37 

(5***) 
118 40,68 

72 24,82 
69 20,53 
58 17.25 
73 66,80 21,72 
66 19,63 
68 20,23 
48 3361,67 14.28 
79 23,50 
54 70,40 16,06 
69 20,53 

102 30,34 
82 24.39 

De jaren 1797-1805 werden weggelaten voor de Burgerlijke Stand. 
Geen tienjaarlijks gemiddelde mogelijk door gebrek aan gegevens. 

5-jaarlijks 
promille *** 

31,17 

32,31 

32,89 

30,59 
(5***) 

19,87 

20,94 

Voor de eerste 10 promilles werd het bevolkingscijfer van het jaar VlII. 2810. als 
referentie gehanteerd. wegens gebrek aan gegevens voor de jaren 1790. 
Dit cijfer slaat slechts op een deel van het jaar en wordt daarom buiten 
beschouwing gelaten. 
Geen jaarlijks promille mogelijk. daar er slechts een onvolledig basiscUfer 
beschikbaar is. 
Dit is slechts een vieIjaarlijks gemiddelde. daar één basiscUfer ontbreekt. 
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tie van weer een nieuwe bestuursvorm in de Nederlandse Tijd veroor-
7..aakte opnieuw een lichte stijging. 
Het \;jijaarlijkse promille vertoont identiek dezelfde tendens met waarden 
tussen 30.59 en 32.89%0 in 1790-1810. een scherpe daling naar 19.87%0 
op het einde van de Franse tijd en een lichte stijging tot 20.94%0 in de 
Nederlandse tijd. Bij de jaarlijkse promillewaarden vallen vooral de jaren 
179-1- (47.69%0). 1795 (40.93%0). 1803 (40.68%0). 1806 (35.50%0) en 
1808 (40. 68°A>o) op. Voor 1794-1795 geldt hier opnieuw de complexere 
periode van invasies. regimewissels en moeilijkere levensomstandighe
den. terwijl de andere jaren vermoedelijk aan economische crises en mis
oogsten te wijten zijn. De voornoemde waarden liggen dus aanzienlijk 
hoger dan de gewoonlijke 25%0. 

3. BASSEVELDE TIJDENS DE BOERENKRIJG IN 1798 

De annexatie bij Frankrijk op 1 oktober 1795 bracht een radicale 
breuk met de instellingen en gebruiken van het Ancien régime mee. Zo 
werd de Gregoriaanse kalender vervangen door de Republikeinse kalen
der met een heel andere tijdsindeling. Een maand bestond voortaan uit 
drie weken van 10 dagen. Tevens werden religieuze feestdagen afge
schaft. Verder was de oplegging van het Frans als officiële taal (die enkel 
be~repen werd door de toplaag van de bevolking) een doorn in het oog. 
Ook de godsdienstuitoefening. die het dagelijkse leven sterk bepaalde. 
werd aan banden gelegd39. En door de conscriptie werden vanaf 1798 
vele jonge arbeidskrachten jarenlang ingelijfd in het Franse leger. 
De sluimerende ongenoegens onder de bevolking leidden in heel het noor
den van het Scheldedepartement tot een anti-republikeinse stemming en 
uiteindelijk tot een opstand. die door Hendrik Conscience in het midden 
der 19de eeuw foutief Boerenkrijg genoemd werd. Het betrof immers niet 
7ff/-eer boeren. maar vooral dagloners. onderwijzers. middenstanders. 

40 

Op 22 oktober 1798 barstte de opstand In het Meetjesland los. De revol
te startte om middernacht in het sterk anti-republikeinse Kluizen en ver
spreidde zich vandaar als een lopend vuurtje naar de omliggende 
gemeenten In deze volgorde: Ertvelde. Sleidinge. Waarschoot en Eeklo. In 
al deze plaatsen werd de vrijheidsboom omgehakt. de klokken geluid. 
(alle) gemeentelijke en kantonnale documenten verbrand en de Franse 
gezagsdragers verdreven. Met het vernietigen van administratieve dos
siers en In het bijzonder de Bevolkingsregisters beoogde men vooral dat 
de Fransen niet meer zouden kunnen nagaan wie er voor de conscriptie 
In aanmerking kwam. In alle Nederlandstalige gewesten en ook In het 
Meetjesland gehrulkten de brigancls een witte vlag met rood kruis als 
symbool. De strijdlust werd aangescherpt met een trommel. Met hun 
strijdkreet Voor outer en heerd gaven de rebellen aan terug te willen naar 
de oudt~, kerkelijke maatschappij van voordien4 J. 

In Eeklo verdedde de sterk aangegroeide groep brigands zich In kleinere 
eenhed(~n om de dorpen in het noorcl<m van het Meetjesland aan te doen. 
foÀ"~n groep trok naar Bassevc1cJe, waar de president van het kanton 
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Kaprijke, waaronder Bassevelde ressorteerde, woonde. Hij werd ontwa
pend door de rebellen en gedwongen om hen in voeding te voorzien. Er 
werden ook doodsbedreigingen geuit tegen hem42. 
Daarna werd Oosteeklo bezocht en om 15 uur arriveerde de groep in 
Assenede, alwaar de brigands afgesproken hadden om zich te hergroepe
ren. Andere groepen waren vanuit Eeklo via IJzendijke en Watervliet 
gekomen. Kantoncommissaris Antoine De Neve van Assenede, een over
tuigd republikein, wou niet buigen voor de brigands en werd aan de vrij
heidsboom op de markt vermoord door de opstandelingen. Tevens werd 
de inboedel van zijn woning kort en klein geslagen. Vanuit Assenede trok 
een groep naar Philippine - waar onder andere een douanekantoor ver
nield werd - en een andere naar Sas-van-Gent en Axe143 . 
De opstand doofde echter even snel als hij was opgelaaid vanwege het 
kordate optreden van de Franse overheid. Op 23 oktober 1798 rukten 
600 Franse soldaten op richting Waasland en Meetjesland om de rebellen 
te bevechten. Op 25 oktober arriveerden al Franse soldaten in Assenede. 
Vanuit het Leiedepartement en uit de Bataafse Republiek stroomden 
eveneens troepen naar het Schelde departement in de volgende dagen. Op 
3 november 1798 was de opstand in dat departement bedwongen44. 
Gedurende de opstand arresteerden de Fransen honderden verdachten, 
die werden opgesloten in Gent. Een burgerlijke commissie onderzocht wie 
van hen iets met de opstand te maken had. 442 gearresteerden werden 
weer vrijgelaten. Onder hen bevonden zich Joos Gijsels en Jan Dijserinck 
uit Bassevelde. Tweeënveertig anderen, die de leeftijd van 20 à 25 jaar 
hadden, werden rechtstreeks doorgestuurd naar het inschrijvingsbureau 
voor de conscrits van het Scheldedepartement. Er was een 
Basseveldenaar bij, namelijk Charles Termond. De overblijvende 15 echte 
brigands kwamen voor een militaire rechtbank, die reeds op 8 november 
1798 vonniste. Bassevelde telde hier één veroordeelde, Denis Goethals, 
maar zijn straf is onbekend. Twee brigands, waarvan één uit Boekhoute, 
werden gefusilleerd in het Gravensteen45 . 

4. BURGEMEESTER MACHARIUS PEERS (1808-1833) 

Macharius Peers, wiens voornaam we in de archieven ook terug
vinden als Macaar, Machaar, Macaire en Machaire, was afkomstig uit 
Brugge, waar hij op 20 december 1763 geboren werd. In 1805 werd hij 
benoemd tot adjunct-burgemeester en in 1808 tot burgemeester van 
Bassevelde. Hij was een sterk politiek figuur en bleef ongehuwd. Peers 
was welstellend, wat blijkt uit het feit dat hij drie dienstboden in huis 
had. Op 5 juli 1818 werd hij herkozen als burgemeester met 87 stemmen 
op 89, wat duidelijk aangeeft dat hij over de nodige aanhang beschikte. 
De Franstalige Peers handhaafde tot 1822 het Frans in het Basseveldse 
gemeentebestuur. Hoewel hij orangist werd, bleef hij toch burgemeester 
na de Belgische onafhankelijkheid. In 1833 stopte Peers. na 25 jaar bur
germeesterschap, met politiek en verhuisde naar Brugge. waar hij op 5 
oktober 1844 stierf46. 
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Bur~emeester Peers oefende op het sociale leven een sterke invloed 
uit.. Hij schonk in 1818 aan de kerk het marmeren hoofdaltaar. evenals 
een bijhorende \\itmarmeren steen met zijn naam in gebeiteld47. Op het 
dorpsplein richtte hij in 1822 een monumentale pomp op48. In 1818 
zorgde Peers voor de oprichting van een dorpsschool op grond van de 
pa~tOrij met 6000 ~ulden stelin van de provincie Oost-Vlaanderen49 . 
Hiervoor trok hij de Bruggeling Amand Van Boterdaele aan als onderwij
zer. Tevens lag Peers aan de basis van de oprichting van de harmonie 
Sint-Cecilia. die een van de oudste van België is. 
Deze muziekmaatschappij werd op 22 november 1805 als kerkelijk broe
derschap of congregatie opgericht op de feestdag van de heilige Cecilia 
onder \l,;ens patronage de vereniging zich stelde. aangezien zij de schuts
patrones van de kerkmuziek is. Het voornaamste doel was immers tij
dens de optochten ter gelegenheid van de grote kerkelijke feestdagen 
kerkliederen te zingen. Dit kaderde rond het concordaat tussen 
Bonaparte en de paus in 1801. waardoor de katholieke godsdienst 
opnieuw uitgeoefend mocht worden en kerkelijke genootschappen kon
den (her)opgericht worden50. 
Het allereerste bestuur werd voornamelijk gevormd uit de middenklasse 
en de burgerij van Bassevelde. De verschillende benamingen voor de 
maatschappij in de periode 1805-1815 tonen aan dat de oorspronkelijke 
religieuze bedoeling relatief vlug veranderde in een muzikale doelstelling. 
In 1815 heette de vereniging Société Philarmonique en bezat ze reeds een 
veertigtal muziekinstrumenten. Burgemeester én directeur der muziek
maatschappij Macharius Peers was de bezieler van de omvorming naar 
een harmonie. Hij schonk de vereniging een groot aantal muziekinstru
menten en een vaandel dat zijn initialen droeg. Bij het eeuwfeest van de 
harmonie in 1905 schonk de familie Peers een geldsom voor de feest
kosten en om een instrument aan te kopen met daarin de naam Peers 
gegraveerd51 . 

Peers bewoonde het kasteeltje in de huidige Assenedestraat in 
Bassevelde. dat hij bij zijn verhuis in 1833 verkocht aan Alexander 
IJubosch. Wetenswaardig Is nog dat pastoor Tobias Verschraegen er in 
IH44 de door het Oudenaardse stadsbestuur geplaagde Zusters 
Ikrnardlnnen In onderbracht. Aldus werd het gebouw een klooster. dat 
ook onderwijs verstrekte en later een rustoord voor gepensioneerden 
werd52 . 

r. lJE PUrfr:f< f~n .J. Bf<OECKAEI{T. [)C.' {Jc'sch/Nll'IlLo; VWI dc' gemeenten dl'r pro 
vind!' {)O!f/ VltuJ.f1rl,'wtJ. 2e r.: A rrorulLo;.'Wf1lL'TI I EeklrxJ. J. Adl'(Jel11. Asserll'de. 
IkJ.',IU'IX,ld". Ikx·kllIJlJ/,·. [~rllJC'/f1,·. Sln/.Jml In Rrl'l1lo. Gc·nt. I A70-1 H72. d('('1 I. p. 
:*>. 
WInkin l'rlll.'1 l;;fll'ljdlJlwdli' VWI VIllWU}(·f("'. BrtlfoIfwl. H,J7:i. cJ('('1 I. p. 277 -27H. 
K. lJY.(.if<YSI":. IrUH'flllJrL~ OWI 111'/ llrdlll~1 ,,(m IIC'/ Amtwchl Hoek/lou/e, Brussel. 
I ~H:S. p. 75. 
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BIJLAGE 
OVERZICHT VAN DE ADMINISTRATIEVE INDELING VAN BASSEVELDE 

• Municipaal kanton Kaprijke (1796-1800) 
• Gerechtelijk kanton Kaprijke (1801/1802-1963) 
• Gerechtelijk arrondissement Sas-van-Gent (1796-1798) 
• Gerechtelijk arrondissement Eeklo (1798-1800) 
• Gerechtelijk arrondissement Sas-van-Gent (1800-1803) 
• Gerechtelijk arrondissement Eeklo (1803-1814) 
• Gerechtelijk arrondissement Gent (Sinds 1814) 
• Gerechtelijk departement van de Schelde (1796-1815) 
• Gerechtelijke provincie Oost-Vlaanderen (Sinds 1815) 
• Militiekanton Kaprijke (1817-1914) 
• Administratief arrondissement Sas-van-Gent (1800-1803) 
• Administratief arrondissement Eeklo (sinds 1803) 
• Administratief departement van de Schelde (1796-1815) 

Bron: S. VRlELINCK, De territoriale indeling van België, 1795-1963. Leuven. 2000. 3 
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Jules Van Lantschoot, 
een pionier van de 
Meetjeslandse heemkunde 
(BELLEM. 1871 - SCHOONAARDE, 1941) 

Filip BASTIAEN 

Over de Bellemnaar Jules Van Lantschoot werd nog maar uiterst 
weinig gepubliceerd. We kunnen met enige moeite hooguit vijf titels ver
melden. In feite moeten we die herleiden tot twee. daar de drie anden' 
bijna uitsluitend zijn gebaseerd op die eerste en wezenlijk niets nieuws 
aanbrengen. En dan nog moeten we enig voorbehoud hebben. want het 
oudste stukje is van zijn eigen hand en van een geestesgenoot I. liet han
delt louter over het/zijn MeeUeslands Idioticon. liet heeft hiervoor enige 
betekenis. gezien de publicatie er nooit kwam en er aldus iets over zijn 
werkmethode is bewaard. liet tweede is opgenomen in cle Geschiedenis 
van Dendermonde'2 en afkomstig van een familielid. Ilij staat er vermeld 
onder de verdienstelijke personen. f let gaat om een overzicht van zijn ver
diensten. evenwel zonder het MeetJeslandsch Idioticon. en enkele famili
ale gegevens. Op een gelijkaardige (hedendaagse) lijst op de website van 
de stad komt zijn naam niet meer voor. 

.Jozef Dobbelaere diepte het laatste op en vulde het aan met een 
Adegemr-; weetje:3• !'",e1f namen we een nota over hem op in de bijdrage 
GeschledenL<; schrUven In hel MeeUeslwu14• die Erik Wille overnam en met 
enkele concrete voorbeelden uit ziJn werk aallvltlde5. 
Met het digitaal beschikbaar worden vall '1 Gel rouwe Maldeghern - een 
f(~glonaal weekblad uitgegeven vanaf augustus 1 HHH -. waaraan Vall 
LantS(~h{Jol e{~n tijd meewerkte. werd het mogelijk meer Informatie over 
hem te vinden. zij het sorrHi hl/Vla een afgeleide vorm. De nieuwe gege
vem; maaklf~n vlug duidelijk dal we met enkele van onze conclusies uit 
1999 in (~nIWizlns verk(~erde richting zaten. In deze bijdrage willen we 
d(~/..l~. naast (:en gevoelige uitbreiding. rcc'htzet ten. f let begrip lleemklLTule 
In d(~ IUd hC'sdIOUW(:n we hkrblJ als een verzamelnaam voor volkskull
dl:. dlalt~ctol()gk. lokale gesC'hj('d(~nIH ... Dit art Ikel wil t rOUWC'tlS niet ec'n 
vollt:dlg(~ bl()grafh~ van .Jules Van LantsdlOot ziJn. lIlaur enkel dieper 
InWJan op ziJn helt'k('nls voor het Me(~tJt'sland op het hlstorlsc'he vlak. 
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Daarnaast kunnen nog enkele aspecten worden uitgediept, namelijk Van 
Lantschoot als drukker-uitgever (in Dendermonde) en als Vlaamsgezinde 
katholiek. Dat laatste raken we wel aan, gezien het niet los kan worden 
gezien van zijn activiteiten op het vlak van de volkstaal en de volkskun
de. 

1. ENKELE BIOGRAFISCHE GEGEVENS 

Julius Van Lantschoot is een zoon van Eduard en diens tweede 
vrouw, Eugenia Standaert. Hij werd geboren op 14 januari 187l. Hij 
kwam terecht in een groot, maar toch bemiddeld gezin. Zijn vader was 
landbouwer en zetelde vanaf 1861 in de Bellemse gemeenteraad. Vanaf 
1878 bekleedde hij de functie van schepen en kort na de Schoolstrijd , in 
1885, werd hij zelfs aangesteld tot burgemeester van zijn dorp. Bij die 
gelegenheid liet de pastoor zich niet van zijn beste kant zien, daar hij 
opnieuw tweedracht in het bestuur vreesde: "De man heeft kennis geno
men van administratie, maar is te veel vriend van het groot genever 
glas ... "6 . Het ontbrak het gezin blijkbaar toch niet aan godsdienstzin. Van 
de zestien kinderen zouden er elf opgroeien tot volwassenen en vele stu
deerden. Op een familiefoto van omstreeks 1900 komen maar liefst vijf 
geestelijken voor (vier kloosterzusters en een pater Scheutist). Drie zonen 
werden drukker-uitgever, waarvan er zeker twee een onderwijzersdiplo
ma op zak hadden. 

De familie Van Lantschoot omstreeks 1900. 
(Verz.: Heemkundige kring Bellem) 
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Jules studeerde aan de Normaalschool in St.-Niklaas, waar hij o.a. 
Anlaat Joos als leraar had (zie 2). Hij behaalde het onderwijzersdiploma 
in 1891 en stond na de vakantie even voor de klas in de katholieke jon
gensschool in Knesselare. Victor De Lille van 't Getrouwe Maldeghem 
juichte dit toe, \vant M hij blil./è dus in het Meetjesland om den vruchtbaren 
taalakker te beploegen"7. Vermoedelijk een terechte opmerking als we 
zien wat er gebeurde na zijn defînitieve verhuis naar Dendermonde. Het 
is niet duidelijk hoe lang hij er voor de klas stond, enkele maanden of 
enkele jaren8 . Na zijn passage in Knesselare trok hij naar de lagere afde
ling \'an het College in Dendermonde en zou er onderwijzen tot Pasen 
1903. Aanvankelijk bleef hij in Bellem wonen (toch tijdens de vakanties) 
en verhuisde definitief naar aanleiding van zijn huwelijk op 1 juli 1897 
met Charlotte Moens. Zij was een oudere zuster van Wies Moens, wiens 
Vlaamse bewustwording pas ruim 15 jaar later zou beïnvloed zijn door 
Joseph Van de Velde, een zoon van een andere Bellemse burgemeester9 . 

In die periode was hij eerst medewerker aan 't Getrouwe 
Maldeghem. nadien (1895-1898) aan het dagblad Het Vlaamsche Volk. 
waan'an zijn oudere en jongste halfbroer Pieter beheerder was. Vanaf 
1895 verschenen ook zijn eerste literaire werken, was hij betrokken bij de 
uitbouw van een Vlaamsgezind verenigingsleven, werkte hij mee aan 
Vlaamse strijdbladen en werd hij rond de eeuwwisseling eveneens druk
ker en uitgever. In 1903 startte hij met de uitgave van een eigen week
blad. Het Ros Beiaard. Tijdens de oorlog moest hij die activiteit staken, 
ge-.l.ien zijn hele hebben en houden in vlammen opging tijdens de grote 
brand van Dendermonde in september 1914. Hij was dan een tijd han
delsreiziger, zou (ook later) genealogische opzoekingen verrichten, were! 
lid van de raad van beheer van het oudheidkundig genootschap het Land 
van Dendermonde, ijverde lang voor het Davids}onds en de katholieke 
partij. was sinds 1899 hulpsecretaris van de Vlaamse Academie in Gent 
enz. 

Hij was kortom een bezige bij. met als trefwoorden Vlaams. letteren. 
katholiek. zaken die mooi bijeenkwamen in zijn activiteiten als drukker
uitgever en benadrukt werden via het verenigingsleven. } lij overleed op 
25 september 1941 in Schoonaarde 10. 

2. OE INVLOED VAN AMANT JOOS 

In onze vermelding in het hoger aangehaald artikel Geschiedeni..<; 
schriJven in het Meetjesland hebben we de rol van Amaat Joos niet 
belicht. In de biografische nota van Guldo Van Lantschoot staat cr noch
tans een interessant regeltje, nameliJk dat hij één van diens beste en 
trouwste Jeerl1ngen was. Een woordje over deze figuur liJkt dan ook niet 
misplaatst. 

Amaat ,Joos (J lamme 1 H55 - Gent I H37) stamde uit de kleille bUI"

g(~r1J In I lamme en kre(~g daardoor als een van de Jongste kinderen de 
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mogelijkheid te studeren, voor priester. Zoals meerdere studenten werd 
hij door het Franstalig onderwijs een overtuigd flamingant en verdediger 
van de moedertaal. Hij werkte al vlug mee aan het jonge Davidsfonds en 
werd een van de leiders van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging in 
het Waasland en de Vlaamse studentenbond De Klauwaerts. Hij had 
daarenboven het geluk te studeren aan het Klein-Seminarie van Sint
Niklaas, dat, met de vlaamsvoelende superior Antoon Stillemans, toon
aangevend was voor de ontwikkeling van het Vlaamse bewustzijn bij 
scholieren en studenten. 

Joos droomde aanvankelijk van een literaire loopbaan, maar werd 
al vlug leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool voor Onderwijzers in 
Sint-Niklaas. Hij doceerde er Nederlands, naast Frans en muziekopvoe
ding. In 1891, pas 36 jaar oud, promoveerde hij tot directeur - superior 
- van de school. Het was een erkenning van zijn capaciteiten en ook een 
beloning voor zijn prestaties en zelfs bisschoppelijke instemming voor 
zijn taalkundige en volkskundige acties. Hij bekleedde die functie tot 
1915 en koos toen vrijwillig voor de functie van geestelijk bestuurder van 
de Zusters Jozefienen in Gent. Hij was intussen ook briefwisselend lid 
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. 

Zijn literaire werk is niet zuiver taalkundig, maar behandelt ook 
pedagogische aspecten. Vaak vormen zijn werken een handleiding voor 
de onderwijzers bij de lessen moedertaal. Hij propageerde de superioriteit 
van de volkstaal en de pedagogische waarde ervan 11. Kort na zijn overlij -
den werd hij wel als verdienstelijk beschouwd (vooral voor zijn materi
aalverzameling, vanwaar de bijnaam de Spitter), maar niet direct het 
grote voorbeeld. Dat lijkt alvast zo uit de omschrijvingen van P. de Keyser. 
Hij bestempelt hem onder meer als "den compilator van een vrij bekend 
Vlaamsch dialectwoordenboek", namelijk het Waasch Idioticon. Sommige 
folkloristen zullen hem zich ook herinneren van Raadsels en Vertelsels 
van het Vlaamsche volk. Van die laatste zegt hij dat er betere verzamelin
gen zijn, de Raadsels daarentegen beschouwt hij zonder meer als de 
beste. Zijn Idioticon komt er uiteindelijk ook goed uit. Er waren toen wel 
meerdere goede dialectwoordenboeken verschenen, maar naast het 
Westvlaamsch Idioticon van De Bo, mocht dat van Joos als het beste en 
het betrouwbaarste in zijn soort worden vermeld. De auteur betreurde 
het blijkbaar dat Amaat Joos zich op wetenschappelijk vlak had beperkt 
tot de volkstaal en de volksoverleveringen van zijn geboortestreek. De 
Keyser omschreef die twee elementen plastisch, namelijk dat volkstaal en 
volkskunde de twee akkers waren die het met voorliefde omspitte. Hij was 
er wel van overtuigd dat zijn nagedachtenis o.a. bij zijn talrijke oud-leer
lingen zou voortleven12. 

Joos wordt ook wel eens bestempeld als een typische leidersfiguur. 
Mede door deze karaktereigenschap slaagt hij erin zijn kennis en liefde 
voor de moedertaal over te brengen op zijn leerlingen. Voor zijn taalkun
dig werk doet hij trouwens beroep op o.a. studenten om basismateriaal 
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in te zamelen. Hij schreef ook wedstrijden uit l3• vermoedelijk zelfs onder 
de leerlingen. Jules Van Lantschoot deelde alvast zelf mee dat hij in een 
wedstrijd over kinderspelen van Joos werd bekroond 14. Hij werkte in zijn 
studententijd ook mee aan Vertelsels van het Vlaamsche Volk. 

Deed Joos al beroep op vrijwilligers. hij was ook een praktische ide
alist. in die zin dat hij zelf voortdurend met de volksmensen omging om 
verhalen. woorden enz. in te zamelen. Van Lantschoot was evenzeer zo. 
In meerdere stukjes wijst hij daar ook op. Zo lezen we in de aanhef van 
Alven. of Elven. Maren. Klabetter of Kaboutermanekens ... : "Die de boven
staande namen nog niet en hoorde noemen. mag gerust zijne hand op zijn 
herte leggen en peinzen: • 'k hebbe letter of niet met 't volk omgegaan. »". 

In de rest van deze bijdrage zullen we nog meermaals op gelijklo
pende zaken wijzen. Een belangrijk element moeten we hier nog vermel
den. Amaat Joos schreef namelijk een algemeen artikel Spraakkunst en 
VolkstaaL wat kan worden bestempeld als zijn werkplan voor heel zijn 
bedrijvigheid als leraar. als taalkundige en folklorist. 

Ook Jules Van Lantschoot schreef zo'n grondgedachte (we zullen 
verder bij hem die term gebruiken). Zijn eerste bijdrage l5 in 't Getrouwe 
Maldeghem kreeg als titel Iets over de Volkstaal. Dit is amper een maand 
na zijn afstuderen en we zouden op die tekst veel etiketten kunnen kle
ven - maar die vaak te beperkt zijn - zoals these. adagium. devies, levens
regeL De tekst is hiervoor wat te lang. We kunnen het misschien best over 
zijn bybel hebben, want zowel aan het begin als aan het einde komen 
afkortingen voor: A.M.D.G. en G.z.J.c. Ze zouden kunnen staan voor Aan 
mijn dierbare gelovigen en Geloofd Zij Jezus ChrL5tus. In de tekst zelf komt 
het christelijk gedachtegoed ook nog naar voor. 

De stellingen die hij erin poneert zijn. uiteraard. interessant voor 
zijn opvattingen. de tijdsgeest en de rest van deze bijdrage. met zijn taal
kundige projecten en realisaties. De vraagt rijst alleen of we niet te veel 
Amaat Joos aan het woord horen en naar wie hij ook onverbloemd ver
wijst. HIJ begint met te stellen dat er veel meer belangstelling is voor het 
doen erkennen van de volkstaal en dat dit niet verwonderlijk is: het 
Vlaamse volk was miskend. De volkstaal is ook belangrijk voor de letter
kunde en hij geeft meteen mee hoe er zou moeten worden geschreven 
opdat het volk graag 7-OU lezen. Na een aantal regels komt hij automatisch 
bij de volkscultuur en geschiedenis, wat hij 1llustreert met enkele voor
beelden (we verwiJ7.en hiervoor naar bijlage 1). Om dit onderdeel te beëin
digen. halen we een stukje tekst aan: "Ons volk is dichter en opsteller van 
pro7.astukken. Getuige daarvan z!Jne MeUtedekens en zangen ter gelegen
heid van Kerst- NleuuzJaa.r en Dertiendag. In proza munt het uit in zijne 
oolksverteLllngen. wanr een groot deel reeds van opgezant zijn en waar er 
mL~schlen nog meer van te zanten Urmen. De tale bevat gansch de geschil'
denL"i van het volk. Onderzoekt uwe lale en ge vindt uwe geschiedenis." 
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3. VLAAMSE BEWEGING, ROMANTIEK EN VOLKSTAAL IN HET 
MEETJESLAND CA. 1890 

In het vorige deel mocht duidelijk worden dat Jules Van Lantschoot 
tijdens zijn studententijd kennis maakte met de Vlaamse Beweging, ver
uiterlijkt in cultuur- en taalflamingantisme (in feite twee strekkingen, 
waarop we hier niet dieper ingaan), aansluitend bij de Romantiek. We wil
len hierbij niet ingaan op het ontstaan van deze bewegingen, maar er 
even bij stilstaan hoe dit concreet in het Meetjesland aanwezig was, voor
al dan met betrekking tot Van Lantschoot en zijn rol er in. Het gaat dus 
om een vrij beperkte benadering. 

Het taalflamingantisme en de geest van de Vlaamse Beweging en de 
Romantiek leefde al geruime tijd in het Meetjesland, vermoedelijk in 
beperkte kring. In de hoofdstad van het Meetjesland, Eeklo, kan vanaf de 
Belgische onafhankelijkheid gewezen worden op de aanwezigheid van 
figuren (en letterkundigen) als Jan Frans Willem, Karel Lodewijk 
Ledeganck, Pieter Ecrevisse en nog iets later August Van Acker. Het is 
volgens Carlos Vandaele en Hilde Verschaffel geen reden om Eeklo een 
Vlaams etiket op te kleven. Met de laatstvermelde kwam er door zijn aan
stelling als stadssecretaris toch enige verandering op gang in het gebruik 
van het Nederlands in de officiële, stedelijke briefwisseling16. Hij was 
daarnaast ook medewerker aan De Eecloonaer en vanaf 1867 uitgever
redacteur van de Gazette van Eecloo en het Districtl? Dit laatste week
blad is helaas nog niet aan een onderzoek zoals het eerste onderworpen, 
maar omstreeks 1870 zien we als medewerkers o.a. August Bultynckl8 

(Knesselare), Emiel Meganck l9 (Assenede), L. De Vrieze en anderen ver
schijnen, veelal letterkundigen - met beperkte faam - die schrijven in de 
volkstaal, die allerlei culturele manifestaties bijwonen en zich vaak kri
tisch uitlaten over het gebruik van Frans bij toneelvoorstellingen, con
certen, de overhandiging van vaandels enz. in de Meetjeslandse dor
pen20 . Het gaat hier - volgens onze interpretatie - om cultuurflamingan
tisme, wat onder meer mag blijken uit hun opvatting over vaderlands, 
waarbij ze steevast België voor oog hebben. Een aantal van deze perso
nen heeft ook interesse voor lokale geschiedenis. 

Een zelfde fenomeen zien we ongeveer twintig jaar later, waarbij 
alles zich polariseert rond Victor De Lille en zijn 't Getrouwe 
Maldeghem2l . De taal problematiek krijgt opnieuw heel wat aandacht. De 
Lille gaat een stap verder door zelf heel wat initiatieven op het getouw te 
zetten. Maar ook door anderen en elders in het Meetjesland leeft er iets. 
De studenten vormen de katalysator. Zo vernemen we dat er in 1889 in 
Eeklo een Vlaamse studentenkring het levenslicht zag22 en vooral dat het 
College van Eeklo" het beste Vlaamsch gesticht van het land is geworden". 
Daar getuigden drie studenten van tijdens de Studentengouwdag in 
Gent, waarbij een zekere Keirsebilck een redevoering hield die tintelde 
van Vaderlandsliefde. De sfeer is dus niet veranderd in vergelijking met 
20 jaar vroeger. Victor De Lille was er ook aanwezig en kondigde er 
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het/zijn v1aamsch feest in Maldegem aan en hoopte dat men dan ook zou 
beslissen een gouwdag aldaar te houden23. Die Gouw- ofVolksdag kwam 
er in september 1891 en had tot doel een V1aamschen Bond van het 
Meegesland te stichten. Ook het Meetjeslandsch Idioticon kwam aan bod 
en voor beide we verwijzen naar punt 5. 

Vlaamse bonden waren toen heet van de naald. In Aalter ontstond 
er een dergelijke kring in 1890 onder de naam Conscience Vrienden. 
Tijdens het eerste feest kwam pastoor Hugo Verriest een toespraak hou
den. De vereniging stelde zich tot doel de kennis van het Vlaams te bevor
deren en de verdediging van de moedertaal. Tijdens de (talrijke) vergade
ringen werd er ook geregeld voorgelezen uit tijdschriften zoals Loquela en 
Her Belfort24 . Jules Van Lantschoot werkte mee aan dit laatste en was 
dus misschien ook een bekende in deze Vlaamse kring in zijn buurdorp. 

Terug naar de V1aamschen Bond van het Meetjesland (het land van 
Genl lol Brugge, van de Leie tot de Zeeuwsche grens). In januari 1892 
werden de ontworpen standregelen voorgesteld en meegedeeld dat de gro
tere studies, zoals het Meetjeslandsch Idioticon, "dat de bond onder zijne 
bescherming neemt", als afzonderlijke uitgaven zullen verschijnen25 . 

Gaat het sommigen niet vlug genoeg? Amper een maand later ver
schijnt er een artikel onder de titel De V1amingen aan 't werk waarin een 
zekere O. een overzicht schetst van wat er waar overal gebeurt voor de 
Vlaamse zaak: Mja de koortsachtige werkingen van moedige V1aamsche 
slrijders die als weelderige grashalmen uit den grond opschieten". Dit 
gebeurt volgens de steller in heel het Vlaamse land en hij besluit: "En in 
't Meetjesland. Wal wordt er daar gedaan?,26. Tot onze verrassing komt 
er de week nadien en repliek door Jules Van Umtschoot (onder zijn 
schuilnaam; zie verder) onder de titel Rechtvaardige klacht. We citeren 
een stuk om het ideeëngoed van hem te illustreren (naast zijn kleurrijke, 
Romantische, sch rij fstij Ij. 

Van waar komt on.,,> die roep. die wensch, die vraag qf dat verwijt ? 
Maant men ons aan 'I Wensch/ men dat wij spoediger en standvastiger 
werken? Vraagt men on.,,> uitleg over '/ gene gedaan is ? Smijt men ons een 
blLter verwijt toe. omdat andere gauwen ons zoo ver vooruit zijn? 
'lIs eender: een roep. een wen.<;ch. eene vraag of een verwijt - wjj ze{[ zijn 
overtuigd dat wij al te lang aan den steert hangen bleven. Dil ook beken
den en erkenden wij, Meetjeslanders. meer dan eens. 
De Lente staat voor de deure. De planten zullen aan 't schieten gaan. en 
de blommen. gaan opkomen. Met de Lente. met het herleven van ganscl1 
Gods lieve nature, zal ons Vlaamsch herle ook herleven en wij zullen nieu
we krachten winnen om onverpoosd en met goedeTl moed te werken voor 
't geluk van 't Mee{jesland. Toch mag men niet vergeten dat reeds iets 
g(~daan wl.erd. Wie he~Jl den Lwuldl..l{j van MaldeghemkermL5 vergeten ? 
J let ware schande en i',()Tl.de voor ons de bloemen. geurig en kleürig. die 
dan uil U·1T1f1 bLoeteru1e kT\oppeTl openkwamen. te laten verslokkeren om 
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stillekens aan, bladje voor bladje, op de aarde neder te vallen, óm betorten 
en vergeten te worden. 
Neen ze en zullen niet verslokkeren, niet tot stof weerkeeren.; .. wy zyn 
scheep en moeten varen. 

De vraag dringt zich op of dit een idee van Van Lantschoot was. 
Vroeg misschien Victor De Lille hem om te reageren, daar hij zelf moeilijk 
zijn initiatieven kon ophemelen. Toch wordt ook de kritiek erkend. Een 
geplande vergadering in Eeklo moet bespoedigd worden en de vereniging 
effectief op rails gezet. Er volgt ook een kort naschrift, vermoedelijk van 
De Lille. De vrienden van Eeklo moeten vooruitgang maken met de wens 
van Julius: "Daartoe zyn van onzentwege hart en handen veil". De vol
gende week hoopte men nader bescheid te kunnen geven27. Na een 
maand volgde er nog niets ... 

Ook in Knesselare ontstond in 1893 een Vlaamse maatschappij, 
met name De jongelieden voor taal en kunst met als kenspreuk Moed en 
Volherding. Deze vereniging sloot zich in grondbegin aan met het ontwerp 
van de Meetjeslandschen Bond. Er werd toegegeven dat die echter maar 
al te lang op zich liet wachten. "Het wordt tyd dat eens voor goed de han
den uit de mouw gestoken wordt om den buiten mee te doen deelen in de 
echt vaderlandsche beweging tegen de bedeifelyke stelsels van onzen 
tyd." Jules Van Lantschoot hield er wel een toespraak: De Vlaamsche 
Beweging en hare zending op Godsdienstig gebied28 . 

Van Lantschoot is dus duidelijk met de Vlaamse zaak begaan, 
maar ook met volksverheffing algemeen. In een ander opiniestuk - voor 
zover we toen dit woord mogen gebruiken - hekelt hij dat 't Getrouwe 
bepaalde artikels en reeksen (zoals Vlaanderen in Beeld en Schrift) moest 
achterwege laten, daar de lezers hun aandeel moorden, branden en dief
stallen moesten hebben. De Lille zelf had hier ook al naar uitgehaald, 
maar bezweek om commerciële redenen. Van Lantschoot vraagt zich af of 
ons volk zo diep gezakt is "dat het maar smakelYk lezen kan als zyne 
oogen zwemmen in bloedplassen". Hij ziet ook een verklaring voor dit 
gedrag. De kleine man werd onwetend gehouden, had weinig politieke 
rechten. Kranten werkten er aan mee en hadden geen aandacht voor het 
belang van het volk, voor onderricht. Gelukkig begon het tij te keren, 
kortom, de volksbeweging is geboren. Hij zet zich in de tekst ook af tegen 
het socialisme en pleit voor de Kristene Volksgezindheid. Hij is ook van 
mening dat de plattelandsbevolking eigen kranten nodig heeft, net zoals 
stedelingen29 . 

Uit dit laatste spreekt ook een katholiek politiek engagement. We 
kunnen er nog aan toevoegen dat zijn broer August, actief in de Bellemse 
politiek, omstreeks 1900 aansluiting zocht bij de ontluikende christen
democratie30. 
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Jules Van Lantschoot was dus duidelijk een kind van zijn tijd. van het 
katholieke platteland: Vlaams. katholiek en volks. 

~, VOLKS VERTELSELS 

De (studie van de) volkstaal staat bij Van Lantschoot (in navolging 
van vele anderen) centraal en volksvertellingen nemen daarbij een 
belangrijke plaats in. wat duidelijk bleek uit zijn aangehaalde eerste arti
kel in 'r Getrouwe ftrJaldeghem. De volgende jaren zet hij die theorie om in 
een pak bijdragen in het weekblad en zet hij hiermee een eerste (prak
tijk)stap in de voetsporen van Amaat Joos. 

Tussen 19 juni 1892 en 25 maart 1894 zouden maar liefst 29 titels 
van hem verschijnen. in 36 edities. gezien sommige verhalen of artikels 
werden opgedeeld in twee of zelfs drie stukken. Een zeldzame keer wer
den twee korte verhaaltjes samen gepubliceerd (dan soms zonder titel). 
Een stukje werd tweemaal gepubliceerd (foutje van Victor De Lille of blad
vulling?). De frequentie was zeer ongelijk. soms verscheen er weken 
naeen een stukje en dan een hele tijd niets. We kunnen alleen gissen 
naar het waarom: volgens het zanten van de volksverhalen. meer acti
\;teit op het vlak van de dialectologie. de afwezigheid uit Sellem ... ? 

Het merendeel van de volks- en taalkundige stukjes van Jules Van 
Landschoot verschijnen onder een verzamelnaam (zie de bijlagen). 
Aanvankelijk is dit Eigenaardige bijdragen. Noch bij de eerste aflevering. 
noch later staat er een woordje duiding of verklaring. Het lijkt ons dat hij 
(of zou het De Lille zijn?) met die titel subtiel een statement wil maken. 
namelijk aandacht voor de eigen - Vlaamse. Meetjeslandse - aard. Na 
maart 1893 valt er een gat van vier maanden. waarna een nieuwe reeks 
aanvangt onder de titel Bijdragen. Opnieuw wordt er geen uitleg gegeven. 
We stellen enkel vast dat de eerste artikeltjes geen volksverhalen bevat
ten. maar aandacht schenken aan een talrijk aantal uitdrukkingen in 
verband met de duivel (zie ook 5). Ze handelen dus bijna louter over taal. 
Nadien volgen opnieuw vertelsels (en ook fabels). Drie stukjes (in 1892) 
verschijnen zonder algemene titel. maar horen toch duidelijk thuis in de 
eerste reeks, behalve het lange verhaal Van de Schoone. dat blijkbaar 
eventjes het tweede feuilleton verving. Opvallend is dat alle stukjes zijn 
gepubliceerd onder de schuilnaam .Jul. (met varianten Juul en Jules) De 
Zanter. net zoals zijn grondgedachte over de volkstaal. Hij gebruikte trou
wens altijd dit pseudoniem in 'l Ge/rouwe. over het algemeen ook nog 
voorafgegaan door Meetjeslander. Het verwijst duidelijk naar zijn Inza
melen, het zanten van gegevens. Hij gebruikte die naam ook voor zijn 
andere, I'.e Idl'..ame , bijdragen die niets met heem-. volks- of taalkunde 
hadd(~n tc~ zien. Pas in 1 H95 (en ook in 1900) zou een artikeltje verschIJ
nen waarin terloops werd meegedeeld dat .Jul. De Zanter Jules Van 
LandsdlOot Islel was:J '. Het ps(~ud()nkm De> Zanter toont opvallend veel 
gelijkenissen meI de bijnaam {Je Spitter van/voor Amaat Joos. 
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Victor De Lille was een gewiekst zakenman en paste een verkoop
techniek toe op de publicatie van de volksvertelseis, vermoedelijk daar ze 
in de smaak vielen bij (een deel van) zijn publiek. Daar de artikels onre
gelmatig verschenen, kondigde hij ze soms aan. We citeren graag de 
enkele regels tekst hierover van 27 november 1892 in de rubriek 
Duimkes: "Jules De Zanter heeft eene nieuwe tooververtelling voor ons 
blad geschreven. Wij weten haast niet waar ze ges te ken. daar wij nu twee 
feuilletons hebben, maar ze zal er zondag toch instaan. We kunnen vriend 
Jules verzekeren dat veel menschen, bijzonderlijk die van den ouden stem
pel. zijne legende geerne lezen.". Deze rubriek was niet altijd, of zelfs 
doorgaans niet. au sérieux te nemen en in dit geval niet bepaald vleiend 
voor zijn lezers die belangstelling hadden voor taal en het verleden. Twee 
maanden later klonk het: "Jules De Zanter heeft weer wat afgetrokken. 
Zondag komt het uif'32. Het kon nog korter, zoals "Jules De Zanter, zon-

Vlabbaerd ofte Flabbaerd. 
Van Kncs,;elare naar Oedelem langst den steenweg .... brr: 

En l7abbaerd voorbij: 
Flabbaerd? 
Mcnschen lief, 't is nog al 't een en 't ander! Ge moet we

ten: in de Kloosterstraate, naar Oedelcm toe, een cin,leken 
ncêrcwcerts Knesselaredorp, ligt ecne grootc buize onder Je 
kal,;eie ; 't is daar dat Vlabbaerd sichtcnJ eeuwen schuilt en Je 
voorbijgangers de Jood op 't lijf jaagt. 
Vlabbaerd is een watergeest, een nckkcr, een lI'atcrduivcl, Hij 
leeft in die buize met 'nen wercwolf; soms gaan ze 's nachts ge
twceën aan 't vechten en brieschen dan en grollen dat 't helmt 
in 't ronde. 't Is een eenlijk geruchte en elk die 't hoort schudt 
en beeft er af. . 

Nochtans, Vlabbaerd en is zoo boosaardig nict, en dic brave 
zijn wilt en moet hem zoodanig veel nict \"feezcn, Hij en valt 
maar de stouteriks aan, die hem opkloppen of berocpen 
durven, en alzoo zijn blocd bruischen en kokken doen. 

Die hem enkelijk zien wilt kloppe op de huize, die begeert 
erdan met hem kennis te maken roe pc ; 

Vlabbaerd, hebt ge macht of kracht, 
Trek mij in uwen diepen gracht. 

't En is nog maar zoozaan gezeid of hij komt al grollende 
boven geschoten. Een eenlijk gestel, 7.00 wit als de sneeuwe ! 
Hij springt op den rugge van die hem r,iep, en deze moet V!a?
baerd dragen zoo lange en zoo \'erre als t hem lust en .belll~l.t. 
Hij zit op dien rugge te grollen en te gekken - wat schnkkellJk 
dingen! 

Daar zijn menschen die hem gedrcgen hebben tot aan Brugge 
toe. 

\Vaarlijk een toestand die ijzen doet: met 'nen watergeest, 
met 'nen nekker op den rugge en niet weten hoeverre ge met 
dat eenlijk gestel voort moeten zult, ofwat er van U geworden 
geworden zal. 't Is genoeg om 't bloe,l in de aderen te voelen 
verstijven, om stokkedood, steendood op de eerde neer tc 
stuiken. 

Iedereen weet op Kncssclare van Vlahhaard te .. spreken. J(ln
Rcns, die maar een hoofd en een gat groot en liJn, spreken cr 
met vreeze van, en weten al wnt ik hier th?opcgch,rm:ht hcbbc, 

Zwijgt-zeggen de mocder~ legen hunne klllJers ,tie s.:hrcemcn 
-Twijglof Vl"bbarrl j(ll U pakk(,lI. 

MF.F."nF.~I.ANDn 71/1. rn.- .7.,,"t~r 

Een lokaal volks vertelsel in 't Getrouwe Maldeghem, 7 augustus 1892. 
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dag-33. Dit was geen garantie. Het gebeurde al eens dat pas twee weken 
later de publicatie gebeurde (was dit opzet of overmacht?). De geïnteres
seerde lezer moest alvast een aflevering meer kopen ... 

In zijn bijdragen gaat het om zaken die hij bij het volk in de ruime 
omge\;ng - tussen Gent en Brugge - optekende en eventueel ook becom
mentarieerde. Het zijn vaak algemene volksverhalen, maar sommige zijn 
lokaal. aan een Meetjeslands dorp gebonden. al dan niet na aanpassing 
= lokale \'ariant. We denken daarbij aan de legendes over Jan van Poeke. 
de Kloosterput en F1abbaert34 (zie voor deze laatste ook de illustratie). De 
duivel komt in de volkstaal zeer veel aan bod (zie ook 5). We geven hier
van een kort voorbeeld (oorspronkelijk zonder titel). 

Jan was en bleef weg, 't was alle dagen 't zelfde. 't Moet vandage 
gedaan zijn, - zei zijne vrouw. 
Ze trok een duivelskleed aan, en gong zitten op den weg dien Jan begaan 
moest, om huis weerts te keeren. 
Jan kwam af al zweifelende. 
De vrouwe sprong op Jan: .. hij verschoot. 
- Wie zijt gij ... ? 
- Ik ben de duivel. .. 
- Geeft mij de hand, 'k ben mei met uwe zuster getrouwd. 

We geven nog een tweede voorbeeld. De legende is op zich ook vrij 
kort. maar Van Lantschoot verbindt aan het volkskundige aspect ook 
geschiedenis en heemkunde. waarmee hij ook zijn grondgedachte (zie 2) 
illustreert. Dat kaderen en duiden doet hij bijna uitsluitend in zijn eerste 
bijdragen. veelal ook daar het bij latere niet mogelijk is. Het stuk over 
Koortswijvekens geven we integraal, met alle (druk-en andere) fouten en 
de originele interpunctie. weer. 

Ik heb al veel gelezen over bijgeloove, over geeslen en over 
geeslaardige dingen, maar nog nooit kreeg ik entwal onder de oogen dal 
van koortswijvekens sprak. Ik wil hier samenbrengen 'I gene ik er hier en 
daar hooren aI vertellen hebbe. 
De koonswijvekens - tooverheksen - verscholen in bosschen en in moe
rassen. zij geroken van over zeven parochiën waardal er menschen ziek 
over verneuteld Lagen. Bij nachte en bij ontijde trokken ze daar naartoe en 
kwamen binnen langs de kave. aL<; er langs de kave geen middel en was, 
veranderden 7..e in geesten en schtchlten dan boutrechte door deuren en 
ven..';lers. 't Was eender hoedat ze binnen kwamen. altUd wrochten ze als 
geesten. Ze dreven boven den mond van den lijder en asemden brannen
de lucht op zUne lippen. Daarbij kwam het dat dat die lippen vol 
brandachJlge zweren groelden. 
Goen.e kwalen bestonden qj' vroeger dagen dachten de menschen dat ze 
door IfXJverheksen, drXJr kwade geesten overgezet wierden. Daarom ook 
7.ochJen OT17R blJgeloovige voorouders middelen om die kwade geesten af te 
weren. 
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Om keelpijn en sommige koortsen te genezen, doen de lieden van te lande 
eene kouse rond den hals en gaan er mee slapen. 't Is een doodeenvoudig 
geneesmiddel. Van over eeuwen moet het bestaan hebben, van in den tijd 
dat onze voorouders aan koortswijvekens geloofden. Dees geneesmiddel 
bracht een gebruik op dat overloopt van bijgeloove. 
Onze voorouders meenden dat de geest hals en mond verliet om in de kous 
te gaan nestelen. Wat nu gedaan ? 
Ze trokken naar eene afgelegene plaats in 'nen bosch, bonden daar de 
kous aan een boomken en zetten het dan op een loopen, loopen zonder 
ommekijken, loopen tot thuis toe. De geest - zoo meende men - bleef 
voortwroetelen en de lijder was er af verlost. 
Onze eerste geloofspredikers moeten dat gebruik, bij onze Heidensche 
voorouders, hard ingeworteld hebben gevonden. Ook voorzagen ze wel dat 
men het niet ten volle zou kunnen uitroeien, daarom heeft het eene kriste
ne strekking gekregen. 
In sommige plaatsen vindt men koortskapellekens waar de koortslijders 
tegenwoordig dienen gaan, om door de de tusschenkomst van 'nen heili
gen van hunne kwaal genezen te worden. Waarlijk geen bijgeloove ! Toch 
is de oude overleveringe nog ten deele blijven bestaan. Ten deele zeg ik : 
Vroeger bond men alleen de kouse aan den boom, nu smeekt men eerst de 
voorspraak af in 't kapelle ken, dan bindt men eenen kouseband, geene 
kouse meer; aan een boomken. Vroeger bond men de kouse die rond den 
hals was - nu en heeft de kous band den hals noch gehoord. noch gezien 
- Dit bewijst dat ons volk bijna gansch den oorsprong van dit zonderling 
gebruik verloren heeft. Te Ruisselede - naar 't Aaltersch Hoeksken op, 
staat zoo een kapelle ken. 
Wie weet er nog staan! 

Op zijn vraag (het lijkt me toch zo bedoeld) kwam vermoedelijk geen 
antwoord. Onder het artikel - zij het met een lijntje er tussen - stonden 
volgende (eigenaardige) woorden: v.J. Zondag de rest. - dank. - in 't kort 
brief Het kan mogelijks een boodschap geweest zijn enkel voor Jules Van 
Lantschoot (en waarbij V.J. dan staat voor Voor Jules). Victor De Lille 
kwam nogal eens raar uit de hoek. Zo lazen we (in een nummer waarin 
ook een Eigenaardige bijdrage stond): "Bellem. - Brief te zwaar, heb 20 
centimes moeten betalen. Alles goed."35. We vermoeden dat .de schrijver 
zijn artikeltje had opgestuurd, maar te weinig gefrankeerd ... 

De twee aangehaalde verhalen zijn niet opgenomen in Dit zijn volks
vertelsels afgeluisterd in het Meetjesland en naverhaald door Juul Van 
Landschoot [sic], gepubliceerd in 1895. Misschien waren ze op zich wat 
te kort. Het boekje bevatte dertien vertelsels, met vier fabels als toemaat
je. Voor de trouwe lezers van 't Getrouwe viel er weinig nieuws in te ont
dekken. Volgens onze huidige informatie bevatte de uitgave slechts één 
nieuw verhaal en een extra fabel. Mogelijks gaat het zelfs slechts om één 
volledig nieuw verhaal, want een titel in het boekje doet denken aan een 
ander erg kort verhaaltje in 't Getrouwe. 
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Het boekje (in gewone en gekartonneerde versie) is verschenen bij cle 
drukkerij-uitgeverij Siffer in Gent. vermoedelijk omclat Victor De Lille nog 
geen dergelijke uitgaven verzorgde (paste dit trouwens wel in de latere 
Duimpjesreeks?). Er verscheen wel een - lovende - bespreking van de 
hand van De Lille zelf bij het Kunst- en Letternieuws in zijn weekblad36 , 

De Lille noemde het een l~{ boekdeel (je, dat zeer geschikt was voor de 
prijsdelingen van de lagere scholen (hiJ was trouwens een pleitbezorger 
voor lokale geschiedenis, waarbij hij vooral rekende op het onderwijs en 
de onderwijzers37, zie ook verder). 111.1 vervolgde dat ziJn lezers doorgaans 
de vertell1ngen kenden, dat hiJ ze indercJaad heeft q/geluL"iterd en er niets 
heeft bijgedaan. J lij geeft dan een sneer naar de ver:fl.jnde romanlezers 
van de 19df: eeuw, dat ze soms wel een andere draai of uitkomst aan de 
vertelling 7.ouden willen zien, maar de schrijver M kan hel maar verkoopeTl 
gelijk hij hel gekocht heeft". Volgens De LUie hebben ze zeker een waarde: 
"achter hem kUTlnen de romallsehrfjvers komen om de slq{ die de nederige 
overe t.eller Ivcrmo(~dellJk oververleIIer bedOl~ldl opgezant heeft te bewer
lam. Deden zIJ het altlJd maar met denze{fden geest r, IIiJ besloot met 
.. Daarom {teelen wij ltel {)ol'lçje welkom met den wens eh van vele nako
rnerte1e r. f':Cn herutt~vc J' .. ou volloten In 1 9 19, een volgend nooit. 
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5. EEN MEETJESLANDSCH IDIOTICON 

Vermoedelijk ook al in navolging van zijn leermeester Amaat Joos 
rijpte bij Jules Van Lantschoot in 1890 het plan om een Meetjeslands dia
lectwoordenboek uit te geven. In zijn in de inleiding vermelde publicatie 
verwees hij naar dergelijke studies van de volkstaal in West-Vlaanderen, 
Antwerpen, Brabant, Limburg en natuurlijk naar den onvermoeibaren 
werker in het Land van Waas. Hijzelf lanceerde, nog als student, het ini
tiatief: "Onze eerste oproep gong 't Meegesland in op 8 Oogst van 't zelf
de jaar" (1890). Helaas vonden we die nog niet terug. Het lijkt ons logisch 
die te moeten zoeken in een katholieke (of vrij neutrale) Meetjeslandse 
publicatie, zoals weekbladen. Een gericht zoeken in 't Getrouwe 
Maldeghem, De Eecloonaer en de Gazette van Eecloo leverde niets op. 
Moeten we eerder zoeken in vakbladen? Of een schoolblad? Volgens een 
overzicht in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren zou er 
geen dergelijk bericht in Het Belfort zijn opgenomen. Hij publiceerde er 
nochtans zijn artikel over het Idioticon en nog twee andere kleine zaken, 
onder meer in samenwerking met Guido Gezelle38. 

Het doel was 'nen zanters bond te stichten (alweer het zanten). Hij 
stelde daarbij ook de vraag: "Zullen wij, Meegeslanders, eeuwig en ervig 
aan den steert hangen blijven?'. Diezelfde toon vinden we in een kort arti
kel in 't Getrouwe Maldeghem kort nadien39. De redacteur verwijst naar 
De Bo en Gezelle voor West-Vlaanderen, naar E.H. Amaat Joos voor het 
Waasland, naar tijdschriften en groeperingen als Volk en Taal (Zuid
Vlaanderen) , Ons Volksleven (Antwerpen en Brabant) en 't Daghet in 't 
Oosten (Limburg). Het artikel is ook duidelijk beïnvloed door de cultuur
stroming de Romantiek en bevat prachtige volzinnen: "De Vlaamsche 
beweging, wat kloeke wortelen en heeft ze al niet? Het taksken van in de 
jaren zestig en zeventig is een dikke, wijd gesprietelde boom geworden. 
Alle gouwen werken en zwoegen". Er is ook een maar: "Welke streek sliep 
lang, heel lang? Is 't niet het Meegesland?' . Maar dit is nu opgelost: 
"Wakker zijn we, en voor goed fr. Er blijkt echter dat Van Lantschoot niet 
de eerste is om het taaleigen vast te leggen. Er is namelijk sprake van "de 
maatschappij in 't college van Eekloo, juist uit den bunsel gekomen" of er 
volgt al een nieuwe. Op vrijdag 5 september 1890 kwam blijkbaar Jules 
Van Lantschoot samen met enkele leerlingen en oud-leerlingen van de 
normaalschool van Sint-Niklaas. Het doel was om een vereniging te stich
ten "die de stof voor een Meegeslandsch Idioticon samen brengen zal". We 
hebben daarbij toch enkele bedenkingen. Vooreerst vond die vergadering 
plaats in Gent, nu niet direct een Meetjeslands dorp. De naam van de ver
gaderplaats getuigt ook niet direct van een volkseigen, Vlaams karakter, 
namelijk Au Chapeau Rouge - in andere stukjes is wel sprake van het 
Rood Hoedjen, met variabele schrijfwijzen. Lijkt het tot slot ook niet een 
beetje georganiseerd? Eerst een oproep lanceren en dan een vereniging 
oprichten met studiegenoten [of was de oproep hierop gericht?]. Soit, het 
slot van het stukje luidde: "Wij wenschen deze moedige jongelingen van 
herte goedheid met hunne onderneming. Wij meenen ook dat er iets in het 
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Meetjesland l'oor een Idioticon te winnen is en hopen een handje er te kun
nen aan meehelpen". Zijn dit woorden van Victor De Lille? Het zou ons 
niet verbazen. Voor de Eeklose vereniging verwijzen we naar punt 2 en 
waarvan we vermoeden dat het veeleer ging om een Vlaams(gezind}e stu
dentenvereniging in zeer ruime zin. 

Toch was er twintig jaar vroeger ook al een zekere interesse voor 
het Meetjeslandse dialect. Niet toevallig door een Meetjeslandse letter
kundige en onderwijzer. namelijk de Assenedenaar Emiel Meganck40. 

Pastoor Schuermans had zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon uitgegeven in 
1865-1870. maar daarin kwam het Meetjeslandse dialect. of de 
Meetjeslandse idiotismen. amper aan bod. Vanaf 1871 werkte hij aan een 
bijvoegsel (uitgegeven in 1883). Iedereen kon er toe bijdragen om dit ini
tiatief te doen slagen. Emiel Meganck zette er zijn schouders onder. daar 
de Vier Ambachten en het Meetjesland rijk waren aan idiotismen: de 
landbouw. de ambachten en de kleine nijverheden gebruiken er in over
vloed. Hij riep alle taalliefhebbers op er in te zamelen. Ze mochten ze 
rechtstreeks naar Schuermans sturen. maar ook naar hem. zodat de 
taak van de samensteller kon worden verlicht. De tussenstap leverde nog 
een extra voordeel op. want hijzelf kon "voor genoegzame verklaring zeke
rer woorden. zich in de streek zelve bevindende" zorgen. En iedereen kon 
gerust zijn. hij zou de pluim voor de oogst niet op zijn hoed steken. maar 
de namen van de inzenders en hun aantal bezorgde woorden aan de 
auteur meedelen41 . Over het succes van zijn oproep vonden we geen 
informatie. 

Terug naar Van Lantschoot. Op die eerste vergadering. vermoede
lijk dus die 5de september. waren er tien taalvrienden: "Geestdrift zonder 
einde noch grond! Ja. 't zou. 't moest gaan". Het viel echter tegen. De twee
de keer waren ze nog met vijf. de derde keer stond Van Lantschoot quasi 
alleen. Iedereen wist wel iets om niet meer op te dagen. Volgens hem ble
ven 7.e met twee over, waren de vergaderingen tijdsverlies en stond hun 
werk stil. De tijd ging blijkbaar op aan "een geschrü{ en een gewrU{ over 
slandregelen" en zo sukkelden ze 1891 in. Toch ontmoedigde dit hen niet. 
Ze onder/,ochten andere Idiotica, tekenden vliegende woorden op. zodat 
7.e er toen al een tienduizend boekvast hadden staan. Het duo stelde vast 
dat er heel wat geltjkenlssen waren tussen de dialecten. Hun geplande 
hoek zou volledig op de leest van dat voor het Land van Waas, van Amaat 
.Joos, geschoeid zijn en waarop belde zanters met ongeduld wachtten. Ze 
gaven nog meer bijzonderheden hoe ze het boek zagen: een woordenlijst 
met (~en studie over uitspraak. klankvcrwtssellngcn. een vergelijking met 
andere streken. veel streek- en plaatsnamen en bijzondere aandacht voor 
de kinderwereld (o.a. de kinderspelen). Hun artikeltje In 1892 sloot af met 
ruim drie bladzijden woorden en uitleg als voorbeeld. 

Ifet Is nkt omdat er geen MeetJeslands woordenboek volgde. dat de 
puhll(:atk van hel artikel In 1 H92 ec~n, of het. eindpunt was. In het arti
kd kwam(~n trouwcnH (~nkcle elementen, die hen misschien onbelangrijk 
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bleken, niet aan bod. Zo organiseerde Victor De Lille - hij was althans de 
voorzitter - in september 1891 een Vlaamsche Studenten- en 
Volksvergadering in Maldegem. Deze landdag volgde na de Vlaamsche 
Studentenvergadering kaderend in een Vlaams feest tijdens de vorige 
Maldegemkermis, met o.a. een historische stoet. Hij kondigde het geheel 
aan op de studentengouwdag in Gent in augustus 1890 en opperde de 
wens een gelijkaardige gouwdag in Maldegem te organiseren42, en amper 
een maand nadat De Lille een toespraak hield op het XXIste Taal- en 
Letterkundig Congres in Gent. Hij onderhield daarbij de congresleden 
over "de locale geschiedenis, hare plaats in onze beweging; middelen ter 
hare opbeuring". Het was een vurig en stevig gedocumenteerd pleidooi 
voor de plaatselijke geschiedschrijving, waarbij hij vooral rekende op het 
onderwijs en de onderwijzers. De Lille wist trouwens waarover hij sprak, 
want hij kan worden beschouwd als een heemkundige avant-Ia-Iettré3 . 
Het lijkt dan ook een vrij logische keuze dat hij de onderwijzer Jules Van 
Lantschoot, op dat ogenblik actief in Knesselare, als spreker uitnodigt om 
iets te zeggen over het Meetjeslands woordenboek. Andere sprekers 
waren onder meer de ons bekende Knesselaarse dichter-uitgever August 
Victor Bultynck. Helaas (voor de aanwezigen en voor ons) moest Van 
Lantschoot afhaken, "door eene ongesteldheid weerhouden". Hij werd als 
spreker vervangen door zijn medewerker Schelstraete, de koster van 
Wondelgem44. 

De volksvergadering was vooral gericht op studenten en oudstu
denten van het Meetjesland en het stichten van een Vlaamschen Bond 
van het Meetjesland. De Maldegemse geestelijke overheid toonde ook 
belangstelling, maar de burgerlijke overheid liet het voltallig afweten. P 
Schelstraete hield "in name van zijn afwezigen vriend en medewerker, M. 
Van Lantschoot" een lezing over het Meetjeslands Woordenboek. De rest 
van het kort verslag lijkt me niet echt consequent. vandaar dat ik het 
wens te citeren: "Zulke zaken konden natuurlijk weinig medegevoel ver
wekken, maar de vergadering luisterde aandachtig toe, en daar ook de 
heer Schelstraete er nog een bezielend woord wist in te mengen, oogste hij 
ook de algemeene goedkeuring in. 
Wij zullen Zondag zijne redevoering, die ook beter gelezen dan gehoord 
dient te worden, in haar geheel in ons blad mededeelen. "45. De volgende 
week verscheen enkel een poging tot omschrijving wat het Meetjesland 
was en de begrenzing ervan, gevolgd door een oproep "Wie weet er iets 
meer van?', het geheel ondertekend met de initialen p.S.46 (voor P. 
Schelstraete, soms ook vermeld als E. Schelstraete). 

Buiten het artikel in Het Belfort in 1892 blijft het tot mei 1895 stil 
over het Idioticon. Het gebrek aan medewerking, maar vooral de eigen 
professionele activiteiten en de daarmee gepaard gaande afwezigheid in 
het Meetjesland, zijn vermoedelijk de oorzaak. Dan volgt er een nieuwe 
oproep. Jules Van Lantschoot stuurde, volgens de woorden van Victor De 
Lille, een brief rond (aan talrijke geïnteresseerden?). die deze laatste in 
zijn weekblad opnam. Het Idioticon wordt nu ook het Woordenboek der 
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\ olksspraak pan het Meeljesland genoemd. De initiatiefnemer wijst er op 
dat ze er "sichtend lang" aan werken. De venmmelde stof is al uitgebreid. 
wat niet mogelijk was zonder de medewerking van anderen die" met herle 
en ziele aan de t'olkstale verkle~/d" zijn. Onder die personen bevinden 
zich Fr. Verstrynge uit Adegem (ven~amelde 1000 woorden voor het 
Idioticon volgens Emiel De Graeve in een toespraak over Lezen4 7). Kamiel 
Van Oost van Lotenhulle (toen aldaar onderwijzer). Ivo De Vreese van 
Merendree. P. Van der Eecken van Lovendegem. Kam. Lootens van Nevele 
en P. ~eerschman van Lembeke. Er volgt ook een woord van dank aan 
Victor De UIle. die altijd aan hun zijde stond "waar er met pen en woord 
te strijden vier. De (vermelde) medewerkers waren weliswaar beperkt in 
aantal. maar gelukkig vrij gespreid over het Meetjesland. met uitzonde
ring van het noorden. 
In zijn \'ermek tot medewerking roept hij vooral acht te hebben op namen 
van planten. bomen en dieren. alsook voor woorden te horen bij stiel
mannen en kinderen. Hij vraagt tevens de uitspraak van het woord zoveel 
mogelijk te verbeelden. Het is niet de bedoeling dat iedereen uren aan een 
stuk zou zanten. Optekenen van wat men hoort en enige uitleg volstaan. 
Na een jaar zal er zo een pak belangrijke informatie voor handen zijn. 
waar het gansche Vlaamsche volk erkentelijk voor zal zijn. Alle bijdragen 
mogen tijdens schoolvakanties naar zijn adres in Bellem worden 
gestuurd. tijdens het schooljaar naar Dendermonde48. 

Tussen de publicatie van hun artikel en de vermelde oproep. kwam 
het Idioticon ook nog eens zijdelings aan bod. Bij de publicatie van de 
legende over de Bellemse Kloosterpul wees hij op het nut om namen van 
landerijen. bossen. beken enz. te noteren. daar er vaak legenden aan ver
bonden zijn. die op hun beurt soms een st ukje streekgeschiedenis prijs 
geven. De opstellers van het geplande woordenboek zouden daarom 
binnenkort een prijskamp uitschrijven om dergelijke benamingen in te 
7..amelen. Waar hebben we dit nog gehoord? Ook hierover vernamen we 
niets meer. En de bovenstaande (tweede?) oproep blijkt momenteel ech
ter de zwanen7..ang voor zijn project te zijn. 

Om dit onderdeel af te sluiten. schenken we aandacht aan enige 
inge"/..amelde woorden en vooral uitdrukkingen. respectievelijk over dron
kens.c:hap en de duivel (elementen die zelfs samen aan bod komen In het 
aangehaalde verlebel onder 4). I let zijn overduidelijk voorbeelden van de 
levendige en (kleur)rijke volkstaal. waarvan (helaas) een deel Is verloren 
gegaan. 

Een vrij uitgebreide woordenschat over drinken en de nare gevol
g(~n ervan goot Van Lantschoot In het stukje Jan Schinkel49 . Wc nemen 
nkt alles letterlijk over om de leesbaarheid te bevorderen. De spcdflC'ke 
tt~rmln()logk staat cursief. terwiJl we ook pogen zaken duidelijker te stel
I~n . 
. Jan &hlnk(~1 Is kal!}bel: hiJ heeft cleTl kdc1l'rk(xJrts; hij weegt schee); hUis 
HCIu~eJ {Jdaden: ZUil Wrlf/e slaat l/zer; z!}rw ()oyell zieTl sterren: zijne beerwn 
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meten de strate en hij is van Stokers hondeken gebeten [verwijzing naar 
de geneverstokers]. 
Hij kan op zijn hoofd staan; hij is sneppe, konijn; hij heeft een stuk in zijne 
bodden [botten, laarzen], in zijn oore, in zyne krage. Dit kan niet anders 
want hy heeft by Bacchus gezeten en daar is hy goed besteld; hy keek te 
veelomhooge en zag te diepe in 't glazeken. 
Bij het naar huis moeten, klink het zo: hy valt over zyne beenen; hy is 
door den neuze geboord; er zit een pulleken in zyn hoofd; eene vane dra
gen en den krul hebben. 
Jan zijn vrouw is boos en denkt aan volgende omschrijvingen: zat lyk een 
zwyn, lyk een Zwitser, een beestenkooper [voor dit beroep moest men 
tegen de baan kunnen, tegen de verleiding van de drank dus], een verken, 
een dragonder, honderdduizend man; hij is strontezat, zoo zwabbel. zoo 
dood. zoo stom, zoo dom, zoo dikke, zoo papzat. Of nog: hij en kan op de 
schreve niet meer gaan, op zyne beenen niet meer staan. Hij heeft heel 
zeker bij den keizer gezeten [verwijzing naar de drinkcapaciteiten en uit
spattingen van Keizer Karel?]. En wie weet of hy nu nog brood of pap zeg
gen kan? 
Zijn vrouw ontvangt hem zachtjes, maar daarbij denkt ze: zatlap, zatte
beest, zattekop, zattekul. Wat zou hij zeggen, moest ze zelf eene zattekon
te, eene zattelutte zijn? Ze vervolgt: "Ge hebt met uw zat gat en in uwe 
zatte bermhertigheid weer gansch ons huishouden uiteengedaan zeker?'. 
Jan klapt Pruisisch en weet niet veel te zeggen. Of toch, al zuchtend. 't is 
nog beter zat als zot. 

Over de duivel verzamelde Van Lantschoot veel meer, of publiceer
de hij alvast meer. Hij liet drie volksvertelseis verschijnen (alle in 't 
Getrouwe en twee in zijn boekje) en deed zelfs een oproep voor meer gege
vens over dit onderwerp50. Die bleef helaas ook onbeantwoord. Alle gege
vens kwamen dan ook uit zijn eigen zantersboeksken, zaken die hij opte
kende als hij op stap was bij de gewone man. Hij maakte van de gele
genheid gebruik om ook nog eens naar de boekjes van zijn leermeester 
Amaat Joos te verwijzen, die hij graag "in elk huis gelezen" zag. We geven 
een bloemlezing uit zijn duivelsuitdrukkingen, waarbij hij ook de verkla
ring plaatst51 . 

De duivel heeft er zynen 
steert in gedraaid 
De duivel ligt er met jongens 

By duivel en helle zweren 

De duivel voor zyn Nieuwjaar krijgen 

Een zaak waar men begin noch 
einde aan ziet. 
Een slecht huisgezin, wijk, 
parochie ... 
De zweerder roept de duivel en 
de hel tot getuige. 
Stank voor dank 
En helpt dan al iemand. en geeft 
dan al raad. en krfjgt dan nog 
den duivel voor uw nieuwjaar. 

Te leelyk om voor den duivel te dansen (idem om te helpen donderen) 
geweldig lelijk 
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Een duil'elken met een 
engelken hebben 

De duil'el houd de keerse 

Als de duil'el nog een jong was 

Ge zoud er een duil'el van schijten 
Eer dan den duivel zijne broek 
aan had 
Wegloopen lijk de duivel die 
wijwater zag 
Meenen dat iets de duivel en 
zijne moer is 

Een duivel van iets worden 

Den duivel uit zijn vel doen springen 

Kijken lijk een duivel die persen telt 

Een geluk bij een ongeluk 
Als 't goed is voor de aardappels, 
is 't slecht voor den oogst. 
Een soort eed, krachtige 
bevestiging 
Zeer lang geleden 
wordt veel gezegd in 't begin 
van vertelsels 
Je zou er uw geduld bij verliezen 
Vroeg, heel vroeg 's morgens 

Haastig weglopen 

Denken dat iets goed en 
deugdelijk is, maar het is 
uitschot en bucht. 
Ook gezegd van iemand die 
verder wil vliegen dan zijn 
stok lang is. 
Ongeduldig, kwaad worden 
Als mijn man zoo late thuis komt, 
zou ik er een duivel van worden. 
Iemand kwaad maken die 
gewoonlijk geduldig is. 
Lelijk kijken, misnoegd 
Stien meende van zijne nichte te 
deelen. maar als 't testament 
afgelezen wierd stond hij te 
kijken lijk een duivel die 
persen telt. 

In 't Getrouwe verschenen ook anders nog uitdrukkingen en volks
ge-/.egden, namelijk In de rubriek Duimkes, korte stukjes doordat er geen 
plaats was voor meer, vaak spottend, kwinkslagen, naast bedenkingen en 
7..elfs roddels, maar ook gedichtjes52 ... Het was een rubriek van Victor De 
Lille 7..elf. maar we vragen ons af of hij in bepaalde gevallen geen beroep 
deed op zijn vriend Van Lantschoot, zoals voor onderstaande spreuken uit 
't hoekske van den heerd. 

Slecht voor bien. slecht voor de lien. 
Waar de laarle verbrand ls, daar strooit men meest suiker. 
[Je koe met witte poolen mag in den kelder gaan. 
AL<; er geen melk in den pol en Le;, de pap en wil niet koken. 
't Is een arm huls waar de muizen in de broodkasse dood liggen. 
Die de munte krUgt, krUgl hel kruis derbU. 
{Je wereld L., 'n wtppe, 't eene gaat neer en 't ander gaal ippe. 
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SLOTBESCHOUWING 

Jules Van Lantschoot deinde mee op de golven van de tijd. 
Afkomstig uit een betere sociale klasse kreeg hij de mogelijkheid te stu
deren, waardoor hij in contact kwam met de Vlaamse Beweging, de 
Romantiek, de ontluikende christen-democratie ... 

Door het voorbeeld van zijn leermeesters koos hij niet voor de 
gemakkelijkste weg - meegaan in de franskiljonse stroom was vaak een
voudiger - en vond hij in het Meetjesland (heel) wat gelijkgezinden. Dit 
zowel op het vlak van de Vlaamse zaak, als zijn interesse voor de 
volkstaal, de lokale geschiedenis enz. 

Uit alles is duidelijk dat Amaat Joos zijn grote voorbeeld was (zeker 
op het taalkundige vlak en daardoor ook op andere of vice versa?). Hij zou 
als student zijn beste leerling zijn geweest, nadien werd hij vermoedelijk 
zijn grootste volgeling. Hij spiegelde zich aan hem. De gelijkenissen zijn 
frappant: Van Lantschoot schreef ook een werkplan, had een schuil- of 
bijnaam - in dezelfde sfeer -, schreef wedstrijden uit of wou dit doen, 
gebruikte dezelfde werkmethode door te luisteren bij de volksmens, ver
diepte zich in dezelfde taalkundige thema's: volksvertelseis, kinderspelen 
en het dialect. 

Hij heeft op dit vlak een zekere verdienste, maar helaas kon hij niet 
zoveel verwezenlijken of afwerken. Sommige zaken bleven bij het idee ste
ken, zoals de wedstrijden. Aan het Meeyeslandsch Idioticon werd hoogst
waarschijnlijk hard gewerkt, door een tiental personen veel gegevens 
ingezameld, maar daar strandde het project. Het enige echt afgewerkte 
was de publicatie van de volksvertelseis. Het gaat om een bescheiden 
werk. 

Jules Van Lantschoot was een zekere pionier voor de Meetjeslandse 
geschiedschrijving, maar was daarbij noch de eerste, noch echt origineel. 
Hij liep in de sporen van, zonder dat we hem als een meeloper (van de 
tijdsgeest) moeten bestempelen, want hij lijkt wel overtuigd en overtui
gend (Vlaams, volks, SOciaal). Er was tot nu (te) weinig over hem bekend, 
waardoor hij onderschat en miskend lijkt. Dit beeld kon dankzij 't 
Getrouwe worden bijgesteld en meteen is ook meer werk van hem boven 
water gekomen. 
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BIJLAGEN 

I. IETS OVER DE VOLKSTAAL 

("t Getrouwe Maldeghem. 20 september 1891; de staat van het weekblad is verre van 
goed. waardoor de tekst helaas niet helemaal is te ontcijferen; er zijn dan [ ] gebruikt) 

A.M.O.G. 
lets over de Volkstaal 
Dat het doen erkennen van de volkstaal machtig veel aangegroeid is en moet niemand 
verwonderen. 
Ons volk was gezonken. zijne rechten wierden miskend. ja geloochend. Ons volk wil op 
nu dat het nog tijd is. met hem moet op wat er van afhangt: de volkstaaL 
Zoo een volk - zoo eene taal. 
Geen eigen zijn voor een volk zonder eigene taaL 
Elke tale heeft lets schoons. iets eigenaardigs; elke taal heeft nen geest die voor heur 
Is - zegt Arnaat Joos - wat de zang Is voor den nachtgeaal. ontneemt dien zijne liede
ren. het word ene gewone musch. 
Men \\;lde ons den geest der tale ontnemen en 't geraamte er van overlaten. daarom 
staan wij op en werken en zwoegen. De Heer zal onzen arbeid zegenen. 
Laat ons een stapken doen in de volkstaal en zien waar ze den letterkundige mee hel
pen kan. 
De letterkundige in zijne werken heeft voor doel of moet voor doel hebben : het volk de 
deugd te leeren kennen. zijne taalgenooten een aangenaam. onschadelijk tijdverdrijf te 
verschaffen en hun van tijd tot tijd wat nuttigs te leeren. 
Opdat hij dees doel bereiken kunne. dient er gezorgd dat het volk zijne tale geerne leze. 
De eenlge middel daartoe is zich gedragen naar 's volks geest. wat natuurlijk 't schriJ
ven der ge[leuterde?] volkstaal meebrengt. 
Ons volk spreekt geerne bepaald!;) bij der naam wil het de zaak en het telt geerne op 
zijne vingers. Het zelf geeft de vormen waar het wil In aangesproken zijn. waar het in 
lezen wil. De schrijver mag 7.anten In zijne vergelijkenissen. In zijn wonderbaa[r?] 
bepaald spreken. In zijne klinkende en treffende omschrijvingen. WIJ. Vlamingen. hou
den van zwier In on7..en stijl en we worden geerne gew[ .. ]meld door onze gepaarde woor· 
den. 't Volk dringt den letterkundige zijne treffende om7..ettlngen op. en 't verplicht hem 
zijne wonder samengestelde spreekwoorden te gebruiken. Het houdt van beelden uit 
eigen bouwen houwen de gemaakte, op de kamer van den letterkundige, worden 
onbermhertlg verworpen als uitschot en bucht. 
Gui7.o GC"'/..elle, Callebert en De Bo wisten den geest der tale. de volkstaal te onder
scheppen; ziJ ook worden met smaak gelezen. VIjftig maal zou Ik de kerkhofblommen 
lC"'/..en en vijftigmaal zou Ik er nieuwe schoonheden In vinden. Zoo dikwijls Ik Jan 
Onraed lat;, ontvlamde miJn herte. Calleberi kon zoo volks de beelden weergeven. 
Om; volk It; dlcht.er en opsteller van prozastukken. 
Getuige daarvan zijne MellledekenH en wngen Ier gelegenheid van Kerst- Nieuwjaar en 
Dertiendag. 
In prcy/.a munt het uit In zijne volksvertellingen, waar een groot deel reeds van opge-
7..ant ziJn en waar cr misschien nog meer van te zanten liggen. 
De lale bevat gtlnsch de geschiedenis van het volk. Onden'..oekt uwe tale en ge vindt 
uwe g~:hledenls. Hoc toc'h het handelen onzer Hetdensche voorouders ten blakke 
gebrocht. In veel vertclllngfm en wCK)rden vinden WIJ er wondcrs van. 
Over 't woord • Akfilenmg • luidt h(!1 vertel~el: 
Die ln elP o0Il.p van C'C'nc ukKter k('~k en daar zIJn cl~(~n beeld. In 't kleine, 'ncn perelaar 
malun 1~1l.. met het hoofd omh~(!~e (m de tw(!n('n In de lucht had voor h('m 'nen toove
raar. 
G,.tJMJrde h,., nu dal men piJn had aan dl' vcwtcn, het was de schuld van dl('n toovc
raar,." elP zl,.kle Wicrd geheelen: Kwade AkKtCro0ll.. 
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FILIP BASTIAEN 

Door streekgeschiedenis : 
Bij ons hoort men veel, van iemand die veel macht heeft en buitengewonen moed toont 
: Dat is een Jan. 
Jan is de naam van 'nen edelman die over eeuwen op het kasteel te Pouques woonde. 
Hij wierd naar Parijs geroepen om 'nen ridder te bevechten die niemand overwinnen 
kan. Jan trok op, trad in het strijdperk en bleef er overwinnaar. Deze geschiedenis is 
gekend onder den naam: Jantje van Pouques. 
In veel uitdrukkingen en gezegden ligt eene verdeeling der bewoners in verschillige 
klassen. 
Eene dier uitdrukkingen is : 
Rudder oJ mees. (Zware e) 
Ik zeg algauw dat die uitdrukking door gemakzucht verkromd is. 
Rudder-ridder. Naam van 'nen bijzondere stand. 
Mees-Meers. R valt meerendeels weg voor S. - Daarvan hebben we menigvuldige voor
beelden: kers uitgesproken kes; gers - ges. Meers zelf is nog onvolledig en moet luiden 
meersman. 
Wat is nu meers man en wat beteekent de uitdrukking « Ridder oJ meersman ? » 

Nen tijd geleden stond in 't Belfort een opstel: Meersmanskinders-Koeiwachters. 
Daar was sprake van de geschiedenis van Gent en in die stad bestond vroeger een 
gesticht voor meersmankinderen. Die later de geschiedenis van Gent schreven, namen 
die meersmanskinders voor koeiwachters ! Waarom toch de volkstaal niet doorgronden 
en waarom niet eens zoeken in onzen Kilianus ? 
Daar lees ik. 
Meersman : Minutoe mercis popola, qui merces detrahendas circumJeri, cicitor, circumJo
rancus, Mercier, port-pannier. 
Daaruit blijkt dat meersman een rondleurder is, die koopwaren van het eene naar het 
andere huis rondvent. 
.. Ridder of Meersman ... 
't wordt meest gezeid bij de spelen om te weten wie 't al betalen moet - Rudder of mees 
- .. Al of kwijt" - zijn synoniemen. 
Rudder ben ik als ik win, meers man zal ik zijn indien ik verlies. 
Daar hebben de spelers kans edelman of rondleurder te zijn. Het spel. de gang er van, 
zal 't lot aanduiden. 
Gonge alle verschil van klas te niete, toch zou de uitdrukking bewaard blijven en altijd 
zou men weten, zelfs verbranden alle oorkonden, dat er vroeger verschil was in de 
bewoners. 
G.Z.J.C. 
Meetjeslander. Jul. De Zanter 

11. BIJDRAGEN VERSCHENEN IN 'T GETROUWE MALDEGHEM 

I. Algemeen (opiniestukken) 
Iets over de volkstaal (20 september 1891) 
Rechtvaardige klacht (21 februari 1892) 
Heil de Volksmachtl (IO maart 1895, pIk 1-3) 
De Nieuwsbladen & het Volk (14 juli 1895 pik 4-5: het aangekondigde 
vervolg kwam er niet of niet onder zijn naam) 

2. Eigenaardige bijdragen (van Jul. De Zanter) (algemene titel in 't Getrouwe 
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Maldeghem) 
Koortswijvekens (19 juni 1892) 
Over de eerste bladzijden van den duivenmelker (26 juni 1892) 
Stalkeersen (24 juli 1892) 
Alven, of Elven, Maren, Klabetter of Kaboutermanekens, ook nog Wiemkes, 



Bemels of Grijzaardekens (28 aUhfust us 1892) 
De Boer en Duivel (4 september 1892) 
Stelt niet uit tot morgen wat ge vandaag doen kunt (I I september 1892) 
Jesus en de Vogelkens (18 september 1892) 
In Hall\veg (25 september 1892) 
Een haakpuit brocht het uit (2 oktober 1892) 
De duivel zijn zuster (eigen titel: 2 oktober 1892) 
De Kraai en de Musch (9 oktober 1892) 
De Mier en de Vlieg (16 oktober 1892) 
Hen en Haan (16 oktober 1892) 
Die slaapt blijve slapen", (20 november 1892) 
\'an een Tooverkasteel (4. 1 1 en 18 december 1892) 
De duivel gefopt of de duivel te Lapschuere (22 januari 1893) 
Op 'nen Vastena\'ond (12 februari 1893) 
Van 't glazen Manneken (5. 12 en 19 maart 1893) 

3, Bijdragen van Jul. De Zanter (ook verzamelnaam in 't Getrouwe) 
Het Woord Duivel bij ons Volk (9 en 16 juli en 5 augustus 1893) 
Kloosterput (Bellem: in feite zonder titel) (23 juli 1893) 
Keizer Karel en het Mostaardwijf (10 september 1893) 
Van Reuzeling, Draakman en Zwaanheer (23 september 1893) 
Van driJ Koningsdochters (8 en 15 oktober 1893) 
Van Mieken en Janneken (14 en 21 januari 1894) 
De muis en de rat (zonder titel. maar onder die naam in de Volksvertelseis) (18 
maart 1894) 
Wat Albien ondervond (25 maart 1894) 

4, Varia (zonder algemene titel: sluiten doorgaans aan bij 2) 
.Jan Sc'hinkel (3 en herhaling 17 juli 1892: woorden en uitdrukkingen i.v,m, 
dronkenschap) 
Vlabbaerd ofte Flabbaerd (7 augustus 1892) 
Van de Schoone (6 november 1892: lang verhaal) 



Herstellingen aan de 
Zuidmolen in Aardenburg 
van 1473 tot 1478 

Luc GOEMINNE 

MOLENS IN AARDENBURG 

Rond het einde van de 9de eeuw werd in Aardenburg een kleine 
grafelijke burcht gebouwd als onderdeel van een defensielijn tegen inval
len van de Noormannen. In 966 wordt vermeld dat de Sint-Baafsabdij 
van Gent eigenaar was van de latere Sint-Baafskerk in Aardenburg. Deze 
abdij bezat aldaar reeds zeer vroeg meerdere eigendommen. In het begin 
van de 11 de eeuw telde het centrum al twee kerken. Vanaf 1 I 17 was 
Aardenbrug al een kleine stad. Het is niet bekend wanneer de agglome
ratie stadsrechten verkreeg). 

De waterweg van Aardenburg met het Zwin wordt reeds in 1279 
met Ee aangeduid. De sluis Slepeldamme was kort daarvoor gebouwel. De 
gewaven waterweg De Lieve. van Gent naar Brugge. kreeg ook een ziJ
vertakking naar Aardenburg. die rond 1280 werd aangelegcl 2 . 

In 1309 was Aardenburg op economisch gebied na Sluis de tweede 
belangrijkste stad in West-Zceuws-Vlaanderen. voor Damme en 
Oostburg. Na 1 ~320 verloor Aardenburg al meer terrein ten voordele van 
Brugge. 

In 1243 werd de F:c verhreed tot een kanaal tot aan cIe zee in 
Slepcldamme. In 1279 werd dil kanaal nogmaals verbreed. De eerste uit
gebreide vestingen werden vermoedelijk aangelegd In 1299 en uitgebrC'id 
In 1324:3, 

[Je nieuwe vestingen van Aardenburg aangelegd rond 1620 omsloten 
slechts één derde van de vroegere stad. De oude stadsdelen tcn zuiden en 
lJ~n oosten van deze vestingen werden afgebroken. 

In de Tolbrld van NlrdenhlJrg uil 1:3 J H komt recds een tarief voor 
m()lensteI1(~n voor4: 
"50 wil? dil! ('oofJl q{ uerc(xJpl 1 pal'r TTlolensleencn .... 4 c1eniereTl die lidel 
r1lu~r dil' poort eie steen es I c1(JnilJr. ET! van qllaren steeneTl {IumdmoleTl" 
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steen, kweernsteen) en van handmolen die men 4 denieren lidet duer die 
poort met waghenen es 1 denier lidet zy met scepe so zyn zy sculdich die 
paer steenen 1 denier esser ne maer 1 paer halve denieren van 1 slyp
steene 4 denieren dine coopt oJ vercoopt lidet duer die poort 1 denier.". 

Tijdens de burgeroorlog in Vlaanderen van 1323 tot 1328 werd de 
sluis van Slepeldamme moedwillig vernield. De stad was in de 14de en 
15de eeuw verder geleidelijk in betekenis achteruitgegaan. De handel was 
verminderd en de scheepsvaart op de Ee had nog weinig betekenis. De 
lakennijverheid en de jaarmarkt waren onbelangrijk geworden. De sluis 
op Slepeldamme was door de Sint-Elisabethvloed van 1404 zwaar 
beschadigd en werd nadien slecht onderhouden. Een latere winterstorm 
van 1439 had haar nog meer afgetakeld. De stad had in de 15de eeuw nog 
enkel een betekenis als bedevaartsplaats. De plaatselijke bevolking was 
zeer sterk achteruitgegaan. In 1496 telde het stadje nog slechts 60 gezin
nen. 

Het is niet bekend in welke periode Sint-Baafs haar eerste wind
molen heeft laten bouwen in Aardenburg. In het oudste goederenregister 
van 1233 van de abdij worden nog geen abdijmolens te Aardenburg ver
meld5 . 

Uit 1360 bestaat de volgende vermelding van abdij gronden van 
Sint-Baafs: "jacentes iuxta Sdusam prope molendinum ab oriente ... "6. 

Zeer waarschijnlijk wordt met deze molenvermelding de windmolen van 
Sint-Baafs bedoeld, die ten oosten van de stad stond. Welnu de Zuid poort 
bevond zich oost-zuid-oost van de stad. Daarom zijn we vrijwel zeker dat 
de molen van Sint-Baafs op de vesten bij de Zuidpoort stond. Dit wordt 
door de latere abdij rekeningen bevestigd. 
De oudste duidelijke vermelding van twee korenwindmolens op de vesten 
in Aardenburg is uit 13827 . Het ging over de latere Westmolen en 
Oostmolen. De molens waren toen de eigendom van Willem Lammins. 
een rijke molenaar uit de stad zelf. 

In een merkwaardig artikel van Paul Huys (Herstelling van een ste
nen windmolen te Aardenburg omstreeks 1446) vond deze auteur in een 
rekening van de Sint-Baafsabdij in Gent over de periode 10 oktober 1446 
tot 1 oktober 1447, folio 49 verso de volgende eigenaardige vermelding8: 
"Pier Buuc, vander steender muele bider Zuutporte". 

In de abdij rekening van Pieter de Coppelare over de jaren 1461 tot 
1478, is er herhaaldelijk sprake van "mins heere muele staende tarden
burgh buten zuidt poorte"g. Ook de rekeningen over de jaren 1472 tot 
1476 maken telkens vermelding van "mins heere muele staende tarden
burch upde veste". 
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Maar nu rijst er een groot probleem. dat overigens ook al in 1985 
door Paul Huys was opgemerkt en besproken. In de tekst van 1446 is er 
sprake van Meen steender muele". Op een los aangehecht document. is er 
dan nogmaals sprake van Meen steenen molen". Maar in de latere reke
ningen vanaf de jaren 1470 zijn herhaalde herstellingen genoteerd van de 
abdijmolen. waar de aard der herstellingen duidelijk wijzen op een hou
ten molen! Er is daar namelijk sprake van een standaert en van een 
steenbalk. Deze tegenstrijdige gegevens kunnen tot twee mogelijke ver
klaringen leiden. Onvel bezat de abdij twee verschillende molens: een ste
nen en een houten. wat echter nog uit geen enkele archieftekst is bewe
zen. Onvel werd de zgn. stenen molen uit 1446 later omstreeks 1470 ver
vangen door een houten molen. Dit is echter totaal onwaarschijnlijk. In 
de late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd gebeurde steeds het omgekeerde: 
een houten molen werd vervangen door een stenen molen. Wij vinden een 
derde verklaring de meest waarschijnlijke: de woordvorm "steender mue
len~ is wellicht een dialectische variante voor een "stenderdmeulen. 
staender meulen of staenderd molen oJ standaard molen" en heeft een 
andere scribent het woord verkeerd begrepen en er later een "steenen 
molen~ van gemaakt. Het is algemeen bekend dat de meeste scribenten 
weinig aP.vÏsten van molen techniek. 

Tijdens de opstand der Gentenaars in 1452 trokken opstandige 
benden uit Gent rovend en plunderend door het land. De stad 
Aardenburg werd door brand verwoest. Wellicht werd toen de windmolen 
van Sint-Baafs bij de Zuidpoort zwaar beschadigd en tijdelijk buiten wer
king gesteld. 
Einde april 1475 werd Jacob van der Clinghe met zijn werkgezellen naar 
de Zuidpoort van Aardenburg gezonden om de nog rechtstaande (?) 
molenstaak van de vervallen zuidmolen van de abdij te onderzoeken of 
deze nog bruikbaar was voor de heropbouw van de abdij molen aldaar: 
Mde slake ande zuulpoorte ... te beziene wat hij wesen mochte ende ne was 
niet oorboorlic noch groot ghenouch omme een stake te zine". In 1475 was 
de zuidmolen van Aardenburg dus in zwaar verval. 

In 1578 en 1579 werden in Aardenburg en onmiddellijke omgeving 
vier graanrosmolens gebouwd 10. Wellicht moesten deze rosmolens het 
verlies van één of meer windmolens in Aardenburg compenseren? Voorts 
is er omstreeks 1488 een lijst bewaard van molens die de Sint-Baafsabdlj 
be-/..at. w.o. één In Aardenhurg. die op dat moment verbrand waren 11. 

Dez.e windmolen van Sint-Baafs In Aardenburg werd vernield en in brand 
gestoken In 1488. tijdens de opstand van de steden Gent en BruMe tegen 
hun vorst Maxlmillaan. Vlaanderen werd in die tijd geteisterd door rond
zwervende en plunderende legerbenden 12, 

Op een kaart van 1501 zijn er In Aardenburg twee windmolens: De 
Westmolen In het Noordwesten (tussen de Westpoort en de Noordpoort) 
en de Oost molen even ten oosten van de Noord poort 13, Volgens de latere 
plattegrond van Jacoh van Deventer van omstreeks 1550 had 
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Aardenburg vier stadspoorten. In wijzerzin, de Westpoort, de Noordpoort, 
de Oostpoort en de Zuidpoort. Dezelfde plattegrond geeft bovendien vier 
windmolens te zien, waarvan er drie staan op de vesten binnen het stads
gebied: de Westmolen (ongeveer halfweg tussen de Westpoort en de 
Noordpoort), de Oostmolen Uuist ten oosten van de Noordpoort) en de 
Zuidmolen (vlakbij de Zuidpoort). Een vierde molen stond buiten het 
stadsgebied, in oostelijke richting, op de weg naar Sint-Kruis. 

De Zuidmolen in het zuidoosten is bij de ontmanteling van de stad 
omstreeks 1580 voorgoed verdwenen. Omstreeks 1620 werd bij de aan
leg van nieuwe wallen ongeveer de gehele zuidelijke en oostelijke helft van 
de oude stad buitengesloten. Op een kaart van omstreeks 1650 is deze 
versterkte omwalling met vesten duidelijk te zien. Op deze kaart staan 
enkel nog de Westmolen en de Oostmolen aangeduid. De Zuidmolen is 
verdwenen. De site van de vierde windmolen langs de baan naar Sint
Kruis valt buiten de tekening. Op een latere kaart van 1750 staan steeds 
nog enkel de Westmolen en de Oostmolen aangeduid. De geschiedenis 
van de West- en Oostmolen, tussen 1610 en 1759, werd voorbeeldig 
beschreven door J.J. Lambert 14. Rond 1730 telde Aardenburg slechts 
560 inwoners. 

STRUCTUUR VAN DE ZUIDMOLEN IN 1470 

De abdijmolen van Sint-Baafs stond op de stadsvesten van 
Aardenburg, vlak bij de Zuidpoort, in het zuidoosten van de stadsrand. 
Over de kruipalen wordt niets gezegd in de tekst. 
De molenvoet of het kruisgebinte bestond toen al uit twee kruis platen, de 
staak en wellicht al acht steekbanden. Tussen de steekbanden stonden 
ook nog twee aardschoren of leughenscoren, die vanaf de zetel tot op de 
grond steun zochten. De molen had wellicht al stenen teerlingen. Doch 
daarover blijkt niets uit de tekst. Voor bepaalde werken aan de molen
voet, de staak of de steenbalk kon de molen met blokvijzen worden 
omhoog gevijzeld. 

Het gevlucht bestond al uit een drieledige structuur: een centrale 
pestelbalk aan beide uiteinden verlengd door een las of roede-einde. Over 
de lengte van het gevlucht komt geen enkel nuttig maatgegeven in deze 
herstelrekeningen voor. Wel worden in 1474 ineens 150 scheden aange
kocht. Blijkbaar werd toen het volledig hekwerk ineens vernieuwd. Eén 
roede-einde zou dus 37 scheden hebben gehad. Wanneer de scheden 30 
cm van elkaar staan, komt men door berekening tot een gevlucht van 
ongeveer 23 m lengte. Dit is al een behoorlijk lang gevlucht, zoals deze bij 
staakmolens uit de 19de eeuw. 
Twee ijzeren banden rond de molenas waren elk 7 voet (192 cm) lang. 
Door berekening komt men tot een molenas van 61 cm diameter. 

Voor een latere nieuwe molenas was een ijzeren band van 9 voet 
(247 cm) nodig. De nieuwe molenas had dus een diameter van 78 cm. De 
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lengte wordt nergens in de rekeningen vermeld. Het harnas is de aan
drijving van de molenstenen. Het omvat het vangwiel en de schijfloop of 
rondsel (Fr. HarrwÏ5 d'engrenage). 

Maatgegevens over het vangwiel en ook het aantal kammen ont
breken in de rekeningen. Gewoonlijk telde een vangwiel van een middel
eeuwse windmolen 46 tot 50 kammen. 
De schijfloop telde minstens 9 houten spillen of staven en had wellicht 
een diameter van 38 tot 43 cm. 
De diameter van de molenstenen ontbreekt in de rekeningen. 
De planken voor de molenzolders waren 2 duim (5 cm) dik. Hun lengte 
wordt niet vermeld. 
In de rekeningen komt niets voor over de lengte van de steenbalk, noch 
over de lengte van de steenlijsten, waterlijsten en hoekstijlen. 
We hebben dus geen enkel gegeven om de grootte van het molenkot te 
berekenen. 

HERSTELLINGEN AAN DE ABDIJMOLEN VAN SINT-BAAFS 1473-1478 

De beheerder van de abdijgoederen was in 1473 Adriaan De Wulf. 
Al de herstellingen van de Zuid-windmolen werden uitgevoerd door Jan 
Rembrecht. molenmeester in Maldegem (samen met zijn cnape of knech
ten) en door Jacob Vander Clinghe, molenmeester (woonplaats onbekend). 

DE HERSTELLINGEN IN 1473 

In dit jaar werden zware herstellingen aan de molen verricht. De 
staak (standaard). steenbalk en drie steekbanden van de molenvoet wer
den vernieuwd. Hiervoor werd de molen opgeschoord en goed verticaal 
geplaatst. Er werd ook een nieuw vangwiel ingebracht, met andere onder
houds- en herstellingswerken. De kostprijs van deze dure onderdelen 
komt eigenaardig genoeg niet voor in de rekeningen, maar wel de dagu
ren (of uurlonen) van de uitgevoerde werken. 

Df: HEHSTELLINGEN IN 1474 

In dit Jaar werd vooral het hekwerk van de molenroeden vernieuwd. 
Er werden toen ineens 150 scheden aangekocht. Er werden ook werken 
uitgevoerd aan het harnas (aandrijfwerk van de molenstenen). Ook werd 
een nieuwe molensteen geplaatst. 
Er was negen dagen werkverlet wegens de molensUlstand. 

Ofo: HEI<.c.;mLl,INGEN IN 1475 

In dit Jaar werden werken uitgevoerd aan de molenas, Er werden 
nieuwe lJI"..(~ren fipanbandcn er omheen gelegel. I Iet harnas werd aange
paKt. Er werd een nieuwe leughenschoor (steekband tot op de grond) 
geplaatst. 
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Er werden toen ineens opnieuw 107 scheden aangekocht. 
Er werd een nieuwe wind peluw en pinnesteen ingebracht. 
Er werden te Brugge smeedwerken uitgevoerd aan het staakijzer, de 
onderspil en de rijn. 
De staak werd verstevigd (met houten lassen?). 
Er was negen dagen werkverlet door molenstilstand. 

DE HERSTELLINGEN IN 1476 

Er werd een nieuwe commande (zeer zware reep om de molensteen 
op te hijsen) aangekocht in Gent. 
Er werd een nieuwe molenas ingebracht. 
Er werden nieuwe kammen ingebracht en een nieuw roede-einde aange
kocht. Er werd een nieuw harnas (hier rondsel) ingebracht. Er werden 
veel nagels aangekocht. 
Een nieuwe steekband werd aangebracht. 
Er was veertien dagen werkverlet door molenstilstand. 
Bijna elk jaar was er smeedwerk nodig aan het staakijzer, de onderspil en 
de rijn. 

DE HERSTELLINGEN IN 1477 

Er werd een nieuwe windasreep gekocht. Voorts werden er nog 
wagenscot (planken) en allerlei nagels aangekocht. Verder werden er ver
schillende soorten onderhoudswerken uitgevoerd. Er was twaalf dagen 
werkverlet door molenstilstand tijdens de herstellingen. 

Jaarlijkse herstellingskosten 

1473-1474 23 S 10 d gr. Vlaams 
1474-1475 4P 5S 9 d gr. Vlaams 
1475-1476 2P 3S 3 d gr. Vlaams 
1476-1477 8P 13 S 3 d gr. Vlaams 
1477-1478 19 S gr. Vlaams 

OORSPRONG EN VERVOER VAN MOLENONDERDELEN 

Zware houten onderdelen, zoals balken, een molenstaak. een 
steenbalk enz. kwamen van Papinglo. Vandaar werden ze met een schip 
langs de Eede naar Aardenburg vervoerd en in de haven van Aardenburg 
gelost en aan wal gebracht. Vandaar werden ze met een wagen tot bij de 
molenwal vervoerd. Uit dit gegeven blijkt dat de Eede, naar het zuiden. 
van Aardenburg naar Maldegem, voor zware schuiten toen nog bevaar
baar was. 
Een zware houten las (moleneinde) werd in Gent aan het Sint-
Baafskerkhof afgehaald. 
Een zware aardschoor (of hulpsteekband) werd in Moerhuize gehaald. 4 
km ten zuiden van Aardenburg. 
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1\\"('e lassen (roede einden) kwamen uit het Vindegatbos. ten zuiden van 
Aardenburg. 
Ook de hardstenen windpeluw (marber) en de pinsteen (mortier) kwamen 
uit BnlMe. Vandaar werden ze wellicht per wagen naar Aardenburg 
ge\'oerd. 
Een molensteen kwam uit Antwerpen en werd per schip langs de 
Westerschelde tot aan de sluis Speye van Siepeldamme gebracht. Daar 
werd hij gelost (-uter speye te doene lossene") en op een wagen geladen. 
Met deze wagen werd deze dan van Siepeldamme zuidwaarts naar 
Aardenburg op de molenberg vervoerd. 
Ook kerksparren werden aan de sluis van Siepeldamme aan wal gebracht 
en met de wagen naar Aardenburg vervoerd. 
Dit \\ijst erop dat de sluis reeds in vervallen toestand verkeerde en dat 
daardoor de Eede vanop de sluis naar de haven van Aardenburg niet vol
doende meer bevaarbaar was. 
Het staakijzer werd naar Brugge gevoerd om bij een smid te laten versta
len of harden. Ook het verstalen en herstellen van de onderspil en rijn 
werden in Brugge uitgevoerd door een plaatselijke smid. Corneel Tsolle. 
Een zware steenreep (commande) en een windasreep (handreep) werden 
in Gent op de Markt gekocht. 
De molenmeester of molenhersteller Jan Rembrecht woonde te Maldegem 
en bracht van daaruit zijn vijzen (blokvijzen) en gewan (hijsmast en 
katrollen) mee naar Aarc1enburg. 

PHLJZE;o.; VAN MOLENONlJEHIJELEN 

Houten onderdelen 

Rondsel (sciveloop): lOS gr. 
Scheden: per 100 3 tot 4 S gr. 
Kammen van het vangwiel: per 10 20 cl gr. 
Spillen van het rondsel: per 10 5 S gr. 
Katrol (sc:lve): 2 S gr. 
f {ou ten weggen: 2 voor ;3 S gr. 
Wagenschot (eiken plank): 1 voor H cl gr. 
TIenvoethout (plank Van ;~ m): J voor H d gr. 
Zolderplank: 100 voor 5 S gr. 
K(~rkspar: I voor 4 d gr. 
Bard: 100 voet voor IH d gr. 

lj:zeren oru1r~rr1derl 

IJ".cn~n bouten (nagels VHn I voet): I voor:~ cl gr. 
lj"..l~n~n b(~ugd: I voor 4 cl gr. 
Klf~ln(~ lJ"..l·ren band: I voor 2 cl gr. 
{J"..l~n~n band(~n: 1 voor 1 tot 2 cl gr. 
IJ"..l~n~n kramrrwn (f) kpJ: 1 voor ~3 cl gr. 
Vingerlingen: 4 voor 1 cl gr. 
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Nagels 

Grote mite-nagels: per 100 8 d gr. 
Mite nagels: per 100 4 d gr. 
Grote nagels: per 100 3 d gr. 
Hekijzers: per 100 3 d gr. 
Luucijzers: per 100 3 d gr. 
Latijzers: per 100 3 d gr. 
Scherpelingen: per Pond 3 d gr. 

Stenen onderdelen 

Windpuim (marbersteen): 3 S gr. 
Pinsteen (mortier): 2 S gr. 

Repen 

Windasreep: 5 S gr. 
Steenreep (50 kg I): 14 S gr. 

HANDELINGEN BIJ MOLENHERSTEL 

1. Bereedene: een steen bereedene. Een molensteen klaarleggen. 
2. Bescheenen: het nagelen van de wegen van het molenkot. 
3. Beslane: roeden beslane. De stake beslane. Met planken of ijzerbe-

slag. 
4. Binnen: helpen verstevigen en beschermen. 
5. Bringhen: aanvoeren, aanbrengen. 
6. Drayen: de IX spillen te drayene: de spillen omkeren in het schijfloop. 
7. Indoen: inslaan, ter plaatse leggen: o.a. van den rine inne te doene. 
8. Insetten: plaatsen. 
9. Instellen: aanpassen. 
10. Makene: vervaardigen, herstellen. 
11. Nedern: naar beneden halen. 
12. Te passe te stellen: aanpassen: vb. van het vangwiel en rondsel. 
13. Reedene: cammen te reedene: klaarmaken. 
14. Risene: de muelene te risene: het molenkot omhoog vijzelen. 
15. Schooren: den hasse te schoorene: de molenas op te heffen en onder-

steunen. 
16. Slijpen: afslijpen. 
17. Sluten: insluiten. 
18. Stellen: plaatsen. 
19. Te lode stellen: de muelene te lode stellen: het molenkot loodrecht zet

ten. 
20. Te passe stellen: aanpassen. 
21. Updoene: een muelensteen up doene: een nieuw molensteen optrek

ken en in de molen klaar leggen. 
22. Verleggene: de plate te verleggene. beter aanpassen. 
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23. Vermakene: herstellen. 
24. Versiene: meulenroeden versiene: nazien en herstellen. 
25. Verslane: de roeden verslane: het hekwerk van de roeden vastnage-

len. 
26. Verstalene: het moeleysere te verstalene. Harden. 
27. Vertinen: vertinnen. Met een laagje tin bedekken tegen de roest. 
28. Voorsiene: van alles voorzien. in orde stellen. aanpassen. vb. thar

nasch voorsiene. 
29. Walchten: gewrocht. werken. 

A\IBAC I-ITSLI EDEN 

Bouts Pieter filius Jan: voerman. 
Bouts Jan filius Jan: voerman. 
Buuc Ghiselin: molenaar. 
Crabbe Cornelis: smid. 
De \1evere Geraard: timmerman. 
De Wulf Adriaan: zaakwaarnemer van de abdij. 
Adriaan filius Gheeraert: smid te Hannekenswerve. 
Ghiselin Adriaan: voerman. 
Ghiselin Cornelis: voerman. 
Cloet Louis: voerman. 
Michiels Jacob: timmerman. 
Neyt Giselin: smid. 
Noombroot Jacob: timmerman. 
Rembrecht Jan: molenmeester te Maldegem. 
Roels Jan: slotenmaker. 
Schierinc Antoon: smid. 
Slechtinc Willem: houthandelaar. 
Spade Paes: handlanger. 
Spade Adriaan: handlanger. 
Tsolle Corneel: smid te Brugge. 
Van der Clinghe Jacob: molenmeester. 

DAGLONEN 

Molenmeester: 2 S W. 
Timmerman: 8 d W. 
Dagvergoeding voor de molenaar wegens molenstIlstand: 8 cl gr. 

PIJ\ATSNAMEN 

Aardenburg 
Antw(~rpen 

BruAA(~ 

Gent 
Haenklnfiw(~rve: llannekem;werve. plaats op de (De op 3 km ten noord
w(~~len van Aardenhurg. Tegenwoordig Draalburg. Bevat In 1 169 reeds 
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een kapel en groeide uit tot een klein dorpje. 
Klinge: wijk op 3 km ten zuidoosten van Hulst. 
Maldegem: dorp op 7 km ten zuiden van Aardenburg. 
Papinglo: plaats in een bosrijk heide gebied op 6 km ten zuiden van 
Maldegem en op 13 km ten zuiden van Aardenburg. De Sint-Baafsabdij 
bezat aldaar al sedert de 12de eeuw een proostdij . 
Slepeldamme: plaats aan de sluis op de uitmonding van de Ee in het 
Zwin op 5 km ten noordwesten van Aardenburg; reeds vermeld in 1244. 
Vindegats bosch: onbekende plaatsnaam ten zuiden van Aardenburg, 
niet ver van Eede. 
Moerhuis te Aardenburg: een nog bestaande gehuchtnaam op 4 km ten 
zuiden van Aardenburg, niet ver van Vake. 

METROLOGIE 

I Pond = 20 Schellingen (S) 
1 Schelling = 12 denieren (d) 
1 denier = 2 miten 
1 voet = 27,4 cm 
1 duim = 2,5 cm 
1 el = 70 cm 
1 pond = 0,46 kg 
1 steen = ongeveer 3 kg 

GLOSSARIUM VAN MIDDELNEDERLANDSE MOLENTERMEN 

1. Asbanden: platte ijzeren verstevigingsbanden rond de molenas. 
Lengte ongeveer 8 voet of 2,2 m. 

2. Asse: molenas: zware ronde horizontale eikenhouten boom van 60 tot 
80 cm diameter. Door de assekop steekt het gevlucht. Op de molenas 
zit het vangwiel dat de molenstenen aandrijft. 

3. Banden: ronde of vierkante platte ijzeren banden. Deze zitten gesla
gen rond de molenas, rond de schijven van het rondsel, rond de 
molenstenen of rond de pestel en de roede-einden, enz. 

4. Band: hier houten steekband in het gebinte of molenvoet. Zware 
eiken balken van 30 x 30 cm dikte en ongeveer 3 tot 4 m lengte. 

5. Bard: ongeschaafde plank van onbepaalde lengte en dikte. 
6. Bout: scheersbout, spiebout. Lange ijzeren trekstaven, met een gleuf 

aan het einde, waardoor een scheers wordt gedreven. 
7. Bueghel: beugel, ijzeren band. Soms synoniem met windband. 
8. Busse: bosse, steenbus. Houten ronde koker die in het oog van de 

onderste liggende molensteen geplaatst is en waarin de hals van de 
kleine spil of onderspil draait. 

9. Engien: verzamelwoord. Hier het geheel van het gewan van de molen
bouwer. Dit omvat een schalk (hijsmast). takels, repen, enz. 

10. Groot harnasch: groot aandrijfwiel. groot wiel, hier het vangwiel van 
de windmolen. Zie ook Klein harnas. 
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11. Groot ysere: staakijzer. vorkijzer. bovenspil. In tegenstelling tot het 
klein ijzer of de onderspil. 

12. Grote nagel: geen nagels doch eerder ijzeren spiehouten. met een 
len!!te van een halve tot één voet (14 cm tot 29 cm). 

13. Harnasch: harnas. uitrusting. aandrijfwerk van de molensteen (Fr. 
hanwis d'engrenageJ. hier geheel van vangwiel en rondsel. Soms het 
rondsel alleen. Zie groot en klein harnas. 

lol. Hasse: Zware houten molenas. 
15. Hecysers: Hecnaghel. Zware nagels waarmee het hekwerk genagelcl 

is. Deze spijkers verbinden cle scheden en cle zomen. 
16. Hooft: hals. kopzijde van de molenas. 
17. Cammen: hier de houten kammen van het vangwiel. Het vangwiel 

telde ongeveer ol6-50 kammen. 
18. Kerkspar: sparhout planken of ronde balken van grote lengte tot 10 

meter. Deze sparren werden vooral aangewend in grote daken. zoals 
kerkdaken. 

19. Cleene bande: kleine kortere ijzeren banden. 
20. Cleene harnasch: hier rondsel of schijfloop. lantaarnwiel. "tgroote 

ende tcleene harnasch te vermakene" . Zie ook groot harnas. 
21. Commande: hier kort dik en zwaar touw dat gebruikt wordt om de 

zware steenreep aan de molensteen en aan cle teers te bevestigen. om 
de molensteen op te heffen en te keren om deze te scherpen. 

22. Crammen: zware U-vormige ijzers, die houten onderdelen verbinden 
vb. vier krammen van elk 3 pond (1,4 kg) verwerkt in de schijfloop. 

23. Lasch: hier las, moleneinde. roede-einde. Dikke houten balk. Maten 
18 x 18 cm en ongeveer lOm lengte. Kon ook een eenvoudigc ver
sterkingsplank zijn. 

24. Latyser: wellicht te vergelijken met hecisers. Doch van zwaarder kali
ber en lengte. 

25. Lue~en schoor: leugen-schoor. aardschoor. Een bijkomende schuine 
steekband van de molenvoet die tot de grond doorloopt en daarop 
steunt. Een leugenschoor stond tussen twee andere normale steek
banden. Leugenschoren kwamen af en toe voor bij staakmolens met 
een zwakke molenvoet. 

26. Luueyser: luuc:naghels. Spijkers die de beschot planken of vloerplan
ken bc..--vesUgen. 

27. Marbersteen: hier hardsteen. windpeluw. halssteen. baansteen. Op 
de windpuim rust en draait het voorste gedeelte (de hals) van de 
molena<;. 

28. Meulenstake: molenstaak. standaard. Zware verticale houten boom. 
waarop het molenkol draalt. De zware dwarse steenbalk steunt op de 
kop van de staak en draagt als dusdanig het moleIlkot. 

29. Mltenagcl: eerder kleine spijker die 4 S per honderd kost. Mlte Is een 
klein gddst ukje. 

~~O. Mcwh:y~wre: molenijzer, groot yser, hier het staakijzer. Synoniemen 
zijn vorkIJI',(~r, bovenspIl. enz. 

31. M()rth~r: hl(~r plnste(~n, Op d(~ uttgdlOlcle plnsle('n draalt het achter
(~lnd(~ van de rnolenas. 
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32. Muelenduere: ingangsdeur van de molen, in de voorweeg aan de trap
zijde van de molen. 

33. Muelensteen: molensteen. Men heeft een liggende en een lopende of 
ronddraaiende molensteen. 

34. Nagie: nagels, spijkers. Er bestonden verschillende soorten nagels in 
de molenbouw, volgens vorm van de kop, de dikte en de lengte. 

35. Pinneplate: overlangse ijzeren schenen op de houten achterpin van de 
molenas. 

36. Planken: berd. Hier eiken zolderplanken van een onbepaalde lengte 
doch met een dikte van 4 cm. 

37. Plate: hier ijzeren overlangse schenen op de molenas tegen het afslij
ten. "Een pLate van den hasse". 

38. Reep: hier geen dik touw. Wel in de zeldzame betekenis van een ijze
ren band. "van twee reepen te beschene ... ". De betekenis van de voor
gaande zin is onduidelijk. 

39. Rinc: rine, rijn, ring. De rijn is ingewerkt in de onderzijde van de 
lopende steen. Het staakijzer grijpt met zijn vork over de rijn om de 
bovenste molensteen te doen draaien. 

40. Rinchout: ringhout, zware houten balkenring rond de onderste 
molensteen, die als basis dient voor de steenkuip. 

41. Roede: molenwiek. De roede bestaat uit de pestel, aan beide zijden 
verlengd met de lassen of roede-einden. 

42. Scharpeling: scherpeling. Soort kleine spijker met zeer scherpe punt. 
43. Scheeden: dwarslatten van het hekwerk waaraan de zomen bevestigd 

zijn. De scheden steken doorheen de roedebalk. 
44. Schive: hier één van de cirkelvormige houten delen van de schijfloop, 

waartussen de spillen zitten. Een schive kan ook een katrol beteke
nen. 

45. Schiveloope: schijfloop, rondsel, lantaarnwiel. Dit wiel bestaat uit 2 
ronde schijven verbonden met verticale houten spillen. Het rondsel 
drijft het vorkijzer aan dat de molensteen doet draaien. 

46. Slot: slot op de molendeur aan de staartzijde. 
47. Slotel: sleutel van de molendeur. 
48. Spille: spil. Hier onderspil, peerijzer, onderijzer, klein ijzer. 
49. Spillen: hier houten verticale staven van het rondsel. 
50. Steenbalcke: steenbalk. Zeer zware houten horizontale dwarsbalk in 

het molenkot, die steunt en ronddraait op de kop van de staak. De 
steenbalk draagt het molenkot. 

51. Tienvoethout: planken van ongeveer 3 meter lengte. 
52. Veder: plate. Ijzeren lasband. Lip. Plat uitgesmeed deel van een meta

len band, ring of beugel. "vederen van de ysernebanden ... te Legghe
ne ende ooe vertinene" . 

53. Vingerlingh: vingerling. Platte ijzeren ring die op een bout steekt, cir
kelvormige ijzeren band. Wordt ook soms vlo te genoemd. Fr. rondel
Ie. 

54. Voeten: hier onduidelijke molenterm. Zeker zwaar houten onderdeel. 
Wellicht hier houten steekbanden van de molenvoet. 
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55. Vyse: hier blokvijs om het molencot omhoog te vijzelen. Te onder
scheiden van de latere keldervijs. 

56. Waghescot: plank van mooi eiken hout. Wagenmakershout. De leng
te en dikte is onbepaald. Deze planken zijn te vergelijken met het 
goedkopere Cnorhout 01 tienvoethout. 

57. Waterduere: waterdeur. Uitneembaar luik in de kap. onder of naast 
de kop van de molenas. Hierdoor kunnen werken uitgevoerd worden 
aan de assekop. 

58. Wal: hier molenberg. 
59. Wechen: hier wegen. wanden van het molenkot. Te onderscheiden 

van weggen. 
60. Wegghe: hier weeg of wand van het molenkot. Hier kan geen eenvou

dige houten weg of wig bedoeld zijn. gezien de hoge aankoopprijs. 
61. Windaesreep: omlopende dikke hand reep om door middel van het gaf

felwiel met mankracht zakken omhoog te trekken. De molen had toen 
nog geen luiwerk. dat pas ontwikkeld is in de 2 de helft van de 17de 

eeuw. 
62. Zetele: zetel. Hier wellicht de steenkuip: "ande zetele daer de steene(n) 

inne loopen". Ongewone term. De zetel is gewoonlijk het zware houten 
balkenraam rond de staak. waarover het molenkot schuurt. De zetel 
verhindert het schommelen van het molenkot. 

63. Zolder: een van de verdiepingen in een staakmolen. Men heeft een 
steenzolder en een meelzolder. 
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BIJLAGEN 

1. REKES' SG l-l 73· I -l 7 -l 

Dit E'S thuutgheve(n) van refect(ien) ende coste(n) ghedae(n) bij mij ende adr(iaen) de 
wulf dit jaer XJlllc LX.XIIII toot sente baven daghe a(n)no XIIIIc LXXIlIl an mins hee
ren husen staende int vrije ende binne(n) ardenbllrch ende slulls. 
Eerst an miins heere(n) lIluelene staende tardenb(urch) upde veste betaelt Jan 
Rembrecht de muelen meestere te maldegheem van twee daghen. om(m)e bij hem ende 
züne cnape de muelene te risene ende te lodt' tt' stellene ende ooc tgraote harnaseh 
binne(n) te ht'lpene endt' ooe yt'lt' eam(m)en Inr1t' te dot'nt' t'nde al o{m)mt' tt' voorsÏt'nt' 
o\'(er)al 1111 sgra(oten). 
Itt'm bet(aelt) o(m)me de \;jsen endt' t'ngien van maldt'ghem tard(enbureh) tt' bringht'
nt' \111 d. gr. 
Item betaelt Jac(op) michiels om(m)e bij hem de marbt'rste(e)n tt' nt'dernt' t'nde wt'der 
Inne te settt'nt' VIII d. gr. 
Itt'lJl bet(aelt) cornel(is) erabbe. dt' smet. van naglen 11 d. gr. VI mitt'(n). 
Item bet(aeltJ p(iete)r Ililius) Jans bouts ende Jan zine(n) braed(ere) om(m)e bij hemlit'
den eene muelenstake. een steenbakkt' van papingloo tardenb(ureh) andt'n wal tt' 
bringhene. XII s. gr. 
Item bet(aelt) adriae(n) ghiselin o(m)me bij hem de drien vot'ten tt' hat'lnt' tt' papingloo. 
tt' voerne ende weder te bringhene 11 s. gro(oten). 
Item betaelt eornelis ghiselin. paes spade endt' adr(iaen) spaden om(m)e de voors(t'yde) 
houten te ladene. neffens de waghent'n te gane t'ndt' tt' ht'lpe(n) ontlackne XVIII gr. 
Item bilden voors(eljcle) persont'(n) vertt't'n onelerwt'ght' V gro(ott'n) te mald(t'ght'J11) van 
tcaklJde ghelele VIII d. gr. 
Item bet§aelt) .Jan Rods. de slotemakere. om(m)e hij hem tslot vanden mllelen dlle(re) 
te Yf"rmakene ende eene nieuwe slotele der toe ov(er)al VI d. gr. 
Item omtrent vastenave(n)de bet(aelt) gheeraen de rnt'yt'(rt'). de tt'm(m)t'rt'Il1a(n) om(m)e 
biJ hem lwe alve daeehen ande voors(eijde) rnuelene te werekene te wt'tene ande hasst' 
ende ande zelele daer de steene(n) Inne loope(n) ende 00(' de vingherlinghel1 anele 
Rrwden te voorslene VIII d. gro(oten). 
Itefm) Inde bruggheman a(n)no LXXIlIl orn(m)e (h)el rnoele ysere Ie hrugghe te vneme 
omfm)e te Vf~rstalf"ne (~nde coste XII gr. enele o(m)me dapr te voerne VIII d. gr.. ('omt XX 
d. gr. 
I1l~ (,m(mll' Ihout te(~nd('r busse houf die In de muelen steen sillte!n)de t'S. 1111 d. gr. 
('omt al. 
XXIII s. X d. gr. XVIII mll(en). 

2. Rt:Kt:SfS(, 14741475 

Dil I~ IhlJlJt~(~dn) van rc-fC'ct(lt-n) c'nele ('osten ",h('claen hIJ mIJ ende aclrlae(n) de wulf 
dit Ja~r LXXIJII loot <;('nte havI~(n) e1a",lw a(n)no LXXVan mffns heC'n'n huusen slaencle 
Inl vOJ(' f~ncJI~ blnru~n anknburc:h (~ncle HllJlJs. 
f:'~r'tl an mil",; h(~c'rf"(n) mlJf'lnc~ fojUu-nde tardc'nburC'h lIpdc' vC'foj«' helm·lt van C.L. h('('IJ-
6j(:T1t ct,..n XXIII In o<:t(ob,.r) a(n)no LXXIlIl 1111 d. 0 ~r. 

lI~m bMaf~1t Jac'oh mlc-hl,.ls o(rn)rm' hll Iwrn anele rnucle XXII nieuwe sC'h('ec!clI Inne te 
(J()(~nl~ I:nck amkrs VIII d. gro(otl~n). 
U"m XXIII In JOIJWc: a(n)no LXXIlIl twt,wlt ",Iwc'riwrl cic' mcIJe(n') o(lll)nw cic' Hoeclc'lI van
fI,..-. wJorftleIJclt-n) "uwi", It' h('fo;lanf- VI d. ",r. 
lI"m o(mlnw 1111 IIhlra) ft('harpP('If(n)~twn ('n(e1c') vl('htldl <lndc'rc n!l~lcn 111 gr. 
,....I'c-rllrw). 
IIMm) XXV In Jouwt' tx-t(a,.lt) w(illc-)rn 1';1('('hlln(' van C.L. 1Tl11C'1(~(tl) Hdwc·dt'(n). VI s. 
JU o(c,IYn) . 
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Ite(m) XVIII in sporkele a(n)no LXXIIII betaelt Jacob vanden c1inghe, de muelemeester, 
o(m)me thout van 1 schiveloope IIII s. gr. 
Ite(m) o(m)me IX spille(n). IIII s. VI d. gr. 
Ite(m) van X ca(m)men XX d. gr. 
Item den zelve(n) bet(aelt) vanden schiveloope te makene te passe te stellene ende ooc 
Inde muele wat te werckene ov(er) al VI s. gr. 
Ite(m) bet(aelt) adr(iaen) f(ilius) gheer(aert) te haenkipswerve, smet. van XIII voeten 
bands ant tselve schiveloop te 1 d. 0 gr. de voet comt XIX d. 0 gr. 
Item bet(aelt) den zelve(n) va(n) IIII cra(m)men weghende XIII lib(ra) Int tselve schive
loop te XX miten, pont comt X d. gr. XX miten. 
Ite(m) XXVI in sporkele a(n)no LXXIIII o(m)me de muelensteen co(m)mende van andt
werpe te slepelda(m)me uter speye te doene lossene coste n s. IIII d. gr. 
Item betaelt vanden zelve(n) steene van slepelda(m)me tard(enburch) up den wal te 
doene bringhene ende da(n)ne up ende Inde muele te doene. 
Ite(m) trinchout te makene ende te stellene ende anders ov(er) al XXVI s. gr. 
Item bet(aelt) vanden rinchoute ende van zaghene ende ooc tard(enburch) te bringhe
ne III s. gr. 
Item bet(aelt) den voorn(oemden) gheer(aert) van LX voete(n) eecken planeken n 
dume(n) dicke de zold(ere) mede te makene ov(er) tond(ert) V s. gro(oten) comt III s. 
gro(oten). 
Ite(m) o(m)me de zold(ere) te makene, de roed(en) te beslane, ende de wechghe(ne) te 
lev(er)ne, XII d. gr. 
Ite(m) o(m)me XXV IIlI mite(n) naglen en(de) een lib(ra) scherpelinghen V d. gr. 
Item van VI daghen stillestaens III s. VI d. gr. 
Item bet(aelt) van eene(n) nieuwen steene up te doene en (de) te bereedene bij 
co(m)pos(itie) ..... (?) XVI s. gro(oten). 
Item van IX daghen stillestaens als de voors(eijden) steen Inne ghedae(n) was, III s. 
gro(oten). 
Comt al te gadere de so(m)me van 
nII lib. V d. IX d. gr. IIII mit(en). 

3. REKENING 1475-1476 

Dit es thuutgheve(n) van Refect(ien) ende coste(n) ghedae(n) bij mij ende adriae(n) de 
wulf. Dit jaer XlIlIc LXXV toot sente bave(n) daghe a(n)no LXXVI an miins heere(n) 
huusen staende Int vrije ende binne(n) ardenburch en sluus. 
Eerst an miins heere(n) muelene staende tardenburch upde veste betaelt anth(eunis) 
schierinc, de smet, van hondert XVIII naglen verbezicht inde plate vande(n) hasse ende 
ware(n) langhere dan naghels van twee mite(n) ov(er) al XlII d. gr. 
Ite(m) om(m)e twee bande(n) elc VII voete(n) lanc omtrent de plate 1 d. gr. vande(n) 
voete comt XlIII d. gr. 
Ite(m) om(m)e scharpelinghe(n) 1 d. gr. 
Ite(m) bet(aelt) ghisel(in) neijt, de smet, van XlIII lib(ra) groote naglen te wetene de viere 
hondert alve(n) lanc en(de) IIII een voet lanc, Xl d. gr. 
Ite(m) bet(aelt) Jac(ob) vander c1inghe, de muelenemeeste(re) om(m)e bij hem ende 
zine(n) cnape ande voorn(oemde) muelene te werckene te wetene, den hasse te schoor
rene ende de plate te verlegghene, de Roeden te verslane, eene lueghene schoore te stel
lene en(de) anders tarnasch te voorsiene ov(er) al V s. gro(oten). 
Ite(m) vande(n) houte te beslane en (de) te staekene daer of de voors(eijde) schoore(n) 
ghemaeckt was VI d. gr. 
Ite(m) om(m)e tselve houdt te zaghene ende datter of cam ande voors(eijde) muelene te 
bescheene VI d. 0 gr. 
Ite(m) betaelt te brugghe om(m)e eene marbere stee(n) en (de) eene(n) mortier V s. gr. 
!term) de zelve van br(ugghe) tard(enburch) te bringhene IIII d. gr. 

110 



H~:KSn:IJJNm:N AAN DE ZUIUMOLEN IN MRm:NIlURG VAN 1473 TOT 1478 

!tem bet(aeltj Jaeob mleh(lels) om(m)e bij hem elen voors(eijelen) merbe(ren) steen en(ele) 
mortier te Reedene en (de) In te eloene XX d. ~r. 
Ite(m) den zelve(n) bet(aelt) van twee daehuere(n) elle hij anele voors(eljde) muelene ghe
wrocht heeft te wetene eene waterelue(re) en(cle) XVIII seheeden te Reeelene en(de) Inne 
te doene )<,"\'1 d. ~ro(oten). 
Ite(m) om(m)e L voeten bardere(n) om(m)e de voorn(oemcle) duere IX d. ~ro(oten). 
Item !ie heeysers enele een C luucysers VII 0 ~r. 

(te(m) de \'edere(n) vande(n) ysernebande(n) ande marbere stee(n) te leMhene en(de) 
ooc vertinene. 11 d. ~r. 
Ite(m) XIII In maerte a(n)no LXXV bet(aelt) ~hiis buue van IX cla~hen elat de muelne stil
le $estaen heeft tot(en) da~he va(n) heelent IIII s. ~r. 
Ite(m) de zeh'e van twee reepe(n) inde voors(eijde) muelene te beschene coste 11 s. I cl. 
~. 

Helm) )<.Ylll in maerte a(n)no LXXV betaeIt ~heeraert de meyere om(m)e ele muelene 
roede(n) te beslane en(de) te verslene VIII el. gr. 
Itelm) een tienvoet hout VIII d. gr. ende om(m)e C hecysers III el. gr. 
Ite(m) \1 in april a(n)no LXXV bet(aeIt) Jac(ob) vancle(n) clinghe. muelenemeest(ere) van 
eeneln) Daghe met zine(n) cnape te werekene te wetene tgroote enele (t)deene harnasch 
te vermakene 11 s. gr. enele om(m)e XlIII eam(m)en te Reeelene ende Inne te stellene 11 
s. IIII d. gr. 
Item )(\111 in april an(n)o LXXV betaelt loy doet om(m)e het groote ysere vander muel
ne, de spille ende deIn) Rine te bruMhe te voerne per loy voors(eijel). XX d. gr. 
Ite(m) betaeIt ten zelve(n) daghe te bruMhe cornelis tsolle. ele smet. om(m)e bij hem ele 
voors(eijde) ysere(n) te verstalene en(ele) te vermakene als va(n) nooele was en (de) micls 
11 d. 0 ~. ~eJ:01eve(n) den cnapen te verdrinckene VIII s. 11 cl. 0 gr. 
Itelm) bet(aelt) Jac(ob) vande(n) clinghe om(m)e bij hem met zine cnape cle stake ande 
zuutpoorte te beslane. om(m)e te bezlene wat hij wesen mochte en (de) ne was niet oor
boorlIc noch ~oot ~enouch om(m)e een stake te zlne. ghegheve(n) I elaghe XVI cl. gr. 
Ite(m) XXVII In wedemaent an(n)o LXXVI om(m)e V cam(m)en X cl. gr .. comt al te gacle
re de som(m)e van 

11 lib. 111 s. 111 d. gr. 

4. Rr:KES"ISG 1476-1477 

Dit est thuutgheve(n) van refect(len) ende coste(n) ghedae(n) hij mij en (de) adr(laen) de 
wulf dit jaer XJIIlc LXXVI toot 5(1n) te bav(en) dagh int jaer XIIIJc LXXVII an alle mllns 
hel.'1"c{n) huse(n) staen(de) Int vrije en(dc) blnne(n) de stede van ard(enburch) ende 
sluw;, 
&'1"SI al mUm; hcere(n) muelne slaen(de) tard(enbureh) upde veste bet (aelt) te 
ghl.-ndtm(arktJ van cene com(m)ande weghende XVIII stee(n) 1111 lb te IX d. W. de stee(n) 
comt XliII s. gr. 
(te(m) d(~ zelve van ghendt tard(enburC'h) te hrlngh(ene) VI d. gr. 
Ite(ml va(nl VI kerc~sparren. costen Icr sluw; XXIIII d. gr. 
Itefml vand(L-re) sl(uusl tarcllenbureh) 111 cl. gr. 
Ite(m) van de I'..elve te I'.aghene XVIII d. gr. 
Ite(ml om(m)e grote ys(erel te brlnghene te hr(ugghe) XXIIII cl. gr. 
!tr(m) (,m(m)e tl'.elve ys(cre) te hringhenc vcrmaecl enste X s. 1111 cl. gr. 
He(ml van 11 dagh(~ foItllJe te foIlane XVI d. gr. 
Ite(ml vandf'(nl hafol!;(~ Innc~ te do<"nc~ X fol. JJ.r. 
Jte(ml hd(aeJtJ va(n) CV" !;(~hee(n) 1111 fol. VII d. gr. 
(te(m) van XIX claghdn) stille Rtaenfol Ir VIII cl. gr .• c1at'C'hs eornt XII s. VIII d. gr. 
1Ir.(ml van IX nlMJwf" c:a(m)nwn XVIII cl. /!,ro(ol!·nl. 
Itr.(ml valnl ~r.nc(n) la~!;(~hc' up t~(('nlc) hat-ffol kc-rehof Ie hulene 11 cl. gr. 
He(m) nod. van" daJJ.ht'(n) IItlllt" foIlaenfol XVI cl. gr. 
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lte(m) gheeraert de meyere vand(en) vors(eijden) ca(m)me(n) inne te stellene X d. gr. 
Ite(m) bet(aelt) de muelemeester va(n) zine(n) hantghewerck hem dard(ere) ghedae(n) 
ande muelen. ov(er)al 11 lb. 11 s. gro(oten). 
lte(m) bet(aelt) anth(eunis) schierinc vande(n) plate(n) te vermakene te 11 d. gr., stic 
comt IIII s. VIII d. gr. 
lte(m) van IIII nieuwe pinne(n) plate(n) XVi d. gr. 
lte(m) van drie bande(n), deene ant hooft ende tander (?) plate te 11 d. gro(oten) de voet, 
elc IX voete(n) lanc en(de) de derde IX voetenn te 1 gr. de voet, comt III s. IX d. gr. 
lte(m) van IIII cleene bande(n) IX d. gr. 
Ite(m) XII boute(n) vermaect XII d. gr. 
Ite(m) van XXXII scherpe ende vingherlinghe(n) XVi d. gr. 
lte(m) XIII lb. scerpel(inghen) XIII d. gr. va(n) eene bueghele IIII d. gr. 
lte(m) van VIIIc hecysers XXIIII d. gr. 
Ite(m) c latysers, 1 d. gr. 
Ite(m) I1c II mite(n) naghele(n) XVi d. gr. 
lte(m) I1c mite nagh(elen) VIII d. gr. 
Ite(m) I1c hecysers VI d. gr. 
lte(m) een hout vermaect ant schiveloop IIII d. gr. Inne den rinc vander muelne ghes
Iepen IIII d. gr. 
Ite(m) bet(aelt) om(m)e taernasch nieuwe te makene X s. gr. 
lte(m) om(m)e twee nieuwe wegghe(n) en (de) van indoene VII s. gr. 
Ite(m) om(m)e thout va(n)de vors(eijden) wegghe(n) III s. gr. 
Ite(m) om een nieuwe schive XXIIII gr. 
lte(m) van IX spille(n) te drayene XX d. gr. 
Ite(m) van eene(n) borne te bringh(ene) vanden muurhuse tard(enburch) om (me) eene 
score en (de) vande(n) houte II s. VIII d. gr. 
lt(em) van twee boome(n) te vellene inde(n) vindegats bosch daer twee lasschen of ghe
maect ware(n) en (de) van voerne XX d(eniers) g(rooten). 
It(em) noch va(n) IIII daghen stille staene XXXII d(eniers) g(rooten). 
lt(em) bet(aelt) jac (ob) noo(m)broot van eene(n) nieuwe(n) schivelope van datter toebe
hoort X s(chillingen) g(rooten). 
lt(em) noch van X daghe(n) stille staen(e) a(n)no LXXVI V s(chillingen) VI d(eniers) 
g(rooten) II est(erlinc). 
Comt al te gade(r) de so(mme) van 
VIII lib(ra) XIII s(chillingen) IIII d(eniers) g(rooten) II est(erlinc) 

5. REKENING 1477-1478 

Dit es thuutgheve(n) van refectie(n) ende coste(n) ghedae(n) bij adr(iaen) de wulf an al 
miins sheere(n) huuse(n) ende pachtgoeden staende binne(n) den steden van 
ard(enburch) ende sluus en(de) ooc binne(n) den lande vanden vrijen. Dit jaer XlIIIc 
LXXVII toot s(enlte bave(n) daghe a(n)no XIIIIc LXXVIII. 
Eerst betaelt ende te coste ghedae(n) dit jaer XlIIIc LXXVII an miins sheere(n) muele 
staende tard(enburch) upde veste eerst bet(aelt) gheeraert de meijere den 
t(em)merma(n) van 11 daghen bij hem ande voors(eyde) muele te werckene te wetene 
den XIII-sten en (de) XVIIII-sten in nove(m)bre a(n)no LXXVII XVI d(eniers) gr(ooten). 
Ite(m) deIn) II-sten dach van wedemaent naer volgende bilden voors(eyden) gheeraert 
hem tweeste(r) een dach ande voors(eyde) muele te werckene XVI d(eniers) gr(ooten). 
lte(m) bet(aelt) va(n) bardere(n) en(de) van houte bij hem ghelevert X d(eniers) gr(ooten). 
Ite(m) om nagle(n) IIII d(eniers) gr(ooten). 
lte(m) bet(aeIt) van een windaes reep V s(chillinc) gr(ooten). 
Ite(m) vande(n) reep thuus te bringhene van ghendt tard(enburch) IIII d(eniers) 
gr(ooten). 
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Ite(m) nagle(n) te lil d(eniers) gr(ooten) tond(ert) co(m)t XII d(enlers) gr(ooten). 
Ite{m) een waghescot VllI d(enlers) gr(ooten). 
Ite(m) om tzelve waghescot \'and(en) sluus tard(enburch) te brlnghene II d(eniers) 
gnooten). 
Ite(m) van XII daghen stille staende blnne(n) den anclre(n) ende desen jaere die doe niet 
gherekent en ware(n) o\'(er) den clach VIII d(eniers) gr(ooten) cam! 
\111 skhillingen) gr(ooten) comt. 
XL, s(chillingen gr(ooten). 



Vervolging van de 
doopsgezinden in het zuiden 
van het Meetjesland in de 
16de en 17de eeuw 

Jan LUYSSAERT 

In Merendree draagt een afgelegen wijk de naam Dopershoek. hier 
woonden ver van het dorpscentrum en de kerk tot ongeveer 1650 de 
Merendreese doopsgezinden. Van hieruit trokken ze zo onopvallend 
mogelijk naar bijeenkomsten met hun geloofsgenoten in de nabijgelegen 
dorpen Zomergem. Lovendegem. Hansbeke en Bellem en naar hun broe
ders en zusters in Gent. 
Van de woonplaats van de Merendreese wederdopers is alleen de naam 
overgebleven, de dopers zelf werden zo onder druk gezet door de samen
gebundelde krachten van het wereldlijke gezag en de roomse kerk. dat ze 
uiteindelijk Merendree en Vlaanderen hebben verlaten en veiliger oorden 
hebben opgezocht in de noordelijke Nederlanden. 

EEN SCHELDPARTIJ IN 1629 

Op het eind van 1629 ontstond in de Doornbos te Hansbeke tus
sen de geburen Gillis Van Kerrebrouck en Joos De Meyere een krakeel 
dat de grenzen van de welvoeglijkheid te buiten ging. Getuige Martingen 
De Beune, ongeveer 55 jaar oud, verklaarde dat Gillis Van Kerrebrouck 
o.m. gezegd had: "ghy hauden sacramensehen hauenflelt" (gij oude sacra
mentse schurk) 1. Op de diepere betekenis van het begrip sacraments 
gaan we verder in dit artikel In. Maar In deze scheldpartij vinden we een 
bewijs dat meer dan honderd jaar na het ontstaan van de sacramenta
rtërs een negatieve hertnnerlng aan deze hervormingsgezinde beweging 
nog steeds leefde en In het collectieve geheugen van de I-Iansbekenaren 
als een zware belediging werd gehoord. 
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WEGBEREIDERS VAN DE HERVORMING2 

De hiërarchie van de laatmiddeleeuwse Kerk was nauw verweven 
met de wereldlijke macht. Zo kon hertog Filips de Goede in 1439 in ruil 
voor 12000 dukaten een natuurlijke zoon van zijn vader doen benoemen 
tot bisschop van Kamerijk. Zijn eigen bastaardzoon David wist hij in 
1456 tot bisschop te laten benoemen van Utrecht. 
Vanaf 1410 tot 1483 vervulden alle opeenvolgende bisschoppen van 
Doornik het ambt van voorzitter van de hertogelijke raad, de tweede func
tie na de kanselier. 
Ook abten van aanzienlijke abdijen werden door tussenkomst van de her
tog gekozen. zo o.m. zijn bastaardzoon Raphaël de Mercatel in de Gentse 
Sint-Baafsabdij. 
In 1515 bevestigde de paus aan de jonge prins Karel (de latere Keizer 
Karel) dat geen enkele ambtsbenoeming zonder zijn toestemming zou 
plaatsvinden. Op die manier slaagde de vorst erin zijn dierbare functio
narissen extra te belonen met kerkelijke inkomsten. 
Honderden lagere kerkelijke functies met daarbij horende prebenden 
(kerkelijke inkomsten) konden zo worden toegewezen aan gunstelingen. 
Langs die weg werd de kerkelijke hiërarchie een verlengstuk van het 
staatsapparaat, zodat de primaire religieuze doelstellingen naar de 
achtergrond verdwenen. 
Door de indruk te wekken van de koopbaarheid van ambten en van gena
demiddelen (aflaten) verloor de Kerk veel gezag. 
De Moderne Devotie streefde als reactie tegen de verwereldlijking en het 
formalisme van de kerk en de ongeregeldheden in de kloosters, een sobe
re, innerlijke geloofsbeleving na. Hiertoe bediende zij zich van de bijbel in 
de volkstaal, waardoor op grote schaal vrome lectuur voor leken en 
geestelijken werd verspreid. 
De ruime weerklank die de zestiende-eeuwse hervormers spoedig vonden 
in de grote steden, kan niet worden losgekoppeld van het werk van de 
wegbereiders. 

DE VROEGSTE REFORMATORISCHE BEWEGING IN VLAANDEREN3 

Op de vooravond van de reformatie waren allerlei van de roomse 
leer afwijkende denkbeelden bekend die meestal hun oorsprong vonden 
in de vroeg-ketterse beweging, heel dikwijls gekenmerkt door de afwijzing 
van de transsubstantiatieleer4 of (eucharistieleer). 
Omstreeks 1525 ontstond er een twist tussen de hervormers Luther en 
Zwingli over de avondmaalsopvatting of eucharistie. Op twee punten 
waren de beide hervormers het eens: ze wijzen allebei de rooms-katholie
ke substantiatieleer af, d.W.Z. ze aanvaarden niet dat brood en wijn sub
stantieel veranderen in het lichaam en bloed van Christus en dat ook blij
ven. Ook wijzen ze het offerkarakter van de mis af. Op een derde punt 
zijn Luther en Zwingli het niet eens. Volgens Luther is Christus in het 
avondmaal lichamelijk aanwezig met en onder de tekenen van brood en 
wijn. Zwingli wijst deze opvatting af. Brood en wijn zijn slechts tekenen 
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of afbeeldingen van het heil dat Christus schenkt. 
On1\,,111e van dit verschilpunt werden Zwingli en zijn volgelingen door 
Luther sacramentslasleraars of sacramentariërs genoemd. 
Aanvankelijk bleven de scheidingslijnen tussen de verschillende hervor
mingsgezinde geloofsopvattingen vaag. In Vlaanderen kon pas na verloop 
van tijd een tweetal stromingen binnen de reformatorische beweging 
onderscheiden worden: een lutherse en een sacramentarische. 

DOPERS EN SACRAMENTARIËRS 

De sacramentariërs knoopten met sommige van hun geloofspunten 
heel nauw bij de dopers aan. Ze vonden dat bij God zelf moest gebiecht 
worden en niet bij een priester, het avondmaal was een gedenckenisse 
Vrul dal ons Heere 'l broot gegeven hadde zynen apostelen5 , ze ontkenden 
het bestaan van het vagevuur en de vele kerkelijke dogma's. 

Hoewel de sacramentariërs in Vlaanderen voor 1530 geen weder
dopers waren, zouden ze door de gelijkenis van hun leer met sommige 
punten uit de doperse leer weldra in het vaarwater van het doperdom 
terechtkomen. De gelijklopende opvatting over het avondmaal breidde 
zich uit tot de volwassenendoop op belijdenis (het doopsel), waarbij ook 
deze handeling veeleer als een teken werd gezien dan als een sacrament. 
Sacramentariërs en dopers bestonden dus als groeperingen naast elkaar, 
toch waren er naast de gelijkenissen ook duidelijk waarneembare ver
schillen tussen de beide denominaties. Het grote verschil lag vooral in de 
wijze van structurering. De dopers kenden vanaf het begin een vorm van 
organisatie: de oudste bediende de doop en het avondmaal. de diaken 
deelde de aalmoezen uit. Daarnaast waren er leraren actief die niet 
gerechtigd waren te dopen, maar wel de gemeente in de prediking voor
gingen. Heel belangrijk is dat dopers zich niet alleen van de rooms-katho
lieke kerk afscheidden, maar ook van andere hervormingsgezinde stro
mingen. 

Een man van grote betekenis binnen de doperse stroming was 
Melchior Hoffman . Uit de begintIJd van het doperdom in de Nederlanden 
was Hoffmans Ordonnantie Gods uit 15306 hét manifest van de vroegste 
doperse beweging. Daarin verwierp hij elke idee omtrent de predestina
tie7 , was tegen een gedwongen vereniging van kerk en staat en, aanzag 
de doop en het avondmaal niet als middelen om het heil te verwerven8 . 
Zekere groepen In Vlaanderen stonden achter deze avondmaalsopvatting. 
7.agen ook het doopsel als een teken en kregen gemakkelijker toenadering 
tot de doperse Ideeën. Niet voor niets is hij de vader van het anabaptisme 
In de Nederlanden. Oe eerste dopers In de Nederlanden werden dan ook 
Melchlori.eten genoemd. 

Ondank!ol deze gunstige voorwaarden slaagde de doopsgezinde 
tww(~g1ng er nlf~1 In ma!olsaal Vlamingen naar zich toe Ie tn~kken. Slechts 
t.wJX~rkt<~ aantallen lieten zich deflnlt lef In hd doperclom opnemen. 

J/7 



J AN LUYSSAERT 

DE OPKOMST VAN HET DOPERDOM IN VLAANDEREN9 

VOOR 1535: DE VAL VAN M ÜNSTER 

Toen in 1529 op de Rijksdag te Speyer (Duitsland) de anabap
tistenleer werd veroordeeld, verlieten veel anabaptisten hun geboorte
streek en trokken o.m. naar de internationale handelsstad Brugge 10. 
De uitzonderlijke verdorvenheid die de anabaptisten om zich heen meen
den te bespeuren en de veelvuldig in hun kring voorkomende profetieën 
deden in hun midden de verwachting leven dat elk ogenblik het einde van 
de wereld kon komen. Daarom stichtten ze , weliswaar met geweld, in 
1534 het Nieuwe Jeruzalem in de Duitse stad Münster (Westfalen). In 
februari 1534 kwam Jan Mathijs , een bakker uit Haarlem, sedert 1530 
volgeling der Melchiorieten, een doopsgezind voorman, met zijn aposte
len aan in de bisschopsstad en nam er met geweld de leiding in handen. 
Het Nieuwe Jeruzalem werd gesticht. Een grote trek kwam op gang van
uit Friesland, Limburg, het Rijnland en zelfs vanuit het verre Vlaanderen 
kwamen ze in groten getale naar de Ark des Behouds. 

Op 5 april 1534 stierf Jan Mathijs en kwam de beruchte Jan van 
Leyden aan het bewind. In Münster heerste Jan van Leyden als een des
poot, gesteund door de stadhouder en zwaard drager Bernd 
Knipperdollinck (1490-1536) 11 die aanvankelijk een discipel was van de 
anabaptisten-predikant Bernhard Rothman en sinds januari 1534 een 
gepassioneerd aanbidder van Jan van Leyden werd. Samen wisten zij op 

Jan Mathys Jan van Leyd n 
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handige wijze met een handvol mannen meer dan een jaar lang de stad 
te verdedigen tegen de aanvallen van bisschop Franz von Waldeck (1490-
1553) en de lokale vorsten. 
Het invoeren van de veelwijverij bracht echter een interne opstand teweeg 
die niet met enige moeite onderdnlkt werd. Voor velen gingen nu pas hun 
ogen open. maar te laat. Toch wisten enkelen uit Münster te ontkomen 
om hun broeders en zuster te waarschuwen tegen de gruwelen van Jan 
van Leyden en zijn hofhouding. Zij die nog konden vluchten. trokken o.m. 
naar Vlaanderen en doken er onder in Brugge. Middelburg (Zeeland). 
Gent. Poperinge en in de streek van Kortrijk-Menen. 
Na een beleg van meer dan een jaar werd door de katholieke bisschop en 
de lokale vorsten Münster op 25 juni 1535 door verraad bloedig heroverd. 
Alle mannen werden vermoord en de vrouwen uitgewezen. Dit betekende 
het roemloos einde van de revolutionaire doopsgezinden. Op 22 januari 
1536 werden de drie bijzonderste doperse leidsmannen. Jan van Leiden. 
Bernd Knipperdollinck en Bernd Krechtinck. voor het stadhuis te 
Münster terechtgesteld. Nadien werden hun lijken in ijzeren korven 
bovenaan de Lambertustoren te kijk gesteld. 
Tegenover dit terreinverlies stond als winst de geweldige opkomst van de 
weerloze doopsgezinden als een krachtige en gezonde groepering in 
Vlaanderen 12. 

DOPERSE KERNEN 1535-1538 

De eerste doperse kernen na de val van Münster ontstonden in 
Vlaanderen. o.m. in Gent. Brugge en Merendree tussen 1535 en 1538. 
Tijdens een eerste klopjacht in Gent tussen 1 januari en 31 juli 1535 
werden niet alleen Gentenaars opgepakt. maar ook veel vreemdelingen 
die bij het begin van deze vervolgingen weer vertrokken zijn naar veiliger 
oorden. Misschien omwille van de hypotheek van Münster hebben tot 
1538 weinig Vlamingen zich tot het doperdom laten verleiden. In 1538 
werd aan de uitbouw van de doopsgezinde gemeenten in Vlaanderen een 
halt toegeroepen. want tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie over 
heel Vlaanderen werden in Gent anabaptisten o.m. uit Poperinge aange
houden; dit toont aan dat de anabapttstenkernen in Vlaanderen met 
mekaar contact hadden 13. Over de volgende tien Jaar is er maar weinig 
Informatie tot ons gekomen. De gemeenschappen vielen uiteen. ze had
den geen leiders meer en vluchtten naar de vreemde. Veel ontsnapte ana
baptisten sloten zich aan bij de sacramentariërs 14. 

HET OOPEHDOM IN MERENOREE EN OMGEVING 15 

TUSSEN 1535 EN 1550 

VoornamellJk vanuit Gent. en in zekere mate ook vanuit Brugge. 
heeft het doperdom ztch in Merendree (~n omgeving verspreid. In belde 
sleden ontstonden na hel debade van Münster in 1534 doperse kernen 
die met m(~kaar veelvuldige contacten hadden. 
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Ongeveer halfweg op de weg tussen Gent en Brugge. op de oevers van de 
toenmalige Hoogkale (het latere kanaal van Gent naar Brugge), groeide 
stilaan in Merendree en in de omliggende gemeenten Lovendegem. 
Zomergem en Hansbeke een doperse gemeenschap. 
Heel vroeg bekeerden de Merendreenaren Jan Steyaert en zijn neef Pieter 
De Pau zich tot het doperdom en ze trokken zelfs naar Duitsland om daar 
de volwassenendoop te ontvangen. Het opstandige klimaat van de Duitse 
dopers zinde hen echter niet en ze kwamen naar hun geboortedorp terug. 
De reden van hun reis naar Duitsland lekte uit in het kleine Merendree. 
ze werden gearresteerd en in de meest erbarmelijk omstandigheden opge
sloten. Na jarenlange gevangenschap werden ze op 17 mei 1542. in uit
voering van een vonnis van de leenmannen en schepenen van de heer
lijkheid Vinderhoute-Merendree. in Vinderhoute terechtgesteld. Andere 
leden van de beide families werden weldra ook gearresteerd en terecht
gesteld. 
Jan Steyaert was een belangrijke grondeigenaar en invloedrijk persoon. 
daarom neemt men aan dat hij en zijn neef Pieter De Pau de grondslag 
hebben gelegd van de doperse kernen in en rond Merendree en die er tot 
het midden van de zeventiende eeuw stand zouden houden. 

HEROPBLOEI TUSSEN 1550 EN 1565 

De terechtstellingen van Jan en Hannekin Steyaert en van Pieter 
De Pau. toch wel vooraanstaande personen uit Merendree. hadden dui
delijk gemaakt dat het niet veilig was er in een klein plattelandsdorp een 
andere geloofsovertuiging op na te houden. 
Velen uit de vroegere doperse kringen zochten terug aansluiting bij de 
sacramentariërs. In het sacramentarisme bleef een vage doperse traditie 
bestaan. 
Omstreeks 1550 kende het doperdom een nieuwe bloei vanuit de kring 
rondom Menno Sim ons 16. Menno Sim ons werd in 1496 geboren in 
Witmarsum (Friesland) en tot priester gewijd in 1524 in Utrecht. Na zijn 
strijd tegen de Munstersen en met zichzelf in het reine gekomen. verliet 
hij op 30 januari 1536 de katholieke kerk. Menno stelde rondreizende 
leraars aan. Zij reisden tussen Aken. Antwerpen. Gent, Kortrijk en 
Amsterdam. Het doperdom rekruteerde bij de sacramentariërs. waartoe 
vele dopers na 1538 waren terechtgekomen. Menno Simons is de enige 
kerkhervormer binnen het Nederlandstalig gebied. 
De plaatselijke kernen kenden een snelle uitbreiding. die vooral werd 
bevorderd omdat de leden voortdurend van woonplaats moesten veran
deren om te ontsnappen aan de vervolgingen van de inquisitie 17. Gent 
bleef echter een geliefkoosd toevluchtsoord voor opgejaagde dopers. Na 
een golf van terechtstellingen doken ze onder in de anonimiteit van deze 
stad. Daar werden ze opgevangen door Jacob en Olivier De Baedts. bei
den afkomstig uit Merendree. Maar ook hier waren ze uiteindelijk niet 
meer veilig. Vanaf 1560 volgden arrestaties en terechtstellingen mekaar 
op. 
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hun twee volgende kinderen geboren en omdat ze niet katholiek gedoopt 
waren, werden ze hen bij wet ontnomen en geplaatst in gezinnen van 
katholieke Gentse hellebaardiers 19. Op 6 februari 1569 werd haar man 
Pieter Geeraerts omwille van zijn geloof op de brandstapel van St.-Pieters 
te Gent terechtgesteld. Ook zij zou Landegem of Merendree nooit meer 
terugzien. In november 1573 nam ze deel aan een doperse predikatie in 
de blauwe hand in Gent en werd op de achttiende van dezelfde maand 
gearresteerd en opgesloten in de kerkers van het Gravensteen. Meer dan 
twee jaar bracht zij er door in de meest afschuwelijke levensomstandig
heden en werd uiteindelijk op 19 juli 1576 op het schavot binnen het 
Gravensteen onthoofd. 
Tussen 1559 en 1562 werden zeventien dopers uit Merendree en omge
ving gearresteerd en/of geëxecuteerd. 

HET WONDERJAAR 1566 EN DE BEELDENSTORM 

Tijdens de Beeldenstorm van 1566 was het calvinisme in het hele 
land volop in opmars. De Mennonieten, die principieel elk geweld afwezen, 
hielden zich ver van elke gewelddaad en namen niet deel aan de 
Beeldenstorm. 
In Hansbeke, Nevele en Landegem, drie parochies uit het Land van 
Nevele die van oudsher kerkelijk bediend werden door monniken van de 
Norbertijnenabdij van Drongen20, waren er tegen Allerheiligen van 1578 
calvinistische kerkraden geïnstalleerd, maar in Merendree wist het calvi
nisme geen voet in huis te krijgen. 

Willem de Pau uit Merendree trad nu sterk op de voorgrond. Hij 
vestigde zich in Gent op het Nieuwland en verschafte onderdak aan 
geloofsgenoten. Hij werd in de nacht van 16 op 17 juli 1567 gearresteerd, 
maar kon het vege lijf redden21 . 

Tijdens een grootscheepse razzia in heel Vlaanderen in de nacht 
van 2 op 3 maart 1568 werden in de streek rond Merendree de namen 
opgetekend van achtentwintig gevluchte ketters; veertien onder hen 
woonden in Merendree: Jan de Smit en echtgenote, Jan Vaets, Martin 
Liebaert en echtgenote, Arent Steyaert en echtgenote, Johanna 
Speeckaert, Catharina van Hulle, Janneken van Hulle, Johan en Olivier 
van Lovendeghem, Filips van Vlaenderen en echtgenote. Van deze veer
tien bannelingen uit Merendree weten we zeker dat zij dopers waren. 
Onder de gevluchte ketters uit de andere gemeenten kunnen er zich ook 
calvinisten bevonden hebben. Van de zes bannelingen uit Hansbeke was 
Niklaas Mabilis een calvinist; van Willem Snouk weten we enkel dat hij 
koster van Hansbeke was; over de godsdienstige overtuiging van Pieter 
van der Donckt, Joos de Scrivere, Martin en Michiel van der Vinct zijn we 
niet geïnformeerd. Ook van de twee Landegemnaren kennen we enkel de 
naam: Jenijn Callant en Adriaan Cockuut22. 
Dankzij zijn relaties slaagde Maurits van Oaeie, schepen van Bellem en 
die zelf de leidende functie van bisschop van de wederdopers bekleedde, 
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erin een predikant uit Friesland te laten overkomen om in Vlaanderen 
een rondreis te maken23 . Maar met de arrestatie en de terechtstelling van 
Willem van Daele op 25 juni 1573 werd er voorlopig een eind gemaakt 
aan de doperse propaganda. 
Maar het doperdom hield in stilte stand ... 

HET DOPERDOM NA DE SCHEIDING DER NEDERLANDEN (1585 TOT CA. 1650) 

:"-Ja de val van Antwerpen in 1585 voltrok zich de scheiding der 
Nederlanden. Veel Vlamingen vluchtten nu naar het Noorden. Naast de 
hervormden vestigden zich ook doopsgezinden in Den Biezen. 
Aardenburg en Biervliet. In 1607 treffen we ze voor het eerst in 
Aardenburg aan en hun voorganger was Jacques Van Maldegem. geboor
tig van Hansbeke. Merendree of Zomergem24 . 
\V-ie in onze streek bleef. moest zich. althans uiterlijk. bekennen tot het 
roomse geloof. Een deel van de schijnkatholieken bleef op een gelegen
heid wachten om tot hun vroegere belijdenis te kunnen terugkeren. 

TWAALFJARIG BESTAND 

Bij de inname van Gent op 17 september 158425 was de toestand 
in de kasseirij van de Oudburg zeer ernstig. De inwoners van de paro
chies werden gefouilleerd en gebrandschat door heen en weer trekkende 
legers. geallieerde en vijandelijke. Vele inwoners moeten hun huis en hof 
en land verlaten. 
Vrijbuiters. dit zijn verlopen soldaten. ook bos- en watergeuzen genoemd. 
vielen vanuit hun basis in Staats gebied onze streken binnen. De 
gemeenten Zomergem. Lovendegem en Waarschoot vragen reeds op 1 1 
december 1584 verdedigingsmiddelen aan de Oudburg tegen de uitspat
tingen van de rebellen uit Sluis. Terneuzen en Axel. Vergeten we echter 
niet dat de Inwoners ook lastig gevallen werden door zogenoemde 
bevriende, dit zijn dus Spaanse, bezettingstroepen. 
Om een eind te maken aan deze uiterst onzekere toestand, werd op 9 
april 1609 het Twaa11Jarig Bestand gesloten tussen Spanje en de Staten 
der Verenigde Nederlanden. Het betekent niet alleen een tijdelijke onder
breking van de gevechten, maar ook de eerste erkenning van Nederland 
als onafhankelijke mogendheid. 
Vanaf 1606 begonnen er voorzichtige onderhandelingen tussen de land
voogd van de Zuidelijke Nederlanden, aartshertog Albrecht van 
Oostenrijk. en vertegenwoordigers van de Republiek der Nederlanden. 
Laatstgenoemdcn gavcn aan alleen bereid te zijn te onderhandelen als 
hun Sf.JeVcrelnlleit erkend i',OU worden, een els waarmee Albrecht uitein
deliJk akkoord ging. Op 12 april 1607 werd er een staakt-het-vuren a(ge
kondlgd lW;f;cn dc [kpubllek en de Zuldel1.1ke Nederlanden. 
Vervolgent; begonnen de onderhandel1ngen die llltelndel1.lk zouden lelden 
tot het Twaal~arlg B(~t;land. De nood voor de Spaanse koning Fllips 111 om 
de oorlog lL~ beëindigen was hoog, want In november 1607 kon hiJ de sol
diJ van ziJn t;(Jldatt~n nkt langer t>C'talcn. PaH op 2H maart 1609 kwamen 
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Nederland en Spanje alsnog tot een akkoord. Op 9 april zetten de dele
gaties van beide landen hun handtekening onder de overeenkomst en 
werd het Twaalfjarig Bestand officieel van kracht26. 

Van dit bestand maakten de afgescheurd en uit Noord-Nederland gebruik 
om hun broeders in Zuidelijke Nederlanden terug op te zoeken en er pro
paganda voor hun geloof te voeren. 

PREDIKATIES IN 1609 IN LOVENDEGEM, MERENDREE, SLEIDINGE 
EN OMGEVING 

De predikatie van 10-11 oktober 1609 werd o.m. volgens Adriaen 
Waelput gehouden op de hoeve van Jan Clays, op de wijk Lo in 
Lovendegem. Deze wijk paalt ten zuiden aan Merendree en ligt inderdaad 
" ten uutcante van Merendree". 
Jan Clays verklaart dat ongeveer een maand eerder op diezelfde plaats in 
Lovendegem (dus rond 10 september 1609 en op zijn hoeve!), nog een 
predikatie heeft plaats gevonden. 

Dit schilderij " Bijeenkomst van de anabaptisten" (ca. 1580) wordt toeg 
aan iemand uit de omgeving van Gillis Mosta rt (1534-1598). 
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l\\'et" of drie dagen voor de preek van 1 0 oktober 1609. dus op 7 of 8 okto
ber. was Salomon Clays aanwezig op een preek "ontrent ghescheet vander 
prochie pan sleynghe". Predikant was Roeland van Hazenbeerch. oud 
omtrent 36 jaar. ~onlanc.."( minister geworden vande herdopers Religie". En 
er had nog een predikatie plaats gevonden in Lovendegem "omtrent baeJ
messe lestleden" (d.i. 1 oktober 1609) door ene Pieter Coole ofte Coolkens. 
waarschijnlijk geboren in Gent en waarschijnlijk gekomen van Haarlem. 
Franchoys Standaert was voor "den ougst laetsleden" uit nieuwsgierig
heid naar een vergadering geweest waar een onbekend persoon gepredikt 
heeft. Ook Francijnken de Boots was "omtrent den ougst laetstleden" naar 
een predikatie geweest in Lovendegem: Salomon Clays had haar gezegd 
dat Roelandt van Hazenberghe daar zou aanwezig zijn. 
Salomon Clays zegt dat Jan Dooms nog eens gepredikt heeft voor de 
"voorleden Oust in eenen bosch upde prochie van Merendree". 
Een andere predikatie werd gehouden door Adriaen Lanckzweert uit 
Drongen "omtrent den oust up tquartier van sleynghe". 
En Sara van Wassenhove is op tweede Sinksendag (d.i. maandag 8 juni 
1609) samen met haar man naar een andere predikatie geweest op de 
wijk Oostvelde ook in Lovendegem. 
Daniel van Wassenhove is samen met zijn echtgenote op de laatste sink
sendag (d.i. zondag 7 juni 1609) van Zeeland gekomen naar Lovendegem 
-ten huuse van Janneken. de weduwe van Jacques van Maldeghem". zijn 
schoonmoeder. Zij had hem laten weten dat men "ten uutcante vande pro
chie van meerrendre predicken zoude". 
De preek vond 's nachts plaats en de predikant was "Adriaen 
Lanclczweert wonende ende ghecommen" van Amsterdam. 

In de loop van 1609 vonden volgende hagenpreken in Lovendegem 
en omgeving plaats: op 8 juni in de wijk Oostvelde in Lovendegem: in 
augustus in Sleidinge: nog in augustus in een bos in Merendree: in 
augustus in Lovendegem; op 1 0 september 1609 op de hoeve van Jan 
Clays in Lovendegem: op 1 oktober in Lovendegem; op 7 of 8 oktober 
1609 op de grens van Lovendegem en Sleidinge en op 10 oktober 1609 op 
de grens van Lovendegem en Merendree. 

PREDIKANTEN IN 1609 

.JAN DOOMS 

.Jan Doom(s) was een bekend 17de-eeuwse predikant bij de Vereenigde 
Vlaemsche end lloogdulL-;che IJoopsgezinden te Haarlem. Zijn grootvader 
was WHlem van Leuvene. anabaptist en martelaar die op 17 februari 
1553 op de Vrijdawnarkt te Gent levend verbrand werd27. Volgens de 
~etutgcn Ewcyn Hoets •. Jan Clays. Salomon Clays. Cornelis Arents en 
Laurens Clays preekte hl.! op de biJeenkomst van 10 oktober 1609 in 
L(Jvcndc~em en was ()n~eveer 3H Jaar oud. Ilferover ondervraagd. zegt 
Salomon Clays dal .Jan Dooms no~ eens gepredikt heeft voor de "voode
dLm Ow;t til eerum bosch updl' prochle van Merendree". 
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ROELAND VAN HAzENBERGHE 

Roeland van Hazenberghe is omstreeks 1574 geboren en woonde 
aanvankelijk in Merendree. Hij was parmentier (kleermaker) van beroep. 
Hij vertrok naar Middelburg (Zeeland), waar hij kort voor 7 oktober 1609 
tot doopsgezind leraar beroepen werd. 
Reeds in 1603 onderwees hij in Merendree Salomon Clays in de leer. Nog 
datzelfde jaar werd hij beroepen tot minister der doopsgezinde gemeente 
Vlissingen28. 

1\vee of drie dagen voor de preek van 10 oktober 1609, dus op 7 of 8 okto
ber 1609, was Salomon Clays aanwezig op een preek "ontrent ghescheet 
vander prochie van sleynghe" en de predikant was toen Roeland van 
Hazenbeerch, oud omtrent 35 à 36 jaar. 

ADRlAAN LANCKZWEERT 

Adriaan Lanckzweert, zoon van Gheerolf, werd geboren in Drongen 
ca. 1555. In de volksmond werd hij Curtmes geheten. Zijn moeder die, 
weduwe was, bewoonde een hofstedeke van 36 roeden in Drongen. Gillis, 
zijn broer, was een voornaam Drongens pachter van een hofstede van 
ruim 30 bunder groot. Hij was ook de pachter van een tiende van 6~ x 
sch. gr. per jaar aan de prelaat van Drongen29. 

PIETER COOLE 

Omstreeks 1 oktober 1609 hield ene Pieter Coole ofte Coolkens, 
waarschijnlijk geboren in Gent en waarschijnlijk gekomen van Haarlem, 
een predikatie in Lovendegem. 

MATTHYS COEN 

In de parochie Lovendegem deed de maere dat Matthys Coen "ver
maert was te wesen een leerare vande wederdoopsche secte". Als de 
pastoor hem aanwrijft dat hij leerare is, antwoordt Coen dat hij zichzelf 
niet als leraar beschouwt. 

DE RAZZlA VAN 1609 IN LOVENDEGEM 

Na het sluiten van het 1\vaalfJarig Bestand bezochten afgescheur
de broeders uit het Noorden hun geloofsgenoten in de Zuidelijke 
Nederlanden en voerden er propaganda voor hun leer. 
In een schrijven van 25 mei 1609 wezen de aartshertogen Albrecht en 
Isabella erop dat voorzichtigheid geboden was tegenover diegenen die uit 
de Verenigde Provinciën naar het Zuiden afzakten. Al op 29 oktober lie
ten de Raadslieden aan de aartshertogen weten dat anabaptisten-predi
kanten uit Haarlem enkele keren gepredikt hadden in Lovendegem. 
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Dit was het signaal om tussen 16 november 1609 en 15 januari 
1611 verscheidene inwoners van Lovendegem en aanpalende parochies 
door het gerecht te laten oppakken en hen aan een verhoor te onderwer
pen. De aanklacht luidt voor elk van hen dat hij of zij. tegen een bepaling 
\-an het l\vaalt)arig Bestand in. deel had genomen aan een doperse pre
dikatie in Lovendegem of omgeving. d.i. op het grondgebied van de 
Zuidelijke Nederlanden. Elk verhoor verliep volgens een vastgelegde vra
genlijst en van elk verhoor werd een proces-verbaal opgesteld. 

PROCESSEN-VERBAAL VA.""; DE RAAD VAN VLAANDEREN 

Aline Sax30 \\ijst erop dat. als we een proces-verbaal willen gebrui
ken als historische bron. we ons van twee dingen bewust moeten zijn: de 
processen-verbaal lezen als een monoloog van de ondervraagde. maar 
zijn dat geenszins. De \Tagen die werden gesteld. werden weggelaten in 
de tekst. Bovendien be\indt de ondervraagde zich steeds in een onderge
schikte positie tegenover de ondervragende. wat zijn antwoorden kan 
beïnvloeden. 

GEARRESTEERDEN. VERDACHTEN EN GETUIGEN 

.Jehanneken Moen.s3 1 

Jehanneken Moens. dochter van Marten en weduwe van Jan 
Bauwens. woonde in Lovendegem. was ongeveer 50 jaar en zat opgeslo
ten in de cipraige52 van het Gravensteen in Gent. toen ze daar op 16 
november 1609 door raadsheer Braban t werd verhoord. Zij weigert de eed 
af te leMen Mzegghende zulcx naer haer verslanl by Godls woordt verba· 
den le zyne". 
Een Mzekeren mans persoon commende van de Stadl van Ghendl" stond 
een uur voor de predikatie op straat voor het hof van Jan Clays en heeft 
haar uitgenodigd naar die bijeenkomst. De rechters dringen aan en wil
len de naam van die persoon kennen. Jehanneken gaat door de knieën 
en noemt ene Lieven die woont In Merendree. De preek vond plaats op de 
grens Lovendegem-Merendree In de nacht van zaterdag 10 oktober op 
7..ondag 11 oktober 1609 en duurde een tweetal uur. maar omdat ze op 
die plek de torenklok niet kon horen. weet ze niet precies hoe lang de 
preek heeft ~eduurd. Oe predikant kent zij niet. want door de duisternis 
heeft 7..e hem niet goed ~ezlen: ze weet niet of hij jong of oud was. maar 
... ondanks de duisternis had ze wel gemerkt dat hij kort gekleed was als 
een ~ewone man en een klein baardje had ... IIiJ vertelde dat hiJ uit 
Holland kwam, zonder te !'..eggen uit welke stad. ZIJ weet niet of hiJ de leer 
van Calulnus (Calvijn), Marllnus (Martin Luthcr) o.fle Wederdoopers ver
kondigde en zij heeft geen enkel punt van de verrnanlnghe onthouden. 
Volg(~ns haar waren er toch wel honderd personen aanwezl~, maar door 
de duisternis heeft ze nkmand herkend en ze heeft met niemand gcspro
kt~n om in gt.~al ze hierover !'.ou ondervraagd worden, ze niemand zou 
m(J(~t(~n t)(~schuJdlgen. ZIJ i8 nooit naar e(~n andere preek ~eweest en weet 
(J(Jk niet of er voor of na de preek werd ~edo()pt. 
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Jehanneken Moens is ongeletterd en kan haar verklaring niet 
ondertekenen. 

Op 5 december 1609 - Jehanneken is dan nog steeds opgesloten
komt de uitspraak. Haar worden volgende vergrijpen ten laste gelegd: zij 
heeft op 10 oktober 1609 een doperse predikatie bijgewoond; zij was vroe
ger bij andere gelijkaardige predikaties geweest en zij heeft verklaard ket
ters te willen blijven, ondanks alle vermaningen om haar daarvan af te 
brengen. Zij wordt veroordeeld tot een boete van 100 gulden en wordt 
verbannen uit de stad Gent en uit de Zuidelijke Nederlanden. Zij moet 
de proceskosten betalen en als ze ooit terugkeert, staat haar de galg te 
wachten33. 

Eweyn Roets34 

Eweyn Roets, zoon van Gillis, getrouwd, 47 jaar, woont in 
Lovendegem, is wever van beroep en was op 16 november, de dag van zijn 
ondervraging, opgesloten in de cipierage van het Gravensteen. 

Hij weigert de eed af te leggen en bekent dat hij ongeveer zes weken 
geleden naar een preek is geweest "thenden van zeker stuck landts ligg
hende up Lovendeghem ontrent tghescheet vande prochie van meerendre". 
Op die preek was hij uitgenodigd door "eenen Lieven Willems Jonc ghe
selle woenende up meerendre met zyne moede re ghenaemt Vyntken wedu
we van Lieven Willems". Aangezien het op het ogenblik van de predikatie 
zeer donker was, kon hij de predikant niet zien en weet hij niet of hij jong 
of oud was. Wel heeft hij vernomen dat het Jan Dooms was uit Haarlem 
(Holland). Volgens hem preekte hij de doperse leer, maar zelf heeft hij 
niets ervan onthouden. Er waren wel honderd personen aanwezig. Op die 
plaats is er naar zijn weten maar een keer gepreekt geweest en voor noch 
na de preek werd er gedoopt. Hij zelf heeft hier te Lande (in de Zuidelijke 
Nederlanden) nooit een dergelijke preek gehoord. Deze zomer heeft hij wel 
een preek bijgewoond op een zolder in Middelburg (Zeeland). Op het eind 
van het verhoor laat hij zich ontvallen dat zijn vrouw ook naar de preek 
in Lovendegem is geweest. 

De rechters tillen niet zwaar aan het vergrijp van Eweyn Roets, 
zeker niet nadat hij verklaart "Jnt catholicq apostolicq ende roomsch ghe
loove te begheeren leven ende sterven". Als straf moet hij tegen Kerstmis 
een zak rogge schenken aan de armen van Lovendegem35. 

Jan Clays36 

De 54-jarige Jan Clays zat op 16 november 1609, de dag van het 
verhoor, opgesloten in de gevangenis van het Gravensteen te Gent. 

Ondervraagd over de preek in Lovendegem, heeft hij horen zeggen 
"datmen ontrent tghescheet vander prochie van Lovendeghem ende mee
rendre ghepredict hadde (. .. ) gheleden ontrent een maendt ofte zesse 
weken". Hij "ontkent expresselyk ter zelve predicatie gheweest thebben en 
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beweert door nyemandt vermaent gheweest te zyne". Hij heeft zelfs maar 
enkele dagen later vernomen dat men daar gepredikt had. Hij weet niet 
wie de predikant was. van waar hij kwam. welke leer hij verkondigde en 
wat er verder gebeurd is. 

Er wordt blijkbaar weinig geloof gehecht aan de verklaring van Jan 
Clays. misschien omdat Mayken Dobbelaere en Geleynken Waelput had
den verklapt dat ze zijn zoon Salomon en zijn dochter Susanneken wèl op 
de preek hadden gezien. 

Op 20 november 1609 wordt hij een tweede keer ondervraagd. De 
procureur houdt hem voor dat hij wel aanwezig was op de preek een 
zestal weken geleden. Waarom Clays naar die preek is gegaan. kleedt hij 
als volgt in: 's avond had hij gehoord "datier wat was scheylende op de 
prochie niet wetende wat dat was". Nadat hij een uur of twee had gerust. 
is hij opgestaan en "ziende naer Salomon zynen zone ende Suzanne zyne 
dochlere ende die nyet thuys vindende" is hij uit zijn huis gegaan en hoor
de hij "den galme van yemande die luyd sprekende was". Die preek moet 
toch in de dichte omgeving van Clays' huis zijn gehouden. anders kon 
Clays die stem niet gehoord hebben. Andere getuigen beweren zelfs dat 
de preek plaats vond op de hoeve van Jan Clays. Hij is er naar toe getrok
ken en toen hij dichterbij kwam hoorde hij iemand preken. Hij heeft zich 
verborgen zonder onder het volk te komen en wegens de duisternis en de 
afstand heeft hij niemand van de aanwezigen herkend. Wel hoorde hij de 
stem van Jacques van Maldeghem uit Landegem en van Jehanneken 
Moens uit Lovendegem. Ook zijn kinderen Salomon en Suzanneken 
waren daar. Zijn echtgenote is daar ook geweest. maar niet in zijn gezel
schap en hij weet ook niet hoe zij daar geraakt is ... Zelf weet hij niet welke 
leer de predikant verkondigde. Wel heeft hij uit de preek onthouden dat 
de predikant tijdens een ander sermoen wel vijfduizend mensen bekeerd 
had die zich allemaal hadden laten dopen. Hij heeft horen zeMen dat de 
predikant een zeker Jan Doom was. Hij brengt ook aan het licht dat men 
op de"zelfde plaats in Lovendegem ongeveer een maand eerder nog eens 's 
nachts gepreekt heeft. Hij is er naartoe geweest met zijn vrouw. maar kan 
zich voor de rest niet veel herinneren. Daar heeft hij toen Janneken 
Moens, Eweyn Roets en Frans de Cuyper met zijn vrouw gezien. Meer 
personen kan hij zich niet herinneren. omdat hij zich toen ook verborgen 
heeft opgesteld. Hij was al een jaar geleden gewaar geworden dat zijn 
7.oon en zijn dochter, tot zijn woot verdriet. doopsgezind waren. Hij heeft 
alles gedaan om ze eruit te halen, heeft erom gehuild maar durfde hen 
niet te dwingen uit vrees dat ze hem zouden ontlopen. Hijzelf is nooit aan
hanger g<:."Weest van een vreemde of nieuwe ghesinthe. Is altijd katholiek 
gebleven, is geregeld naar de kerk geweest en heeft de "heiige sacramen
u..~ ontvangen ghelyck een christen catholyc mensche schuldich es te 
doen" en hij wil met de gratie Gods in dezelfde religie blijven. 

In zijn getuigenis Is de Lovendegemse pastoor Adolph vanden Keere 
vrij pOfslUcf over Jan Clays die hiJ herhaaldelijk ondervraagd heeft over 
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zijn geloof, waarop Clays steeds antwoordde dat" hy Caholycq was ende 
veel vande paesschen hielt". Toch meent de pastoor dat Jan Clays altijd 
"favoriseerde ende vooren stont de religie van zyne kinderen die weer
doops zyn". 

Het mag verbazen dat de getuigenis van Adriaen Waelput, dat de 
bijeenkomt in Lovendegem plaats vond ten huize van Jan Clays en de 
verklaring van Jehanneken Moens dat ze een uur voor de preek was uit
genodigd door ene Lieven uit Merendree, die stond bij het hof van Jan 
Clays, in het vonnis niet zo zwaar woog37 . Ook het feit dat hij zijn doch
ter en zoon die beiden herdoopt waren, in zijn huis had toegelaten, werd 
hem niet al te zwaar aangerekend. Misschien heeft zijn verklaring "van 
catholick te zyne ende Jnden helighen catholicque apostolicque Roomsche 
gheloeve te begheeren leven ende sterven" hem van een zware straf gered: 
hij moet een boete betalen van 32 carolusgulden. 

Salomon Clays38 
Salomon Clays39, zoon van Jan Pietersone, is ongeveer 20 jaar 

oud. 

Hij weigert de eed af te leggen en zegt dit verboden te zyne volgens 
mattheulx V40 . 

Hij bekent een maand of zes weken geleden naar een predikatie te 
zijn geweest omtrent het gescheet van Lovendegem en Merendree. De ver
gadering begon en eindigde in de nacht van zaterdag op zondag. De 
avond voordien werd hij uitgenodigd door Roelandt van Hazenberge, 
wonende in Vlissingen "voor de Leeraere over gekomen zynde ende met
ten zelven tsamen overgetrocken zynde". Roeland was dus speciaal voor 
de leraar uit Vlissingen naar Lovendegem gereisd en was samen met hem 
gekomen. De predikant voor wie Roeland Van Hazenberhge speciaal naar 
Lovendegem kwam, is Jan Doom(s) uit Haarlem, ongeveer 38 jaar oud. 
De verkondigde leer in Lovendegem "diemen zeyde te wesen de weeder
doopsche" heeft Salomon Clays een jaar geleden (in eennen Jaer her
waarts) gehoord in een huis in Zeeland. Hij bekent verder in die tijd "Jn 
zee landt Jnde stadt van middelburch aldaer erdoopt geweest te zyne 
boven op eennen solder twee solders hooghe en dat daar veel volk was 
draghende de zelve Religie". Hij gelooft dat "niemant en behoordt ghedoopt 
te zyne of hy en waere gekomen tot zynen vullen verstandt ende geloojve". 
Ook gelooft hij "datmen gheenen Eedt en behoort te doe ne tzeifs niet voor 
Justicien".Wanneer het hof hem hierover ondervraagt, zegt hij "te houden 
de erdoopsche religie voor de beste ende daerjnne te willen bl!:lfven zyn 
Leven lanck". Ongeveer zes jaar geleden, dus omstreeks 1603, werd hij 
voor het eerst in de leer onderwezen door "Roelandt van Hazebeerch par
mentier4 1 van zynen stylle" die toen in Merendree woonde. Salomon heeft 
zelf volgende personen uitgenodigd op de preek van 1 0 oktober 1609: 
Pieters Slock, pachter (Lovendegem); Janneken Moens, weduwe van Jan 
Bauwens (gevangen in het Gravensteen); Janneken. de weduwe van 
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Jacques \'ande Kerckhove (Lovendegem); Baudewijn de Cuyper en zijn 
zuster Martynken de Cuyper. getrouwd met Adriaen de Dobbelaere van 
Drongen maar wonende in Lovendegem. Salomon heeft Pieter Slock 
opdracht gegeven om nog anderen uit te nodigen. 

In latere getuigenissen komt aan het licht dat hij ook nog volgende 
personen heeft uitgenodigd en zelfs heeft aangemaand om naar de preek 
te komen: Sara van Wassenhove. dochter van Geraert en echtgenote van 
Pieter Slock: Matthvs Coen. zoon van Matthys: Francijnken de Boots 
(Baets). dochter van-Joris en echtgenote van Frans Standaert; Adriaen de 
Dobbelaere. zoon van Adriaen. Op de vergadering waren ongeveer 75 per
sonen aanwezig en aangezien het claer maenschyn42 was heeft hij vol
gende personen herkend: Slock en Janneken. de weduwe van Jacques 
vanden Kerckhove. Wie hij niet gezien heeft zijn: Philips de Meyere. 
Baudewyn de Cuypere en zijn zuster Martynken. de weduwe van Adriaen 
Botseliers. Franchoys de Cuypere en Jan Steyaert. Waren er ook nog: 
Janneken Moens. de weduwe van Jan Bauwens en Lieven Willems. 

Uit de verklaringen van Salomon Clays leren we dat er in 
Lovendegem in 1609 nog andere doperse bijeenkomsten zijn geweest. 
Twee of drie dagen voor de preek van 10 oktober 1609. dus op 7 of 8 okto
ber 1609. was Salomon Clays aanwezig op een preek "ontrent ghescheet 
vander prochie van sleynghe". Predikant was Roeland van Hazenbeerch 
oud omtrent 35 à 36 jaar. "onlancx minister geworden vande herdopers 
Religie". Clays was op die bijeenkomst door van Hazenberghe uitgenodigd 
met een briejken. Op die vergadering heeft Salomon Clays volgende per
sonen herkend: ,Janneken Moens, Janneken vande Kerckhove. Pieter 
Slock. Lieven Willems en Susanna rClays). ongehuwde zuster van 
Salomon. Volgens Salomon was zijn zuster herdoopt in Zeeland. maar hij 
heeft dat 7..elf niet ge-Lien. Waren ook nog aanwezig: Marten van Houcke. 
wonende in Lovendegem. samen met zijn vader Barthelemeux. Hierover 
verder ondervraagd. zegt Salomon Clays dat Jan Dooms nog eens gepre
dikt heeft voor de .. voorleden Ow,l in eencn bosch upde prachie van 
Merendree. En daar heeft hij gezien alle de persoonen hcm vooren ghcrw.
empt". EA:~n andere predikatie werd gehouden door Adrlaen Lanckzweer 
uit Drongen "omtrent den oust up /quartier van sleynghe". En er had nog 
een predikatie plaats gevonden in Lovendegem "omtrent b(1(:finesse lest
leden" (d.i. 1 oktober 1609) door ene Pie[cr Coole oJte Coolkcns. waar
SChiJnlijk geboren in Gent en waarschijnlijk gekomen van Ilaariem. Op 
die preek4:l waren ook aanwezig .Jan Clays. de vader van Salomon. samen 
met zijn ec:htgenote; Pleter Neyt. pachter in Lovendegern; Francyntken. de 
vrouw van Frans Standaert; Lieven Lccnezone. schipper In Lovendegem; 
l..aurcms ClayK; Arc'nt BolselierK met echtgenote die wonen op een kamer 
In het huls van "Ieler Slock en Adrlaen Waelput. Alle vroeger genoemde 
Pf~rKlm(~n h(~dt ClayK daar herkend. V()I~ens Clays werd daar niet 
g(~do(Jpt. omdat nkmand van de genc)('rnde rnlTlL<;terH daartoe de macht 
had. want wk wH doptm mod "daerl(x' lJercorl'n l'Tlde hL<;scltop genlaeckt 
zyn", 
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Wanneer de rechtbank hem vraagt waarom hij vele van deze per
sonen op de predikatie(s) heeft uitgenodigd, wel wetende dat ze katholiek 
zijn, antwoordt hij dat de personen die van de eerste predikatie gehoord 
hadden, hem gevraagd hadden hen te verwittigen indien er nog een preek 
zou plaats vinden, hoewel hij goed wist dat ze niet van zijn geloof waren. 
Hij gelooft stellig dat ze maar gekomen zijn "uut curieuseheyt ende nieuw
igheyt". 

Raadsheer Brabant had blijkbaar een loslippige getuige voor zich, 
want diezelfde dag geeft Salomon Clays de namen vrij van andere aan
wezigen op de preek van 10 oktober 1609: Jacques van Maldeghem en 
zijn echtgenote, wonende in Landegem; Cornelis Arents, pachter wonen
de in Lovendegem; Geleynken Waelput, jonge dochter wonende bij haar 
zuster, de echtgenote van Lieven Leenezone, schipper in Lovendegem. 

Vonnis van 5 december 160944: omdat hij "diversche persoonen en 
simpele luyden" gepoogd te misleiden en aangespoord heeft om naar een 
preek te gaan; bij diverse andere preken geweest is in Lovendegem; heeft 
doen en laten herdopen en omdat hij wil in heresie leven en sterven, 
wordt hij veroordeeld tot een boete van 200 gulden, verbanning uit de 
Zuidelijke Nederlanden en het betalen van de gevangeniskosten. 

Philips de Meyere45 

Philips de Meyere was op 19 november 1609, de dag van zijn ver
hoor, opgesloten in het Gravensteen in Gent. Philips de Meyere, zoon van 
Joost, was ongeveer 45 jaar, landman, ongehuwd en woonde in 
Merendree. Hij weigert eed af te leggen, nog "noynt eedt ghedaen thebbe
ne ende eertyts ghelesen thebbene dat ons woordt behoert te zyne Jae Jae 
ende neen neen "46 . Hij belooft wel de waarheid te zullen zeggen. 

Ongeveer een maand geleden was hij op uitnodiging van zijn 
gehuwde broer Pieter de Meyer uit Merendree naar een vergadering 
geweest aan de kant van Merendree-Drongen. Die bijeenkomst begon en 
eindigde 's nachts. De predikant kent hij niet, hij heeft hem nooit eerder 
gezien en weet ook niet hoe oud hij was of van waar hij kwam. Hij droeg 
geen mantel en had een zwart baerdeken. Het was die nacht maensehyn. 
maar door de bomen was het daar toch donker. Hoeveel volk er was, weet 
hij niet maar hij schat het aantal toch op tien. Hij heeft daar buiten zijn 
broer Pieter de Meyere ook nog Salomon Clays Jan pro zone herkend en 
Janneken Moens, maar deze laatste heeft hij enkel herkend aan haer 
spraeke. Hij weet ook niet of er op die bijeenkomst gedoopt werd. Hij kan 
ook niet zeggen of de predikant daar de leer van Maertinus (Martin 
Luther), Calvinus (Calvijn) of Wederdoops heeft verkondigd: enkel weet hij 
"dattet als van God was ende goet dat hy zeyde ende van niemand quaet". 

Als men hem vraagt welke religie hij voor de beste houdt. zegt hij 
"nyet te weten welc de beste es noehte ooek wat Religie hy haudt". Hij 
hoopt dat er in alle "alle Religies zullen zalighen ende uitverkorenen zyn". 
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Dit lijkt een diplomatisch en toch tegelijkertijd gevaarlijk antwoord: hij 
weet niet welke godsdienst de beste is en hoopt dat men in elke gods
dienst zalig kan worden. maar voor de ondervrager was enkel het rooms
katholieke geloof zaligmakend! Verder zegt hij "alsnoch gheen religie ver
coren thebbene duerdien dat hU ziet dattter gheen Li~/de en es tusschen 
de menschen ende dal de gone die van deen religie zUn dander benyden". 
Zijn dunk over de verschillende godsdiensten is vrij laag: er is geen lief
de tussen de mensen en de verschillende godsdiensten benijden elkaar. 
Ook heeft hij ~gelezen datmen behoorde 19oet cruyt met hel quaet te laten 
up groyen totten daghe des ougst ende dat Christus zyn mayers uut zen
den zal". Door het aanhalen van bijbelteksten bewijst de Meyer dat hij de 
bijbel gelezen heeft. wat voor katholieken verboden was. 

Sedert de belegering van Gent (oktober 1583 - 17 september 1584) 
is hij maar één keer naar de kerk geweest. niet in zijn parochie te 
Merendree maar in Vinderhoute, en geen enkele keer naar de biecht of 
naar de communie. Steeds heeft hij zijn pastoor "gepayt ( ... ) hem zomstyts 
tL'at stroo hoy een hespe ende zomtyts wat ghelts ghegeven thebben om 
dalse duer de vingher zien zauden ende hem gheen zwarigheden aen 
doen". Hij kocht hem dus om. Het gerecht wil natuurlijk weten wie die 
pastoor was. In een verklaring van I december 1609 noemt de Meyere 
heer lucas pastor van merendree , d.i. Lucas Van Hauweghem47, heerjoos 
de schryuere48 , heer .Jan Pels49 . Al deze pastoors waren in 1609 reeds 
overleden en de nieuwe pastoor Adolph vanden Keere was nog maar pas 
in dienst. 
De Meyere weet niet dat er in Lovendegem een andere predikatie clan die 
van 10 oktober 1609 werd gehouden. 

Op 18 december 1609 volgt het verdikt 50. Hem wordt ten laste 
gelegd dat hij op 10 oktober 1609 de predikat ie heeft bijgewoond in 
Lovendegcm, dat hij maar een keer naar de kerk is geweest sedert cle 
reconcUali.e van Gent en dat hij "gheene zekere religie ghecooren" heeft. 
Voor dit vergrijp krijgt een boete van 100 carolusgulden51 , 

Na 1609 hebben verscheidene leden van de familie de Meyere uit 
Lovendegem (~n de omliggende dorpen de Zuidelijke Nederlanden verla
ten. Vanaf J 6;36 vinc1f~n wc volgende leden van de t~Hl1llic de Meyere terug 
als lid van de f)rxJpsgezinde Gemeente AardeTlhur,q: .Jaccques de Meyere 
(1639). Bauduyn dc Meyere (predikant van 16:3~3 tot 1651). Plcter de 
Meyere (J na6, misschien de hoger genoemde hro<:>r van Phillps). 
L1evynten Smeyers (J na6). Chatelynticn Smeycrs (16~36). GulllacIlle de 
M(1'cre (J6;~9), Grlettkn en Sannek('n Srneycrs (16~39)52. Onder de dona
kun; van d(~ [JoopsÇJeziTule Vermaning in Aardenhllrg (16~36-1655) vinden 
w(~ Boudewijn cl(: MdJer. ,Jan de Meycre en Bone GulJame, Elysabeth 
M(1'(~rs. MH(1'k(~n M(1'ers (~n A(:r:laen de Meyen·5:i . 

'['rmT lI'kl'f1 SWTlm.u'r': >4 

Tann('k(~n StancIm'rt was (1<: do('hter van Charles (~n ~ctrollwcl met 
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Franchoys de Cuypere; zij woont in Lovendegem en weet niet hoe oud zij 
is. Na enige weigering wil ze de eed afleggen de waarheid te zullen spre
ken, maar die wordt haar niet afgenomen. 

Zij is naar de preek geweest in Lovendegem op 10 oktober 1609 op 
vraag van Marten van Houcke, een jongeman uit Lovendegem, die daar 
woonde bij zijn vader Berthelmeus. Zij heeft op die vergadering enkele 
personen uit Lovendegem herkend. Zij blijft erbij dat ze katholiek is en 
tot aan het overlijden van pastoor Jan Pels, zo een drie maand geleden, 
altijd naar de kerk is geweest. Het spijt haar dat ze naar die preek is 
geweest, maar zij wist niet dat ze daarmee iets verkeerds deed ... 
Pastoor vanden Keere vindt dat Tanneken suspect is omdat haar man 
"zeer suspect es van heresye"55. Net als Mayken de Dobbelaere wordt zij 
veroordeeld tot het schenken tegen Kerstmis van een zak rogge aan de 
armen van Lovendegem56. 

Mayken de Dobbelaere57 

Mayken de Dobbelaere, dochter van Anthonius, 55 of 56 jaar, was 
de vrouw van Matthys Coen en woonde in Lovendegem. 

Zij is samen met haar man naar de preek geweest van 10 oktober 
1609. Zij weet ook niet wie haar man heeft uitgenodigd. Zij noemt enke
le namen van aanwezigen. Zij verklaart dat ze altijd als een goed katho
liek heeft geleefd, maar door de ziekte van pastoor Pels heeft ze dit jaar 
haar Pasen niet kunnen houden. 

Adolph vanden Keere verklaart in zijn getuigenis dat Mayken de 
Dobbelaere heretycque (ketters) is, dat zij nooit naar de kerk gaat en haar 
Pasen niet heeft gehouden. Haar man Matthys Coen is erg verdacht van 
een leerare te wesen58 . Mayken de Dobbelaere wordt veroordeeld tot het 
schenken tegen Kerstmis van een zak rogge aan de armen van 
Lovendegem 59. 

Geleynken Waelput60 

Geleynken Waelput, dochter van Adriaen, was 18 jaar en woonde 
bij haar zwager Lieven Leenezone in Lovendegem. Op 16 november 1609, 
de dag van haar verhoor, zat ze opgesloten in de gevangenis van het 
Gravensteen in Gent. 

Op uitnodiging van Marten van Houcke, jongeman uit Lovendegem. 
was ze een zestal weken geleden, enkel uit nieuwsgierigheid, naar een 
preek geweest in Lovendegem. Over de predikant noch de leer kan ze iets 
meer zeggen. Zij is katholiek, net als haar vader en moeder die ook in 
Lovendegem wonen. Zij gaat geregeld naar de kerk en de mis, gaat elk 
jaar biechten bij haar pastoor, uitgenomen op Pasen 1609 aangezien 
pastoor Jan Pels toen ziek was. 
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De nieuwe pastoor Adolph vanden Keere beschouwt haar en haar 
ouders als goede katholieken61 . Naast de gebruikelijke verplichtingen, 
komt ze ervan af zonder straf. maar als ze nog eens hetzelfde doet, zal ze 
verbannen worden uit V1aanderen62 . 

Blijkbaar houdt de procureur haar toch in het oog en op 15 janu
ari 1611 63 verschijnt ze nog eens voor het hof. Het is aan het licht geko
men dat zij "gaende uute vanghenisse verleet (misleid) ende vertweeJelt 
(verleid) wiert" door Salomon Claeys. die op dat ogenblik ook uit de 
gevangenis was ontslagen. Op zijn aanstoken is ze naar Zeeland vertrok
ken en is daar drie maanden gebleven. Daar heeft ze ook de preken van 
de \vederdopers bijgewoond. maar ze heeft zich niet laten dopen, hoewel 
haar dat verscheidene keren werd gevraagd. Ze zegt dat het haar spijt en 
dat ze van plan is met de hulp van God te leven als een goed katholiek. 
Ze \\il zich laten onderrichten en onderwijzen door haar pastoor. 

Cornelis Arent,s64 
Cornelis Arents. zoon van Marten. was omtrent 46 jaar. landtsman 

van zynen style. woonde in Lovendegem en was schepen van deze 
gemeente. 

Hij bekent dat hij op de predikatie in Lovendegem ten uutcante naer 
Meerendre aanwezig was. Een uur voor het begin van de preek had 
Salomon Clays hem uitgenodigd en gezegd "daLler eenen nieuwen Leerare 
uW hoUant ghecommen was" en vroeg hem of hij hem wilde horen. Hij is 
er enkel uit curieushyt naar toe gegaan en is nooit eerder naar een der
gelijke preek geweest omdat hij "zyn leven la nc catholyquelyck gheweest" 
was en hij beklemtoont dat over zijn vroeger leven "zynen pastor ghe
nouch zoude connen ghetyuughen". HIJ heeft horen zeMen dat men de 
predikant Jan Doom noemde, die uit Holland kwam, en van anderen had 
hij be~epen dat hij de "leeringhe van de wederdoopers" verkondigde. Hij 
noemt enkele personen die hij op de bijeenkomst heeft herkend en denkt 
dat er wel honderd aanwezigen waren. Hij zou er wel meer herkend heb
ben. maar hij had zich bedekt opgesteld. Volgens hem werd er voor of na 
de predikatie niet gedoopt en werd er geen andere gelijkaardige bijeen
komst gehouden. 

Ook pastoor Adolph vanden Keerc getuigt dat Cornells Arents een 
katholiek man 1865. Op 24 november wordt Arents veroordeeld tot een 
boete van 32 carolusgulden66. 

Adrtaen de lJobbelare67 

Adrtaen de Dobbelare, zoon van Adrlaen, 26 Jaar, was landman In 
L(Jvend(~gem. 

HIJ bekent dat hij een 7.estal weken eerder naar een predikatie is 
gl.'Wcc8t In Lovendegem, lang/; de kant van Merendree. Salomon Clays 
had h(~m lalen wNen dat er een prec'k was, zonder te ze~cn welke leer 
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men daar zo verklaren. Iemand uit Holland heeft er gepreekt, maar hij 
weet niet welke leer hij verkondigde aangezien hij nooit eerder naar zo'n 
preek is geweest en omdat hij ook altijd als een goed katholiek heeft 
geleefd. Daarvan kunnen de pastoors van Drongen, Vosselare en 
Lovendegem getuigen, waar hij achtereenvolgens heeft gewoond. Het spijt 
hem dat hij naar die preek is geweest en hij vraagt vergiffenis. Hij noemt 
de namen van enkele personen die hij herkend heeft, maar door de 
duisternis en omdat hij nog maar twee jaar in Lovendegem woont, kent 
hij daar niet veel mensen ... 
Hij heeft ook horen zeggen dat er voor die predikatie van 10 oktober nog 
een andere preek heeft plaats gevonden in Lovendegem. 

Pastoor vanden Keere getuigt dat Adriaen de Dobbelare van katho
lieke ouders is, maar hij denkt dat Adriaen door zijn vrouw die heretyc
que is, bedorven is. Hij was op Pasen laatsleden niet gaan biechten, 
omdat - zo zei hij aan de pastoor - hij luttel van de biechte hield68. Op 24 
november 1609 werd de Dobbelare door de rechtbank vermaand dat hij 
dit niet meer mocht doen, anders zou hij verbannen worden69 . 

Laurens Clays70 

Laurens Clays, zoon van Roelandt, was 25 jaar oud, wever van 
beroep en woonde in Lovendegem. 

Hij is zes weken geleden naar een predikatie geweest waar, naar hij 
heeft horen zeggen, Jan Dooms uit Haarlem (Holland) gepredikt heeft. 
Salomon Clays had hem "ten zelven daghe voor den noene ervan op de 
hoogte gebracht datter een man van over commen zaude die de schrijtu
re predicken zaude". Hij is er enkel uit nieuwsgierigheid naar toe gegaan: 
hij en zijn vrouw leven als goede katholieken en doen hun christelijke 
plichten. Enkel in 1609 hebben ze hun Pasen niet gehouden "duer de 
ziecte vanden pastor laetst overleden". Naast vele andere inwoners van 
Lovendegem, heeft hij op die preek zijn eigen vrouw herkend, die noch
tans niet met hem, en buiten zijn weten. ernaar toe geweest was. Wie 
haar verwittigd heeft, weet hij niet. Hij weet ook niet of er gelijkaardige 
bijeenkomsten in de parochie Lovendegem zijn geweest. 

Pastoor vanden Keere vindt dat Laurens Clays en zijn vrouw goede 
katholieken zijn en dat zij zeker misleid zijn geweest7 1. Op 24 november 
1609 werd Laurens Clays door de rechtbank vermaand dat hij niet meer 
naar een doperse bijeenkomst mocht gaan. anders zou hij verbannen 
worden72. 

Daniel van Wassenhove73 

Op de dag van zijn ondervraging, op vrijdag 27 november 1609. is 
Daniel van Wassenhove, zoon van Gheeraert. ongeveer 25 jaar oud. Hij is 
geboren by lees ken in vlaenderen. d.i. op het gehucht De Leest in 
Waarschoot74• getrouwd met de dochter van Jacques van den Kerckhove. 
is olieslager van beroep en woont in Middelburg (Zeeland). 
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Hij zegt zelf dat hij is "vande secte vande wederdooppers" en dus 
-gheen Eedt te moghen doene". Hij verklaart dat hij samen met zijn echt
genote op de laatste sinksendag (d.i. zondag 7 juni 1609) van Zeeland is 
gekomen naar Lovendegem "ten huuse van Janneken. de weduwe van 
Jacques l'anden Keerckhove". zijn schoonmoeder. Zij had hem laten 
weten dat men "ten uutcante vande prochie van meerrendre predicken 
zoude". Hij is met zijn schoonmoeder naar die predikatie geweest. De 
preek vond 's nachts plaats en de predikant was "Adriaen Lanckzweert 
wonende ende ghecommen" van Amsterdam. Deze predikant verkondigde 
de leer ,'an de wederdopers en op die bijeenkomst waren maar een 10 tot 
12 personen aanwezig. Door de duisternis heeft hij enkel zijn schoon
moeder. Salomon Clays en Eweyn Roets herkend. Hij is nooit hier te 
Lande naar een andere predikatie geweest. want hij is kort na die van 
tweede Sinksen naar Zeeland teruggekeerd en van daar teruggekomen 
zondag laatsleden (d.i. zondag 22 november 1609). 

Daneel van Wassenhove was dus toevallig in Spaans-Vlaanderen 
toen hij werd gearresteerd. Zijn zuster Sara. die op dat ogenblik ook in 
het land was. was niet aanwezig op de al genoemde predikatie. hoewel zij 
die gezindheid deelt en herdoopt is. Zijn vader en zijn moeder zijn ook van 
hetzelfde geloof en willen in dat geloof blijven. Daniel van Wassenhove 
krijgt op 5 december 1609 dezelfde straf als Salomon Clays: eeuwige ver
banning. 
In 1609 was hij lidmaat van de doopsgezinde gemeente Middelburg. over
leed er op I I mei 1644 en werd begraven volgens de doopsgezinde ritus. 

Adri.aen Waelput75 

Adriaen Waelput. zoon van Jan. was 50 jaar. kleermaker van 
beroep en woonde in Lovendegem. 

Hij was zes weken geleden naar een vergadering geweest van een 
doperse predikant uit Holland. Een man en een vrouw hoorde hij diezelf
de avond zeggen dat er omstreeks tien uur in de avond een predikatie zou 
gehouden worden bij het hof van Jan Clays prs en enkel uit nieuwsgie
ri~eid Is hij er naartoe gegaan. Nooit is hij van een ander geloof geweest 
dan van het rooms-katholieke waarin hij is opgevoed. Op die preek was 
o.m. zijn dochter Geleynken Waelput aanwezig. 
Op 7 december 1609 wordt hij veroordeeld tot het schenken van een zak 
rogge aan de armen van Lovendegem 76. 

Lieven l..eene7.one77 

Lieven Leene'/ . .one, :l"oon van Hector, was 26 Jaar en In Lovendegem 
schipper van beroep. 

Op Informatie van ziJn schoonzuster Geleynken Waelput is hij 
enkel uil nieuwsgierigheid naar een vergadering geweest waar gepredikt 
werd door (~(~n onbekend persoon. 111.1 verklaart nooit naar een andere 
preek te ziJn gL--weesl en volhardt In het rooms-katholieke geloof. 
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Op 7 december 1609 wordt hij veroordeeld tot het schenken van 
een zak rogge aan de armen van Lovendegem. 78 

Jan Botseliers79 

Zelf noemt hij zich Jan Baetsleer, zoon van Arent. Hij is 34 jaar 
oud, ongehuwd en woont bij Pieter Neyt in Lovendegem. 

Hij is een week of zes geleden naar een preek geweest, weet niet wie 
de predikant was en ook niet welke leer hij voorhield. Hij was uitgenodigd 
door Jan Clays prs en was er enkel naar toe gegaan uit nieuwsgierigheid. 
Hij wil verder als katholiek leven en sterven, niettemin wordt hij omwille 
van zijn aanwezigheid op de preek van 10 oktober 1609 veroordeeld tot 
het schenken van een zak rogge aan de armen van Lovendegem80. 

Arent KerckaertS 1 

Arent Kerckaert, zoon van Lieven, was op de dag van zijn verhoor 
op 4 december 1609, ongeveer 45 jaar en van beroep landman in 
Lovendegem. 

Een zestal weken eerder was hij naar een predikatie geweest ten 
uutcante van Lovendegem. Eerder toevallig was hij door zijn zwager 
Franchoys de Cuypere daar aanwezig, omdat die moest spreken met 
Roelandt van Hazenberhge "cleermaeker82 woenende te vlissinghen" die 
naar Lovendegem was gekomen om enkele zaken te regelen in verband 
met twee "synen (zijden) Lakens die den zelven Roelandt voor hem ver
cocht hadde". Arent had er geen acht op geslagen welke leer die leraar 
verkondigde. Hij had wel onthouden dat "hy veele zeyde van het toecom
mende schromelyck oordeel des heerenjvermanende yeghelyck afte staen 
van zonden ende heurlieden Leven te beteren". Enkel van horen zeggen 
weet hij dat de leraar "zoude geweest zyn vande Secte der wederdoopers", 
maar met die wil hij niets gemeen hebben, want hij wil "continueren in het 
Catholycq gelove daer Inne hy ghedoopt ende up ghevoet es"83. Hij hoopt 
bovendien dat hij zijn pastoor alle voldoening zal geven. Op die bijeen
komst waren een 30 à 40 personen aanwezig, maar hij heeft er maar eni
gen herkend, zoals Frans de Cuyper en diens vrouw, Bauduyn de 
Cuypere, zijn Z\vager (Franchoys de Cuypere) en Janneken Moens. 
Anderen heeft hij niet herkend omdat hij zich "ghenouch bedect hielt om 
nyet ghekent te zyne". Hij is nooit eerder naar een predikatie geweest en 
van de predikant heeft hij "eenighe boucxkens onifanghen". 

Pastoor Adolph vanden Keere84 verklaart dat Arent Kerckaert "tot 
noch toe zyne debvour (godsdienstige verplichtingen) nyet ghedaen" heeft. 
maar dat hij wel gezegd heeft "dat hy bereet es hem te laten onderwyzen". 
Een dag na de verklaring van de pastoor wordt op 12 december het von
nis geveld85. Naast de gebruikelijk verplichtingen moet Arent Kerckaert 
tegen kerstmis anden disch ende aermen van Lovendegem een zak rogge 
geven; als hij zich daaraan niet houdt, dreigt bannissement (verbanning). 
De rechters hadden hem ook opgelegd86 elke zon-en feestdag naar de mis 
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te gaan en willen op 15 januari 1600 controleren of Arent zich daaraan 
gehouden heeft. Arent Kerckaert was "den meerendeel inJaulte" (gebreke) 
gebleven. omdat het "hem soo niet te passe en quampt". Dat het hem niet 
goed uitkwam om naar de kerk te gaan. zal wellicht de reden geweest zijn 
waarom de procureur hem vraagt naar zijn religie en "oJ hy bereet is alle 
seclen ende ketterien ende naemelyck de ghone vande wederdoopers aJ te 
zweren" en in het openbaar de rooms-katholieke kerk te belijden, 
Kerckaert antwoordt echter "alsnoch noch nyet bequaem ende gheresol
veert (beslist) te zyne Eentghe belidynghe" van de rooms-katholieke gods
dienst te doen noch van "andre religie oJte secten" en zeker niet "de ghon
ne ean de wederdoopers aJ te zweren", Hoe het verder is afgelopen met 
Arent Kerckaert weten we niet. in ieder geval is in 1636 ene Lieven 
Keerchaert lid van de doopsgezinde Gemeente Aardenburg87. 

Pierer slockB8 

Op 4 december 1609 verscheen Pieter Slock voor de procureur van 
de Raad van Vlaanderen in Gent. Pieter was zoon van Marten. ongeveer 
31 jaar oud. getrouwd met Sara van Wassenhove. landman van beroep 
en woonde in Lovendegem. 

Hij was een zestal weken geleden naar een predikatie geweest in 
Lovendegem in de wijk Lo89, Hierop was hij uitgenodigd door Salomon 
Clays en hij had horen zeggen dat de predikant uit Haarlem (Holland) 
kwam. Hij heeft daar enkele personen herkend: Salomon Clays. Marten 
van Houcke. Lieven Willems en zijn eigen vrouw Sara van Wassenhove. 
Na de preek is hij "naer huys ghekeert" en de predikant heeft hem "gheen 
boucxken ghegheven" en ook heeft hij niet gezien dat hij aan "eenighe 
andre boucxkens ghegheven zoude hebben". De rechters wilden dus van 
de getuige vernemen of er aan de aanwezigen een bijbel geschonken 
werd. Slock is nooit eerder naar een predikatie geweest en is ook niet van 
die ghesin Lhe. Hij is gedoopt en opgevoed in de Catholycke religie en wil 
daar met de hulp van God in blijven, Hij is enkel naar die preek geweest 
uit nieuwsgierigheid en curieushyt. Op vraag van de rechter of hij zelf 
iemand heeft uitgenodigd voor die predikatie. antwoordt hij ontkennend 
en voegt hij eraan toe daarop "niet aenscocht gheweest te zyne by 
.Salomon Clays". 
Op 9 december 1609 wordt Pieter SJoek nog eens ondervraagd90 en weer 
wl1 de rechter weten. wie hij zelf tot die predikatie heeft uitgenodigd. 
Slock ontkent "expresselyck yemand daertoe vermaent thebbenc"; nie
mand zou trouwens mogen zeggen dat hij (Slock) iemand heeft uitgeno
digd! Oe rechters hebben zo hun twiJfel over het doopsel van Pteters 
vrouw, Sara van Wassenhove. Maar Pieter dient van antwoord: van 
Mathlcux van Wassenhove. de oom van Sara. heeft hij zelfs nog de dag 
vC)t.,r zijn ondervraging vernomen dat zij in "haereJoncheyt lhelich doopsel 
onifanglum he~ft binnen der sta.dl vaT! Ghcndt H waar ze geboren is. Naar 
zijn wetcn is zijn vrouw niet herdoopt geweest. niet alhier te lande noch 
in 7..(~dand. waar zij sedert Sinksen is gcweest. 

J:m 
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Pastoor Adolph vanden Keere91 is van mening dat Pieter een slecht 
man is. Hij heeft hem diverse keren ondervraagd over zijn geloof en vindt 
hem nogal lichtzinnig. Hij ging weliswaar geregeld naar de kerk en naar 
de goddelijke diensten, maar hij hield dit jaar zijn Pasen niet en is niet 
naar de biecht of te communie geweest. 
Net als Arent Kerckaert moet Pieter Slock als straf met Kerstmis een zak 
rogge schenken aan de dis en de armen van Lovendegem92. 

Pieter Slock overleed te Lovendegem op 21 september 1627 en kreeg in 
extremis een rooms-katholieke begrafenis. Zijn nageslacht trok naar 
Aardenburg of nog verder noordwaarts. 93 

Sara van Wassenhove94 

Sara van Wassenhove, dochter van Geeraert, getrouwd met Pieter 
Slock, was op 4 december, de dag van het verhoor ongeveer 30 jaar. 

Ongeveer zes weken voordien is ze met haar man Pieter Slock en 
op vraag van Salomon Clays 's nachts naar een predikatie geweest in 
Lovendegem op de wijk Lo. Daar heeft zij o.m. herkend: Salomon Clays, 
Marten van Houcke en Janneken Moens. De predikant kent ze niet, maar 
zij weet wel te zeggen dat hij de leer van de wederdopers predikte. Op 
vraag van het hof verklaart ze dat ze enkele weken eerder samen met 
haar man naar een andere predikatie is geweest op de wijk Oostvelde95, 
ook in Lovendegem. De predikant kende ze niet, maar hij was wel van 
dezelfde (doperse) sekte. En daar heeft ze Salomon Clays gezien en Frans 
Standaert met zijn echtgenote. Haar vader Geeraert van Wassenhove en 
haar moeder waren ook wederdopers, maar aangezien zij overleden zijn, 
weet Sara niet of zij zelf ook gedoopt is of niet. Sedert de problemen die 
haar pastoor hierover gemaakt heeft bij enkele van haar familieleden, 
heeft ze van haar oom Matheeux van Wassenhove, wonende in 
Merendree, vernomen dat zij in haar jonge jaren gedoopt zou zijn, maar 
hij kan dit niet met zekerheid bevestigen. Zij hoopt te leven en sterven in 
het katholiek geloof" ende haren pasteur dien aenghaende alles satisfac
tie (voldoening) te gheven". 

Na beëindiging van dit verhoor bedenkt Sara zich en geconfron
teerd met haar man Pieter Slock, zegt ze dat ze op die eerste vergadering 
alleen aanwezig was zonder haar man en dat die vergadering plaats vond 
op tweede sinksendag. Indien ze het zich goed kan herinneren, was de 
predikant toen de broer van Gillis Lanszweert96. Op 9 december 1609 
wordt Sara nog eens ondervraagd en bevestigt zij dat ze van haar oom 
Mathieeux van Wassenbhove uit Merendree vernomen heeft dat zij als 
kind in Gent gedoopt is. Zij ontkent dat ze zich sedertdien heeft laten 
herdopen in Zeeland, toen ze een jaar geleden daar woonde bij haar broer 
Daneel van Wassenhove. Ook ontkent ze dat ze in Zeeland predikaties 
heeft gehoord. Op 15 januari 161097 verschijnt zij andermaal voor het 
hof. Zij verklaart dat ze sedert eind 1609 naar geen enkele bijeenkomst 
van de wederdopers meer is geweest en enkel naar de kerk is geweest. 
zoals ook het merendeel van haar buren. Toch is ze vaak in gebreke 
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geble\'en. Ze is bereid het ketters- en wederdoperse geloof in het open
baar af te zweren. 

Pastoor vanden Keere98 heeft een andere mening over Sara: zij is 
herecycque en bovendien heeft zij een half jaar geleden "tharen huyse ver
gaderingen van wederdoopsche vrauwe persoonen" gehouden. Toen zij 
daarvoor door de pastoor werd berispt. heeft zij bekend en zei daarbij dat 
"zy nyec ghebeteren en conste (er niets kan aandoen) dat de luyden tlwe
re huyse quamen". In haar huis heeft de pastoor een vlaemsch testament 
gevonden. d.i. een bijbel in het Vlaams opgesteld. 
Vreemd genoeg werd Sara helemaal niet gestraft. 
Na het overlijden van haar man Pieter Slock vestigde zij zich in het doper
se Den Biezen bij Aardenburg99. 

Vynlken sRuyters lOO 

Op de dag van haar getuigenis. 10 december 1609. was Vyntken 
sRuyters 69 jaar oud. Zij was de dochter van Philips. weduwe van Lieven 
Willems en woonde in Merendree. 

Jacques van Maldeghem 101 en zijn vrouw hadden haar uitgeno
digd voor de predikatie van 10 oktober in Lovendegem. Door haar ouder
dom wist ze niet meer in welke wijk van de gemeente die preek werd 
gehouden. Wie de leraar was of welke leer hij verkondigde. kan ze niet 
zeMen. -alleenlijk gehoon hebbende den galme mets zy dooJachtich es en 
hart hoon". Zij is niet eerder naar een predikatie geweest en verklaart 
Maltyts Catholycquelyck gheleeJt thebbene en begeert daer Jnne te conti
nueren ghelyck hare mwers oock gheweest hebben". 
Op 10 december 1609 102 wordt zij veroordeeld tot het op Kerstmis geven 
van een 7..ak rogge aan de armendis van Lovendegem. 

Mauhys Coen 103 

Matthys eoen. zoon van Matthys. landman en wonende in 
Lovendegem. was ongeveer 46 Jaar toen hij op 1 1 december 1609 door de 
rechters van de Raad van Vlaanderen in het Gentse Gravensteen werd 
ondervraagd. 

Hij geeft toe dat hij W (sedert den ougst laatstleden". zonder precies 
te weten wanneer, naar een preek Is geweest In Lovendegem len Ulllccl.Tl

te van meerendre en waarvoor hij was uitgenodigd door Salomon Clays. 
IJle had hem niet ge7..cgd over welke leer het ging. Mat thys was nooit eer
der naar een preek geweest, zo beweert hij althans. Zijn rechtgelovigheid 
kan betwijfeld worden. Gt.'Vraagd of hij katholiek Is, vraagt hij zes weken 
tijd om zich hierover te beraden met zijn pastoor; een religie heeft hij Ilog 
nld gckcY/..cn. maar hij beweert dat hij zich wel W talle CatllOlyckc Ueligic 
begheen te begeveneH. I lij bekent dat hiJ twee .laar lang niet naar cic 
blc(:ht of ten IwUl[,jfum Sacrurnl'T1ti! is geweest. Op de vraag van de proC\!
n:>ur of h(~t lichaam van Christus waarachtig in het I f. Sacrament aan
we/.lg 110;, antwoordt hij wtJsdiJk dat hiJ H (selvi! T1yel wys Ie zyne ende dal 

Hl 



JAN LUYSSAERT 

hy daerJnne zaude moeten onderLVesen zyn". Het was net onder meer 
over dit geloofspunt dat de dopers afweken van de katholieken. 

Voor de Lovendegemse pastoor Adolph vanden Keere is Matthys 
eoen niet zo onschuldig als hij zich voordoet. In zijn verklaring van 11 
december 1609 noemt de pastoor104 hem een heretycq. Een viertal 
maanden eerder had de pastoor hem ondervraagd over "diveersche hoojt
poincten vande catholique religie" en eoen had "expresselyck gheseght 
daeraJnyet te ghelooven", ook ging hij niet meer naar de kerk. In de paro
chie deed de maere dat Matthys "vermaert was te wesen een leerare 
vande wederdoopsche secte". Op zekere keer was de pastoor bij eoen 
thuis en vroeg hem waarom hij niet naar de kerk ging, waarop hij ant
woordde dat hij "dies ghenen zin" had. Als de pastoor hem aanwrijft dat 
hij leerare is, antwoordt eoen dat hij zichzelf niet als leraar beschouwt en 
dat hij er ook niet kan aan doen dat zijn "ghebueren hem somtyts quamen 
besien". Deze verklaring kan erop wijzen dat er in het huis van Matthys 
eoen wel degelijk doperse bijeenkomsten werden gehouden. 

Ondanks al deze beschuldigingen, is de procureur in zijn vonnis 
van 18 december 1609 vrij mild 105: eoen moet zijn geloof in het open
baar belijden, moet vier keer in de loop van het jaar bij zijn pastoor biech
ten en moet hiervan om de drie maanden aan de procureur een attest van 
zijn pastoor voorleggen en hij krijgt een boete van 100 carolusgulden. Als 
hij zich hier niet aan houdt wordt hij verbannen. 

Pieter Gaudissabois106 

Pieter Gaudissabois, zoon van Anthonius, was op 11 december 
1609 ongeveer 34 jaar oud, wever van beroep en woonde in Lovendegem. 

Marten Van Houcke had hem uitgenodigd om naar de preek van 10 
oktober in Lovendegem te gaan. Hij wist niet "wat Leeringhe de Leeraer 
aldaer voren hielt, van waer hy was noch wie hy was noch hoe ghenaemt". 
Op de vraag welke godsdienst hij belijdt, zegt hij dat hij wel biecht en 
communiceert, maar al twee jaar die sacramenten niet heeft ontvangen 
omdat hij "nyet weet wat hem te ghelooven staet". Hij is wel bereid zich 
te laten "onderLVysen en te doen wat een christen mensche sculdich es te 
doene". Op de vraag of hij al eens eerder naar een predikatie was geweest. 
antwoordt hij dat hij niet weet dat er in Lovendegem meer dergelijke pre
dikaties werden gehouden. Blijkbaar was Pieter Gaudissabois voor zijn 
arrestatie uit Lovendegem gevlucht en op de vraag waarom, antwoordt hij 
dat hij had gehoord dat personen die naar de predikatie van 10 oktober 
of ook naar andere predikaties waren geweest, werden aangehouden. 

Zoals Matthys eoen moet hij zijn geloof in het openbaar belijden, 
moet vier keer in de loop van het jaar bij zijn pastoor biechten en hiervan 
om de drie maanden aan de procureur een attest van zijn pastoor voor
leggen en hij krijgt een boete van 100 carolusgulden. Als hij zich hier niet 
aan houdt wordt hij verbannen. 

142 



VERVOLGI"'G VAN DE DOOI'SGE7JNDEN IN liET ZUIDEN VAN HET ME~:rJ~:SLAN() IN IlE l6DE ~:N l7m: EF:IJW 

Bauduyn de Cuypere107 

Bauduvn of Bauwen de Cuypere. zoon van Heyndricx en jongere 
broer van Fr~nchoys de Cuypere. was ongeveer 23 jaar. gehuwd en was 
landman in Lovendegem. 

Salomon Clays had hem uitgenodigd voor de predikatie van 10 
oktober 1609. Hij weet niet wie de leraar was of welke leer hij predikte en 
hij was nadien nooit meer naar zo'n vergadering geweest. Hij beweert dat 
hij zoals zijn ouders catholicquelyck geleefd heeft. maar geeft wel toe dat 
hij -te paesschen laetsleden" niet naar de kerk is geweest. wèl een half 
-Jaer te l'OOren als hy huwede". Hij belooft in de toekomst beter zijn plich
ten te zullen vervullen. 

Pastoor vanden Keere heeft een andere mening over Bauwen de 
Cuypere 108. Op -onse L vrauwen dach laetsleden" (d.i. 15 augustus 
1609) kwam de pastoor 's namiddags bij hem th uis en heeft" hem vinden 
kerenen (karnen) en zyn huysvrauwe naeyen". Hij heeft beiden berispt. 
waarop de vrouw van Bauwen antwoordde dat "Schepenen zulcx wel 
deden"log en zij werd hiervoor door haar man ghereprehendeert (berispt). 
Toen de pastoor vroeg aan Bauwen waarom hij niet naar de kerk ging, zei 
hij -daer nyet te willen commen". De pastoor dringt aan en vindt dat de 
Cuypere ten minste naar zijn huis moet komen om "gheinstrueert te zyne" 
(om zich te laten onderrichten). maar de Cuypere wil niet en wil zelfs niet 
dat de pastoor nog in zijn huis komt. De pastoor besluit dat hij "dient
volghende hem noch zyne huysvrauwe noynt ter kercke ghesien en heeft". 
Na dit weinig vleiend oordeel van de pastoor komt Bauduyn de Cuypere 
ervan af met een boete van 20 gulden I 10. 

Franchoys Standaert I I I 
Franchoys Standaert, zoon van Charles, hij was ongeveer 38 jaar 

oud. landman in Lovendegem en getrouwd met Francynken de Boots. Hij 
was vroeger schepen geweest van de Keure van Sleidinge. 

Hij was voor den ougst laetsleden uit nieuwsgierigheid naar een 
vergadering geweest waar een onbekend persoon gepredikt heeft. Zijn 
vrouw Franc.ynken de Boots was hierop uitgenodigd door Salomon Clays. 
De inhoud van de preek was hij vergeten, maar hij kon zich wel herinne
ren dat de predikant "dronckenschap ende achterclap" veroordeelde. Hij 
verklaart dat hij nooit naar een andere predikatie is geweest en met de 
"secte vande wederdoopers" geen uitstaans wil hebben en rooms-katho
llek wil leven en sterven. En "nopende zyne religie" is hij bereid "zynen 
pa.stor alle content te gevene" (tevreden te steIlen). Op 18 december 1609 
wordt Franchoys Standaert veroordeeld tot het betalen van een boete van 
20 gulden. 

Op 15 januari 1611 vraagt de proeurcur hem waarom ziJn echtge
note Francynken de Boots z1eh drie maand geleden op de rechtbank niet 
h~dt aangeboden. Er komt een verwarde uitleg: ziJn vrouw was vertrok-



JAN LUYSSAERT 

ken naar Vlissingen in Zeeland en toen ze thuis kwam, heeft hij haar niet 
kunnen overtuigen om zich aan te bieden. Nog veel minder kon hij haar 
ertoe bewegen van "haer totte catholicque ende roomsche religie te voug
hen", hoe hij dat ook met "goetheyt ofte quaetheyt" heeft geprobeerd 112. 

Franchoys de Cuyperel13 

Franchoys de Cuypere was de zoon van Heindricx, ongeveer 36 jaar 
oud, landman van beroep, gehuwd met Suzanneken Clays en woonde in 
Lovendegem. 

Marten van Houcke had hem uitgenodigd voor de predikatie van 10 
oktober 1609 en hij was er samen met zijn vrouw naar toe gegaan. Over 
de leraar of de leer kan hij niets vertellen en na die ene keer is hij nooit 
meer naar een dergelijke bijeenkomst geweest. Hij heeft altijd catholyc
quelijck geleefd, de goddelijke diensten bijgewoond en de sacramenten 
ontvangen zoals het een "christen menssche schuldich es te doene". Hij 
wordt veroordeeld tot het betalen van een boete van 12 gulden 114. 

Francijnken de Boots l15 

Francijnken de Boots (Baets) was de dochter van Joris, ongeveer 36 
jaar oud en getrouwd met Franchoys Standaert van Lovendegem. 

Zij was door Salomon Clays uitgenodigd om "omtrent den ougst 
laetstleden" naar een predikatie te gaan in Lovendegem, maar ze weet 
niet meer op welke wijk van het dorp die plaats vond. Salomon Clays had 
haar gezegd dat Roelandt van Hazenberghe daar zou aanwezig zijn. Zij 
weet niet wie de predikant was of van welke leer hij was en ze was nooit 
naar een gelijkaardige predikatie geweest. Zij verklaart dat ze altijd 
katholiek heeft geleefd en ze hoopt in de rooms-katholieke godsdienst te 
kunnen volharden. Ze heeft een jaar geleden haar Pasen gehouden, maar 
niet dit jaar wegens de ziekte van de pastoor. 

Ze wordt op 15 januari 1610 veroordeeld tot het betalen van een 
boete van 12 gulden 116. Francijnken vestigde zich voor 1629 in Den 
Biezen ten zuiden van Aardenburg waar ze overleden is. Haar man, 
Francoys Standaert, stierf op 27 april 1622 in Lovendegern en werd er 
rooms-katholiek begraven 11 7. 

Jacquemyntken vanden Kerchove l18 

J acquemyntken vanden Kerchove, is 30 jaar oud en getrouwd met 
Zegher Clays l19 uit Lovendegem. 
Zij zegt dat ze stipt op zon- en feestdagen naar de kerk is geweest. 
Niettemin is ze vaak in gebreke gebleven aangezien ze vier kinderen heeft. 
Zij is bereid in het openbaar haar katholiek geloof te belijden en ook alle 
"secten ende ketterien afte swerene ende te versaecken". Zij ondeliekent 
haar verklaring met Jakeminghe vanden kerchove. 
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GEVOLGEN VAN HET ONDERZOEK VAN 23 JUNI 1629 120 

Op 23 juni 1629 liet aartshertogin Isabella een groot onderzoek 
instellen. Ze had vernomen dat er zich tussen Zomergem en Lovendegem 
nog anabaptisten ophielden en dat er in Den Biezen en Aardenburg door 
hen \verd gepreekt. Voor de advocaat-fiscaal bij de Raad van Vlaanderen 
verklaarde de pastoor van Zomergem 121 o.m. dat "de ghone van dusda
nighe secte122 besmet commende van Lovendeghem, Merendre, 
Somerghem. Landeghem. Nevele ende andere omligghende prochien omme 
te gaen naer de Biesen ghemeenelick123 heurlieder wech nemen deur de 
prochie van Zomerghem passerende an de Brugghe van ter Beken ofte de 
Brugghe van Stockte Vilfre". Om mekaar te herkennen droegen ze "blau
we besatsen 124 op de schouderen", maar vroeger droegen ze als herken
ningsteken "witte besatsen". Verder waren volgens de pastoor de leden 
van de doperse sekte zeer moeilijk te achterhalen, omdat ze zich gedroe
gen als gewone katholieken die echter de predikaties in Den Biezen 
be-Lochten. 

De verslagen die de Gentse bisschop Antonius Triest schreef na 
zijn bezoek of visitatie aan de verschillende parochies van zijn bisdom 
tussen 1622 en 1657 lichten ons goed in over het godsdienstig leven en 
met name het verborgen leven van de doopsgezinden 125. 

In 1627 waren volgende Merendreenaren omwille van hun geloof 
gevlucht: Boudewijn de Meyere en Olivier Steyaert die naar Zeeland 
vluchtten. Boudewijn de Meyere was vanaf 1631 bedienaar van het woord 
in Aardenburg en verving vanaf 1634 Jacob van Maldegem als voorgan
ger tijdens diens gijzeling door de Spanjaarden. Hij werd op de eerste 
paasdag 1638 tot oudste van Aardenburg bevestigd 126. 

Petrus de Meyere en zijn echtgenote Anna van Wassenhove hielden in 
1627 hun Pasen niet. In het verslag van 1630 schrijft de bisschop dat 
Petrus de Meyere uitgeweken is. Hij staat in 1636 genoteerd als lid van 
de doopsgezinde gemeente in Aardenburg l27 . 

In zijn verslag van 1633 schrijft de bisschop dat wie in vroegere tijden van 
ketterij beschuldigd werden. gevlucht of tot inkeer gekomen zijn. In 1640 
en 1648 beloofde de pastoor van Merendree dat hij bepaalde geloofspro
blemen zou behandelen omdat er op zijn parochie veel verdachten woon
den 128. 

In 1651 wordt de vroegere burgemeester van Merendree Egidius de 
Deckere (+Merendree 1669) verdacht van ketterij. 
Bijna triomfantelijk schrijft de bisschop In datzelfde jaar: "Er is geen 
schyn dal er hier samenkomsten van verdachten plaats vinden. want het 
merendeel van hen Le; gevlucht". Deze uitspraak strookt niet helemaal met 
de werkeliJkheid. want waarom beklemtoonde dan deken Zachmoorter 
van Detm'.,e In 1651-1652 dat de pastoor de ketters en nalatlgen door 
voortdurende vermaningen zodanig moest vermoeien dat ze ongedulclig 
werden en gedwongen werden te emigreren 12H,? 

Ook in de blf;!'K:hoppeIiJke verslagen over de andere parochles 130 worden 
1t~lk(~nf; opni(~uw zgn. ketters met naam genoemd. alleen kunnen we nlel 
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altijd uitmaken of het gaat om aanhangers van het calvinisme of om 
doopsgezinden. 
Vast staat dat na 1650 de meeste overtuigde doopsgezinden Lovendegem, 
Merendree en aanpalende gemeenten hadden verlaten en dat de lauwe 
aanhangers van het doperdom tegen heug en meug stilaan naar de room
se kerk zijn teruggekeerd, of toch de indruk hebben gegeven dat ze weer 
katholiek waren. 

De baljuw van Waarschoot noemde Zomergem, Merendree, 
Oostwinkel en Lovendegem als plaatsen vanwaar anabaptisten vertrok
ken naar het Noorden 131 . 

De baljuw van Evergem, Wondelgem en Sleidinge verklaarde dat onder 
zijn jurisdictie geen inwoners meer gevonden werden die "besmet. be
faemt ofte syuspect" waren, omdat hij reeds tijdens het Twaalfjarig 
Bestand vijf huisgezinnen had doen verhuizen. 
De pastoor van Lovendegem verklaarde dat uit zijn parochie Zegher 
Claeys, die verscheidene malen schepen, kerkmeester en armenrneester 
was geweest, naar Den Biezen was vertrokken. Ook Lieven d'Oosterlinck 
en Christoffel Hebberecht waren naar daar vertrokken. Francyntken de 
Boots en Saerken van Wassenhove, ondertussen allebei weduwe gewor
den, vestigden zich in Den Biezen' 

Deze en vele andere uitwijkelingen uit het Land van Nevele en uit 
het Meetjesland hebben bijgedragen tot de bloei van de Doopsgezinde 
Gemeente Aardenburg. De eerste leraren-predikanten van die gemeente 
waren afkomstig uit het Meetjesland: Jacques van Maldeghem uit 
Zomergem (1614-?); Boudewyn de Meyer uit Lovendegem of Zomergem 
(1633-1651); Sarel de Smet uit Lovendegem (1635-1649); Joos d'Hooye 
(uit?) (1641-1646) en Ghijsel Hebberecht uit Lovendegem (1651-1679). 

Op 7 april stelde Boudewijn de Meyer een lijst op met de "naemen 
van de manspersoonen van de wettelicke ofte sichtbaere ghemeente Godts 
tot Aerdenburgh ende daer ontrent". Eenenzestig mannen worden erin 
vermeld, van wie enkelen afkomstig zijn uit Lovendegem, Zomergem, 
Bellem, Sleidinge ofWaarschoot. Op 7 mei 1636 stelde hij de lijst op van 
de vrauwen ende dochters. Zevenenvijftig namen van vrouwen zijn erin 
opgenomen 132. Vele familienamen van deze mannen en vrouwen vinden 
we o.m. terug onder de gearresteerden of getuigen van de razzia van 
1609: van Maldeghem, de Meyere, Keerchaert, Gaudesebois, Slock, 
Coene, Claeys, Standaert, e.a. 

ENKELE BESLUITEN 

Uit de processen is het mogelijk een inkijk te hebben in enkele 
facetten van het doperse leven in Lovendegem en omgeving en in de straf .. 
maat. 
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ARREsrA. ..... 'TEN: VERGRIJP EN STRAF 

Tijdens de razzia van 1609 in Lovendegem waren tientallen perso
nen opgepakt omdat ze een doperse predikatie hadden bijgewoond en 
dat was Meene zaeke van quaden exemple Jeghens het tractaet van bestant 
tusschen haerliden hoocheden ende de Staeten van gheunierde provin
den". Door een doperse predikatie bij te wonen, schonden de aanwezigen 
de afspraken die waren vastgelegd in het Twaalfjarig Bestand. 
Bij het bepalen van de strafmaat maakten de rechters een onderscheid 
tussen personen die verklaren katholiek te zijn en zo te willen leven en 
sterven en beklaagden die deze verklaringen weigeren af te leggen en dui
delijk als ketters werden beschouwd. 
De gebruikelijke kleine straf voor het bijwonen van een of meer doperse 
predikaties zag er als volgt uit: voor de rechters verklaren katholiek te 
zijn en in het MCatholyck apostolyck roomsch gheloove te begheeren leven 
ende sterven"; spijt uitdrukken over de misstap; bij de pastoor van de 
parochie gaan biechten en het heilig sacrament ontvangen; om de drie 
maanden aan de rechters een attest voorleggen van de pastoor waaruit 
blijkt dat hij/zij de mis op zon- en feestdagen heeft bijgewoond; eventu
eel volgde nog een geldboete of een boete in natura. 
Wie halsstarrig dopers blijft, krijgt de zwaarste straf: een grote geldboete 
en verbanning uit Vlaanderen. Bovendien moet de veroordeelde de gevan
geniskosten betalen en hij/zij blijft opgesloten tot alles betaald is. Wie 
toch terugkeert. wordt veroordeeld tot de galg. 

CONVEmlKELS IN LoVENDEGEM EN KENNIS VAN DE I31JBEL 

Uit de getuigenissen van de enkele Lovendegemse parochianen die 
ervan verdacht werden doperse predikaties te hebben bijgewoond en uit 
de verklaring van pastoor vanden Keere. leren we dat er in enkele gezin
nen doperse bijeenkomsten of conventikels werden gehouden, zo bijvoor
beeld bij Sara van Wassenhove. 
Op beloken Pasen 1609 werd Adolph vanden Keere de nieuwe pastoor 
van Lovendegem. Hij gaat op bezoek bij zijn parochianen en heeft reeds 
in november 1609 "goede kennL'ise van alle de voorseyde persoonen" en 
7..eker als het over hun rechtgelovigheid gaat 133. Op 21 november 1609 
getuigt hIJ over Sarta van Wassenhove dat .. tharen huyse vergaderingen 
van wederdoopsche vrauwe persoonen" gehouden werden. Toen zij daar
voor door de pastoor werd berispt. heeft zij bekend en zegde dat "zy nyet 
ghebeleren en conste (er niets kan aandoen) dal de luyden thaere huyse 
quamen". In haar huis heeft de pastoor een vlaemsch testament gevon
den. een bijbel In het Vlaams opgesteld, Tijdens die biJeenkomsten van 
vrouwen werd zeer veel aandacht besteed aan het leren lezen In de bijbel. 
maar ook het leren schrijven en allerlei typisch vrouwelijke handvaardig
hed(~n stonden op hun programma 134, 

Ook hij .Jan Clays was de pastoor vanden Kecre al enkele keren op 
t)C'/.t)(~k g(~ecst om h(~m te ond(~rvraJ.ten "/lp zyn fJheloove", Hoewel hij 
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iedere keer beweerde dat hij katholiek was, vond de pastoor dat hij "favo
riseerde ende vooren stont de Religie van zyne kinderen die wederdoops 
zyn". Op een van die bezoeken heeft Clays "hem zeere gheinJureert" (bele
digd) en met gebaren gedaan alsof hij hem wilde slaan en geroepen 
"indien ghy ghenen pape en waert Ic zaude zegghen dat ghy een dief 
waert". De reden van dit incindent? De pastoor had van Susanneken 
Clays, de wederdoperse dochter van Jan, een heretycq testamendt (ket
terse bijbel) afgenomen. Hiermee is aangetoond dat de doopsgezinden een 
bijbel in huis hadden. 

De broer van Susanneken, Salomon Clays had niet enkel een bij
bel in huis, hij kon er indien nodig uit het hoofd uit citeren. Bij zijn 
ondervraging wordt hem gevraagd de eed af te leggen. Hij weigert en zegt 
dat dit verboden is volgens Mattheüs 5,36. 

Ook Philips de Meyere weigert tijdens zijn verhoor de eed af te leg
gen en zegt "eertyts ghelesen thebbene dat ons woordt behoert te zyne Jae 
Jae ende neen neen" waarmee hij ook verwijst naar Mattheüs, 5,37. 

CONTACTEN MET ZEELAND EN HOLLAND 

Uit de getuigenissen van 1609 blijkt dat er geregelde contacten 
waren van doopsgezinden van Lovendegem met hun geloofsgenoten in 
Zeeland. Eweyn Roets heeft in de zomer van 1609 een preek gehoord op 
een zolder in Middelburg (Zeeland). Salomon Clays heeft in 1608 een 
doperse preek bijgewoond in een huis in Zeeland en hij heeft zich in 
Middelburg op een zolder laten herdopen. Susanna Clays, ongehuwde 
zuster van Salomon, was volgens haar broer herdoopt in Zeeland. 
Geleynken Waelput trok na haar vrijlating uit de gevangenis van Gent op 
aanstoken van Salomon Claeys naar Zeeland en is daar drie maanden 
gebleven. Daar heeft ze ook de preken van de wederdopers bijgewoond. 
Daniel van Wassenhove, geboren in Waarschoot, was olieslager in 
Middelburg (Zeeland), maar was toevallig in Lovendegem toen hij daar 
werd gearresteerd. Pieter Slock en zijn vrouw waren sedert Sinksen 1609 
in Zeeland. Sara van Wassenhove woonde in 1608 bij haar broer Daniel 
in Middelburg. Francynken de Boots, echtgenote van Franchoys 
Standaert, vertrok eind 1609 naar Vlissingen in Zeeland; begin 1610 was 
ze weer in Lovendegem. Roeland Van Hazenberghe, geboren in 
Merendree, woonde in Vlissingen en kwam speciaal naar Lovendegem om 
er een predikatie te horen. 

De predikanten in Lovendegem-Merendree kwamen allemaal uit 
Zeeland of Holland: Jan Dooms woonde in Haarlem; Pieter Coole, waar
schijnlijk geboren in Gent, kwam waarschijnlijk van Haarlem en predi
kant Adriaen Lanckzweert kwam van Amsterdam. 
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BIJLAGE 

A-\N\\'"EZIGEN BIJ DE PREDIKATIES VAN 1609 

Dankzij de getuigenissen tijdens de kruisverhoren kunnen we een naamlijst samen
stellen van de aanwe-Ligen op de verschillende predikaties in Lovendegem- Sleidinge
~Ierendree in 1609, Tussen haakjes vermelden we het familieverband. 
De personen van wie de namen vet zijn gedrukt. verschenen voor de Raad van 
Vlaanderen. De anderen waren volgens de getuigen aanwezig op een of andere predi
katie. maar ze werden niet gearresteerd: waarschijnlijk waren ze tijdig het land uit 
gevlucht. 

Adriaen 
Adriaen 

Arent 
Bauclewijn 

Cornelis 

Daniel 

Eweyn 
Franchoys 

Franchoys 

Francynken 

Geleynken 

. Jacquemyntken 

. Jacques 

.Jan 

. Jan 
Jan 
. Jan 
Janneken 

. JehannekL-rl 
• Jchannckcn 

I..aun:ns 
Lieven 
Li(~~ 

Llp~n 
ti ppyn I kt-n 
Maart~n 

Martynkt~n 

Waelput. Z.\'. Jan. 50 jaar. kleermaker. Lovendegem. 
de Dobbelaere. z.v. Adriaen. 26 jaar. landbouwer. Lovendegem (zwa
ger van Lieven Leenezone). 
Kerckaert. z.v. Lieven. 45 jaar. landbouwer. Lovendegem. 
de Cuypere. z.v. Heyndrickx. 23 jaar. landbouwer. Lovendegem 
(broer \'an Francoys de Cuypere en zwager van Kerckaert). 
Arents. z.v. Marten. 46 jaar. landbouwer en schepen van 
Lovendegem. 
van Wassenhove. z.v. Geeraert. 25 jaar. olieslager. Lovendegem 
(getrouwd met de dochter van Jacques vanclen Kerckhove). 
Roets. z,v. Gillis. 47 jaar. wever. Lovendegem. 
de Cuypere. z.v. Heyndrickx. 36 jaar. landbouwer. Lovendegem 
(getrouwd met Tanneken Standaert). 
Standaert. z.v. Charles. 38 jaar. landbouwer in Lovendegem en gewe
zen schepen van Sleidinge. 
de Boots. d.V. Joris. 36 jaar. Lovendegem (getrouwd met Franchoys 
Standaert). 
Waelput. d.v. Adriaen. 18 jaar. Lovendegem (woont bij haar zwager 
Lieven Leenezone) . 
vanden Kerckhove, 30 jaar, Lovendegem (getrouwd met Zegher 
Clays) . 
van Malcleghem (Landegem) 
Clays. z.v. Pieter. 54 jaar, landbouwer. Lovenclegem . 
Dooms. predikant uit Ilaaricm. ca. 38 Jaar. 
Steyaert. Merendree . 
Balscliers. z.v. Arent, :34 jaar. Lovendegem (woont bij Pieter NeyO. 
weduwe van .Jac·ques vanclen Kerchove. schoonmoeder van Daniel 
van Wass<~nhove . 
Bauwens. cI.v. Jan Bauwens en ,Jehanneken Moens. Lovendegem . 
Mo(:ns. d.V. Marten. 50 Jaar. Lovende~em (weduwe van Jan 
Bauwens) 
Clays. z.v. J,"K~landt. 25 jaar. wever. Lov('nde~em. 
Willems. JCJnAAeîf-cl. Merendree. 
l..ccnczonc. z.v. Iicetor. 26 jaar. schipper. Lovendc~em (schoonbroer 
van Gck-ynkcn Waclput). 
de ML-yen~. M(~rendrce. 
WllIlcmK. WNluw(! van Arcnl Bo!1wllers (zuster van Lieven Willcms). 
van lIuuc·k(!. z.v. Ikrlhoom("('ux. I .. ovendcgcm. 
clr~ Cuyperc. I..ov~nd('I,(,nt (~drouwd met Adrlat'n de Dobbelacre van 
lJronl,(enl. 
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Matthys 

Mayken 

Philips 
Philips 
Pieter 
Pieter 
Pieter 
Pieter 

Roeland 
Salomon 
Sanneken 
Sara 

Suzanne 
Suzanne 
Tanneken 

Vyntken 

Weduwe 
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Coen, z.v. Matthys, 46 jaar, landbouwer, Lovendegem (getrouwd met 
Mayken de Dobbelaere). 
de Dobbelaere, d.v. Anthonius, 55 jaar, Lovendegem (getrouwd met 
Matthys Coen. 
de Meyere, broer van Piet er, Merendree. 
de Meyere, z.v. Joost, 45 jaar, landbouwer, ongehuwd, Merendree. 
de Meyere, broer van Philips, Merendree. 
de Meyere, z.v. Pieter. 
Gaudissabois, z.v. Anthonius, 34 jaar, wever, Lovendegem. 
Slock, z.v. Marten, pachter, Lovendegem (getrouwd met Sara van 
Wassnhove). 
van Hazenberghe uit Vlissingen, woonde vroeger in Merendree. 
Clays, z.v. Jan Pieterszoon, 20 jaar, Lovendegem. 
Clays, d.V. Jan, Lovendegem. 
van Wassenhove, d.v. Geeraert, 30 jaar, Lovendegem (zuster van 
Daniel van Wassenhove, getrouwd met Pieter Slock). 
Willems (zuster van Lieven). 
Kerkcaert, d.V. Arent; Lovendegem. 
Standaert, d.V. Charles, geen leeftijd, Lovendegem (getrouwd met 
Franchoys de Cuypere 
sRuyters, d.v. Philips, 69 jaar, Merendree (weduwe van Lieven 
Willems. Merendree). 
Arent Batseliers. met haar zoon, Lovendegem. 



Geschiedenis van de 
DeVlag Maldegem, 
cel Vader De Lille 

Hugo OTIEBOOM 

In d e geschied enis van Maldegem zal het geboekl 
worden dal d e DeVlag en d e Germaansche SS 

daar is gew eest om d en Volke ie dienen. 
Celleider dr. Eugeen Delllle l 

la h et ui tbre k n van d lWe d We r Idoorlog op 10 me i 1940 ve r
n groo t deel van d Mald g m e bevolking in d e collaboratie. 
m word t ni t voor ni KLein B rliJn of Klein Germanië geno md. 2 

Zoal ov ral lders h ft d olla boratie in Mald m vele g zi hl n : van 
het w rken voor d Dui ls b z tl r op d MUitäTjlughav n, h l vrijwillig 
arb iden in Du it la nd , het zi h lal n inlijv n bij h l Vlaamsche Legioen 
om te lIijd n aan h t 0 0 tfronl, tot h l anhoud n n b dr igen van 
arb id rs di h t v rtikk n om in Duit la nd l w rk n. 

P, rtr(~~/olo a.(l drJktn 'urJf' n " Wit .. 
door df, er,klt) t> j uJfJraa[ No/l(JL 
( '(Z. I$.! ~n () , U lIP) 



H UGO NOTIEBOOM 

In Maldegem verloopt de collaboratie via verschillende kanalen en 
organisaties: de Dietsche Meisjesscharen (DMS), het Vl.aamsch Nationaal 
Verbond (VNV), VNV voor Vrouwen (VNVV) en de Kerlinnen en 
K erlinnekens, het Vl.aamsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek 
(VIVO) , de Nationaal-Socialistische Jeugd Vl.aanderen (NSJV) , de 
HitleTjeugd en vooral via Die Deutsch-Vl.ämische Arbeitsgemeinschajt, de 
Vl.aamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag). 

Onbetwist leider van DeVlagcel Maldegem is dokter Eugeen De 
Lille. Hij wordt ook gewestleider en maakt deel uit van wat genoemd 
wordt" het Convent der Celleiders", dat bij bijzondere gelegenheden wordt 
samengeroepen door de algemene leider, dr. Jef Van de Wieie. 

Om een beter begrip te krijgen van de zwaar Duitsgezinde DeVlag 
Maldegem, geven we eerst een biografie van Eugeen De Lille , die zich al 
voor de oorlog politiek, maatschappelijk en sociaal inzet voor Maldegem 
en net als de meeste van zijn familieleden , sterk antimilitaristisch is . 

A. DE LILLE EUGEEN JOZEF OLIVlER 

1. STUDENT 

Het 9 zin D 
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Eu n Jozef Ollvi r D Lill wordt bor n in Maldegem op 14 
oktob r 1 Ol jona- zoon van i tor D Lille en 0 tavie D Zutter. 

zijn I hooitijd an d Bro der hooI in Maldegem volgt hij les 
an h t int- in ntiu oU in Eeklo: "Per oonlijk heb Uc Lange Jaren 

door dik en dun naar het College gefietst, het was soms een ware opoffe
ring, zoo'n moeizame tocht over te hebben voor de studie".3 Als enige van 
het ezin at hij uni ritair tudies aan. Eugeen komt in 1923 terecht 
in een onru tig Leu en. Oorzaak: de Vlaamse eisen inzake onderwijs, 
Ie er en taal ebruik in de administratie. de dwangbrief van mgr. Ladeuze. 
enz. Hij wordt lid en be tuurslid van verschillende studentenverenigin-
en die de verdediging van de Vlaamse belangen hoog in het vaandel voe

ren en de Groot- ederlandse gedachte voorstaan: bestuurslid van het 
Katholiek Vlaamsch Hoogstudenten Verbond (KVHV) . ondervoorzitter van 
AmiciJia.4, prefe t van het Sint-Tlwmasgenootschap. ondervoorzitter van 
Taal en Kennis. lid an het Vlaamsche Kruis en van de Meetjeslandse 
club.5 Hij woont talrijke studentencongressen bij, waarover hij dan ver-
lag uitbrengt in 't Getrouwe Maldeghem. het weekblad van zijn vader, 

onder de titel Groot ederlandsch en Vlaamsch Nieuws. 

fJflr af~W!lrJlnq IJ n dI' plpdrlf{Jf> ommwtt' lJan UP C!I1 'UI > In Ro . lare op 24 
Juni I 43. lt1l1J hrJI gt' zlll z{ 11 op fi rlll{JIISIII_<; J .'3 pari (('ti Jpn hij fotograaf No/Iel In 
rJ-/dfJ, (I ~rz. U"Uf'fl Df' UUtJ. 



H UGO NOTIEBOOM 

a. Studentencongressen 
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Klasagenda van Eugeen De Lille, leerling aan het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo, 
6de Latijnse, schooljaar 191 7-1918. (verz. Lieven De Lille) 

Het eerste studentencongres waaraan Eugeen De Lille deelneemt, 
vindt plaats in Leuven in april 1924. Na dit congres is "het enthousiast 
geloof aan de Groot-Nederlandsche gedachte nog meer opgejlakkerd". 6 In 
april 1925 neemt Eugeen, samen met een vijftigtal andere Vlaamse stu
denten, in Leiden deel aan het X de Groot-Nederlandsch Studentencongres, 
samen met de Nederlandse studiebroeders: "De Vlaamsche 
Hoogstudenten zijn naar Holland opgetogen om, hand in hand, Vlamingen. 
Hollanders en Zuid-Afrikaners, drieledig en toch eenzelfde taal de eenzie
ligheid van onze raseenheid te vieren en in een lijn te ijveren voor wat het 
Vlaamsch en Nederlandsche volle ten nutte lean zijn". 7 

De toespraak van pater Callewaert, "den vlaamsch-vierleantige pro -
ker" over De Vlaamsche Ziel maakt erg veel indruk op Eu n. want d 
eminente spreker vond die Vlaamse ziel blijkbaar in d m t tud nt n 
gevulde zaal: "En hij vond ze daar in die zaal. zich beter aanl r nd. zi h 
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rh iffi nd om di zi l pon uit t wringen t r z d lijken opgang van 
aand Ti n. en om te indigen vol vuur dat te verg eJsch het land beploegd 

wordt zonder God. i i Dominus. Daarom all n onz ziel -antenne uitge
pann n opdat de H ren golving n rop zouden mogen trillen". 8 

Slnt-Vf.ncenLluscoUege Eeklo. re/.orica 1922-1923: 
zittend: Jozef Coppens (Eeklo), Remi Perqui (Mald 9 m), uperior D Vildere, r lori
caleraar Van PeLeghem. Prudens D SulLer (WachLeb ke), An/.oine Spaey (Eeklo) 
middenste rjj: Raymond De Muer (Sl. -MargrieLe), Jozef D Ba is (Eeklo), Leo Brac/c 
(WachLeb ke), Jozef Van der Pla lsen (Louendegem) , Raymond Slanda rl 
(Waarschoot) , Edgard Van HOuLLe (Lemb ke) 
bouenste rY: Jozef Van H ~ w ghe, Leon Van Hulle (Waarschool) . Armand Van 

le. Eug en D LiUe, Rob rt. Ranschaert. (Slelding ) (u rz. U u n D LUl) 

in G n : "Na hel congr t 
n lijdend, 

J [;') 
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Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van ' de Amsterdamse 
Universiteit in 1927 wordt een Dietsch Academische Leergang aangebo
den aan de deelnemers van het congres te Leiden en dat doet student De 
Lille verzuchten: "Daar dus, van 4 tot 9 April, zullen wg, VLaamsche 
Studenten, een echt Nederlandsche Hoogeschool bgwonen waar we in ons 
eigen taal zullen gedoceerd worden, iets wat we hier moeten missen. Een 
week VLaamsche Universiteit, nooit aan een VLaamsch student gebo
den! "11 

Studenten in Leuven: CyrieL Baecke en Eugeen De Lille. (verz. Lieven De Lille) 

Het bijwonen van die studentencongressen oefent een grote invlo d 
uit op het politieke denken van Eugeen De Lille: hij wordt een fervent 
aanhanger van een Groot Nederland, raakt ervan overtuigd dat hij tot een 
uitzonderlijk volk of ras behoort - den Dietschen Stam - en ageert tegen 
de vernederingen die dit volk in België moet ondergaan. Ook h t lid
maatschap van het KVHV blijft niet zonder invloed. 

Als het Leuvensch Vlaamsch Studentendiet, dat een viertal tu
dentengilden verenigt, in 1926 zijn grootste organism , h t KVHV. vi rt 
voor zijn 25-jarig bestaan, accentueert D Lill d strijd van dit v rb nd 
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voor de realisatie van Meen zuiver Kultureel Vlaamsch Leven aan de Alma 
Mater-. Herhaaldelijk klaagt hij de schandelijke behandeling aan van de 
Vlaamse studenten die alleen al omwille van hun Vlaamsgezindheid van 
de universiteit dreigen verwijderd te worden. 12 Is het KVHV na de Eerste 
Wereldoorlog niet heropgericht door studenten die streden aan de Ijzer 
met als doel Mvoort te ijveren aan de herleving en de verzedelijking van het 
Vlaamsche Volk" en waarvoor .. het Verbond een strijdend element moest 
wordenT Ondertussen evolueert het KVHV in zijn streven voor het beko
men van Vlaamse rechten "volgens de meest logische lijn. dat is. geen 
bestendige kultureele vastzetting van het Vlaamsch zeljbewustzijn zonder 
volledige zelfstandigheid voor Vlaanderen".13 Dat breekt het Verbond 
zuur op. want na "den onderwerpenden brief der Vlaamsche 
Hoogstudenten" van de universitaire overheid, blijven de vergaderingen 
verboden. "Maar geen kleine vergadering gaat voorbij," schrijft Eugeen, 
Mzonder een woord van saamhoorigheid uit te spreken betreffende onzen 
rechtmatigen kamp." Zelfs wordt Gérard Romsée, voorzitter van Amicitia, 
die het consilium abeundi kreeg, met algemene stemmen opnieuw tot 
voorzitter verkozen. 14 Via een omzendbrief laat mgr. Ladeuze eind 1928 
tijdens de vakantie alle studenten weten dat het voortaan verboden is nog 
deel te nemen aan om even welke manifestatie "die zou kunnen uitgelegd 
worden als de verheerlijking van hen die door de Amnestie-wet worden 
begunstigä. Dit naar aanleiding van betogingen rond de verkiezing van 
Borms. De Lille noemt de brief "een fascistisch gedoe. "15 

CartL)()n uan Eugeen I Je Lllle /Jan dl' 
tU-llul uan dlchler'schlldL~r Ferdltumrl 
Verkllocke, gepubliceerd in ·Ons 
LelJlm-, 1929. (uer/., Lleuen Ik Lllle) nlua LlJlianul 

tfV· 

WI 
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In zijn artikels gebruikt Eugeen een ietwat aparte woordenschat: 
"den vlaamsch-vierkantige spreker' pater Callewaert, bijvoorbeeld , luiste
ren naar de radio wordt luistervinken, enz. Bij een vlaggenhulde aan het 
standbeeld van Breydel en De Coninck in Brugge wordt de eed Trouw aan 
Vlaanderen gezongen. De Lille heeft het steevast over "dezen galm, speci
aal gedicht door Cyriel Verschaeve en door Van HooJ getoonzet" en alle 
Vlaamse studenten "moeten dezen galm van nu aJ reeds in vollen gloed 
leeren zingen" .16 Ook laat hij niet na om via de studentencongressen 
reclame te maken voor de radiohandel van zijn broer Jozef. Ter gelegen
heid van het studentencongres van 1928 in Leuven zendt radio 
Hilversum een Dietsche Radio-avond uit waarbij de Amsterdamse stu
dentenfanfare De Dietsche Blazers de Vlaamse Leeuwen het Wilhelmus 
zullen uitvoeren. Eugeen schrijft dat de Vlaamse studenten in Leuven de 
uitzending " in groep zullen luistervinken met een Super OndoUna" , een 
radiotoestel dat zijn broer veel verkocht. 17 

b. Missiearbeid der Vlaamsche Studenten 

Eugeen schrijft niet enkel over de studentencongressen. Hij is in 
zijn studententijd erg geïnteresseerd in het werk van de Vlaamse missio
narissen. In 1925 is hij in Leuven medeoprichter van Missiearbeid der 
Vlaamsche Studenten (MVS) of de Missiebond van de Vlaamse hoogstu
d enten , die via lezingen, filmavonden , missiestudiekringen en andere 
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tivit it n. d tud nt n warm prob rt t mak n voor h t werk van 
am mi ionari n . l Er wordt tijd n d bij nkom ten niets "ver

zu nor at op z d Lijl g bi d den koLoniaaL t wachten staat, met dil 
ging g paard h t aanzett n tot huwen voorale r voor Congo in te sche
pen~ . 19 Ond r d titel Vlaam ch Mis ieleven te Lemb ke brengt Eugeen 
op 30 d mb r 192 er la uit van het avondtoneel op kerstdag van de 
toneelkrin oor oLk en Kun tt n voordele van pater Ingels , die binnen 
kort naar China ertrekt," de heeLe samen-behartiging van groot en kLein, 
rijk en arm an 'tjonge en oude Lembeke". Wat De Lille nog het meest 
bekoort. i M de vaststeLLing dat men bij missieLievende dorpeLingen is thuis 
gevallen. Dal is werkeLijk e ngevoel waaraan men iets heeft' . 20 In het 
artikel Rond eenfiLm i hij vol lof over de Floresfilm van de Paters van het 
Goddelijk Woord uit ederland, die wordt vertoond tijdens een galamis-
ieavond in Leuven. Eugeen ziet alle bekende katholieke en missiefilms 

die in die tijd furore maken: De OntbLaderde Roos over het leven van de 
heili e There ia. De Madonna van d en Rozenkans, Beatrys, Hoe ik mijn 
kind gedood heb. Het stervende Land en vele andere. 21 
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In 1927 is Eugeen afgevaardigde van de MvS op het 5de 

Internationaal Akademisch Missiekongres in Würzburg, waar hij de 
Vlaamse studenten vertegenwoordigt en in augustus 1929 spreekt hij de 
aanwezigen toe op het 6de Internationaal Missiekongres in Wenen, " in 't 
Vlaamsch en in 't Duitsch:'. Hij schrijft vol lof over Duitsland: "De reis vorig 
jaar naar Würzburg liep van Keulen uit langs de mqjestueuse boorden van 
den Rfjn. Te Mainz ontmoet men de Mainstroom die een bedde vormt tus
schen Rfjn en Donau". 22 De Lille beleeft in Wenen gelukkige momenten. 
"We waren bovenmate universeel ... toen we voor al de wereldlingen moch
ten spreken over Vlaanderen dat vooraanstaat in de reeks der volkeren die 
door hun jeugd opklimmen tot Christus. Ja, ook ieder is missionaris. En 
zelfs: de pikker kan zfjn zeisen slaan ten nutte van den heiden als hfj zfjn 
arbeid opdraagt en zfjn zweet voor de groote missiegedachte, die werke
lfjkheid werd en is". De bijdrage wordt ondertekend met: Eug. I. Delille, 
MVS.23 Merkwaardig, maar al zijn artikels tekent hij met Delille aan 
elkaar geschreven. 

2. D OKTER D E LILLE 

Nog tijdens zijn studies in Leuven wordt Eugeen De Lille ziek en 
moet hij een jaar verplichte rust nemen. Er wordt gevreesd voor tuber
culose. Tijdens zijn herstel bij een tante in Aarsele en bij dokter Froedure 

Eugeen De LW in Da 0 • 

Zwitserland. (verz. Li n De LW ) 
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in int-D nij bij Kortrijk. h ft hij v I tijd om l lez n. vooral bo ken 
over n tuur n kund. Hij tud rt af in 1929. maar promoveert. pas 

p 1-1- juli 1 30. op 2 -jari I ftijd. na h t aD gg n van al zijn examens. 
In juni 1 29 hrijft hij dat hij "na ons zes Jaar tudie aan de universlteii 
l Leu n d Klini k als tud nt verlier. 24 Een jaar later. op 13 september 
1930. huwt hij m t Ir n La a uit Ro s lar , mel wi hij twee zonen 
krij!rt. Lie\ n en Kar I. 

a. kunde 

I.'ignel van -Levensgrootheid" van heL naLuurvoedsel
werk Dr. D Wie (verz . Lieven D UlLe) 

Al vanaf 1 27 publice rl 0 Lille sporadi h arlik l over genees
kunde in het alg m en en ov r sp in k g ne skundig probl men in 
h et bijzonde r. Onder de ti tiG ne skundige Voorlichting door 
VolksonderwYs publi erl hij vanaf 1929 n ind loz r k bijdragen 
ongev er 00 - ov r de me t dlv r m di h probl m n die h m in 
m r dan 700 I z r bri n word n voorg I gd. Een rsl r ks hand lt 
ov r tub r ulo . n l al d p st lijd n d mjdd I uw n n g I tij 
d n h l Inl rb Hum . I r karlik 1 ond rlek nl hij aanvank lijk 

n J. 1111. anat rium rl . Züri h. ho w I hij dan nog ni l i 
rd . V rd r gaat hiJ In ziJn vo rli hling g n nk 1 d li aal pro-

bi mld ~ w g. I d op nh id waarm hij xu I pr bi m n 
b Jha nd It I frapp 

h 
n-

Jt j ) 
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de ontspanning, levensgrootheid, zijn voor De Lille even belangrijk als 
voeding. Ook een gezonde huisvesting, passende kledij en voldoende 
beweging zijn cruciaal. Mens sana in corpore sano is voor hem een levens
devies en hij pleit in vele bijdragen voor een sociale geneeskunde, voor 
volksgezondheid. 

Dr. Eug. Ir. DELILLE LAGAE 
MALDEGEM 

GENeESHEER OP BIOLOGISCHEN 

NATUURGENEI:.SKUNOIGEN GRONOSLAG 

+ 
SPREeKUREN; TE MALDEGEM ALLE DAGEN 

VAN 9 TOT 10 URE EN VAN 1 TOT 2 URE 

UITGEZONDERD GANSCH 

DE WOENSDAG EN VRIJDAG, OOK NIEr 

's ZONDAGS NAtotIDDAGS. 

VERDER OP AANVRAAG • . . . 
TE GENT, I(ORTRIJKSCHE STEENWEG ae, 

IEDER DINSDAG VAN 2.30 TOT" UUR 

TE BRUSSEL, RHeTORtEKSTRAAT 1. 

Ie EN 3c WOeNSDAG VAN" TOT 11 UUR 

TE THIIiLT, TRAMSTRAAT, 

le EN 3f' OONOEFWAG VAN 2.30 TOT", UUR 

TE eRUGt]E. WOLLESTRAAT 28, 

Ie EN 3e ZATERDAG. VAIII 2,30 TOT" UUR. 

-+-
5 PREEKORAAO W 200 

P05TCH. Nr 292458 

-+-
Op nuchter maag I 

Algemeens regels 

Richtlijnen \'oor 

Bede al de richtlijnen te VOlgen dIe nIet doorstreept zijn en vooral de onder

streepte goed in acht te nemen. In het algemeen, alle spijzen, zelfs dranken 

goed inspeekselen, traag eten. gezellig eten. Uw natuuurlijke voedingsregels 

hoeft u lang te volvoeren. 

-lr vóór leder der 3 hoofdmaaltijden stuk rauw lIjp -frult volgens het seizoen. b.V. 
~ appeltje~rull. kers. kriek, bessen. 

"&;:l:edet e~al S a l &h1&nel:clueettjc8 ef fuuiere flBtsIUi88.tSR: 

OntbiJt: )< we herinneren aan het fruit als aanvang van ieder maal 
natuurbrood (of voltar ebrood) oudbakken. . 
zoete boter (dat Is 0 ezauten boere- of melkerij boter) honIg, natuurgeleI 
volgens het seIzoen: nkele radIjzen, ftj gen, pruImen, soms nntuljrhonlgkoek. 

olvetkaas. 
!Ie of Undenthee of malt ot vltnmlenkorenmelk ol mIne-

rale caCao. 
het Vlnnmsch atuurontbUt (zie bereiding op de handleldlnjl) waarbIj lllag 

gegeten w den "n sneedje brood .... zoete boter ..\.- tasje vltamlenkorenmclk 

\ 

4 tot 6 soeplepels vlokken Kellog Rlce CrIspies .1 Go ... i'l.keo overgoten nwt 
tas gewarmde melk et '!le~he,,"" of karnemelk of tas vltamlellkOl'enmelk. al· 

les met no.tuursulker naar wenseh. 

i ~d- J ~{l,..~ ~};~ 
~j;:-~ :I ol :>'kS1.7< . ~J~ 
I~o-or/.. 

Een van de zeldzaam bewaarde voorschriften van dokter De Lil/e. (ve,.'Z. Lieven De 
Lille) 
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In 1929 maakt hij in Zwitserland kennis met de paus van de 
natuurgeneeskunde, dr. Maximilian Bircher-Benner, directeur van het 
kuuroord Lebendige Kraft in Zürich en met dr. Friedrich von Segesser, 
Medizinischer Direktor der Kuranstalt Sennrüti in Degersheim in 
Zwitserland. De Lille zorgt voor een Nederlandse vertaling van de boeken 
van Bircher en propageert vooral de Bircher Muësli, "het Vlaamsch 
natuurontbyt", dat hij persoonlijk tijdens zijn verblijf in Zwitserland 
maandenlang heeft gegeten, met Bircher-Benner in Zürich en met 
Friedrich von Segesser in Degersheim, en met "honderde zwakkelingen 
en herstellende". 26 In 1929 verblijft hij ook enkele maanden in Davos, 
heel bekend om zijn tbc-behandeling. 27 

lii"'''UM!N.fVIlrY<Hdul. 

Nftf""r.",,,h,,"T/JI,~ .. 

IJdc~",,,"c lIoeA .... , 

Olk/nlt ".,~wrlo,"n" 

• UVf.N5ClWOrtlUD. 

_r'.II.cA />cr 1 .. .1. 

Maldegem 5 Oktober 1939· 

Aan de Reeren Burgemeester 
en Schepenen, T/G. 

Mijnheeren, 

Betreffende het Ministerieel Besluit nopens de 
telling der voorraden van sommeige waren, deelen we Ue~ele 
hierna onzen voorraad mede op 5 Oktober 1939, des aVon s 
opgemaakt : 

Koffiéne vrije Edelkoffie 
Koffeine vrije Koffie Heg 
Maltkoffie 
Natuurbeachuit uit vol tarwe 
Rietsuikersspeculoos 
Netuurspeculoos met nootjes 
Volhevervlokken 
Volkorennoedela 
Endokrin volzout 

Rietsuiker 

Gesuikerde verdikte Volmelk 
id. Normandische soort 

Hemem elis zeep (vaate zeop) 
Kleine Vitamien-Korenmelk 
Groote t1 " 

Speciale n 11 

Volkoren-Honlgkoek 
Rlce Crisples (rijstvlokken) 
All Bran (zemelen) 
Corn Flakea 
Pletvlokken (tarwevlokken) 

Aanvaardt, Mijne 
grooten. 

492 pakjes van 200 gr. 
78 ti n 11 It 

252 kllos 
1920 pakjes ven 175 gr. 

38 kilos 
64 doozen van 1/2 kO 

300 kilos 
23 pakken ven 450 gr. 
62 doozon ven 350 Gr. en 

700 kilos 
87 balen ven 102 kl10s en 

285 kilos 
1182 doozen 

91 doozen 
224 stuks 
341 doozen van 215 Gr. 

geen 
23 doozen van 2,250 kO 

683 stuks van 1/2 kO 
1 doos 

408 doozon 
383 doozen 

18 kilos. 

Op 5 oktober 1939 bezorgt dokter De Ulle een inventaris van de aanwezige voor
raad levensmiddelen aan burgemeester Maurice De Meyere. (CAM. Maldegem) 
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De Lille is een fen'ent voorstander van Het Vlaamsche Kruis, tegen
hanger van het Belgische Rode Knlis, dat in 1929 wordt gesticht. De 
organisatie heeft tot doel "ons Volk lichamelijker te veredelen, de hygiëni
sche belWlgen t'Wl den werkman te verdedigen, een voorlichtingsorgaan te 
zijn en overal bij te springen waar hulp noodig is. Het Vlaamsche Kmis dat 
reeds een paar jaar werkt is thans op vasten grondslag gekomen en 
gemaakt door een tijdschrift: het Vlaamsche Volk".28 Op 23 juni 1940 
richt hij in het ziekenhuis van Maldegem een afdeling herop, waarvan de 
leiding wordt gegeven aan Henriette Van Hoebeke en Lucrèse Caboor, bei
den verpleegster. Uiteraard berust de supervisie bij dr. De Lille. 29 

Ondanks zijn \Tij zwakke gezondheid, moet De Lille toch over een 
ijzeren gestel beschikken. Naast zijn bezigheden met de natuurwinkels, 
een drukke praktijk in Maldegem, zijn wekelijkse gezondheidsrubriek in 
't Getrouwe Maldeghem en zijn (latere) politieke mandaat. houdt hij ook 
nog zitdagen in Gent. Brugge, Knokke. Antwerpen. Tielt en elders. In 
1937 ontvangt hij uit Zwitserland een prachifilm van dr. Bircher. een pro
pagandafilm over de natuurgeneeskunde, waarin onder andere muesli of 
het Vlaamsch Natuurontbijt op aanschouwelijke manier wordt bereid, Met 
deze film en een reeks dia's trekt De Lille de boer op "ten goede van onze 
Vlaamsche menschen". 30 

b. Natuurwinkels 

De Lille propageert niet alleen zijn natuurgeneeskunde. hij com
mercialiseert ze ook, Vanaf 1931 contacteert hij enkele winkeliers in het 
Meetjesland die een natuurwinkel willen opstarten om de producten te 
verkopen die De Lille in zijn wekelijkse bijdrage aanprijst. De midden
winkel of hoofdwinkel. een soort centrale van waaruit alle producten wor
den verdeeld, is gevestigd bij de weduwe Van Leene in de Noordstraat in 
Maldegem "die ver in 't land verzend", 
Andere winkels zijn: 
- Oktaaf Valcke, Sint-Laureins. "die voor de streek zorgt en vooral 
Waleroliel vooralsnog bedient": 
- Gustaaf Rottey. Ursel. "die ook in den omtrek thuis bezorgt"; 
- mevrouw De Kee, Plttem, "de welgelegen naluurwinkel die Thielt en 
omstreken kosteloos bestell"3 J • 

Het eerste docl van De Lille is de verspreiding van zijn volkoren
brood. Voor dit Maldegems Naluurbrood wordt bijzonder veel reclame 
gemaakt: .. f lel natuurbrcxx1 van dr. Delille Lagae, hel krachtige brood door 
zyn naluurlyke eenvoucr. Na enl~e tijd worden In Maldegem nog slechts 
dertig witte op honderd broden gebakken. J let Is Onkelke Haeman uit de 
Vakekerkw(~g die het natuurbrood bakt, later wordt dat het alom beken
de NonkeL,; naluurbwod. liet nat uurhrood mag enkel door erkende bak
ken; worden v(~rvaardlgd. In 193 J ziJn cr dat een viJftienta1.32 Ook de 
frult- en groentewinkels doen goede zaken. en de omz(~t van nat uurspe
c~IC)(~. natuurb(~fo)('hult(~n. natullrhonln~k()ek. gllvrl.le koffie. alcoholvrije 
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Gft KlRuLetftCl..n"., ..... ing 
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De belangrijkste boeken die door natuurarts De LiHe werden uitgegeven. (verz. 
Lieven De LiUe) 

wijn, druivensap, nicotinevrije sigaren enz., stijgt wekelijks: "Iedere stap 
verder wordt een gezonder Vlaanderen geboren".33 

In 1932 komen er wekelijks winkels bij en in de loop van de daar
opvolgende jaren ontstaat in Vlaanderen een uitgebreid net van vele tien
tallen natuurwinkels. In elke winkel is een buUetyn of catalogus ter 
beschikking waaruit producten besteld kunnen worden. Veel succes heb
ben de raspen en de dampketels in witte email, systeem dr. De Lille. 

Enkele maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
wordt medegedeeld dat het "natuurvoedselwerk dr. Delille" zich inspant 
om zoveel mogelijk winkels te bedienen en dat elke natuurwinkel terug 
met plantenvet, sappen, natuurgelei, tomatensap, volzout, dennennaald
extract enz. zal bevoorraad worden, voor zover de voorraad strekt. Indien 
men de producten niet in de natuurwinkel vindt, kan men ze afhalen in 
Maldegem, wat niet evident is in die onzekere tijd. 34 Wel verschijnt noO" 
de wekelijkse bijdrage Geneeskundige voorlichting voor het Volk. De laatst 
genummerde bijdrage, nr. 878, verschijnt op 3 september 1944 in het 
allerlaatste nummer van 't Getrouwe Maldeghem. 

3. POLITIEK 

Het is in 1928 dat de familie De Lille voor het eer t haar b kend
heid politiek verzilvert. Victor De Lille wordt dankzij d zak n an 
Beernem verkozen als volksvertegenwoordig r n effent daarm h t P d 
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voor zoon Jozef. Die sleept in 1932. na een bijzonder bitse politieke strijd. 
met zijn nieuw opgerichte Kristene Vlaamsche Volkspartij (KVV) de meer
derheid in de wacht in de Maldegemse gemeenteraad. Hij wordt benoemd 
als burgemeester en wordt daarna ook verkozen als volksvertegenwoor
diger. Enkele maanden later wordt Jozef. "omwille van zijn rede voor de 
Vrede" in de Kamer. afgezet als burgemeester ten voordele van politieke 
aartsrivaal. advocaat. volksvertegenwoordiger en - opnieuw - burge
meester Hector Cuelenaere. 

Onze Zegetocht over het Arrondissement Brugge 
lA- \'erkhlzlngsactle voor "~VlaalulICh 

.'1I1t1onat. Blok Is uitrCl;roeld tot !'1l0 war~ 
'('cetocht. 

Waar d. oud. partijen de meelilt moeite 
.. an de wereld h"bben om \'ollt tCP lokken 
voor een sc:hurnc-Ie vfrs8t1crlng .• Inl:eo ,ln;(!' 

meetIn,. builen en bovon alle \'et \V:1chtlna. 
OMe proPllI'.udawo;/ln I' cel" pil r!'1t je. h~1 

M;\Al"DAG UI /IIEI : 

IC' AERïR YCKE . 
om 7 u. AERTRYCI<E·vELD; 

Oltl S u AERTRYCJ<E·DORP . 
m'l "I"ema ~n ujtvo .. rill~ viln IIcII~rf.'/l. 

IlINSDAG 19 MEI : 

om 7.30 u te VARSEN.\F~RE; IOku ootcrgroote bt'II1T1~.t('lItllg 

Wij treden biJM ult5lullt'Dd 
'ueht voor ~n i.mlddQlt\! van 
,()(' hoorde ti. 

op In opon nm 8.30 u te ZERI<EGEM met Cltleml1. 

minsten" 2j(J WOENSDAG 20 :tIEl: 

0. anderen rotTen nlot 
0. SllIol.lwtholielien !M.ten on. niet \4! 

;,·nlllr.ken. Rex vlueht un df'bnt 
Twee maal kenl,hrn wij tegenlprD!1k 
s.ftQtor Rt'<'cltll!rt te ",,·!rIJko. hiJ mOC.,1 

h,\ artnappon. uitgejouwd door 751'1 men· 
: oche .. 

I 
oe .aeL'\Uatcn kWAmen teJcn,preken t~ 

t:rtkerke, hot worLi vr.or h.n .1'11 v"rplotl('· 
rin,. 

Om.. reek. t"'~m(on'f'lijllt' m(>l't1o,. ':"u~ I ,·"du. 

ZATY.RDAO UI Hrl : 

QIJl 1 u. op den llOORN·1I0ERI<ERKE f 

om a u. MOF.RKP.RKF .. Dorp, 
mffilna. woame. tUlnvertoonlna 

Ie WAELI: l 

I ZOJifDAG n 111Els 

La HJtR'l'BDEROR:. na de eerate .1111: 
La OOirI'CAMP, na do 8 ur.WI. : 
La TORHot,;T, ftll de 11 u.-Uls In 'l VI~m.c:h 

Hul. :. 
te aT·HlCHIEL8. na do 8 u. Mil l 
t. BRUOOI:. om 1O~ ure. ,root .. verzam.,l· 

IMOUn, hl hit lIluntpaleb; 
• te IT-KRt118 OP' 0 \I. In d. Smul I 
te a-raU;I!LE. om UO u. I 

te l<NOI<KE om 8 u. op Ile markt j 

mellU~. cln('ma. U\·dttell. 

I)Q~VEROAG U MEI: 

te WAERDA~ME lil. de cerah' Mis j 

Cl' U)PHF:;\f. 1111 1\ 11. ~Ii. : 
tIJ JABBEKJ": na do Hooglllh~ ; 
Ir RUDDF.R\'OORDJ~; 

na. de S u. Ml. Kuddenoorde·Oorl'. 
nll dl' Hoogmill' St·OodeIHo,·c. 

t. TORHOUT. n. de punJCtlk~nlC:n aroN. 
mpctlng In het Vlnomach Huil 

le VICLDEOE .. l. om 1 u, '':1 avond. ~ 
tI! ZEDEWEM, om 8.80 ure. 

meulln" clneOlIl. lIetiotulI, 

\/lUJDAO t'l "',:I : 
le BLANI<ENBEROE, op de markt. 

monUnr. cihemn. lIedrr"n ; 

7.ATP.RDAO t3 II~I I 

to .BEYST om 8 u. op de kleine Markt. 
moellnr. clnClnlCl, JI.llt'r.n. 

"O(,KSOt;NOOTI!N. 
WI .. VF.R\\'ACHTEN U i\LLF.N. 

KOMt Alle.. lulatto.r.1I n •• , bet strl .... endo 
vrtJn VlaomlJCb(l WtIlJN. 
"Of.KSGF.NOOTEN. 
loert annn I\rijd, on. prOlramma konnIm 
.c.on.t llIk1n op nur d. rrooc. •• IIe .... "Dd ... 
"0:- van lMt Vlaamach Natlo~ Blok, 

l)t, ".p(JI'IIJCltJ In mei 1936 Ufln het V/nam. lidi Nalloru.w.l Blok In hel armndLsserneTlI 
IJrIJfflIl'. ('I G~trouwe M{.ddl'fltu~m) 
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Gedurende jaren staat Maldegem politiek in rep en roer: tussen de 
buifalo's (Cuelenaere-gezinden) en defoto's (De Lille-gezinden) woedt een 
heftige strijd met verdachtmakingen, vechtpartijen, opstootjes en proces
sen. Maandenlang heerst de staat van beleg in Maldegem: rijkswachters 
patrouilleren in de straten en zijn aanwezig in het gemeentehuis bij de 
raadszittingen, men moet een toegangskaart hebben voor het bijwonen 
van de gemeenteraad, samenscholingen zijn verboden, enz. Eugeen De 
Lille heeft het in die periode druk met zijn praktijk en met de uitbouw van 
zijn natuurwinkels en de Broederbond. Toch vindt hij nog de tijd om zich 
met de lokale en nationale politiek bezig te houden, zij het meestal ach
ter de schermen. 

a. Parlementsverkiezingen van 24 mei 1936 

Pas na de afzetting van broer Jozef als burgemeester ontstaat rond de 
familie De Lille een hechte partij, die tot aan de Tweede Wereldoorlog het 
politieke en sociale leven in Maldegem beheerst. Voor de parlementsver
kiezingen van 24 mei 1936 geven zich vier gebroeders De Lille aan: 

Arrondissement Gent-Eeklo: 
Kamer Hendrik Elias 

Jozef De Lille (8831 voorkeurstemmen) 
Idem, eerste plaatsvervanger 

Senaat: Gabriël De Lille, tweede plaats 

Arrondissement Brugge: 
Kamer: Jef Devroe, Sint-Kruis, eerste plaats 

Dr. Eugeen De Lille, tweede plaats 
Gabriël De Lille, eerste plaatsvervanger 

Arrondissement Tielt-Roeselare 
Kamer Leon De Lille, tweede plaats na Reimond Tollenaere 
Senaat Eugeen De Lille, tweede plaatsvervanger 

In een verkiezingspamflet wordt de dokter voorgesteld als de hulp
vaardige trooster en bemiddelaar in netelige kwesties. Het volk van 
Maldegem en omliggende gemeenten vereert hem daarvoor spontaan. Als 
hij tot de massa spreekt, "stroomt over de menschen een betoovering van 
meelevenschap, zoodat eenieder als 't ware met hem vereenzelvigd wordt". 
Niet alleen is hij een begenadigd spreker, ook schrijft hij in 1932 nage
noeg op zijn eentje het kiesmanifest van de Katholieke Vlaamsche 
Volkspartij, dat nog in veel huisgezinnen wordt bewaard. En de kiezers 
van het arrondissement Brugge mogen zich gelukkig achten. want "thans 
is het dat het Vlaamsche Volk van het arrondissement Brugge dezen man 
van oog tot oog en van hart tot hart hooren zal. Vlamingen. het Vlaamsche 
Blok is uit het volk geboren [ Dit alleen 1"35 
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IN WEST-VLAANDEREN 

JEF DE VROE Dr DELILLE 
Naar de eindzege in Brugge-Tourout 

ONDER nummer 3 
VOOR DE SENAAT Mevr. MARECHAL 

Naar de eindzege in Brugge - Torhout. ('t Getrouwe Maldeghem) 

Alleen Jozef wordt verkozen. maar de andere broers behalen toch 
een goed resultaat. Merkwaardig is dat van deze verkiezing in het partij
blad 'l Getrouwe Maldeghem voor de provincie West-Vlaanderen wel alge
mene uitslagen worden gepubliceerd. maar geen voorkeurstemmen. Het 
Vlaamsch Nationaal Blok doet het in die provincie nochtans lang niet 
slecht. Eugeen behaalt 880 voorkeurstemmen. Devroe slechts 781. Na 
apparentering wordt Devroe verkozen. In Roeselare-Tielt behaalt Leon De 
Lille 962 stemmen. Tollenaere slechts 743; ook hij wordt door apparen
tering verkozen.36 Iedereen is het erover eens dat zowel Hendrik Elias. 
Jef Devroe als Reimond Tollenaere dankzij de De Lilles verkozen zijn. 

b. Provincieraadsverkiezingen van 7 juni 1936 

Op 7 Juni 1936 zijn er de provinciale verkiezingen. Eugeen De Lille 
staat op de derde plaats. na Edmond Reychler uit Eeklo en Julien 
WIllemarek. schepen en partiJlid uit Maldegem. In een verkiezingsdruk
werk wordt De Lllle als volgt aangeprezen: "Dokter Eugeen De Lil/e. broe
cU-'T van Volksvertegenwoordiger J. De Lille. de geliefde dokter van 
Maldegem. de toevlucht der arme en behm.;.{tige zieken. voorzitter der 
Hroederbonden. wUd en zfjd vermaard. die op 21 Mei de verkiezing van 
Volksuertegenwoordtger Jef Devroe heeji mogelUk gemaakt te Brugge. 
Wiens naam op de lijst beteekenl dal in alle dorpen vaT! het district de lUst 
DelLlle - Vlaamsch Nationaal Hlok zegeviert aLo; geen andere. "37 

f fet wordt een eclatante overwInning voor de Maldegemse dokter. 
"door den wil van 't volk provtntieramlslld geko;'!ent met 2102 voorkeur
stemm(~n. veruit het meest van alle kandidaten uit het district. De Lllle 
zkt er de hand van God In: "VaT! z()(xlra ik Provlncieraadslid werd. me 
(ux}r de gl'Tl.mle Gods aL,-; 't ware {Jegeven. want ik sprong van de derde 
rumr dJ· eerste plaal.'i:<J8 
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Vlamingen, de harten 1100g ! 
OE ORiE PARTIJEN STORTEN KAAAEVRACli't'DI LASTER OVER ONS VIT 
HUN STRIJD GAAT Al...U:EN TEGEN ONS • 
WIJ ZIJN ER flER OM. fin lSRET 8f.STE BEWIJS HOE DE. SCHR1K HEN VER 

LAAIT. 
. . 

W .. r zitten de ver"ocJ.fen ... een vreemd volk 
DE UBERALEN \VAREN EN ZIJN STEEDS " LE. PATRJ DE LA FRANCE ", 
DE SOCIALISTEN LijN GEBONDEN AAN t-Mf ROODE INTERNATIONALE W 

JODf.N EN OUI r SCHERS B..<\.~ ZIJN. 
IS HET GëE.N VOORAANSTAAND KA1liOUEK. EEN K.A1liOUE.K OUD MINISTER 

DIE BEHÊ.ERDER iS VAN DE OUlTSCHE SlEMt:NSMAATSCHAPP1J ~ 

Wü zijn niet g.LoncI.n. 
NOCH AAN DE SPA ANSCHE MOORDENAARS.. 
NOCH AAN FRANKRIJK. 
NC>Cli AAN HET OUI TSCHE KAPtTAAl,... 

lA 191+-1918 STONDEN STAF DEQ.ER<X. LLURlDAN. BUTAEYE. 8ORCJNON. [)EU. 
r.lENs. L YSENS. DE BACKER. PELCROMS G.RA VU IN DE BLOE.DCRACHTEN V 
OEN UUR. NIET au DE PAiRlOTJSCHE EMBUSQtfEs. 

COPPEE EN DE OOR LOCSW~ K{)J\tiN NI ET VlT ONZE RANCEN. 

YAN DE V~OOR.OE lJ~ W~ ER ~ TEN HONDERD VLAMINGEN. 

Wij .trUden 
OM EJGEN VOLK. 
OM EIGEN CROOTH ElD. 
OM ElCF.N WEL. V AA RT. 
1"EC.EN EU<.t VERDR~ VAN BlNNEN Of' V AH SUIT'FJ'4. 

Wo w.kI .... n leslen t. ontv..,gen in v.d.,lancIsli.1cI. 
V~ DE RClNSfl.AARS VOOR SPANJE 
VAN OE COffRE FORT PATRlO'ITEN. 

Wu st .... bij oni verchld. v~ 
BIJ ONZE WERl<LOOZEN, 
BIJ ONZE VERWAARLOOSDEN MIDDENSlANO. 
Bij ONZE BEDREIGD E BOER.E.NST AND. 

Wueischen 
ow 0ftlE TAAl.. EH 1ClJl.1U.JR. 
OM HET BROOO VOOR ONZE KINDEREN 
ad DEN VREDE. HET .. HOOlT MêEROORLOG .. VAN DIKSMUIDE. 

VI~ .... .. n de 'll.mIn .... 
oavercluitscl.t ... onverlr....d.t voor Vl._a, ... 
ap 

De harten hoog! Verkiezingspropaganda in 't G trouw Mald gh m van 26 maart 
1939. ('t Getrouwe Maldeghem) 
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Hij richt zich persoonlijk tot de "oprechte menschen van Maldegem, 
Broederbonders" en kan de Maldegemnaren maar niet genoeg danken. Hij 
belooft zich in te zetten voor elke zieke, gebrekkige. invalide. enz .. en zal 
daartoe elke vrijdagavond zitdag houden waar hij of zijn secretaris aan
wezig zullen zijn. Hij ziet de toekomst voor Maldegem rooskleurig in. met 
een broer als volks\'ertegenwoordiger en hij als provincieraadslid: "Het 
Volk l'<l1l Maldegem is door zijn machtig stemmen geworden de wieg van 
Vlaamsch Nationaal Lel'en. de bakermat van een verjongd Vlaanderen ... 
Maldegem heeft dus gesteld voor Maldegem een duurbare ruggesteun. 
Thans wil het volk van Maldegem Maldegem zelf ontvoogden". 39 

Door zijn verkiezing wordt dokter De Lille de hemel in geprezen. 
maar buiten Maldegem vragen velen zich af hoe het komt dat de dokter 
zoveel stemmen haalde. Loopjongen. een reporter in 't Getrouwe. lost het 
raadsel op: "De honderden arbeiders. in wier nederige woning Geneesheer 
De Ulle OPBEURING en TROOST bracht. hebben voor hem gestemd: de tal
looze zieken. die hij UEFDEVOL. dank zij zijn ongeëvenaarde TOEWIJ
DING en zijn ruime KENNIS. de gezondheid teruggaf. hebben geestdriftig 
naast zijn naam gestemd: de ontelbare behoeftigen, in wier armoedige 
huisjes hij als afgezant der reddende Voorzienigheid HULP en BIJSTAND 
uitdeelde en aldus aan deze minder door de fortuin begunstigden het leven 
aangenamer en draaglijker maakte. hebben met een dankbaar gevoel in 
de kiesbureelen aan hun weldoener teruggedacht; de RECHTZINNIGE 
Vlamingen. die met bewondering hebben gezien, hoe Dr. DeliLle, niettegen
staande het afmattend ambt dat hem dag noch nacht met rust laat: in 'l 
West-Vlaamsche met z'n buitengewone welsprekendheid de zege van het 
Vlaamsch Nationaal Blok hoeft helpen bewerken, hebben thans op 7 Juni 
in hem de o VER TIlIGDE. VASTBERADEN. ZUIVERE VI.AAMSCHE IDEA
UST en de HOOGSTAANDE intellectueel begroet. en Waarde lezers van 
den vreemde. de 2102 voorkeurstemmen, van Or. Delille zouden u niet in 't 
minst verwonderen. indien ge wist in hoeveel MOEDEWOZE harten hij 
weer de HOOP heeft doen ontwaken: hoe hij. sinds de enkelejaren dat hij 
hier onder OTL<; zijn ambt uil~rent. de toevlucht der ARME zieken is gewor
den. en hoe hij door zijn persoonlijkheid voor zoovelen een ware EDELE. 
STEUKE en VEUHEVEN leidsman L.,. iemand die vriend en tegenstander 
bewondering en eerbied afdwingt. .. Ik weet het. we hebben een nieuwe en 
zware last op U gelegd. maar het KON niet anders. want NIEMAND is zoo
zeer als U de aangewezen man om de belangen onzer bevolking te behar
llgc.."Tl. "40 Waarschijnlijk Is Loopjongen niemand minder dan Eugeen De 
LllIe 7..e1f. .. 

c. GemeenteraacLc;verktezlngen van 16 oktober 1938 

Twee Jaar later. hiJ de gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 
19~~k. staat Eugccn op de tiende plaats. lllJ wordt verkozen. maar aan
ge-/.len hrc)(~r .J07,,d ook Is verk(),..(~n. staat hiJ zIJn plaats af aan Theollcl 
Van J..and.KC:hoot. [Jeze verkiezingen zIJn bijzonder belangrijk voor de faml-
1I~, want de ul~IH~ Is onzeker. BdangrlJk omdat dc nkuwe Schouwburg 
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bijna is afgewerkt en het een financiële strop zou worden voor de familie 
zonder politieke meerderheid. Onzeker omdat schepen Julien 
Willemarck, al van in 1932 een trouw partijlid, na de provinciale verkie
zingen van 1936 uit onvrede uit de partij stapt en aansluit bij de partij 
van de oud-katholieken van Hector Cuelenaere. Vandaar dat het een 
dubbeltje op zijn kant is. Blijkbaar is de vrees ongegrond: de partij 
behaalt 500 stemmen meer dan in 1932 en sleept met zeven zetels de vol
strekte meerderheid in de wacht. De partij Cuelenaere heeft nog maar vijf 
zetels en eindelijk veroveren de liberalen met Ernest De Laere een zitje in 
de gemeenteraad. 41 

Het geluk van Eugeen kan niet op: "We zijn gelukkig niemand noo
dig te hebben om Maldegems Welzijn te volvoeren doch in onze kringen 
staat de deur open voor eenieder. Ons volk is thans gestaald voor de toe
komst. Onze boom is gegroeid tot een reusachtig monument. Welke vruch
ten zal die boom niet afwerpen in de toekomst? Wie nu wint, wint voor 
eeuwig! Moge Maldegem dat als een spiegel voor oogen houden!,,42 

De leden van de Broederbond worden niet vergeten: "Gij hebt het 
antwoord gegeven! En thans na de eindzege, blijft het duidelijker en 
vaster, dat uw antwoord klaar is geweest. Ge hebt u niet laten overhalen 
door huichelende belovers, ge hebt zelfs uw brood en uw arbeid ten pande 
gegeven. Aan u vrouwen en mannen die voor uw kind hebt gestemd. Voor 
uw kind waaraan de nieuwe leiders het beste hunner zorgen zullen beste
den, opdat het kunne opgroeien in verstand en wijsheid ter eere van 
Vlaanderen en ter eere van den Schepper". 43 

De volstrekte meerderheid stijgt de partij en dokter De Lille een 
beetje naar het hoofd. De dokter schrijft dat er in Maldegem "geen ande
re plaats voor ware democratie bestaat dan in den schoot onzer partij, zoo
danig heeft onze Christene Vlaamsche Volkspartij wortel geschoten in het 
volk". Het zijn die volksverbondenheid en de volksgenegenheid van de lei
ders van de partij voor alle klassen van de bevolking die voor de over
winning zorgden en Maldegem aldus hebben afgehouden van het socia
lisme. De KVV heeft overwonnen "in waarheidsliefde en oprechtheid. zon
der eenmaal aan leugenachtige privaatpolitiek te doen. zooals alle andere 
partijen. zooals oud-katholieken. liberalen en socialisten aan een zeel trok
ken om ons omver te krijgen. dat onderduimsche machten van geld en 
middeleeuwse dwingelandij onze partij wilden ondergraven. en dat toch 
niets heeft gebaat niets onze menschen heeft weerhouden te stemmen voor 
het goede". En de dokter besluit triomfantelijk: "Maldegemsche Volk! 
Dank! U hebt terug een klank gegeven die over Vlaanderen waaien zat. 44 

d. Wetgevende verkiezingen van 2 april 1939 

Voor de onverwachte wetgevende verkiezingen van 2 april 1939 
gaat "het konvooi van Elias - Jozef De LWe. Devroe - Eugeen De Lille. 
Tollenaere - Leon De Lille opnieuw langs de Vlaamsche wegen. ze z!ln de 
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grootste nlggesteun [loor het Katholiek behoud in Vlaanderen. Vlamingen 
sta uw stukr aldus de dokter. In het arrondissement Brugge prijkt 
Eugeen op de tweede plaats voor de Kamer, na volksvertegenwoordiger 
De\Toe.-t5 Juwelier Gabriël speelt opnieuw de rol van plaatsvervanger 
voor de Kamer. maar krijgt een tweede plaats op de senaatslijst. De ver
kiezingen worden voor de zoveelste keer een De Lille-succes, ondanks de 
campagne van allen tegen één: Jozef krijgt 5172 voorkeurstemmen en 
blijft volksvertegenwoordiger, Eugeen behaalt 4598 stemmen en Leon 
wordt (bijna toevallig) verkozen als senator.46 

En Maldegem viert de verkozenen. Kort na de verkiezingen trekt 
een lange stoet met aanhangers van de KVV en de parlementsleden Jozef 
De Lille. Leon De Lille. Achiel Verstraeten, mevr. Maréchal, Jef Devroe en 
Reimond Tollenaere door het Maldegemse centrum, waarna Eugeen de 
leiding neemt van de feestzitting in een overvolle Schouwburg. 47 

-l. DE BROEDERBOND 

Na de verkiezingsoverwinning van 1932 wordt in de schoot van de 
KVV in Maldegem een Broederbond opgericht, een initiatief van burge
meester Jozef De Lille, die het idee voor het eerst oppert tijdens een volks
vergadering in de Schouwburg. 48 

[JoklL'r EI.l[J('('n lk' UUL', lJoorzttll'r UWI 

dL, I1roi'fll'rboruL ('t Getrouwe 
MflldL'glll'fTl) 
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HUGO NOTIEBOOM 

a. De stichtingsvergadering van 6 januari 1934 

Na enkele voorbereidende vergaderingen wordt de Broederbond 
definitief gesticht op zaterdag 6 januari 1934, driekoningendag, in de 
Schouwburg aan de Katsweg. Er wordt al van tevoren een bestuur 
samengesteld en dit is "zoo gelukkig U te kunnen mededeelen dat Doktor 
Delille, het Voorzitterschap heeft aanvaard". 49 

Hoewel het een initiatief is van de familie De Lille, via de KVV, 
wordt het voorgesteld alsof het de Maldegemnaren zelf zijn die om derge
lijke vereniging vragen: "Er komen ons van alle zyden geestdriftige en 
instemmende mededelingen toe van werklieden die ons vragen als lid te 
worden opgenomen, 't Is een sprekend bewys dat de werkende klasse zelf 
best begrfjpt dat de bond hier in Maldegem noodig is." Om volk te lokken 
voor de stichtingsvergadering wordt een tombola aangekondigd met als 
eerste prijs een nagelnieuw kostuum, op maat gemaakt, ter waarde van 
500 fr. 50 

Van de Broederbond kan iedereen lid worden vanaf de leeftijd van 
14 jaar. De bedoeling ervan is "ons volk te vereenigen, ten einde aaneen
gesloten in alle omstandigheden, daar waar het past de nooden en begeer
ten van de werkende klasse beter tot uiting te doen komen. want maar al 
te dikwyls wordt thans de alleenstaande werkman verdrongen. daar waar 
geen helpende hand hem ter zyde staat." Op de lidkaart van het gezins
hoofd worden de naam van de echtgenote en de schoolgaande kinderen 
vermeld, kwestie van hen ook te kunnen uitnodigen bij feestelijkheden. 51 

In april 1934 wordt een Jeugdverbond van de Broederbond gesticht dat 
onmiddellijk 70 leden telt en waarvan doel en betekenis door Jozef De 
Lille tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst worden uitgelegd. 52 

Het algemene doel van de Broederbond is "immer meer en meer 
Maldegemmers dichter by elkaar brengen".53 De bond is gestoeld op soli
dariteit, de leden kunnen er terecht voor het oplossen van allerlei pro
blemen: ziekenbond, huishuurkwesties, pensioenstortingen, belastingen, 
allerlei vergoedingen, onderwijs, militaire zaken, werkgelegenheid, enz. 
Om al die problemen te kunnen behandelen, wordt een vast secretariaat 
opgericht, eerst in de Noordstraat in de kantoren van 't Getrouwe, later 
in de nieuwe Schouwburg. 54 

Jaarlijks wordt, naast de gewone bijeenkomsten, een algemene ver
gadering belegd voor de leden, de hoogmis genoemd. Er wordt dan een 
tombola georganiseerd, er worden Vlaamse liederen gezongen, toneel 
gespeeld en toespraken gehouden, vooral over de politieke toestand in het 
land en in Maldegem. Voor deze bijeenkomsten, zoals in 1937, is er tel
kens "de verlamming dat de Schouwburg te klein zal zyn. ja. de opruk
kende zegetocht van het Maldegemsche Volk is onstuitbaar geworden en 
aan nieuwe toestanden moeten nieuwe voonvaarden geschapen wor
den".55 Omwille van die massale aanwezigheid gaan bijeenkomsten soms 
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Eug en De Lille houdt een toespraak voor de verzameLde Leden van de Broederbond 
in de oude Schouwburg aan de KaLsweg. (verz. Lieven De LiLLe) 

door in de velodroom en in de hovingen van ' t Getrouwe. D mooie prij 
zen van de tombola vallen in de maak bij h t talrijke publiek : e n maa l
pak. fie n, huis houdger i, kledij, zakk n te nkool n sp Lgoed . Een 
klas ieker is d verloting van d bek r va n de voorzilt r, waarin en b il 
jet van 100 frank zit. 

PAA OllFEE8T 
VOOR ALL KW O&:RIilN TO'l' H JA.Al\ 

~n4Cl 
)IJ ft 0 JJ: D .JI! Jl 8 0 D SN D ,N 'OUO\lWlSV.BG 

Ii:' ZONDA 8 APlt t. T E e URE (Zo!norUJd) en m T Tl!: 
- 1 Olm KlNOKRMAN'D:Jm ZAt. GBVULD WO!tOBlN. 

'ZANO a :J EH" 
wIl n het tn. I(w' ,I n. 

UTlJXligIn!J r hel p ifp ' . l an d ' ~ d.erb nd op april 1 
M(Jlr.1Pgl ~mJ 

, n trouw 
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HUGO NOTIEBOOM 

Nog voor de officiële stichtingsvergadering van 6 januari 1934 telt 
de Broederbond al 1100 leden, na de vergadering zijn er al 1325 lidkaar
ten uitgereikt en er wordt op gehoopt dat er in de loop van het jaar 2000 
leden zullen zijn, een bewijs dat de arbeiders achter de KW staan.56 Op 
die zesde januari beleeft "de werkers bevolking van Maldegem een harer 
schoonste dagen" en voorzitter Eugeen noemt de bijeenkomst "de triomf 
der werklieden". Met een stem als een klok dreunt zijn woord "diep door 
in de harten der aandachtig luisterende menigte die geen enkel woordje 
liet ontsnappen. Dokter De Lille wenschte de werkers bevolking geluk. Dit 
is het antwoord, zei hij, die ge geeft aan de lasteraars. Ge staat sterk en 
aaneengesloten, het bestuur zal het zijne doen voor U. Ik eisch, als voor
zitter. dat een bestendig sekretariaat. U immer ten dienste sta in alle geval
len en U den goeden weg leidt naar volmaking, zoowel stoffelijk als zede
lijk. Ik zou ook gaarne zien, bij een volgende algemeene vergadering, dat 
men met muziek aan 't hoofd van de Markt vertrekke, zooals we zulks 
deden bij de studenten te Leuven, om de tegenstanders respect in te boe
zemen voor de werkersbevolking. die gesteund zijn nieuwen weg opgaat." 
Met de lasteraars worden leden van de partij Cuelenaere bedoeld, gezwo
ren vijanden van de KW. Ook Jozef De Lille, afgezet burgemeester, maar 
direct ereburgemeester genoemd door zijn partijgenoten, krijgt een don
derend applaus, en alleen al zijn verschijning op het toneel brengt de zaal 
in vervoering. Leon De Lille tenslotte weidt nog even uit over het doel en 
de werking van de Broederbond. Drie gebroeders De Lille aan het woord: 
het is duidelijk wiens politieke aspiraties de Broederbond moet en zal die
nen. 

Niet minder dan 800 leden verdringen zich op die zesde januari in 
de Schouwburg om een plaatsje te bemachtigen, tot zelfs de kleedkamers 
toe zitten overvol. De hoofdprijs van de tombola gaat naar Kleit, de win
naar verschijnt op het podium, en "ten aanschouwe van honderde leden 
trok hij vreugdig de nieuwe vest aan. het kostuum ging hem gelijk gego
ten". 

b. Maldegems ontslaving . .. 

In de loop van de volgende maanden zet Eugeen zijn beste krach
ten in om de Broederbond tot hoge bloei te brengen, want "in dezen tijd 
heeft ons volk meer dan ooit hulp noodig". In 1936 alleen al komen er 400 
leden bij. 57 Het secretariaat wordt terdege uitgebouwd en de voorzitter 
maakt er een erezaak van dat niemand naar huis gaat zonder geholpen 
te zijn. De Broederbond blijft niet beperkt tot Maldegem, in 1936 zijn er 
al afdelingen in Adegem, Sint-Laureins, Middelburg, Zomergem en Sint
Margriete. Eugeen is alomtegenwoordig, in Adegem is hij niet alleen aan
wezig op de stichtingsvergadering van 1935, ook op de daaropvolgende 
algemene jaarvergaderingen tekent hij present. In de zaal O'Havé. in 
februari 1936 "schetste hij de gruwelijkheden die in Maldegem plaats heb
ben gehad en toonde aan hoe de werking van den Broederbond aldaar. die 
reeds een kleine 2100 leden telt, dit alles tot een minimum gedaald is, 
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Oprodu van de Broederbond op 19 eptember 1938 ler geLegenheid van de vlag
genhulde. Er worden niet minder dan J 200 kLeine BroederbonduLagjes uitgedeeLd, 
beve ligd aan een ·wisse'. Het voLk zou immers 'pLooien als een wisse' beweerde 
burg me ter ueLenaer. (verz. Eugeen De ULLe) 

dankzij de krachtige houding van hel b luur inzak veTllJe r n den sleun 
van zijn Lrijdvaardig l den ... ALLe na-oorLog ch bonden v rkwijn n. de 
Broederbonden. wowel in MaLd g m als in Ad g m bLo i n ... "58. 
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Vanop het balkon van de Schouwburg worden de leden van de Broederband toege
sproken door de politici van de KW en door voorzitter De Lille. (verz. Eugeen De 
Lille) 

Ziedaar de geest van den Broederband. En door dien geest kon hy niet 
sterven. Door dien geest moet hy nog leven want nog zoo veel is er te doen. 
De Keurbenden zullen zoo fier vooruitkomen dat de spot en den hoon 
gesmacht zal worden aan de bron zelve".61 

De Broederband, een kiesvereniging avant la lettre, dient, zoals 
gezegd, uitsluitend de politiek van de familie De Lille en hun KW. Leden 
van de bond zijn potentiële kiezers van de partij en de bijeenkomsten 
worden gezien als een barometer om de populariteit van de partij te 
testen en te bevestigen, niet alleen in Maldegem, maar ook in het 
Meetjesland. Het legt de KW geen windeieren: tussen 1929 met de er
kiezing van Victor De Lille tot volksvertegenwoordiger en 1939, de laatst 
parlementsverkiezingen vóór de oorlog uitbreekt, verliest de familie D 
Lille geen enkele verkiezing, er stemmen integendeel steeds meer kiezer 
voor de KW. 

Toch betekent de Broederbond voor Eug en h I wat m r dan 
kiesvee. Zoals in alles streeft hij een hoger, int 11 tu I do In , li t 
onder zijn leiding. Tot rond 1930 word n arb id rs in Mald m vrtjw 
door iedereen genegeerd: noch de burg rij no h d t lijkh id h ft 
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Drie duizend M81degemmers stapten 
Maaodag l.I. in den Optocht van den 
BROEDERBOND. 

Jozef De Lille sprak op de Schouwburgplaats 
in aanwezigheid van geheel Maldegem. 

De KieziD2 wordt een Triomf. 
Volgens een mededeling in 't Getrouwe Maldeghem stapten niet minder dan 3000 
MaIdegemnaren mee in de optocht van maandag 19 september 1938. ('t Getrouwe 
Maldeghem) 

interesse voor hun noden en verzuchtingen. Vanuit katholieke hoek wor
den ze paternalistisch beheerd en moeten ze zich tevreden stellen met 
wat God met hen voor heeft. Ze mogen hun stem uitbrengen en dat is het. 
Eugeen wil de arbeidersklasse hogerop brengen, hij wil de arbeiders cul
tuur aanreiken, hen waardigheid geven en integreren in het sociale leven: 
burgers. middenstanders, boeren, arbeiders moeten één organisch geheel 
vormen. Eugeen heeft het dan ook steeds over het Jonge Maldegem dat 
de toekomst voor zich heeft, maar waaraan hard moet worden gewerkt. 

Om dit doel te bereiken wordt een volledig sociaal netwerk ontwik
keld: muziekmaatschappij Hou en Trou. zieken bond Het Zorgende VolJ<62, 
een afdeling van Vlaamsche Kinderzegen63 • toekennen van geboortepre
mies64• Broederbond. Jeugdverenigingen, een muziekschool onder de lei
ding van .Jef Tlnel65 , een tekenschool. volwassenenonderwijs. rijks
middelbaar onderwiJs. stichting van een Boerenfront66• bouwen van de 
Schouwburg enz.: kosten noch moeite wordt gespaard om dit alles te rea
liseren. Het Is door hun werkkracht. nimmer aflatende Inzet en tomeloze 
ambitie dat De L1lles ervoor zorgen dat Maldegem er vanaf 1932 helemaal 
anders ~t uitzien. fo:'n men laat er geen gras over groeien: als Eugeen 
niet wordt aanvaard als dokt.er in cle christelijke ziekenboncl De 
SamarUaan. wordt prompt heslolen een eigen ziekenbond op te richten 
en zal de gemeentelijke toelage van de plaatselijke ziekenbond worden 
afgeschaft.. fJ7 Id(~m dito voor de toelagen van het kal holiek lager onderwijs 
die maandenlang niet meer worden uitbetaald. omdat de KW niet in hel 
sdwolroml1L'l1 mag ".(~tden.6H 
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Opbouwen 
Broederboncl 
Maldegem 
I 
Sluit Clan 

I . 
Wordt Lid 

.erelid 

Kaarten 1939 
tQ bekomen "ij 
d. Bestuur.lode,,_ 

Oproep om lid te worden van de Broederbond. ('t Getrouwe Maldeghem) 

c. Het leiderschap De Lille: eer, geweten. plicht 

Als de gemeenteraadsverkiezingen van 1938 naderen. worden de 
leden van de Broederbond extra in de watten gelegd. Die verkiezingen zijn 
cruciaal, omdat een van de kopstukken van de KW, schepen Juliaan 
Willemarck69, zoals gezegd, overgelopen is naar de partij Cuelenaere en 
ook omdat de liberalen met een versterkte lijst opkomen. Het is niet 
onmogelijk dat de KW haar meerderheid kwijt zal raken. 

Op kermismaandag, 19 september 1938, worden in de namiddag 
een grootse vlaggenhulde en optocht georganiseerd. De namiddag begint 
met een ouder- en kinderfeest in het park van 't Kasteeltje. waar alle kin
deren een kleine Broederbondsvlag krijgen. Er worden er 1200 uitge
deeld. Daarna is er een meeting in de Schouwburg. In een volle zaal 
luisteren de KW-aanhangers enthousiast naar toespraken van voorzitter 
Eugeen en volksvertegenwoordigers Jef Devroe en Jozef De Lille, "heer
lijke spreekbeurten gesteund op een stalen gronds tuk" . Vervolgens is er de 
vlagoverhandiging, een optocht door het centrum en een ballonwedstrijd 
met talloze prijzen. 2000 ballonnetjes worden opgelaten. "We schoten in 
vlaggen en ballons veel te kort. Men schat te oordelen naar de brie.Des die 
uitgedeeld zijn voor de ballonwedstrijd de opkomst van 3 tot 3.5 duizend 
menschen". 
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LiIl ft dit ''Bro d rbondsJee i 
voorg uitbuit r van h i g zin en heef/. voor 

uu ig d g lori rijk loopbaan g t k nd van onz Krisiene VLaamsche 
\ oLk partij. D h rlijk pr kb urt n van volksverteg nwoordig rs J eJ 

vroe n J oz i 0 UH druJ t n d z glop d en d van d en dag. In hei 
arm t hu' U an lald g m we rd vader 0 UHe geboren n Maldegem is 
bewu t dat h t l id r chap D UH d kenmerken meedraagt ven eer. 
gew t n n plicht. it d e opr chte bo reJamiLiën stammen onze leiders-boe
r n voort. H t zijn geen lied n met diploma. noch hoogsprakigheid doch het 
zijn k men an gezond oord L. onuitwischbare en onwankelbare inzich
ten. 'il d oor arbeid n zeljveredeling spruiten onze middenstanders -le i
der en kenn n d e beho Uien aan opvoeding voor ons Maldegemschej eugd 
en aan ond er teuning d r belangen. Uit eenvoudige w erkmansouders 
pruil n onz werkl ied en· leiders en eten met d e w erkman het brood op 

den arbeid oJ wachten op den dop in deze netelige tijden. Zij kennen d en 
trijd om den boterham en vragen d en boterham ook voor anderen. Deze 

Broederbondsgedach ten zijn d e grondslag van onze overwinning". 70 

Ook na de zoveel te kiesoverwinning blijft he t bestuur van de 
Broederbond niet tilzi tten . De wint r va n 1938- 1939 is bijzonder guur 
en veel ezin nen hebben he t moeilijk om de touwtj e aan e lkaar te 
knop n . 0 Bro de rbond zorg t voor gra ti s 0 p e n brood in d e 

houwburg M voor ied er w rkmensch vrouw oJ kind d ew elke tehuis 
enigszins lastig rondkomr'. Wi s t mpelt. mag zi h komen wa rmen en 

ZOy 1 et n al hij wil. w i v rkoud n i , mag in d zaa l blij ven . 7 1 

Om ~rp I)(jor (J(~n [fl "P uan dl' 
I3r()pdl'rbQ a. ('I Cr'Lf{)IJU) 
MaUJpqllPmJ 



HUGO NOTIEBOOM 

Het laatste Broederbondfeest voor de oorlog, op 12 maart 1940, lokt 
nog steeds massaal veel leden. Door de mobilisatie kunnen er meer dan 
400 niet aanwezig zijn, maar toch loopt de boven- en benedenzaal van de 
Schouwburg overvol. August Leliaert, gemobiliseerd soldaat, verzucht van
uit een stil Vlaams dorpje hoe het hem spijt niet op het feest aanwezig te 
kunnen zijn: "Reeds jaren stond ik vooraan op ditfeest en nu zal ik weUicht 
van het geluk verstoken blijven, uw opgeruimde gezicht, uw lachenden mond 
en schitterende oogen te zien. Als men verre van ons dierbaar Maldegem ver
wijderd is, van vrienden en kennissen, kortom, als men alles wat ons lief is 
moet missen. dan klopt het hart vlugger wanneer men nieuws uit de gemeen
te verneemt". Toch is hij trots te vernemen dat zijn vrienden en vriendin
nen, zijn broeders en zusters, trotse leden van de Broederbond, zoveel van 
Maldegem houden en wijst hij hen erop dat "gij ook plichten hebt te vervul
len. plichten van verstandhouding en saamhooTigheid, om aldus de gansche 
gemeente voor ons ideaal te winnen. Denkt erom de leiders kunnen niet 
alles doen. Daarom, beste Broederbonders, brengt elk een steentje bij en 
weldra zal ons gebouw, ons ideaal, afgewerkt zijn". 72 

De bijeenkomst van 12 maart 1940 wordt een feest van de solida
riteit. Er zijn de obligate toespraken van voorzitter Eugeen en volksver
tegenwoordiger Jozef, de tombola is aangepast aan de tijdsomstandighe
den en worden er "deugdelijke" prijzen verloot, vooral kledingstukken, 
ondergoed en dekens. De beker van de voorzitter komt als laatste aan de 
beurt. 73 Met de wollen dekens zullen de gemobiliseerde soldaten geen 
winterkou lijden, en bovendien wordt er gehoopt dat ze niet nodig zullen 
zijn: "Moge er alsdan reeds Vrede zijn gekomen". 74 

De laatste keer dat we iets vernemen over de toch succesvolle 
Broederbond van dr. De Lille is midden augustus 1940, vier maanden na 
het uitbreken van de oorlog. De Lille roept de ontelbare familieschaar, de 
arbeiders, de jongens en meisjes op mee te leven met de nieuwe orde "die 
Vlaanderen hoopt ten volle kunnen oogsten". De Broederbond, "met zijn 
zucht naar adeling van den gewonen mensch", ziet dat iedereen nu goed 
zijn brood verdient en hoopt dat elk lid zal meewerken aan de opgang van 
Vlaanderen: "Ik heb zoo dikwerf in den ouden en nieuwen Schouwburg 
gezegd dat onze kracht ligt in de spade, in het houweel, in den hamer; in 
den ploeg, dat ons wapen de schup is waarmede we presteeren moeten." 
Van iedereen wordt tucht en verbondenheid verwacht om de lange tocht 
die voor de boeg staat, te voleindigen. 75 

5. DE NADERENDE OORLOG 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is Maldegem aan 
het evolueren naar een Lillegem. De KW heeft al sinds 1932 de touwtjes 
in handen, weliswaar zonder de burgemeesterssjerp. die eerst in handen 
blijft van Hector Cuelenaere en na de verkiezingen van 1938 wordt over
gedragen aan Maurice De Meyere, die op 12 september 1939 tot burge
meester buiten de raad wordt benoemd. 
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HUGO NOTTEBOOM 

Een machtige, welstellende familie 

Jozef De Lille is eerste schepen en volksvertegenwoordiger, Leon De 
Lille gemeenteontvanger en senator, Eugeen De Lille provincieraadslid en 
Gabriël De Lille plaatsvervangend volksvertegenwoordiger. Zelden is in 
één familie zoveel politieke macht verenigd. Maar niet alleen is er de poli
tieke macht, het uitgeversbedrijf De Lille, met 't Getrouwe Maldeghem op 
kop, bloeit als nooit tevoren. De nieuwe Schouwburg wordt het culturele 
en politieke centrum van de gemeente, de velodroom lokt massa's sup
porters naar Maldegem en het rijksmiddelbaar onderwijs, er gekomen na 
bittere strijd, heeft de wind in de zeilen. 

Na een decennium De Lille-bewind is Maldegem niet meer dezelfde 
gemeente. Voor zowel Jozef, Gabriël, Leon als Eugeen, alle vier ook intel
ligente zakenlui, ziet de toekomst er op alle vlakken - familiaal, politiek, 
financieel, sociaal - meer dan rooskleurig uit. 

Dokter De Lille gaat het bijzonder voor de wind. Zijn succesvolle 
artsenpraktijk, het bloeiende Natuurvoedselwerk dr. Delille met zijn tal
loze natuurwinkels, zijn raadplegingen in belangrijke Vlaamse steden, 
zijn boek Wereldziekte en Voedselontaarding maken van hem een welstel
lend burger. Naar de plannen van architect Robert Hebb (die ook al de 
Schouwburg ontwierp en schoonbroer is van Gabriël De Lille), bouwt hij 
in 1938-1939 aan de Kanunnik Andrieslaan een riante woning annex zie
kenhuis of sanatorium voor tbc-lijders. De woning is naar de normen van 
de tijd modern en comfortabel ingericht, met ontvangstkamer, een rijke 
bibliotheek, badkamer, enz. Daarnaast heeft hij nog een bureau met 
garage aan de Katsweg. Die garage is de oude schouwburg met balkon en 
was het eerste vergaderlokaal van de Kristen Vlaamsche Volkspartij in 
Maldegem. 76 De dokter beschikt over een eigen chauffeur, Omer De 
Smet 77, en heeft een privésecretaris die zijn drukke agenda bijhoudt. 
Uiteraard beschikt hij ook over het nodige huispersoneel. De kinderen 
worden opgevoed door een gouvernante. 

Naast zijn praktijk en zijn wekelijkse geneeskundige bijdragen in 't 
Getrouwe Maldeghem, vindt Eugeen nog de tijd om talrijke andere arti
kels te schrijven in dit weekblad, dikwijls onder de titel Bonds- en 
Kunstleven te Maldegem. Ook publiceert hij heel wat politiek georiënteer
de bijdragen, vooral als er weer een verkiezing op til is. Hij recenseert 
eveneens, zij het sporadisch, films en boeken 78. In Maldegem steunt hij 
alle culturele activiteiten: muziek, toneel, film, concerten enz. Met zijn 
verkiezing tot provincieraadslid loopt hij hoog op en neemt die dan ook 
ter harte, uitgebreid rapporterend over zijn tussenkomsten in de provin
cieraad. 

Eugeen, die vloeiend Duits en Engels spreekt, maakt verschillende 
reizen naar Zwitserland en Duitsland. Vooral in Beieren vertoeft hij 
graag, want alles is er "zoo menschelijk. zoo diep kultureel bedeeld door 
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Hij is daarbij zeer ambitieus en meer dan een tikkeltje heerszuch
tig. Hij is streng voor zichzelf en eist ook van anderen orde, stiptheid en 
trouw. Hij is vol van het Vlaamsche volk, heeft het steeds vaker over 
"vo lksverbondenheid", en de "volksche idealistische jeugd van 't 
Meetjesland" ligt hem nauw aan het hart: "ZooaLs ge uw geloof lief hebt, 
uw eigen zeden, zoo moet ge uw Vlaanderen liejhebben. Stilaan ontstaat 
e r een k ern menschen die een ideaal voeren en voor hetwelk ze alles over
hebben. Eens zal toch Vlaanderen zijn recht krijgen, al moest men eens dat 
recht doen zegevieren. 11 juli 1302, welke de ontknechting was van de 
democratie aan de fransche verdrukkers, blijve voor ons altijd het toon
beeld van saamhoorigheid, vastberadenheid en daad" 80 . 

e. "Het Volk zal raar naar ons opkijken hoe wij ons aanpassen ... " 

Aan de successtory van de familie De Lille en van de KVV komt in 
mei 1940 een eind, als het Duitse leger België binnenvalt. Enkele weken 
voor het uitbreken van het oorlogsgeweld schrijft Jozef De Lille nog: "We 
zijn blij dat er geen nieuws is .. . " - een naïeve, maar voor zijn lezers gerust
stellende boodschap. Wat later luidt het: "Wat ons land betreft, we zitten 
onuitkombaar in de davering d ezer dagen ", tot tenslotte bij de inval op 10 
mei: "We zitten dus weer in d en strijd, hoezeer heel ons volk verhoopt had 
e r buiten te blijven en hoe zeer ook door den koning alles was gemeden dat 
er ons kon in betrekken. Doch wij hebben een voorgevoel dat het nu ten 
minste geen vier jaar zal duren. Kan Duitschland in zijn onstuimigheid wel 
tegen eenigerlei mislukking? Ja, het kan gauw gedaan zijn. God helpe 
ons/"81 

~~~ .. ·fQiêrr6ûVf1a4aldeghemr .. · .. · ' V_._.llft. . tr 12 
; ~: I:~. MIUT VIRSPRlIDI""IK,LAD IN VLAANDlRlN 

Zonder eenig bericht of reden 
worden België f;ln 'Nederland tegelijkertijd 

.door Duiitschland aang~vallen, Vrijdag morgen 10 Mei. 

,Btdgië en Nederland roepen de· ~h:Wp' van Engeland en Frankrijk in. 
/ . • 1 • 

Bent in den voormiddag van Vrijdag heeft de Oui,ache gezant te Brusael eene nota op 
bet Sèlgiach Miniaterie van Buit~ Zaken overhandigd waarin, Dui~d 
de bezetting van 001 land eischt, met àk! eenig voorwendsel dat het daarin Ensceland 
WIl Frankrijk wil voor zijn . 

. Miniater Spaak van Buiten1andsche Zaken heeft dit verzoek op .taanden voet 
lIÎI.wezen. . .' 

De reaeerina heeft in eene mede4tte1ing door de radio de brutal~ aanval 
van Duitachland gebrandmerkt. en d~ bevolking tot tucht aangemaand. . . . 

Bericht in 't Getrouwe Maldeghem van de inval van h t Duit 
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Van 12 mei tot 16 juni verschijnt er ~een 't Ge/rouwe Maldeghem. 
wegens schade aan de drukkerij en ~ebrek aan gas en elektriciteit. maar 
ook omdat alle verkeer verboden is en de post ~eschorst. In die vijf weken 
zijn er ongetwijfeld gesprekken ~eweest tussen de uit~ever van 'l 
Gt>{rouwe en de Duitse bezetter. want op 16 juni verschijnt het blad 
opnieuw. duidelijk onder het goedkeurend. maar controlerend oog van de 
bezetter. 

Voor de gebroeders De Lille zijn de onverwachte Duitse bombarde
menten. de vele tientallen ~ekwetsten. de honderden vluchtelingen. de 
vernielde woningen en infrastructuur in Maldegem en elders. kortom het 
voeren van een ongenadige blitzkrieg. blijkbaar niet in strijd met het al 
jaren aangekleefde antimilitarisme waan'oor Jozef als burgemeester van 
:\1aldegem werd afgezet. Laten we Jozef zelf aan het woord: "Wij hadden 
gelijk. altoos gelijk. Men schold ons eenerzijds voor Hillerknechten. ander
zijds l'oor primitieven. halve dwazen. men boycotteerde ons. men lasterde. 
men ze[le ons aJ Doch onze overtuiging. ons doorzicht kon men niet weg
nemen. wij lieten er ons door niets oI niemand van afwijken. Wij konden in 
geweten niet anders. En nu? Wij zijn en blijven bij ons volk. Het zal naar 
ons opkijken hoe wij ons aanpassen. Daar wij nimmer gelogen en bedro
gen hebben. vertrouwt het ons. De tijd van vele dingen is uit. van partijpo
litiek. van ordeloosheid en geklets. van rijkaards en nietsnutters. van uit
buiting eenerzijds. of onwil anderzijds. Wie meer dan wij hee./i de rotheid 
van het partijpolitieke regiem gezien. geleden en aangeklaagd? Wtj bidden 
erom dat iets goeds moge verrijzen. een ordevolle recht volle plaats voor ons 
volk. verbonden mL<)schien met hel behoud van koning Leopold".82 Het 
volk 7..a1 inderdaad raar opgekeken hebben van de bocht van 180 graden 
die .Jozef maakte. 

J IIuis7...oekingen 

Op zondag 19 mei 1940 vallen leden van de Belgische Veiligheid en 
de franse Sûreté het Maldegemse gemeentehuis binnen. ze bezetten het 
park van '/ Getrouwe en W bU tal van onze vrienden". Maldegemse Vlaams
naUonalfsten, worden huiszoekingen verricht. liet schrikbewind duurt 
drie dagen. [je heren ziJn in het bezit van een lijst met ongeveer 50 namen 
en leggen die voor aan burgemeester De Meyere, maar die verklaart dat 
~een enkele van de 50 van anti-Belgische activiteiten kan worden 
beschuldigd. Integendeel: gedurende de voorbije weken zetten velen zich 
in om in Maldegem de ergste nood te lenigen. De Meyere weet van de lijst 
niets af. dus moet iemand anders ze hebben opgesteld. Pas eell.laar later 
hliJkt dat 7'(~ Is opgemaakt door de heer Pennlncx. secretaris van de libe
ralt~ partij en Belgicist In hart en nieren. die Maldegem al maanden heeft 
verlat(~n. ka 

()(- huIR",(wkln~cn v(~rl()pc-n vriJ hardhancll~. wat onder andere cle 
74·jarl~c K<:twp(~n Camh'l (Je Sutter van (Jonk mag ondervinden. Tijdens 
d(~ ~(~met-nh~raad van 11 Juni J 940 twen hiJ hel ov('r "I''ransche speur-
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honden" die hem in zijn eigen huis vernederden en van alles en nog wat 
beschuldigden.84 Dat is allemaal klein bier met wat Eugeen De Lille over
komt. Die is van de eerste dag van de vijandelijkheden in de weer om 
overal gekwetsten te verzorgen en hulp te bieden, bijvoorbeeld na het 
bombardement dat de Kattenhoek zwaar treft en na het ontruimingsbe
vel van 25 mei. Zijn drie collega's zijn uit Maldegem gevlucht en Eugeen 
staat er als arts alleen voor. Het Maldegemse ziekenhuis, waaruit hij 
negen jaar is verbannen, staat plots onder zijn leiding. Samen met de 
zusters en een tweetal verpleegsters worden meer dan 400 gekwetsten 
verzorgd. Als de dokter met gekwetsten naar het Sint-Janshospitaal in 
Brugge rijdt, "luiden de klokken er voor de Vespers, daar gingen de non
netjes ter kerke, daar zaten de menschen in hun hemdsmouwen een potje 
koffie te drinken .... en op 15 km. afstand was het puin en ellende".85 

De huiszoeking bij De Lille verloopt in verschillende fasen. Eerst 
wordt zijn woning van boven tot onder onderzocht, waarbij niets wordt 
overgeschrikkeld: van de toren tot in de garage wordt alles overhoop 
gehaald. Daarna komt de praktijk aan de beurt, waarbij de briefwisseling 
- duizenden brieven - en fiches van patiënten worden bekeken, ondanks 
protest wegens schending van het beroepsgeheim. Nadat de heren zijn 
vertrokken, haalt Eugeen opgelucht adem en bezoekt hij inderhaast een 
patiënt. Een halfuur later is er al een tweede inval. De Lille wordt 
beschuldigd van samenwerking met de Duitse aanvallers, van spionage, 
maar geen van de beschuldigingen kan hard worden gemaakt. Wel wordt 
zijn garage geplunderd, wordt hij met de dood bedreigd en wordt er 
gedreigd zijn woning in brand te steken. De huiszoeking loopt met een 
sisser af en na enkele bange uren druipen de drie Belgische officieren van 
de Veiligheid, een aalmoezenier en enkele rijkswachters af. Er wordt niets 
belastend gevonden en De Lille gaat vrijuit en ontsnapt daarmee aan de 
reis met de spooktrein naar Abbeville.86 

De strijd gaat ondertussen onverminderd voort. Het zijn hectische 
dagen: vluchtelingen, bombardementen, branden, plunderende dieven
bendes, beschietingen door Duitse kanonnen, gekwetsten. Een waar 
inferno. De Schouwburg wordt op zondag 26 mei getroffen door drie 
zware granaten. Ook op de drukkerij van 't Getrouwe komen er terecht, 
en de pas gebouwde woning van De Lille wordt door twee obussen getrof
fen. Gelukkig blijft alles beperkt tot stoffelijke schade. 87 

Op 27 mei, omI8 uur, verschijnen de eerste Duitse soldaten in 
Maldegem. bij de Schouwburg. 's Anderendaags is het Wapenstilstand. in 
het gemeentehuis is er een groot bloedbad. Nog de dag ervoor zijn solda
ten op de Markt getroffen door granaten en zijn door hun makkers 
binnengesleept, sommige zijn heel zwaar gekwetst. andere al overleden. 
Die worden door een brandweerwagen weggevoerd. Duitse soldaten lopen 
rond in het centrum, maar er wordt niet meer geschoten. De gevechten 
zijn voorbij. 88 
De bezetting begint. 
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EGEL ADER DE LlLLE 

H [ DeVlagembleem: de ar nd. het hakenkruis en 
de \'laamse Le uw. (De Vlag. 1941) 

Die Deut ch-Flämische Arbeitsgem einschaft of Duitsch -Vlaamsch e 
Arbeid emeen chap90 i , voor de oorlog, een kransj e van enkele 
Vlaam e en in mindere mate Duitse intellectuelen die voornamelijk cul 
turele con ta ten onderhouden en a tiviteiten organiseren, n et a ls de 
Vlaamse Toeri tenbond, het Davids fonds, Willemsfonds , e.a. De DeVlag 
i in 1935-1936 opgericht in Leuvense studentenmidden s door dr. Jef 
Van de Wieie. samen met Rob Wilkening uit Berlijn . De contacten , uil
wis lin en en activiteiten geb uren nagenoeg uits luitend tussen de uni 
ver iteiten van Leuven n Keulen n blijven in Vlaanderen nagenoeg 
onb kendo 

r. ' f. ~ulfJIJh() rd. q ~I 
I1pbfxjm} 
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Van de Wiele ontpopt zich als een aanhanger van éen volledige aan
sluiting van Vlaanderen en Nederland bij het Duitse Rijk. Met het uit
breken van de oorlog ontplooit de DeVlag zich als een belangrijke go-be
tween tussen de Duitse bezetter en het culturele Vlaanderen. Het is daar
bij de ambitie van Van de Wiele van de meer culturele DeVlag een colla
borerende politieke beweging te maken. Tot aan het einde van de oorlog 
blijft Van de Wiele de centrale leider. 

Na 8 mei 1940 begint de uitbouw van de DeVlag, met tegenzin van 
de Militärvenvaltung die het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) voorlopig 
als enige officiële gesprekspartner erkent. Toch is het datzelfde VNV dat 
de meeste leden levert voor de DeVlag. De Duitse overwinning, de propa
ganda, de tijdsgeest en zelfs de verbetering van de levensomstandigheden 
zorgen voor een toeloop van leden. 

De kloof tussen de DeVlag en het VNV wordt steeds groter en het 
wordt steeds duidelijker dat de DeVlag meer en meer 

1. de Groot-Germaansche Rijksgedachte aankleeft, 
2. de nationaalsocialistische wereldbeschouwing verspreidt, en 
3. de onvoorwaardelijke trouw aan Rijk en Führer proclameert. 

Dit zijn en blijven de drie fundamentele principes van de DeVlag. 

Een pamjl t m t d telling n van d 
D Vlag. (Univ r it it bibLioth k 
G nt) 
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Stellingen van de DeVlag 
H t nntionna1 ocinlisrn wnarbol'gt het, behoud en de verdere ontplooiing 

1. \. n d n volk eh neig naard. . . 
. , H tn tion nul oCÎalism waarborgt het b houd en de ontplool~ng van alle 

in den loop der ge chiedeni harmonisch ont.stane en gegroeIde kultuur-
waard n. d ftl ; ~l_~ 

3. Het nationaul ocialisme waarborgt het ontstaan en e verwe%6~AJng 
eener ware socialistische gemeenschap. 

Daar(tm eisch8n w ij: 

I. OORW 
HET 

RDELIJKE TROUW 
ATIONAALSOCIALI ME 

4. Alleen het Rijk wa8l'borgt de volledige verwezenlijking van het nationaal
socialisme, onçewijzigd en onverminderd. 

5, Alleen het RiJk, woal de Fi:ihrer het opbouwen zal is in 'staat aan de 
.olkeren van GermaaI1Schen bloede en daarmede ook ' aan het Vlaamsche 
volk, weer de sterkte te verschaffen, welke zij noodig hebben oor de 
ontplooüng hunner voIksche kraohten. 

6. Alleen onvoorwaardelijke trouw aan het Rijk is ware trouw aan de 
gezonde krachten van het eigen volk, 

Daar~ eiscMn wij: 

IL 0 OORWAARDELIJKE TROUW AAN HET RIJK 
7 _ Alleen onvoorwaardelijke trouw 8an den Fü.hrer laat hem toe het natio

na lsocialisme volledig te verwezen]jjken. 
8. Alleen onvoorwaardelijke trouw laat hem toe het Rijk op te bouwen 0 

volgens zijn wil. ~ 
9. Alleen onvoorwaardelijke trouw verhindert elke imperialistische of parti· ~ 

~riKtiJlche !lelging en poging tot verdceling an verzwakking an het ~ 
Rijk, nu en In de toekomst. 0 

Daarom ,ilc:hm 'Wij: ~ 

lIL 0 OORW AARDELIJKE TROUW AAN DEN FUEHRER Poe 

[)p negen teUing n van de D Ving: onvoon.uaardelYke overgave aan hel nationaal 
soctalisme. (BUG. G nL) 

v rd r taat d 0 Vlag voor n lola lila ir I id r ha p. n nl uw 
ord nlng van w r Id n maal ha ppij . n l rk ra nb wuslzljn . de 
oph m ling van rijd n g w ld . n lil b wu lziJn . h l b w rk n van 
d mas a. d v rh r!iJklng van d J ugd n d v rd digin v n lradilio
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HUGO NOTIEBOOM 

ter beschikking van de Bezettende Overheid. zy helpt niet beslissingen 
mede ten uitvoer brengen, maar zorgt propagandistisch er voor dat de groo
tere massa gewonnen wordt. "91. Veel aandacht wordt besteed aan de 
superioriteit van het Noordsche ras. Een beeld van Julius Caesar wordt 
als typisch noordsch beschouwd. Tekeningen en kunstwerken van man
nelijke en vrouwelijke Germanen verheerlijken het Arische ras. 
Vanzelfsprekend is er ook de verheerlijking van de Führer: Hitler bij de 
kerstboom, Hitler die kinderen aait, toespraken van Hitler en tientallen 
foto's van de geliefde Führer die (bijna) goddelijke eigenschappen worden 
toegedacht. 

Celleider dokter Eugeen De Lille omschrijft de DeVlag als volgt: 
"De Vlag is de beleving van Germaanschen oorsprong en van de daar 
uivloeiende wederzYdsche Grootheid. Voor deze Grootheid, voor deze Orde, 
voor dezen Arbeid, voor deze Rechtzinnigheid, kampt Duitschland thans 
tegen degenen die de Orde wilden versmachten, die Staking en 
Werkloosheid stelden tegenover Arbeid, die Geld en onderduimsche Macht 
deden regeeren boven Liefde en Openhartigheid voor eenieder". Het is 
Adolf Hitler die een dam opwerpt tegen die geld heerschappij en tegen het 
bolsjewisme. Naast het Duitse leger staan nu ook Vlaamse verbondenen. 
Vlaanderen moet en zal meehelpen aan deze kruistocht tegen het vanda
lisme. En DeVlag is een groepering die onvoorwaardelijk meestrijdt in de 
kamp om de nieuwe en ware levensbeschouwing, om ieder volk zijn 
plaats te geven die het van nature heeft gekregen, en vooral om ieder 
mens te laten delen in de schatten van volksrijkdom. 92 

Dat Eugeen De Lille celleider wordt van de DeVlag hoeft geen ver
wondering te wekken: de meeste principes van de Broederbond worden 
naadloos opgepikt en, enigszins aangepast, probleemloos overgedragen 
naar de DeVlag. 

1. DEVLAGCEL MALDEGEM 

a. Brüsseler Zeitung 

Vóór de officiële stichting eind 1941 is de DeVlag al enkele maan
den actief, gegroeid uit "een kulturele, offervaardige en kameraadschap
pelyke kern, waaruit een machtig verband, een aaneengesloaten familie 
groeide die bewust over de ware toestanden van den nieuwen wereldoor
log, zich uitspreken vermocht en durfde". 93 Met die kern wordt de 
Broederbond bedoeld. 

Het is Eugeen De Lille die de hele tijd in de weer is om de DeVlagcel 
Maldegem van de grond te krijgen. Omwille van die inspanningen wordt 
hij al vlug opgemerkt door het hoofdbestuur en wordt hij een van de 
bekendste celleiders in Vlaanderen.94 Onder de titel "Das stets getreue 
Maldegem - Kampffrohes aufwärtsstriebendes Flamentum - Wahnmg alter 
Tradition zur Erhaltung des Volkes"95 verschijnt in de Brilsseler Zeitung 
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BRÜSSELER ZEITUNG _ 
,...... . --- . 

Adol1 Hit/er sprach im Berliner Sportpalast zum 30. Januar 

Führerparole für 1942: Kampf, Arbeit, Sieg! 
• 'BElRRBARE fORTSITZU G DES EUROPAISCHEN FREIHEITSKAMPFES BIS ZUM SIEGRElCHEN ENDE 

De Brûsseler Zeitung met de do /stellingen voor 1942: Strijd. Arbeid. Zege! (BUG. 
Gent) 

een heel positief artikel van W. Franz ov r Mald gem, waarin vooral dok
ter De UUe erg wordt g prez n: 
-In decemb r 1941 opende de D Vlag in Maldeg m en voordrachL- en 
leeszaal. waar tijdschriften en bo k n m t Duits- n Vlaamsgezinde Lrek
Id.ng uitg sLald zijn. Zo is r een thuis 9 creëerd waar Duitser n 
Vlamingen elkaar ontmo len voor voordrachl n en gez LLig bij enkom-

ten. zodat ze elkaar door wederzYdse uitwisseling van ideeën b ler ler n 
kennen. We praken mei de Leider van de pLaatselyke afdeling, dr. D Lilt, 
die onvermo ibaar v rder w rkl aan de verdieping van de id ën van d 
DuL ,Vlaams Arb ic1sg me ns hap n die zich met byzondere vreugd n 
voldoening uLtlie ov r de welwlLL nde houding van d W, hrmachl L 9 no
v r zijn w ns n en lnULat v n.· ~ LaLie lus n d b voll ing n d ol
dalen. ' zei hLJ, 'is u Lekend. Natuurlijk bb n w ook h rl 9 nslander . 

Frans- n Eng "'lsg zinden die deslijds ang lig n haastig op d vlucht 
9 Tl. zijn langzaam rugg rd, lo n z zag n dal Duit r nl L d 

arbar, n war: n waarv r men z ui hold n omdat z merkt n, dal y 
zelf. d op hun zwar: lij tonden. niel zo k ing sLig wa~ n dal w op 

n wraak zo n. V4 11 var I n bb n door draring n van 
lp tgd :In s (! r: n zYrt m I rLyk b ct llng 11 bij ons 9 lom n. 

Ande,,~n zij (J h r uan r: l dal z h hun z I hU,. 'chuldlgd ziJn 
m r s rcJpr ';) b strijd n m ... ( ou b r (gin n. d z ln d m t v r-
heldpfP arm n. maar n lt Ir: '" t loL ons ricl t n. Ze brlllJc n w r d 
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oude methode van de zwarte lysten en zodra ze daa,rtoe de gelegenheid 
kr!jgen, geven ze ons te verstaan dat ze slechts het ogenblik afwachten 
waarop het 'weer anders ' wordt, dan zullen ze hun schade inhalen. Maar 
ze vergeten dat ook wy, Maldegemnaren, zich niet laten afschrikken. Ze 
moeten weten dat het niet meer wordt zoals de anderen het wensen. 
Dokter De Lille vertelde ons wat er allemaal verwezenlykt is en wat nog 
gepland is. Ondanks alle bedreigingen van de tegenstanders, vermomd 
onder de d ekmantel van het liberalisme, kon in Maldegem een middelbare 
school opgericht worden, waarin ook de zoon en de dochter van de arme 
de kans kr!jgt vooruit te komen. 
Talr!jke voorzieningen w erden door ons,' zo verklaarde hy verder, 'naar 
Duits voorbeeld hier in het leven geroepen en het is nooit ten nadele, altyd 
ten voordele van de gemeente en vooral voor de werkende bevolking 
geweest. H et volgende wat we willen verwezenlyken is een huishoud
school, waarinjonge meisjes op alle gebieden voorbereid worden voor hun 
beroep als huisvrouwen moeder. Ook op cultureel vlak is, in samenwer
king met de bevoegde Duitse diensten, nog heel wat vernieuwing en uit
breiding van ons werk gepland'. De indruk die we van Maldegem kregen, 
kunnen we bondig beschr!jven als volgt: hier voelden we het hart van 
Vlaanderen kloppen". 96 

Das stets getreue Maldegem 
aufwärtsstrebendes Flamentum - W ahrung alter Tra dition zur Erhaltung des Vo\k&tums 

in Brüssel 
"Das stets getreue Maldegem" in de Brüs l r Zeitung van zondag 11 allgll tu 
1942. (BUG. Gent) 
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b. De Kom di an h t rlc n 

._---------- - .--------_ .. _-_. - - -- --
SCHO.UWBURG · M4LDEGEM.· 
Zaterdag 7 Juni '941. om 8 uur 's avonds 

Opvoering V:ul 

al Krach um Yolanthe" 
ot 

II De Komedie van het V ~rken II 
d.oor het 

OOSTHAN.NOVERSCHE VOLKSTOONEEL 
1Jlierlcht door 

de Vlaam8ch- Dui~8che Arb~ idsgemeenf chap 
a tc\eellng Maldegem. 

Luis ren bet sJ)el op: het ': Daghet jli den Oosten" met enkele nieuwe 
Vlaam&che liederen. . . 

De voorverkoop der Ingnngskaarten Is .11 den Schouwburg reeds begonnen; 
'neo apoedc zich tiJd ig t'en genummrrdc phul.t& te · bekomen wo nt wegens de 

ntge ge!cgl' nhald '/.ul\en alle pan.tsen :-:\p uitverkocht zijn .. 
{l n cdC'1t : .6 en 3 Cr. : Balkon 6 fr. 

Aankondiging voor de opvoering van Krach um YoLanthe. ('i G trouwe MaLdegh m) 

e r te a tivit it van de 0 Vlag h ft plaat. op vrijdag 6 juni 
1941, wann r he OsLhannoversche Volksion eL t a t "m t en ons 
allerlieJste sp L Krach um Yol.anihe oJ D Komedie van hei V. rlcen oJ bier 
Die Schwlnskomedie", al II n jaar rder in MaJd g m p ld door Staf 

rugg n m h Vlaams he VoLksioon eL. H t I nu ni t. S Bru 
maar 0117~ germaansche Rasgenooi n dl h t luk zu il n opvo 

houwbur , In h t. vol dul dan n w I. 7 
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kunst te laten uitbloeien. De Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap 
hoopt echter dat vele gemeenten, en zelfs allerkleine een kern of een cel 
zullen stichten uit uitbloei van deze gemeenschap." 

Gegadigden wordt aangeraden vlug kaarten aan te schaffen, want 
het aantal plaatsen voor burgers is beperkt: Duitse soldaten krijgen 
immers altijd voorrang.98 

De Komedie van het Verken wordt een hoogstaand avondfeest 
genoemd, voor onze beste familiën, meesterlijk gespeeld en de Duitse 
vrienden zijn opgetogen over de belangstelling van het Maldegemse volk 
uit alle kringen. Meester Jef Tinel, die de feestavond opluistert met keu
rige liederen, gezongen door het koor 't Daghet in den Oosten, deelt in het 
succes. 

Voor de DeVlag een gelukte inzet. Nog zulke culturele avonden wor
den in het vooruitzicht gesteld "waardoor de kunst Vlaanderen dienen zal 
ter diepste uitleving van ons Vlaamsch-Duitsche raseenheid". Vlaanderen 
zal een der mooiste parels van de nieuwe orde in Europa worden, zo stelt 
de celleider. Gezien het succes wordt een tweede voorstelling gepland op 
woensdag 18 juni.99 

De herdenking van de Guldensporenslag kan jammer genoeg niet 
doorgaan in de Schouwburg - bezet voor Duitse soldaten - maar de 
Ortskommandant vergast de DeVlag, maar dan enkel de leden, aan de 
vooravond van dit Vlaamse feest op de heerlijke film Oom KfÜger, een 
anti-Britse prent. De Schouwburg loopt vol om dit meesterwerk "tegen de 
koloniale roofzucht van het moorddadige Engeland" te bekijken. lOO 

Leden, sympathisanten en arbeiders van de DeVlag wordt op zater
dag 26 juli 1941 opnieuw een kunstrijken avond aangeboden door het 
Kunstler-Ensemble van de Hamburger Staatsoper. Ze bieden een solisten
variétéavond aan met operadanseressen, kunstzangers, kunstdeclamato
ren en een uitgelezen orkest. "Een feestavond die aan de hoogste ver
eischten der Duitsche Kunst voldoening schenkf', aldus nog de DeVlag. 101 

De organisatie gaat voort op de ingeslagen weg en biedt Maldegem. 
in samenwerking met de Kommandantur, op maandag 28 juli een twee
de opera-avond aan, nu door een groep Berliner kunstenaren die in 
Brussel warm werden toegejuicht. 

Wie een ticket koopt voor zaterdagavond, mag op maandag gratis 
binnen. Daarvoor moet men op zondagvoormiddag zijn toegangskaart 
van zaterdag aanbieden aan de winketten van de Schouwburg. In ruil 
krijgt men een vrijkaart voor de voorstelling van maandag, er dient enkel 
1 frank te worden betaald voor de kosten. Een uitstekende gelegenheid 
voor leden om deze tweeledige Duitse kunstmanifestatie bij te wonen en 
om tezelfdertijd leden te werven. 102 
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,.,,., re, .. - m; _..I 

Dg Yloollu:ch·Duitsche Arb~idsg()meen5ChQP. cel Mald~gemi 
BRENGT OP 

ZATERDAG 26 JULI 1941, 8 uur 's avonds 
eeN 

Kunstrijke Groot - Variété 
door het Hamburg~r Kunstle,.EnCi~mblf? .. 
M~ken, 

Kl\mel'Unlieret OL.URE. AUTENRICH T, Ht\mburgar Stal.\tsoJ)t't11. 
HB:IDI KABF.L. voordrA~hlkunatenRrc!. 
ElL8Bl AULER, lolodCll\lcte!l, Hanlbur gor Sto.lltsopCro. 
Il~WOARD Guam, aolodan.croa, Idem. 
KAR!. JAGER, .()\odanaor, Idom. 
Kam.,....n.or JOHANNIOS DRATH. Idem. 
I<oncettm ••• ter ADOLF KAOll:RER, Idllt'r\. 
J(.polm ... tu KARL aOnHARDT, Idem. 
EDUAlU> GEROT&. ThAlIo..ThlUltcr, HAmburg. 
!tUt-.oha.u8pleler FRlTZ WAONEfl, HL\mburg. 
Op dIt lata toonoo\$ClaoOn wordt lolaldogam vergast op dezo VllrlétC Vtln tloog.t~and 

kUnlltgcnot. Hot j ... ocn buItenkans zonder "oorglUll\dc, 
0. Voorverkoop In dun Schouwbulll' la geopend. Allo pJlIl\ben ~IJD genummord 

b«modon a, 6 on 3 tnmk, balkoll 8 frank. 
M('n hllin vroegtlj<JlG' zijn konrt!'n nC. Ht't gOl'dlJn goot glipt mn 8 uur op, 

~m;~~~_~~_~~~~~~A~~~,.,~~ ,.,~ 

Kunstrljke Groot Variété door het Hamburger Kunstler Ensemble op 26 juli 1941. 
('t Getrouwe Maldeghem) 

Voor belde feestavonden zit de Schouwburg; nokvol. De Hamburger 
Küntsler spelen een MgestUeerd. eenvoudig. doch zeer genotvol program
ma. waarin ieder deel getuigde dat er een kunstenaar van talent onder 
stak. Er waren geen Leemten. geen inzinkinp,en". De kunstenaars uit 
Berlijn blijken een eenvoudig kwartet te zijn met enkele solozangers. 
maar vormen .. voor den aLLedaagschen &houwburgbezoeker een verrij
king van zijn muzikallsche gevoelens. Een kwartet is niet voor den eersten 
den besten toeschouwer. Een kwartet is een zware brok die men moet lee
ren te verteren. Doch ook moeten we het leeren en moet ons volk aangezet 
worden zuivere muzlekkurt!it te beluL'iteren". liet zijn ideeên die Eugeen 
De Lille al van in 1932 bij de Broederbond verkondigt: volksverhefflng 
blijft cen van zijn stokpaardJes. 10:3 
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Naar aanleiding van deze twee avonden acht de DeVlag-celleiding 
het opportuun om klaar en duidelijk het doel en de werking van haar 
organisatie voor te stellen, en die laat niets aan de verbeelding over: 
"Menigeen verlangt nauwere toedracht nopens De Vlag om er lid te kunnen 
van worden. De Vlag is de ajkorting van de Vlaamsch-Duitsche 
Arbeidsgemeenschap, een samenwerking tusschen de Vlaamsche en 
Duitsche Kultuur waardoor Vlaanderen in de Grootduitsche Orde zyn 
plaats op Kunstgebied inneemt. Het is een wisselwerking van Vlaamsche 
en Duitsche Kunstenaren, van tooneel, muziek en alle kunstgebied, laten
de alle takken van de gemeenschap er aan deelachtig worden. De 
Arbeidsgever als de Arbeider, de Ambachtsman als de Intellektueel kun
nen deelachtig worden aan de grootsche plannen van De Vlag. Wie lid 
wordt bekomt het heerlyke maandblad De Vlag , wordt in de gelegenheid 
gesteld kosteloos feestdagen van genotvolle kunst by te wonen, wordt 
bevoordeligd by kultuurreizen enz. Het is DeVlag die thans 10.000 
Vlaamsche kinderen naar Duitschland in verlof brengt. Thans staat 
Maldegem reeds aan de spits der gemeenten voor het ledenaantal. 
Voorwaar, DeVlagcel Maldegem, wordt in de gelegenheid gesteld haar 
leden veel, ja veel te bieden.104 

In de marge van de komende oprichting van de DeVlagcel 
Maldegem dienen we de reis die Jozef De Lille begin juli 1941 naar Keulen 
maakt voor de Vlaamsche Kulturele Week, zeker te vermelden. Die reis 
gebeurt op uitnodiging van de DeVlag en in een bijzonder lovend artikel 
over het reilen en zeilen in de stad, waar blijkbaar geen vuiltje aan de 
lucht is - "niemand klaagt in Duitschland, men hoopt, men is er opvallend 
gerust te moede, in Duitschland klopt werkelYk slechts één polsslag" - uit 
Jozef zijn verbazing over het bruisende culturele leven in de stad. 
Professor Robert Van Roosbroeck van de universiteit van Gent houdt er 
een opmerkelijke rede over "We zyn Germanen, geen latynen".105 Van 
Roosbroeck: "Een nieuwe tyd blikt ons aan over de asch van het bran
dende Europa. wy willen in het Westen, als wachters der Germaansche 
Zee, den hartslag van het Germaansche hart opvangen. Hoeveel schoons 
staat ons niet te wachten wanneer wy de stem van onzen tyd goed ver
staan?' 106 Ongetwijfeld heeft deze reis ertoe bijgedragen om de DeVlag in 
Maldegem definitief uit de startblokken te helpen. 

Aan het eind van het jaar1941 is het duidelijk dat de Maldegemse 
cel de wind in de zeilen heeft. "Het is zeker geen praatvereniging," ver
klaart celleider Eugeen, "doch een wezenlyke gemeenschap in den Arbeid 
voor al het goede, vooral gericht naar Volkswelvaart. Den enkeling. het 
volle begrip man en vrouw alleen en in de gemeenschap, dejeugd en voor
al Vlaanderen dienen is het De Vlag hoogste gebod. Door de 
Arbeidsgemeenschap met het kultureele en politisch verhevene 
Duitschland put daarin De Vlag de beste krachten om tot het duurbare peil 
der volstrekte volkswelvaart op te klimmen. Duitschland is namelyk het 
symbool van volksche grootheid". 107 
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c. \olgende activiteiten in 1941 

15 au~stus 

18 augustus 
29 augustus 

10 augustus 

22 september 

26 september 

8 oktober 

24 oktober 

26 oktober 

Vertrek van 80 kinderen naar Duitsland (zie verder: 
Kinderlandversc hickung). 
Marionet ten thea ter. 
Michelangelo. filmvoorstelling in samenwerking met 
Volk en Kunst. Voor deze film van een titaan worden 
alle verenigingen en scholen uitgenodigd. lOB Hij wordt 
ingeleid door Aalbrechts. leraar aan de rijksmiddelba
re school. De film wordt voor kunstbeginnelingen een 
merkwaardige openbaring genoemd. 109 

De Lüneberger Heide: lezing door Werner König. die 
daarover enkele boeken schreef. 
Kermismaandag. De gezamenlijke zang- en muziekuit
voering van 't Daghet in den Oosten en de 
Wehrmachtskapelle. onder de leiding van meester Jef 
Tinel. lokt veel volk naar de Markt. Het wordt een inni
ge uitvoering genoemd. vol kracht en leven. Het slot
lied Wij zijn bereid van Tinel. met passende blaasmu
ziek. verovert heel Vlaanderen en verdient dit. aldus 
De Lille. IIO Na de muziekuitvoering op de markt volgt 
er nog een feest voor de kinderen in de Schouwburg. 
Muziekkwartet. met de medewerking van de 
Wehrmachtbetreuung. 
Peter Schmitz Variété. gratis voor DeVlagleden. 
Schmitz treedt op voor een volle zaal. vol "begeestering 
en li.t:?fde voor het schone lied. zuivere genotvolle kunst 
die klimmend van inzet tot einde de toeschouwer 
boeit. "111 

Kamermuziek door het Walter Kunkelkwartet met 
meer dan 400 aanwezigen. waaronder heel wat arbei
ders. II2 

Vlaamse week te Lübeck, met een vertegenwoordiging 
van DeVlag uit Maldegem. Voor deze week worden lera
ren en leraressen ui tgenodigd. Ze krijgen een gratis 
verblijf en dienen enkel de reiskosten te betalen om 
.. kennLc; te nemen met de jongste gedachten van het 
Hljk." 

Ook worden in Maldegem door de DcVlag talrijke Kraft-durch
Freude voorstellingen georganiseerd, altijd in samenwerking met de 
KlJmmandanLur. E(~n eerste voorstelling heeft plaats op maandag 25 
augustus 1941, I)CVlagleden krijgen op vertoon van hun Ausweis twee 
W'alb; zitJes. Verder Is er ook de wekelijkse Wochenschau en Soldatenkino. 

Van ~ehecl andere aard Is de rondreizende tentoonstelling van 
Duitse werk- en textteh;toffen in het klom;tcr van O.-L.-Vrouw ten Doorn 
In E('klo op 15. 16 en 17 augustus 1941, waarvoor door DeVlag in 
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Maldegem veel publiciteit wordt gemaakt. 113 Het wordt een buitenge
woon belangrijke tentoonstelling genoemd van "Vernuft en 
Verwezenlijking waarbij het bewonderenswaardig is te zien hoe uit ogen
schijnlijk domme dingen edele producten kan vervaardigen". Er worden 
Duitse textiel, materialen als steen en aarde, glas en keramiek, ijzer en 
staal, kunst en pers stoffen enz., tentoongesteld. Heel bijzonder wordt de 
stand van plexiglas genoemd, dat in de moderne vliegtuig- en scheeps
bouw niet meer weggedacht kan worden. 1 14 Merkwaardig is dat over het 
verloop van deze tentoonstelling vervolgens niets meer wordt geschreven, 
wegens gebrek aan belangstelling? 

Naast deze culturele initiatieven is de DeVlag ook zeer actief in het 
werven van mannen, vrouwen en adolescenten voor het volgen van cur
sussen met als uiteindelijk doel te gaan werken in Duitsland. Meestal 
wordt dat omfloerst aangekondigd: "Aanstaanden Maandag worden alle 
Maldegemsche werklieden uitgenoodigd naar een ontwikkelingsavond die 
door gaat te 19.30 uur in de groote zaal van den Schouwburg. Hiermede 
wordt bedoeld onze werklieden in de gelegenheid te stellen tot een hooge
ren trap van beschaving op te klimmen. De leider van dezen ontwikke
lingsavond belooft noch saaie, noch lange dingen, integendeel! Er wordt 
vast vertrouwd dat geen enkel werkman zal ontbreken."115 Een jaar later 
zijn de vrouwen aan de beurt en nu komt men er resoluut voor uit wat 
de bedoeling is: "Het is De Vlag opgedragen vrouwen en grootere Meisjes 
uit te kiezen om een zeswekencursus in Duitschland te volgen om ingewijd 
te worden in de grootsche Vrouwenwerken aldaar. Nadere inlichtingen bij 
het Sekretariaat DeVlag, Maldegem".116 

Wat later heet het dat DeVlag de opdracht heeft gekregen jongens 
die techniek willen studeren de weg te wijzen: herstel van machines, 
technische bouwkunde, motorkunde, enz. In Vlaanderen worden daartoe 
drie scholen opgericht, waar Duitse leraren met de beste gereedschappen 
les zullen geven. Er hoeft niets betaald te worden: eten en slapen is gra
tis en men krijgt zelfs een loon. Na enkele maanden is men verzekerd van 
vast werk in ... Duitsland. 117 Jongens kunnen zich ook laten inschrijven 
bij het National-Sozialistisch Kraftfahrkorps (NSKK) om in Vlaanderen of 
in den vreemde voor de Wehrmacht te rijden. Gratis opleiding! 

Tijdens de winter 1941-1942 leidt de DeVlag een schaar - een 
graag gebruikt woord - meisjes en juffrouwen op "voor diepmenschelijke 
doeleinden", waarbij de richtlijnen zullen aangeleerd worden van de 
Nationaal Socialistische Volkswelvaart. De DeVlag is immers niet alleen 
een kulturele, politieke, maar ook een sociale beweging. Naderhand komt 
de aap uit de mouwen worden de meisjes als verpleegsters ingezet in kin
dertehuizen, ziekenhuizen en andere dergelijke inrichtingen. 118 Dat het 
de bezetter uiteindelijk te doen is om hen gekwetste soldaten te laten ver
zorgen, wordt zedig verzwegen. llg 
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2. STRUCTUUR VAN DE DEVLAGCEL MALDEGEM 

Eind 19-11 is het best u ur van de DeVlag als volgt samengesteld: 

('eileider 

secretaris 

dokter Eugeen De Lille. OrtsgrüppenJührer. later 
Kreisleiter (gewestleider) van DeVlag Gent
Meetjesland. heeft de graad van 
UntersturmJührer (luitenant) bij de SS. is 
Truppenarzt van de Lufwaffe op het vliegveld van 
Maldegem en dokter van de Werbestelle in Gent; 
Albert Van Poelvoorde. daarna Suzanna 
Cromheecke; 

zaakwaarnemer 
steunpuntleider 
cultuurreferendarissen 

Julien Heyneman; 
Joris De Sutter (Donk); 
Marcel Boeyen Joris De Sutter; 120 

DeVlaghaardleider Albert Van Poelvoorde 121 

leidster KLV mevrouw Jef Tinel 

VLAAMSCHE KINDEREN MET VERLOF IN DUITSCHLAND 

PLU~IJ; r-OMlTÉ J 
ZETEL 

,den 1 ::;01l.t. ~ .1.9 .. 1. 

!Jen !!Illlr Burgor.loe:Jter dor 

GemeentIl 

ti" dank'>n IJ ZI'OT om dlln kJlntoorbodlcn
de, ~I)n Jl"oT Albert Von PI)IJI voord", tI," on:>.nn d 1 om
ftt" til nobbon ~~~told. 

IJl) Illll)r Albf'lrt Vnn l'ofl1.voord .. '1< thnnc 
d,,',r "D'I Vloe", i3T1JUIl"l t'm voorloopl~'m tlt .. l "lil 
lIokr"'tbT18 flflnvllnrc1 von "Ile '111IS" , col ::nldogom. /liet 
cU t v.-,r7,Q"k I.'IU hRt Of!w'ont.obeot.uur, l!,.t:Ior don !hulr 
"Iln P".,lv""Ir(lfl ln dtenllt to hllrnn,,"n, 1.00 f,r d1"n
ot,," open vllll'm, on IJln bet 8l1krnt.lIrlnnt vnn "DIJ 
VIAe" zrnJ ophoudnn t~_ bllntnnn. 'b 

:1n p,roCltfln U ZIJOT. .' -' 
__ ---"t1.,-vrti,ï;-î dee". 
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Naast dit bestuur zijn enkele tientallen kaderleden werkzaam: eind 
1943 telt het DeVlagkader 40 actieve kaderleden of blokleiders. Ze col
porteren met nationaalsocialistische dag- en weekbladen, bezorgen uit
nodigingen en sporen de leden van hun wijk aan voorstellingen en ande
re activiteiten bij te wonen. Elke wijk of blok telt ongeveer 60 huisgezin
nen. Die gezinnen moet de leider stoffelijk en geestelijk verzorgen, hij is 
hun vriend en helper. Een kaderlid kan bepaalde opdrachten krijgen, 
moet scholing volgen (gewoonlijk om de veertien dagen) en dergelijke 
meer. In juni 1943 reizen 30 leiders naar een studiedag in Gent. 122 Er 
wordt dan bijvoorbeeld les gegeven over het nationaalsocialisme en het 
fascisme, het perfide Albion, enz. De lessen openen gezichtseinders. 123 

Vanzelfsprekend is een van hun belangrijkste opdrachten het aan
bieden van de lidkaarten en het innen van het lidgeld. Er wordt dan aller
lei nationaalsocialistisch getint drukwerk (heel lieve brochuurtjes) en 
ander propagandamateriaal uitgedeeld. Alle leden van het gezin worden 
aangespoord zich te laten inschrijven: "Wordtfier in uw bewustwording, 
daarom maakt verder van uwe cel de schoonste en de sterkste! Door uw 
lidmaatschap wordt ge deelachtig aan hoog kultureel-politisch gebeu
ren". 124 

Geregeld wordt ertoe opgeroepen om kaderlid te worden: 
"Kameraad De Vlag lid die nog niet aktief bij ons staat, treed met ons han
delend op! wordt Kaderlid! Dit jaar mogen we geen toeschouwer meer blij
ven, doch meehelpen aan de ernstige werkzaamheden die de DeVlag met 
het Vlaamsche Volk voor heeft. In uw eigen gemeente zijn nog veel blokken 
en wijken te verzorgen. Wordt Leider! Ook vrouwen heeft onze aJdeeling 
noodig!" 125 

Die wijk- en blokleiders en andere vertrouwensmannen van de 
DeVlag vormen een stevige groep van doelbewuste mannen en vrou
wen, 126 die de Maldegemnaren blijkbaar niet altijd lusten: "Kameraden. 
weest niet beschaamd over hetgeen uw medemenschen zullen zeggen. We 
weten iets: dat is dat ze allenjaloersch zijn. omdat zij het niet kunnen wor
den. Doch u kunt hetf' 127 In juli 1943 nemen vijf leden afscheid van de 
cel Maldegem om naar het oostfront te trekken: Aureel en André De 
Sutter, Edmond De Clercq, Piet Van Holsbeke uit Adegem en Maurits Van 
Rie. 

Het zijn ook de blokleiders die instaan voor de administratie van 
hun werkgebied. Van elk huisgezin wordt een fiche gemaakt met alle 
mogelijke informatie. De blokleiders zijn verantwoordelijk voor het bij
houden van die inlichtingen. Door middel van de steekkaarten is het bij
zonder gemakkelijk bepaalde doelgroepen aan te spreken of uit te nodi
gen om bijvoorbeeld aan te sluiten bij een of andere nationaalsocialisti
sche organisatie: OT-frontarbeiders, Waffen-SS, DeVlagwachtkorps. 
NSKK-DeVlagmotorkorps.128 
Ook is er binnen de DeVlag een Propaganda Korps (PK) actief. een pro-
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paganda- en ordedienst die instaat voor de veiligheid bij allerlei manife
staties. 129 

Binnen de DeVlag worden verschillende nevencellen. formaties en 
werkgemeenschappen opgericht. 

a. net'encellen 

In juni 1942 worden er door toedoen van de celleider kernen of 
nevencellen opgericht in Adegem. Sint-Laureins en MiddeIburg. 130 In 
augustus 1943 komen er nog steunpunten bij in Knesselare en 
Lapscheure. 131 

MALDEGEM 

i.e! : 
Uw rel: 

DE VlAAMSCH-DUITSCHE ARBEIDSGEMEENSCHAP. 
DIE DEUTSCH.VLÄMISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT. 
Devlaghaard. Schouwburgplaats. Telefoon: 200. 
Postgiro: 

Waarde Heer, 

Maldegem. 3 Juni 1942. 

Den Heer ~rgemeester van 
en te 

M i d d e 1 b u r g 

Op verzoek van de V1anmache Fl1maktle, Koorn
lel, 14, Gent en de Propagandaetattol, Bagattenstraat, te 
Gent draaien we ln Kinolooze dorpen bepaalde filmon. 

Op 7~terdag, 6 Junl komt ~lddo1burg aan de 
b"urt. , 

Wo vrngen U beloefd doch dr1ngend voor deze 
aangelegenhe1d u1t te z1en naar oen zaal of lokaal. Ge11e
ve ons spo~d1g daarover 1n te 11chten per telefoon r~lde
gem 200. Ge11eve ook t., zorgen dat de gevonden zaai of 10-
kb~l vollcd1p, verdonkerd 10 en ~at er een 20-25 tal stoelen 
'9tI orbJlnden z 1 J n. 

We danken U b1J voorbnot en groeten U met 

Celletdn IJl' lAu' urCUJ.g1 de MlddJ'lIJ/lrgse burgemeester uoor een zaal Ie zorgen om 
t-".el"n dlul fTIflurXJrstdltllg tL' or,qwIL"Ierl'T1. (GAM, Mlddelhurg) . 
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In Middelburg, Sint -Margriete en andere gemeenten waar geen bio
scoop is, worden volksvoorstellingen georganiseerd. Het is altijd dokter 
De Lille die de burgemeester vraagt (eist) een lokaal ter beschikking te 
stellen. Op 3 juni 1942 verzoekt hij de Middelburgse burgemeester uit te 
zien naar een zaal die volledig verduisterd is en waar 20 à 25 stoelen 
voorhanden zijn. Dit op verzoek van de Vlaamsche Filmaktie en de 
PropagandastaIfel uit Gent die, in samenwerking met de DeVlag, "bepaal
de filmen willen draaien in Kinolooze dorpen". 132 De Lille ondertekent al 
zijn brieven steevast met Heil Hitler! 

De nevencel van Sint-Laureins bestaat uit een kern van vijftien 
mannen en vrouwen "waaruit een wezenlijke cel zal worden geboren". 
Karel Fort is er de vertrouwensman. 133 Voor de eerste feestavond in Sint
Laureins wordt de film Über alles in der Welt vertoond, een nationaalso
cialistische propagandafilm. Celleider De Lille houdt op maandag 30 
maart 1942 een lezing bij Karel Fort waarin hij de werking, bedoeling enz. 
van de DeVlag uit de doeken doet. 134 De nevencel van Adegem wordt kort 
na die van Sint-Laureins ingericht. Vooral Adegem bloeit en telt binnen 
de kortste keren meer dan 100 leden. 135 Maldegem, Adegem en Sint
Laureins vormen "een drieluik van bewust Nationaal-Socialisme". In de 
belangrijkste wijken, als Donk en Kleit, worden steunpuntleiders aange
steld. Het gemeentebestuur moet in die wijken voorzien in panelen om 
affiches en mededelingen van de DeVlag te kunnen aanplakken. 

b. formaties 

- DeVlagjongens en -meisjes 

Een groep geüniformeerde jongeren die de vele activiteiten van de 
DeVlag opluistert, veel vergadert en lessen krijgt in huishoudelijke taken 
en nazi-ideologie. Geregeld worden de meisjes aangespoord zich in 
Duitsland meer te vervolmaken. 

- DeVlagformatie voor Turnen en Lichaamscultuur of DeVlagmeisjesgarve 
voor Lichaamskultuur 

Deze formatie wordt opgericht op donderdag 5 juni 1942, 
Sacramentsdag, in de DeVlaghaard. Eugeen De Lille spreekt er over De 
Mensch in zijn Tweeluik: Lichaam en Ziel. Lerares van deze formatie is 
Marie De Sutter, die een opleiding in Duitsland genoot. Alle meisjes en 
jongens, zelfs moeders, kunnen inschrijven. In Duitsland wordt veel aan 
lichaamscultuur gedaan, "we staan dan ookjaloersch. wordenjaloersch 
van de Duitsche jongens en meisjes. Als we ze zien opstappen. oefenen. 
zingen, turnen, dan gaat ieders hert open en vraagt ieder ouder voor zijn 
kind hetzeifde".136 De eerste les start op zaterdag 13 juni 1942 in de 
De Vlaghaard. 
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- Devla~wachtkorps 

De oprichting van dit korps kent landelijk. maar ook in Maldegem. 
\'eel bijval. Men kan toetreden vanaf de leeftijd van 17 jaar. ook gehuw
den zijn welkom en "de leeftijdsgrens strekt ver". Na enkele weken oplei
ding in Vlaanderen krijgt men opdrachten in eigen streek. zodat men 
gemakkelijk naar huis kan. Na 24 uur dienst. komt 24 uur nlst. Er wordt 
84 uur per week gewerkt en daarvoor krijgt men 600 frank. Het wacht
korps wordt "onder alle opzichten een uitstekende arbeidsgelegenheid 
genoemä. 137 

- De\ lagpropagandakorps (PK) 

Dit korps wordt eind april 1943 in het leven geroepen voor jongens 
ouder dan 15 jaar. Die vormen een keurkorps voor de "innnerlijke opbouw 
ean de cer. Elk lid draagt de DeVlagarmband. een zwarte broek en bruin 
hemd. 138 

- Hitlerjugend 

In februari 1943 verschijnt in 't Getrouwe voor het eerst een artikel 
over de Hitlerjugend: "Een Kamphuis der Hitler:)eugd oI 
Hillerjeugdherberg". Een jeugdherberg is een I1eimat in de Heimat. "een 
zonne glorend gemeenscllapsverblUr waar de taak van vader en moeder 
door over·geschoolde krachten wordt voortgezet". De Hitlerjeugd wordt 
voorgesteld als een sociaal werk van Adolf llitler. dat de grootheid van de 
nationaalsocialistische beweging kenmerkt. I Iet nationaalsocialisme is 
geen willekeurige beweging. maar een beweging gevestigd op vaste 
belifippen. "op het Bloed! Bloed beveeltf' en de Vlaamse jeugd krijgt bij de 
Hitlerjeugd dezelfde scholing en kansen als de Duitse. Grenzen aan die 
Vlaams-Duitse samenwerking zijn er niet. grenzen tasten immers "het 
We7..en ze~r Of17..er Germaansche Lotsverbondenheid" aan. liet gebaar van 
de Führer om ook de Vlaamse Jeugd deel te laten uitmaken van de 
HHlerjeugd. dient dan ook zeer geprezen te worden. 139 Enkele weken 
later al worden jongens van 17 tot 20 Jaar opgeroepen voor vier weken 
opleiding In een flltlerjugc·ndwerkpostkarnp. waarna ze een vertrouwens
po~ltle zullen krijgen. 140 

liet blijft maanden stil rond de I/It le~lugencl. tot eind oktober 1943 
een driedaags opleidingskarnp wordt georganiseerd voor ongeveer 150 
J(Jn~ens (~n meisjes. 7Je kcnncn elkaar niet als ze In Maldegem samenko
m(~n, maar na het kamp vertrekken ".<~ als de beste kameraden. gehard In 
7..lw(:d goede g(~daC'htcn. Ik vlaggenhllldc. het marcheren, zang en spel. 
muzlt:k maken, alles bczldcJe hen van 's morgens tot 's avonds. Iloge 
~~t(~n van d(~ (kVlag. de Jlllle~jugcnd, de NS Fraucnschaft. en dc SS 
tWI..l,l(~k(~n het kamp.141 
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rRflf --

Ook in Maldegem kent de HitleTjugend veel aangeslotenjongen en meisjes: "Jugend 
dient dem Führer. Alle zeh,yährigen in die HJ". 

Over dit kamp wordt een interessante brief gepubliceerd: "De gul
hartigheid, de vriendelykheid, de kameraadschappelykheid van de 
Maldegemsche menschen was buitengewoon. Midden het anglofielenge
konkel ligt Maldegem als een eiland met goeie menschen, als een toe
vluchtsoord voor ons, nationaalsocialisten ... Ook de sympathieke enjovia
le houding van den celleider zal me steeds bYblyven".142 Enige zelfver
heerlijking is De Lille nooit vreemd. 

Onmiddellijk na dit kamp laat DeVlag Maldegem weten dat de 
Hitlerjugend in Vlaanderen is opgericht. Maldegemse jongeren kunnen 
met fierheid toetreden tot deze elitegroep en "Hitler-Jeugd Vlaanderen: 
een heilig symbool! Jongens en meisjes, vervoegt uwe kameraden in deze 
jeugdgroepeering. Hand in hand zult ge geleid worden tot kloeke mannen 
en vrouwen. "143 

"In zeer ernstige lynen wordt de HitleTjeugd-Vlaanderen gedf< n," 
aldus de aanhef van een bericht dat de DeVlagcel een j ugdl id t rh eft 
die zich uitsluitend met de Hitlerjeugd en met d Kind rlandv r hi kung 
zal bezighouden. Op 14 november 1943 word n in Antw rp n hond rd 11 

Vlaamse kinderen door Van de Wiele in d Hitl Ijug nd op nom n. h t 
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is de officiële oprichting. 144 Over die plechtigheid worden de stereotiepe 
gemeenplaatsen verkocht: volks- en lotsverbondenheid met het 
Gennaanse ras. de toekomst van Europa. het voorrecht onder Hitler te 
mogen strijden. geen onderscheid meer in het bloed. enz. De Hitlerjeugd 
wordt de waarachtigste jeugdbeweging ooit genoemd. Jongens en meisjes 
komen een paar keer per week samen en krijgen scholing. doen aan sport 
en lichaamscultuur. worden kortom geestelijk en lichamelijk opgeleid. 
Tijdens de vakantie reizen ze naar mooie streken. kamperen. maken 
muziek en doen aan l'olksdomarbeid. Ze bestuderen de gewoonten van 
Vlaanderen. de grootheid van hun eigen streek. de godsdienst wordt 
geëerbiedigd en verstevigd. ze worden kortom de toekomstige leiders van 
hun \·olk.MWe benijden de Jeugd die daaraan deelnemen kan". aldus De 
LilIe. 145 

Maldegem blijft uiteraard niet achter en wil opnieuw op het voor
plan staan en een flinke formatie vormen. Er zijn overigens al heel wat 
jongens en meisjes aangesloten en de DeVlagcel zal weldra over een eigen 
leider en leidster beschikken. 

Binnenkort zullen de uniformen arriveren. wordt begonnen met 
leren marcheren. turnen en inoefenen van liederen. onder andere Heilig 
Vaderland en Vaarwel mijn Broeder. Om dit alles te bespreken wordt op 
zaterdag 20 oktober 1943 in de DeVlaghaard een eerste kameraad
schapsbijeenkomst gehouden. Er zal onder andere het aanstaande 
Wijnachtsfeest worden voorbereid. waaraan de Hitlerjugend vanzelfspre
kend zal deelnemen. De jongens en meisjes zullen aan de kinderen van 
de Waffen-SS. ar. NSKK en de arbeiders in Duitsland. geschenken uit
delen. 146 Er zijn al 30 inschrijvingen voor de Hiller-troep. jongens en 
meisjes. en zelfs volbloeideJuIfers. 147 

Het blijft wachten op de uniformen. eind 1943 zijn ze nog niet aan
gekomen waardoor "de glan$ van de troep nog niet zal uitschijnen". Begin 
januari 1944 beschikt een deel van de groep dan toch eindelijk over een 
uniform. Goed nieuws is dan weer dat er zich een grootenJongen meldt 
die als jeugdleider voor de afdeling Maldegem geschoold zal worden. 148 

Die Jongen is Wilfried De LHle uit de Katsweg, die bij de bevrijding naar 
Duitsland vlucht. 

Over de Hitlerjeugd is er in 1944 niet veel meer te vernemen, behal
ve dan de vele oproepen om aan te sluiten: "Op Jeugd, sta niet aan den 
kant. Marcheer mede. Waarom niet ter plaatse toetreden tot de Hitler
,Jeugd die een echte levensschool L<;?".149 Op zondag 9 januari 1944 
neemt Maldegem deel aan een jeugdfeest te Gent met heel wat 
.Junkersleerllngen. Weersportkampers, Landdienstjongens en -mei..'Ves cn 
de ffltl(1'jugend. I fet is naar verluidt een aangriJpend mooi schouwspc) 
hoe "de Vlar.lrn.,;cheJeugd opgesteld was, reeds paraat om den zege te hel
pen betalen". J 50 Ook worden de 1(~cJen opgeroep('n zoveel mogelijk deel te 
nt~en aan vakantlcfo; In Duitsland. 
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- Vrouwencel of DeVlag-huishoudkunde 

De vrouwencel heeft een volledig uitgebouwd kader met een vrou
wenleidster. Deze cel wordt voornamelijk gebruikt voor de inzet, lees: 
arbeid van meisjes en vrouwen. Eind januari 1943 wordt een spoedmel
ding verspreid voor een vergadering in de DeVlaghaard voor alle leden 
van de vrouwenwerken "nopens een hoogst interessante inzet van 
Vl.aamsche meisjes en vrouwen vanaf 17 jaar, tot deze vergadering roepen 
we ook op alle onderwyskrachten, de inzet zal ongeveer 9 maanden 
duren". Als puntje bij paaltje komt, blijkt het een uitnodiging om te gaan 
werken in het Rijk. 151 De dames komen geregeld kameraadschappelijk 
bij elkaar. 

In de afdeling Vrouwenwerken bestaan volgende onderafdelingen, met 
aparte leidsters: 

zorg voor families van de Waffen-SS, OT, NSKK, enz. 
een Moederdienst die zorgt voor de opleiding van jonge en andere moe
ders; elke moeder is ervoor verantwoordelijk dat het kind dat haar 
werd toevertrouwd, een waardig geschenk aan de volksgemeenschap 
wordt; 152 

een kleuterschool (Kindergarten) voor opvoeding van kinderen tussen 
drie en zes jaar en speciaal voor families van de SS, NSKK, arbeiders, 
families van oostfrontstrijders, enz. De school gaat in Vlaanderen in 
mei 1943 open en natuurlijk blijft cel Maldegem niet ten achter. De 
kinderen krijgen een kraaknette opleiding en worden opgevoed volgens 
de laatste moderne en opvoedkundige gegevens, lees: nationaalsocia
listische ideologie. In de toekomst zal het kind er de hele dag kunnen 
blijven. 153 

de DeVl.agturndub start in september 1942: lichaamscultuur voor 
vrouwen en meisjes. Elk meisje zal het kenteken van DeVlag dragen. 
Er zullen ritmische bewegingen en formatieturnen worden aangeleerd, 
de club is van hoogstaande betekenis. 
in september 1943 worden kindergroepen gevormd van kinderen tus
sen 6 en 12 jaar, "allerlei weldaad is hen voorbehouden". Bij die gele
genheid wordt eraan herinnerd dat schoolkinderen ook lid kunnen 
worden van de DeVlag en dat ze kunnen ingeschakeld worden in de 
Scholing der Jongeren. Er zijn al tientallen jongens en meisjes inge
schreven. 154 

- een dienst die zorgt voor pers en cultuur. 
- volkshuishoudkunde 
Er worden allerlei cursussen georganiseerd, meestal twee uur per 
week gedurende zes weken: een cursus huishoudelijke verpleegkun
de155, zuigelingenzorg, moederdienst. Vrouwen leren er efficiënt en 
zuinig om te springen met eetwaren en andere producten. oud textiel 
vernieuwen, met eenvoudige middelen toch nog lekkere en voedzame 
schotels klaarmaken, enz. In december 1943 worden zelfgemaakte 
pantoffels tentoongesteld. die naar de soldaten aan het oostfront wor
den gestuurd, en in maart 1944 is er een grote haringdemonstratie. 
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waarbij getoond wordt hoe op verschillende manieren verse haring 
kan worden bereid. 156 

- Studentencel 

De Studentencel wordt op donderdag 5 november 1942 opgericht. 
Het doel is de Maldegemse jeugd, studenten en studentinnen vanaf 13 
jaar. geestdriftig in te wijden in al de jongste geestelijke en lichamelijke 
ontwikkelingen. bijvoorbeeld vliegtuigbouw, zweefkunde, smalfilm, 
lichaamscultuur, sociale opgang, enz. 157 In de DeViagberichten lezen we 
over deze cel: MDeVlag wil de Maldegemse jeugd deelachtig laten worden 
aan de groote wendingen en opgaven van dezen tijd. De Studeerende 
Knapen en Meisjes-schaar dient te weten wat de Jeugd van onze 
Germaansche Broederoolkeren in zich als grootere ontplooiing meedraagt. 
Ieder studentenavond in de De Vlag zal omvatten: een opleidend en een 
genotsdeel. Het programma van komende donderdag luidt: voorwoord door 
celleider Dr. Eugeen De Lille, aanstelling van de studentencelleider. alge
mene begrippen over zweefvliegen en het vliegtuigmechanisme in het alge
meen.. Aanheffen van een lied. Eerstdaags aanvang met eigen constructie 
van miniatuur zweefvliegtuigen". 158 

Leider van de cel wordt steunpuntleider van Donk. Joris De Sutter. lid 
van SS-Vlaanderen. 159 De man geeft dikwijls les in SS-uniform, met een 
revolver op zijn lessenaar. 

Naderhand wordt een aparte cel opgericht voor universiteitsstuden
ten. De winteropleidingen voor de jongens en meisjes en de studentencel 
hebben Meen kameraadschappelYk, hoogstrevend en opbouwend doel". 160 

- Kameraadschappelijk hulpbetoon 

De actieve dienst van kameraadschappelijk hulpbetoon wordt in 
januari 1943 opgericht. De bedoeling ervan is steun te verlenen aan de 
families die een vader of zoon hebben in Duitsland, want MWY willen één 
groole familie vormen". De kracht van het innerlyk verband zal van 
Maldegem uitstralen tot in de werkplaats in Duitsland. Elke arbeider in 
Duitsland ontvangt een oorkonde van Vlaamsche Arbeider opdat hun 
familie de daad begrijpt van hun werk in dat land. 

Wie een familielid heeft dat in Duitsland werkt. moet de naam en 
adres opgeven in de DeVlaghaard. Dan wordt de oorkonde naar de arbei
der verstuurd. Die kan de arbeider dan tonen aan zijn werkgever, zijn 
kampleider, zijn verbindingsman. zijn DeVlagcel ter plaatse. Zodra dit 
alles achter de rug kan het kameraadschappelijk hulpbetoon in gang 
schieten als bemiddelaar en .. voor gebeurlYke opdoemende geschillen". En 
die komen geregeld voor, maar DeVlag Maldegem lost blijkbaar alles pro
bleemloos op. Ook jI'.,orgt het hulpbetoon voor het verzenden van pakjes, 
muziekinstrumenten, enz. J 6 J Familieleden kunnen ook een telegram van 
twaalf woorden naar Duitsland zenden, een Initiatief van de cellelder. 162 
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MALDEGEM Onder dit logo verschijnen tientallen 
DeVlagberichten in 't Getrouwe Maldeghem. 

c. werkgemeenschappen 

Er worden in de schoot van de DeVlag werkgemeenschappen 
gevormd voor: beambten, omroep, film, fotografie en koloniale aangele
genheden. De werkgemeenschap voor beambten vergadert voor het eerst 
op zondag 13 december 1942. De leider, een zekere ingenieur Praet. zit 
de bijeenkomst voor. De beambten en bedienden krijgen de gelegenheid 
tot "zelf-ontplooiing en sterk-gewenschte aanpassing aan de groei der 
jong-ordening" . 163 

* * 

De celleider gebruikt in zijn DeVlagberichten een apart, soms nogal 
wollig taalgebruik, om de haverklap lezen we woorden en wendingen als: 
"de beteekenis van dezen tijd in zijn volledigheid", "de in geestdrift gedre
gene grootgedachte der volle konsekwentie van het betrek Vlaanderen, het 
Rijk, de Führer" en .. den Opbouw van het Germaansch Bewustzijn met zijn 
gevolg de Germaansche Volkerengemeenschap". Uiteraard ontbreekt 
volksverbondenheid niet. 

3. LIDMAATSCHAP EN AANTAL LEDEN 

In juli 1940 telt de DeVlag in Vlaanderen 230 leden, in januari 
1941 zijn er 1700 waarna een toevloed van leden volgt. Maandelijks 
komen er in 1941 rond de 1300 leden bij. Er dient opgemerkt te worden 
dat deelnemers aan DeVlag-activiteiten, of arbeiders die inlichtingen 
inwinnen in een DeVlag-haard, soms gewoon als leden worden inge
schreven, zonder dat ze daar ook maar iets van weten. De DeVlag ontpopt 
zich tot een snelgroeiende, dynamische en culturele organisatie met een 
klein deel overtuigde aanhangers en een overgrote meerderheid aan vlot
tende sympathisanten. 
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Iedere volksgenoot van Noords-Germaanse afstamming - die 
afstamming is belangrijk. men moet Germaan zijn - kan lid worden. mits 
hij of zij van onbesproken gedrag is. geen vrijmetselaar. communist. 
Jood. mormoon of lid van de Rotaryclub. en minstens 18 jaar (man) of 21 
jaar ('TOUW) oud is. 

Van DeVlagleden wordt een totale inzet verwacht: een dieper geloof. 
grotere trouw. totale offerbereidheid. het is kiezen tussen groot worden of 
laag zinken. leven of sterven. bolsjewisme of nationaalsocialisme. 
M~\orden we lompige steppemenschen oJ heerlijke nationaal socialisten? 
We moeten paraat zijn te volgen waar ons bloed ons roept. "164 

In Maldegem krijgt de DeVlaglidkaart stilaan meer en meer draag
wUdle. waarmee bedoeld wordt dat het steeds voordeliger wordt er zich 
een aan te schaffen. De voordelen zijn niet gering. maar het lidmaatschap 
is niet goedkoop. Soms wordt het lidgeld gewoon afgehouden van het 
loon. 

In het tijdschrift DeVlag van augustus 1942 worden volgende tarieven 
gepu bliceerd: 

steunend lid met abonnement 
- gewoon lid (zonder abonnement) 

gewoon lid (met abonnement) 

300 fr. 
30 fr. 
100 fr. 

In 't Getrouwe Maldeghem vinden we volgende bedragen terug: 
steunend lid 250 fr. 
gewoon lid 30 fr. of 7.50 fr. om de drie maanden 
studenten 30 fr. 
arbeiders 10 fr. 

De eerste drie categorieën ontvangen gratis het DeVlagmaandblad. 

Als de vader van een gezin lid is en 60 frank heeft betaald. dan 
kunnen zijn echtgenote en kinderen boven de 16 jaar lid worden voor 10 
frank. Als gezinshoofd betaalt een arbeider maar 10 frank: zijn lidkaart 
is evenveel waard als die van de rijkere inschrijver. In Maldegem krijgen 
gewone leden het heerlijk IJeVlagtijdschr~rt. Het lidgeld kan ook drie
maandelijks worden betaald. 165 

Het is de bedoeling iedereen. ook de mingegocden. te laten genie
tcn van de Arbeidersgemeenschap. Vandaar dat er veel activiteiten gratis 
zijn. louter en alleen op vertoon van de lidkaart. De voorstellingen van 
Krqfl durch Freude zijn overigens altijd kosteloos. En als er te veel toe
schouwers ziJn voor de Wehrmachtklno, krijgen de DeVlagleden voorrang 
op alle anderen. Voor die filmvoorstellingen krijgen DeVlagleden overi
gens een korting van 50 procenl. 166 Wel Is het zo dat het balkon in cle 
Schouwburg enkel toegankeliJk Is voor Duitse soldaten. liet wordt cle 
Mald(~g(~mnaren aangeraden zich zo snel mogelijk te laten Inschrijven, 
want (k lJ(Nlag ",al In de to(~komst een belangriJke rol spelen in het soci-
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ale en culturele leven en zal in Vlaanderen een leidende rol hebben, 
steeds volgens de celleider. 167 

Leden worden op alle mogelijke manieren gelokt. In juni 1942 
meldt 't Getrouwe dat in Vlaanderen de DeVlag overstelpt wordt met 
nieuwe leden: "Heeft het lidmaatschap van DeVlag ook niet terecht een die
peren zin? DeVlaglid wezen is niet enkel een onderdeel willen zijn, en dat 
met fierheid te dragen, van het grootsche gebeuren in deze wereld, niet 
enkel den kultureelen opgang willen beleven doch ook er finantieel baat er 
bij te vinden door zoovele malen uitgenodigd te worden naar 
Kunstvertooningen en dat op een minimumbijdrage, soms heel kosteloos. 
Een De Vlag lid spaart geld. Hij is als 't ware een abonné op verheffende 
volksch kunstige gebeurtenis". 168 

De De Vlag zet vooral in op dienstbetoon. Het verslag uit 1942 telt 
volgens de celleider tientallen bladzijden: "Velen zullen De Vlag voor altijd 
dankbaar blijven. Een DeVlaglid wezen is een belijdenis die U voor altijd 
verheft: het is de betekenis aanvoelen van het geschiedkundig gebeuren in 
Europa. De De Vlag helpt u leiden tot de beleving van het gebeuren. door 
een machtige kultureele, volksch-veradelende en dienstvaardige ontplooi
ing waarvan het verlopen DeVlagjaar in cel Maldegem het toppunt bereik
te. Cel Maldegem was wat ze was voor u. U torse die vlag verder. 
Vlaanderen ten bate" .169 In het halfjaarlijks overzicht van 1944 wordt 
geschreven dat in de eerste zes maanden van het jaar circa 550 netelige 
gevallen door bemiddeling van de DeVlagcel werden opgelost, "al waren 
die Volksgenooten De Vlag lid oJ niet, duitschgezind oJ duitschvijandig". 
Ongeveer 275 mannen en vrouwen werden aan werk geholpen. ruim 600 
pakken naar de Maldegemse arbeiders in Duitsland verzonden. 
Oostfrontstrijders. ook die in lazaretten, kregen allemaal geschenken. 
Vele behoeftige gezinnen konden op materiële steun rekenen. Bij de ver
schillende Kommandanturen werd tientallen keren bemiddeld "om den 
last van den oorlog bij onze menschen te helpen verlichten". 
Vanzelfsprekend dat door dit dienstbetoon het ledenaantal toeneemt, 
"onze De Vlagcel wint dan ook immer aan leden en blilft de roem van 
Maldegem over heel Vlaanderen. Het is de groote opgave der DeVlag een 
breed geziene volksche hulp door te voeren: dat is het ware Socialismef"170 

Over het aantal leden in Maldegem vinden we het volgende. Eind 
september 1941 wordt geschreven dat het ledenaantal snel opklimt. en 
"voor deze gemeente reeds heel wat hooger ligt dan in veel steden". In 
oktober "stijgt het ledenaantal dagelijks, een De Vlag lid zijn is Vlaanderen 
dienen, is een lid zijn van de nieuwe Wereldbeschouwing". 1 71 In de zomer 
van 1942 wordt de vereniging overstelpt met leden. 

Het ledenaantal blijft maar toenemen: "Het Maldegemsche leden
aantal van DeVlag stijgt. nooit zal een winter rijker aan kulturele opgang 
Maldegem doormaken. Wordt lid van De Vlag. bezoekt de DeVlaghaard. 
ieder lid wordt gul bedeeld. Een De Vlag lid is een schakel in dejongste hori-
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zanten der Nieuwe Wereldorde".172 Begin november 1941: "Vlaamsche 
jamilie! Vlaamsche arbeiders! Vlaamsche Arbeidsters! Wordt een deeltje 
LWI den grooten Europeeschen Opgang naar diepmenschelijkheid. eerlijk
heid en l'erstandhouding. DeVlag is een weg naar dezen Opgang. wordt lid 
LWI de De\/[ag die iedere dag in netelige vraagstukken bijspringt" .173 

Nagenoeg wekelijks wordt in 't Getrouwe Maldeghem een oproep 
gelanceerd om lid te worden. Nog in juli 1944 worden de Maldegemnaren 
steeds weer aangespoord aan te sluiten. zelfs met een zekere dreiging: 
~Onze cel groeit immer in ledenaantal. Na de zege onzer Beweging. zal 
Uwe toetreding min waard zijn. Treed nu toer 174 

Eind 1941 zijn er een paar honderd Maldegemnaren aangesloten. 
in maart 1942 zijn er ongeveer 600. in mei is dit aantal al gestegen tot 
800. In de zomer van 1942 moet de DeVlag 1000 leden tellen: "Na de vol
tooiing van de lidkaarthernieuwing wordt de werving nieuwe leden inge
zet Zool'elen hunkeren een DeVlaglid te worden. doch blijven schuchter op 
den drempel staan uil goedzakkerij. Zooals Uilenspiegel ons leerde moet 
het gedaan wezen met de lamme goedzakken. Cel Maldegem moet korte
lings duizend leden tellen. En dat zal zer 175 

Ondanks een ledenactie in september 1942 voor aansluiting van 
arbeiders. duurt het nog tot in mei 1943 vooraleer de toetreding van het 
duizendste lid gevierd kan worden. Ondertussen is de DeVlag Maldegem 
de bloeiendste cel in heel Vlaanderen. De groei is overweldigend en dat 
getuigt van ~ het bewustzijn en de bloedseigenheid" . 1 76 

Landsleider Van de Wlele zelf komt naar Maldegem om op maan
dag 5 juli 1943 de viering van het duizendste lid luister bij te zetten. De 
gebeurtenis is ~ een parel van schoonheid en grootscheid aan de kroon der 
Vlaamsch-Dultsche Arbeidsgemeenschap" . Diezelfde maandag is er ook 
nog een middagpauzeconcert, "zoodal op één dag circa 1250 DeVlagleden. 
sympalhL<;anten en anderen met het feest hebben meegeleefd". De leden 
wordt gevraagd de brandende DeVlaMedachte te verspreiden. iedereen 
moet pionier zijn en moet meeleven en meevoelen met de celleiding om cic 
uitbloei van de cel glorievol verder te zetten met slechts één parool voor 
ogen: "het Rijk dienen. dan dienen we Vlaanderen. dan dienen we hel 
Volk. dan dienen we een duizendjarigeTl Vrede en Welvaart ".177 

Eind 1943 worden 1 167 leden geteld en 42 kaderleden. 

In Maldegem wordt men als lid Ingeschreven biJ deelname aan een 
of andere activiteit. ArbeJders of arbeidsters In dienst biJ de Wehrmacht. 
die werken op hel vliegveld of biJ een andere Duitse organisatie. worden 
aut(Jmatlsc~h als lld genoteerd. Burgemeester De Meyerc wordt verzocht 
hf~t gem(~(mh~p(~rs(meel aan te sporen lid te worden. arnbtenarC'n moeten 
ImmerH hd vO(Jrt)(~dd geven. Dat Ik M(·yen~ zelf niet reageert op het vC'r
I'.tJék om lid te worden. wordt alli een kaakslag aangezien. Op de 
I'mulllzkomrn.a.rulanlur lu G(~nt laat rm~n hem wden dat hiJ wel eens zijn 
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burgemeesterschap zou kunnen verliezen, als hij geen Mitglied van de 
DeVlag wordt. Wat hem in feite goed zou uitkomen, want hij is liever bur
gemeester af. Op aandringen van allerlei groeperingen, notabelen en de 
geestelijkheid van Maldegem, besluit hij vooralsnog het lidgeld te betalen. 
Dat is een opsteker voor de celleiding, die er handig gebruik van maakt 
en ook anderen aanspoort toe te treden. De Meyere blijft slechts één jaar 
lid en ondanks zijn inzet voor de Maldegemse bevolking komt dit lid
maatschap hem na de oorlog duur te staan. 178 

I 

DE VLAAMSCH-DUITSCHE ARBEIDSGEMEENSCHAP. 
DIE DEUTSCH-VLÄMISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT. 
Devlaghaard, Schouwburgplaats, Tele!oon: 200. 
Postgiro: 

L ___ _ Maldegem. 27. April 1942. 

Ref. : 
Uw re!.: 

Spec1ale Opdrachten. 

Geachte heer Burgemeester, 

Den Heer De Meyere 1:., 

BurgeL:eester, 
Stntionstrao.t, 

Y a 1 d e gem • 

Om alle personen in de mogelijk
heid te stellen om de tentoonstelling "DUITSC:'iE GROOTllliID" 
te Brussel te bezoeken, heeft DEVLAG en' de Propaganda-Staf
fel te Brussel een speciale tre'tn:"ïn'gericht op Zaterdag 2. 
lIlei, vertrekkende om 11.15 uur 's voorm1ddags. 

H1erbij een twintigtal formu11eren, die we U 
beleefd vragen aan het gemeentelijk personeel door te ge
ven, met onze bede, de personen die meegaan vrijaf te ge
ven, zoo mogelijk zonder afhouding van loon. 

Gelieve onder het personeel ook de polit1e,de 
Ivucht, enz. te rekenen. 

We hopen op dringende afhande11ng en danken 
b1j voorbaat met onzen Devlaggroet 

Burgemeester De Meyere wordt vriendelijk verzocht het gemeentepersoneel de uit
nodigingen voor de tentoonstelling over de Deutsche Grösse te bezorgen. Hij moet 
ze daarvoor een dag vrijaf geven, zonder loonverlies. (GAM. Maldegem) 
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Van enkele Maldegemnaren vonden we tenlg hoe zij lid (of geen lid) wer
den: 

Willem Bauwens. haarkapper in de Gentsesteenweg in Maldegem: "Ik 
heb nooit geld betaald om lid te worden van de DeVlag. noch heb ik zelf 
nooit een lidkaart gehad. Dokter De Lille zal mij op eigen iniliali~[ inge
schreven hebben in de DeVlag. omdat ik haarkapper voor de 
\\'eermacht was. Ik heb altijd hooren zeggen dat het doel van de DeVlag 
was: de Vlaamsche en Duitsche werklieden te verbroederen om samen 
te u'erken voor het Groote Duitschland. Dokter De Lil/e. cel/eider van de 
De\ 1ag te Maldegem. heeft toch nog gevraagd om lid te worden. Ik 
sprak daaman aan mijn vrouw. deze weigerde en ik ook. De Dokter zal 
mij toen ingeschreven hebben. Ik heb nooit geen vergaderingen bijge
u'oond." 

\1adeleine Braet. bediende bij Feldwebel Miller. die de leiding heeft op 
het vliegveld. verklaart bij een verhoor dat ze niet wist ingeschreven te 
zijn als lid van de DeVlag: "Ik ben nooit geen lid geweest van de DeVlag 
noch van het VNV Ik ben in dienst geweest van de Weermacht gedu
rende ongeveer 10 à 11 maanden". 

Gustaaf Timmerman. voerman en in 1940 ploegbaas op het vliegveld. 
is lid geworden van de DeVlag. "omdat ik ertoe verplicht was door de 
DuiLschers. gedurende twee maanden. verder heb ik niet meer betaald. 
ik kende de strekking niet van de De Vlag. " 

Kamiel De Baets: "Ik ben geen lid geweest van de DeVlag. noch van het 
VNv. Er is mij wel eens een kaart aangeboden geweest door August L. 
wonende te Maldegem. Vakekerkweg. Ik heb nooit geen lid willen wor
den en ook geen vergadering willen bijwonen. Ik heb ook geen betrek
kingen gehad met den vijand en heb ook niemand verklikt. Ik heb 
steeds mijn dienst gedaan als kantonnier in de gemeente. Ik heb steeds 
vijandig gestaan tegenover dokter de Lille omdat hij mij steeds wilde 
verplichten en ik weigerde van in deze vereniging te gaan." 

- .Jan Emiel Dumont: .. Ik ben nooit geen lid geweest van de DeVlag noch 
van het VNV. Ik heb nooit iemand verklikt aan den vijand. verders heb 
ik niets meer te verklaren." 

Clara Van Bracekei:" Ik ben 1 .faar lid geweest van de [)eVlag om naar 
de J)u!L<;che cinema te kunnen gaan: dil was in 1941. SuzaTlTw 
Cromheecke. secretaresse van de [)eVlag. vroeg q[ wij in de DeVlag wil
den om te kunnen kosteloos naar de cinema te gaan. Ik ken de bedr!f
vighdd van de lJeVlag niet. gc;,.ien ik nooit de vergaderingen heb b!jge
woond. Ik heh mUn ontsla'[J {jC>{.jeven in de IJeVlag omdat dit alt!jd niet 
paste met mUn werk van dienstmeid om TIaar de Duitse/te cinema te 
(laan gedurende de weekd(lfJen. Ik kl'TlIellelUk dl! bedr!jvtgheid van de 
[k~Vlag niel. "179 
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Toch weten de meeste DeVlagleden heel goed van'welke vereniging 
ze lid worden en sluiten ze aan uit overtuiging. Het is dus niet correct te 
veronderstellen dat het overgrote deel van de Maldegemnaren lid is 
geworden omwille van een of ander materieel voordeel. Celleider De Lille: 
"We verzwegen nooit den diepen grond van het DeVlag Lidmaatschap , we 
eerden in al onze briefwisseling met de leden en voor en na de vergade
ring, het beeld en den naam van Adolf Hitler, we trokken een rechte lijn, 
van beleerend en onvoorwaardelijk nationaal-socialist zijn en onder deze 
vlag staan terug onze DeVlagleden paraat." 180 Ook in de talrijke oplei
dingen in de ideologie van het nationaal socialisme , de aparte 
DeVlagberichten aan alle leden in Balming, de DeVlag en het tijdschrift 
Roeland van gewestleider De Lille dat op 1 augustus 1944 aan alle leden, 
wordt bezorgd, wordt de nationaalsocialistische leer en de Anschluss met 
Duitsland open en bloot beleden. 

De DeVlag, het aanbevolen tijdschrift 
voor de DeVlagleden. (BUG, Gent) 

De meeste DeVlagberichten in 't Getrouwe Maldeghem staan er bol van: 

220 

"De Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap is in het stadium 
getreden van de allerinnigste samenwerking van Vlaanderen en het 
Rijk, een eerste steen van het grootsch gebouw der germaan che 
Volkerengemeenschap" .181 

"750 DeVlag-leden in Maldegem: wie wordt nog lid van de D Vlag. 
een stuwkracht zonder weerga. Nooit stond de DeVlag zo acht nd
klaar en glansrijk over het land. Onze taaie is: nationaal- aciali t n 
te vormen, integrale, zonder maar. Drager , richter , b zi l r an 
één groote volksgemeenschap" .182 
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-, aand ,., n. zijn l n. zijn cultuur. zijn arb id r hier en eLders. 
zijn t komst. zijn tand voor UWLg LS rm b mo id. zijn uiiein
d lijk Brijding uit d n klauw van e n jatalen Staatsvorm, naar 
d ruimt van h t di P G rman ndom". 1 3 

-Er g ldt ons maar " n opdracht mer: d opbouw van het nieuwe 
Europa onder Duitsland. Volksgenoten. wanneer U eens ernstig 
nad nkt zult U r d lang bemerkt hebben dat al het gebazel dat 
van 0 r zee komt. klet praat is." 184 

De\ 1 den dienen teed in het b zit te zijn van: 

-Op zoek naar een Vaderland ". van 
Jej Van de Wlele. de bijb l voor Lk 
DeVlagLld.. f I l b k w rd ook w l hel 
Vla.amsP MM in Kamp) geno md. 

h d r VI gl d n m 
m uw, k h lh k n-

n 
h 
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het beeld van de Führer dat iedere DeVlagfamilie moet bezitten: 
.. Stilaan zien we meer en meer de beeltenis van den Führer in de hui
zen onzer Bewuste Vlaamsche Menschen" .188 

~D.EREN8 !lCJDLD IN DE oEBM AANSCHE VOLKEBENGEMEENSCHAP 
l'I'AAB AANLEWL"iG VAN HET DEVLAGKENTEEKEN ZOOALS TUKENlNO 

lIIE.8BOVEN. 

Elk lid was verplicht het kenteken van de De Vlag te dragen: "Vlaanderens Schild in 
de Germaansche Volkerengemeenschap". 

Leden ontvangen het maandblad DeVlag, "een kleinood van 
Vlaamsch-Duitsche Schoonheid". In het januarinummer 1941 schrijft 
Cyriel Verschaeve over onze Germaansche Ziel, in februari 1942 handelt 
het blad over de verwezenlijkingen van Vlaamse kunstenaars in de 
wereld, met de klemtoon op Duitsland. l89 Velen zijn ook geabonneerd op 
Balming. Het tijdschrift wordt aan de leden bezorgd door een 
DeVlagjongen, maar die laat zich in juli 1944 inlijven bij de Landdienst 
in Duitsland, waarna een DeVlagmeisje zijn rol overneemt. l90 Die 
Germaansche Landdienst staat open voor jongens en meisjes van 14 tot 
17 jaar. Jaarlijks wordt ook een DeVlagkunstkalender verkocht; in 1944 
wordt het een kunstrfjk gewrocht genoemd. l91 Het DeVlagzakboekje is 
ook onontbeerlijk voor de leden. 

Half augustus 1944, als het voor iedereen zonneklaar is dat de oor
log faliekant afloopt voor Duitsland, geeft Eugeen De Lille nog een nieuw 
gewestelijk ledenblad uit, Roeland. Het tijdschriftje zal maandelijks ver
schijnen en informatie bevatten over vergaderingen, bijeenkomsten en 
alle andere activiteiten van DeVlag Meetjesland. l92 Er verschijnt slechts 
één enkel nummer. 

De massale aanwezigheid van de Maldegemse bevolking op vele 
DeVlagactiviteiten kan niet worden ontkend, de vele foto's en fotoreeksen 
van huldigingen in de DeVlaghaard en in de filmzaal van de Schouwburg 
liegen er niet om. Toch dienen er enkele kanttekeningen bij geplaatst te 
worden. Zoals gezegd krijgen de leden steeds een forse vermindering, 
meestal betalen ze slechts de helft van de entreeprijs. Tevens worden ze 
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als het ware gelokt met bijzondere aanbiedingen. Ter gèlegenheid van de 
kermis van september 1942 is de lidkaart van het familiehoofd ook gel
dig voor alle gezinsleden, om de DeVlagfamiliefeesten succesvol te laten 
verlopen. Zo kan elk lid van het gezin tegen halve prijs de toneelrevue 
Boejje bijwonen en voor de film wordt enkel een bijdrage in de onkosten 
gevraagd. Voor veel bijeenkomsten hoeft zelfs niets betaald te worden. 

4 . DEFINITIEVE OPRICHTING 

a. De Vlaghaard 

Al eind augustus 1941 is men in de benedenzaal van de 
Schouwburg druk in de weer met de inrichting van de zogenaamde 
DeVlaghaard. Hierdoor wordt de cultuur van Vlaanderen en Duitsland 
gediend, "waarin de Vlaamsche en Duitsche Rasgemeenschap tot uiting 
kome'. Later wordt er ook het bestendig secretariaat van de DeVlag 
gevestigd. 193 
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t lijk op haard n d om iël oprich-
o Vl el zoud n b ur n in oktob rmt d film Twee vroo

~ Tl. m t harlotl Su a n haar n mbl. Su a is in die lijd een 
nOel b k nd film t r n b faamde zang r .194 De opening wordt om 
onduid lijk r d n nuit t ld. wat ni tb I t dat de OeVlaghaard al zeer 

tiefi . B gin oktob r 1941 wordt h t e retariaat eopend. Er komt een 
hIijf- n 1 tafel. e n biblioth ek m t d b ste boeken, een inlichlin-

enbure 1. een oordra htzaal en alle Vlaamse en Duitse geïllustreerde 
tijd hriften li en er t r inza e. plus alle nuttige brochures over de actu
ele \'Taa tukken: Vlaand r n, kunst, Groot-Duit land, wereldproble
men. het nationaal ociali m enz. Ook is er altijd gratis propagandama
teriaal te erkrij en. Aan de ramen, chouwvensters genoemd, kan ieder
een teed wi elende fotoreportages bekijken over lokale activiteiten, de 

trijd aan het 00 tfront. huldigingen van de Führer, enz. 

De OeVlaghaard is elke werkdag open van 9 tot 12u en van 13.30 
tot 1 .30u. Op zondagvoormiddag kan men er terecht van 10 tot 12u. Het 
e retariaat biedt iedereen hulp in zaken die betrekking hebben op 

kun t. ee teUjke verrijking. maar vooral arbeidersaangelegenheden. De 
werkman vindt er een oplossing voor alle netelige gevallen. Er is tevens 
mogelijkheid om brieven te schrijven, vriend happelijk t pelen en er 
worden vele gezel hap avonden georgan iseerd . 195 Toch blijft h t dienst
b toon h t b langrijkst. Duit indelijk b doeling van de OeVlag blijft 
zoveel mogelijk arb id r en arb idster aan te werven om in Mald gem. 
maar nog liever in het Rijk. t w rken voor Duitsland . 

Dr Jet Vo"d. Wi.1 



H UGO NOTIEBOOM 

b . Plechtige installatie 

De DeVlag, cel Maldegem, wordt op 12 december 1941 officieel 
geïnstalleerd, " een week van groot gebeuren voor de DeVl.agcel 
Maldegem". De DeVlaghaard en de cinemazaal van de Schouwburg wor
den passend versierd met NS-symbolen en nazivlaggen en het Vlaamsch 
Instituut voor Volksopvoeding (VIVO), afdeling Brugge, zal de plechtig
heid opluisteren met reidansen. Op het podium prijkt "een beeld van 
kameraadschap van den jongen heer Machaar Decroix uit Brussel, een 
zoon uit Maldegem" . 196 

In de namiddag is er eerst een academische zitting voor een 
tachtigtal selecte genodigden uit Vlaamse en Duitse leidende kringen. De 
zitting wordt geleid door de Kultuurreferendarissen van de cel Maldegem, 
de leraren De Sutter en Boey, die het hebben over het karakter van de 
DeVlaghaard, die Vlamingen en Duitsers laat genieten van hun cultuur, 
waardoor onze Germaansche Adel tot uiting komt. Vervolgens is het de 
beurt aan declamator Andries, die spreekt over de 80 Maldegemse kin
deren die dankzij de DeVlag, lees: celleider De Lille, in Westfalen verblij
ven. Daarna is het de beurt aan De Lille , die een uiteenzetting geeft over 

Herdenking van de tiende verjaardag van de macht ov mam van Hitl r in d 
DeVl.aghaard: Hitler - de portretkop is van Frans Tin l - omg v n door bl m n. 
(verz. Lieven De Lille) 
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het Zwin. dat onz G rmaan che Raseenheid ver tevigd . waar de 
\ ikin n (di hij oord rman n noemt) binnenvo ren en dat later onder 
d Hanz n grootha n werd. H tin uiteenzetting van "treffende 
Vlaamsch-Duit ch Wezenseenheid." Dr. Jef van de Wi Ie preekt over 
-het huidige w reldgeb uren. ov r de deemstering van het Wereldbeleid 
door de gew tenlooze geldmagnaten. over de poging van jonge krachten 
zowel hier in VLaanderen als in Duitschland een nieuwe Wereldorde te 
banen. 0 er de weg an de zegepraal, door zooveel offer en lijden. "197 De 
acaderni he zittin wordt gesloten met het Mozartkwartet van Max 

ey el. en met Tinel en het koor van 't Daghet, dat Wilt heden nu treden 
en He zijn bereid! zingt. 198 

De in tallatie an de DeV1ag in de cinemazaal wordt bijgewoond 
door 350 DeV1a leden en evenveel blijgestemde arbeiders. De 

houwburg Mmet zijnfiere Lijnen van Volkswil" zit overvol. Als het gordijn 
open huift, wordt de menigte verrast door het mooie beeld van kame
raad chap: een doek met twee stoer kijkende Germanen die een scepter 
va thouden met de swastika en de V1aamse Leeuw. Alvorens Van de 
Wiele van wal steekt, danst het VlVO "een schaar meevallende reien " die 

oed -kaderden in die atmosfeer van begeestering." 

AJ(J NI r. r~ LUIE houdt '(~n /l:w. praal Lil de () V gl1aard naar aallwldlng I an d 
tIPru./p rjaardaq /Jan dp macht /J ~rn rn> van J It/L r. (v r2. ti n Lll/ ) 
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De celleider leidt Jef Van de Wiele in met de ' '' herinnering aan 
Vlaanderens en Maldegems lief en leed in de herwording van ons Volk tot 
op dit oogenblik dat Maldegem zyn echten weg veroverd heeft, niet meer 
zoekt, geen voorwaarden meer stelt, doch meegaat en meestrijdt in de ran
gen der Jonge Volkeren onder de hoede van Adoif Hitlef' . 

Vervolgens luistert iedereen naar de rede van Van de Wieie, "een 
rede van een waar leider van Vlaanderen". Van de Wiele spreekt een uur 
lang, het is één lofzang op het nationaalsocialistische Duitsland: "Uit die 
schaar verbetenen die het Wereldkwaad wilden uitroeien, stamt Adoif 
Hitler. Hy wou het goede, doch in de handen van dien goede, in de handen 
van het jonge Nationaal-Socialisme teekende het plutocratische Jodendom 
het rooversmes, de ontrooving van wysheid, de verknechting, de wanorde. 
Daar waar dit Nationaal Socialisme niets anders bracht dan opbouw, 
gelukkige arbeiders voorwaarden, eigen huisjes, betekenisvoLlen bouw
trant, liefde voor den arbeid; een spade in de handen van miljoenen werk
loozen. Doch de Wereld mocht dat niet weten, niemand mocht er over inge
licht worden, men moest het Nationaal-Socialisme versmooren" . De lezing 
staat bol van holklinkende slagzinnen: Duitsland dient en offert voor ons, 
Vlaanderen dankt Duitsland en zijn Wehrmacht, de opstanding van de 
ware geest tegen de donkere krachten, Vlaanderens grootheid in het ruim 
van het Germaanse Volksrijk, Vlaanderens oorlogsverklaring aan de 
Plutokratische Wereldwanorde, enz. 

De Maldegemse DeVl.agmeisJes die aanwezig war: n bij d h rd nl ing in d 
DeVl.aghaard. Bovenste rij, vierde van linies is Honorina-Anna D LW. zu t r van 
Eugeen De Lille. (verz. Lieven De Lille) 
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Na de inhuldiging van de DeVlaghaard en de installatie van de 
De\1agcel. wordt de DeVlag Maldegem - meer nog dan het VNV - de 
invloedrijkste en belangrijkste collaborerende organisatie in Maldegem en 
dit dankzij de onvermoeibare inzet. grenzeloze energie en nimmer afla
tende gedrevenheid \'an celleider De Lille. 

5. IDEOLOGIE VAN DE DEVLAG MALDEGEM 

a. OnL'oorwaardelijke Anschluss bij het nationaalsocialistische Duitsland 

Uit de toespraak van Van de Wiele en andere teksten blijkt zonne
klaar dat de DeVlag Vlaanderen onvoorwaardelijk en volledig wil zien 
opgaan in Duitsland. De Anschluss is het uiteindelijke doel. Ook de 
De\1agcel Maldegem stelt daarvoor alles in het werk. Die versmelting van 
\1aanderen met Duitsland wordt nagenoeg in elk artikel van de DeVlag 
benadrukt. In april 1942 lezen we bijvoorbeeld dat die maand "een glan
zende periode is van Arbeid. uitbreiding. beleering en veredeling. hel 
maandverslag April is één dokument van volksche Vlaamsch-Duilsche 
samenwerking". 199 

Op 22 maart 1942 maakt de celleider duidelijk waarheen het moet 
met Vlaanderen: arbeiden en strijden voor Duitsland om er één geheel 
mee te vormen: "DeVlag, cel Maldegem, wijdt heden een beschouwing aan 
Vlaanderens grooter wordend germaansch bewuslzijn. DeVlag nameltjk 
vertolkt in zijn wijdsche Vlaamsch·[)uilsche Eenwezendheid in allereersle 
Instantie het beginsel van de wederzijd..c.;che ontplooiing van Arbeid. arbeid 
die ook kampen en strijden beteekenC'. 200 

Een jaar later. op 28 februari 1943. publiceert De Lille "een prokla
malie over de draagwtJdle van heloogenblik". Die "Proklamatie aan het 
\flaamsche Volk" laat er geen twijfel over bestaan waar De Lille en zijn 
organisatie voor staan: lid worden van de DeVlag, de nazidoctrine aan
kleven. strijden voor Duitsland aan het oostfront. en de eindzege behalen 
met welen grootsten mensch aller tijden, Adolf UWer. den leider aller 
Germanen", De proclamatie eindigt aldus: "Wil VlaanderenflCr zijn aan de 
wereld te kunnen 7..(~ggen: ook w!l sloegen de bres toe in het Oosten, ook 
wij offerden blrJCd en hebben gearbeid om het Germaansche Volk, om 
Europa. Ja, om de Wereld te vr!lwaren van een duizencUarigen onder
gangr2CJ1 Voor de [)eVlag staan de overwinning van Duitsland en de 
samensmelting met Vlaanderen als een paal boven water, tot op het eind 
is cellelder De LlIl(~ er rotsvast van overtuigd, 

(Je verhouding t uss(~n de militaire overheid In Maldegem en de 
[)eVlag verloopt over het alg(~nwen steeds uitstekend, de DeVlag Is 
Immers doordrong<m van het nationaalsoC'laJlstische gedachtegoed. Toch 
loopt hel ook wel eens v(~rke(~rd, Telkens als een oostfrontstrl.lder of een 
artwld(-r ()OJwl1h~ van C(m (~rnstlge ülll1lHal<~ toestand (ziekte. overliJden) 
n;1I1r hIJi.fS mag komen, mcwt de 1)('Vlag zich In de p('rsoon van de eeHel-
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der, borg stellen. In 1944 gebeurt dat veertien keer. TWee van de verlof
gangers, waarvan er één gesmeekt had om naar huis te mogen komen, 
plegen echter kameraadschapsbreuk en keren niet terug naar hun post, 
met als gevolg dat "de breede rug der DeVl.ag daarop de afstraffing moest 
dragen en heeft gedregen." De wantoestanden die bij de Werbestelle 
bestaan, worden door de celleider echter ook aangeklaagd. Door kruipe
rij , omkoperij en vleierij slagen rijkere jongelui erin zich te onttrekken 
aan elke arbeidsdienst en moeten ze niet naar Duitsland, "we willen niet 
dat deze, omdat hij rijk is , meer bekomen kunne dan deze die arm is of min 
begoed. "202 

b. Verheerlijking van de Führer 

De persoonsverheerlijking van de DeVlag voor de Führer uit zich 
vooral bij de viering van diens verjaardag en bij de mislukte aanslagen op 
Hitler, de Leider, de Führer, "die als een kaars voorlicht over 
Vl.aanderen" .203 Op maandag 20 april 1942, geboortedag van Hitler, 
maakt de DeVlag zich op om die verjaardag feestelijk te vieren en dit tij 
dens een plechtige celakt, zoals de bijeenkomsten van de DeVlag gewoon
lijk worden genoemd. Leden, sympathisanten en arbeiders en verder 
"allen die nog niet met ons staan" worden daarvoor uitgenodigd. Voor 
DeVlagleden is het een plicht, meer zelfs: een bevel " in dank en groet" 
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Adolf HitIer te hllldi~en kin die innige verpoozing". De Schouwburg wordt 
speciaal aangekleed en iedereen die M hand in hand wil meewerken aan de 
grondlagen l'an Vlaanderen in de Germaansche orde" wordt verwacht. 204 

De \;ering van de verjaardag wordt een der innigste plechtigheden 
genoemd die DeVla~ ooit kende. Maldegem wil immers een kern zijn "van 
doordrat'Cnde opmarsch naar het Nationaal-Socialisme onder leiding van 
ons aller Germanen-Führer AdoU' Hitler". Samen met het koor van 't 
Daghet zingen de DeVla~meisjes tot slot van de plechti~heid Wilt heden 
nu treden. 205 

In 1943 wordt Führers-Geboortedag door DeVlag Gent-Meetjesland 
ge\ierd in de aula van de universiteit van Gent. in Adolf Hitler begroet 
men Mde Mensch. de Kunstenaar. de Strateeg. de Godsgeloovige die 
Europa vrijwaart van het Menschonteerende slavendom." In Maldegem 
wordt de verjaardag gevierd op 19 april in DeVlaghaard.206 Elk lid ont
VaJl~t bij die gelegenheid een mooi Führerbeeld.207 Ook in 1944 is de 
Führergeboortedag een hoogdag voor alle Germanen. Voor de viering in 
de Vlaghaard worden alle kaderleden met familie uitgenodigd. alsook de 
Germaansche SS. de Hitlerjeugd. de oostfrontfamilies en alle sympathi
santen.208 Dit kameradenfeest brengt ruim 575 DeVlagleden op de been 
voor de soldatenrevue. ook voor de huldiging in intieme kring in de 
De\laghaard daagt veel volk op.209 

De aanslag op de Führer op 20 juli 1944 wordt een afschuwelijke 
verradersdaad genoemd. in de DeVlaghaard verzamelen meer clan hon
derd leden om hulde te brengen aan de Hitler en er wordt een telegram 
ver/Amden aan landsleider Van de Wieie: M Mijn Landsleider. de Kaderleden 
van de cel Maldegem. de Germaansche SS. de I Iitlerjeugd en sympathi
santen. vergaderd rond het met bloemen versierde borstbeeld van den 
Führer vereenen zich in dank tot de Voorzienigheid om de redding van den 
Führer met de gevoelens van al de getrouwen van Germaanschen Bloede 
en veT7.-Oeken U deze gevoelens over te maken aan Hijkskommissaris 
Partijgenoot Gouwleider Grohé. [Je Celleider. "210 

Eind juni 1944. als het stilaan duidelijk wordt dat het einde van 
het Dul7-cndJartge HIJk nakend Is. schrijft cellelder De LUie nog steeds blJ
".onder lovend over de Führer: M [Je FiLhrer voert de zegezekerheid der 
lJullsche wapens ten gepr.Lslen lflde naar zfln hoogtepunt. liet geloqI in zUn 
Lelding neemt allen twijfel weg. De Germaansche Mensch. hel Nordische 
Ra.s. kan niet anders dan de overwinning behalen. "211 Voor cellelder 
Eugecn De Lilie Is Adolf Ifltler als het ware de nieuwe Messias. 

Naast f IItler worden ook andere lelders vereerd en gevierd. 
Ht~lmond Tollenaere, "de politieke Fü.ltrer uil Vlaanderen",212 en geen 
()nbek(~nd(~ In Mald(~g(~m, sneuvelt op 22 Januari 1942 in Husland. Pas op 
ti februari wordt daarover twrl('ht in 't Getrouwe Maldeghem. In een in 
m,~morlam van ene M.B. en van André Vanclenber~he, arrondlssemcnts
lt-1d,-r uit ()ud(~naarde. wordt Tollenaere de hemel In ~eprezen: onaan-

:l:~ J 
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De gesneuvelde Reimond Tollenaere 
w erd in 1942 herdacht in de 
DeVlaghaard en kreeg ook een straat
naam in Maldegem. (DeVlag, 1942) 

vechtbaar idealisme, enorme offervaardigheid, overweldigende grootheid, 
laaiende geestdrift, het offer van zijn leven tegen het God bevechtende 
cultuurvernietigende bolsjewisme. Celleider De Lille schrijft dat " het offer 
van Reimond Tollenaere zulkdanig is , gelyk voor Vlaanderen weinig hoo
gere kunnen geschieden. Tollenaere begreep van den eersten dag des oor
logs, niet na één jaar, dat Vlaanderen, wil het leven in de toekomst, s taan 
moet met Adolj Hitler. Zyn beleving werd heldendom."213 

Bij zijn vele bezoeken aan Maldegem wordt landsleider Van d 
Wieie, "de lantaarn die voorlicht in het huidige Verband Vlaanderen 
Duitschland", ook gehuldigd als ware het een halfgod . Hij wordt de b zie
Ier van Vlaanderen genoemd om voor de eeuwenoude Vlaamse cultuur 
" begeestering in het Germaansche Ruim af te dwingen en door den 
Vlaamschen Arbeid van thans, rijp te maken om waardig te staan nev n 
de jonge volkeren in de Nieuwe Ordening van Europa" . Van de Wiel wordt 
verder "de onstuimige kameraad van den arbeider" geno md. "daar hij 
leerde wat een arbeider vermag als deze is opgeleid naar d n g t an 
het Nationaal-Socialisme, waarin de arbeider zijn eigen huisje vindt. zyn 
geluk, zyn beleering, zyn hulp, zyn ware zeg " .214 
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c. Nieuwe ordening van wereld en maatschappij 

DeVlag Maldegem staat voor een totale ommekeer van de maat
schappij. het nationaalsocialisme zal de wereld redden en het is "den wil 
pan her Nationaal-Socialisme den arbeider te laten genieten van opbeu
rende en opleidende ontspanning. 215 Volgens DeVlag Maldegem is de 
kern van het nationaalsocialisme: strijden tegen de Joodse geldmacht die 
gewonnen is op de uitbuiting van de arbeider. Op sociaal gebied is geen 
mooier programma verwezenlijkt dan in Duitsland. waar de eenvoudige 
arbeider de mogelijkheden bezorgd worden zijn arbeid en zijn zweet in 
dienst te stellen van zijn eigen huis. waar zijn kroost gelegenheid wordt 
geboden op te stijgen tot "een kunstenaar in den arbeid". 216 Samen met 
Duitsland moet Vlaanderen de oorlog winnen om de nieuwe maatschap
pij definitief te vestigen. In Maldegem is men alvast begonnen met het 
gebouw van Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap.217 

Zoals hierboven herhaaldelijk vermeld. laat de DeVlag niets onver
let om de Nieuwe Orde een stevige basis te geven in Maldegem. We geven 
nog een voorbeeld. In maart 1942 start de DeVlag in Vlaanderen een 
grootse campagne voor de werving van vrijwilligers voor de Waffen-SS die 
ingezet zullen worden tegen de grootste vijand van Europa. het bolsje
wisme. De wervingsvergaderingen worden door Vlaamse commandanten 
geleid. 218 Drie DeVlagleiders - Henskens. Leonard en Goossenaerts - die 
zich bij de Waffen-SS meldden om aan het oostfront te strijden. komen 
plots (!) in Maldegem spreken en ze hopen "dal cel Maldegem. als Uverig
sle DeVlagcel. aan het grootsche Oos(fron/plan van DeVlag meer en meer 
moge meewerken". 219 

d. Sterk rassenbewuslzijn 

Alhoewel het niet steeds expliciet wordt vermeld. sluipt in de 
berichtgeving van de DeVlag steeds meer het rassenbewustzijn door. Er 
15 niet enkel de .Joodsche plulokralie. het per.f7.de Albion en het amorele 
Amerika. Ook in eigen rangen moet het ras zuiver blijven. Moeders die 
een kind baren. moeten dit zien als een geschenk dat ze geven aan de 
maatschappij. Een koppel dat huwt. moet zich grondig laten onderzoeken 
om er 7..eker van te zijn dat het gezonde kinderen krijgt. pas dan krijgt het 
van de onderzoekende arts een Ehl'tauglichkellszeugnLc;. Ongezonde of 
geestesonbekwame kinderen kunnen. volgens de nationaalsocialistische 
opvattingen. nooit een functie vervullen In de volksgemeenschap. van
daar dat zulke geboorten vermeden moeten worden.220 Gemengde huwe
liJken zijn v(Jlstf(~kt uit den boze en verboden. want" lJuitschland schcnkt 
Vlaandpren thans rrwgdtjklwden vaT! VolksveredeliTlg: vind tUd om binst 
dim oor")(/. die 7..ooveel aanstren{JITl{J IJer{Jl. Vlaanderen te helpen zic11Zdf 
te worden opdat Vlat . .lTIdereT! word€' een dlJr lUtfste gouweTl van een nieuw 
Europa. WlI Vlamingen. en dal L., onze laak, moeten voor het Duitsc1w leger 
een lIe(mal he7.lJr{Jen. We moelen ()TlS tnspWl1teTl om [Jllilschlalld den oor· 
If~/ te tUllpe" wlTlTum: ()n7.e Germaansc1w Hroedersc1wp kali ook TI iel 
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anders". 221 Naast arbeiders en oostfrontstrijders vertrekken ook veel 
Maldegemse meisjes naar Duitsland voor landelijke hulp. Ze gaan er niet 
alleen arbeiden, de bedoeling is ook "voeling te krijgen met aard en metho
de van onze Germaansche Stamgenooten" . Volgens de DeVlagcel 
Maldegem is "de Arbeider is de vertegenwoordiger van een volk, de 
Arbeider moet over zijn plaats in de samenleving trots zijn, de samenleving 
moet den Arbeider in zijn rol eerbiedigen en steunen". 222 Het is de jeugd 
die het voorbeeld moet geven door het lichaam te harden met zwemmen, 
roeien, dansen, turnen. Dan zal er levensvreugde, levensbesef en levens
harmonie groeien. Uit ontspanning, arbeid en studie wordt de nieuwe 
m ens geboren met een nieuwe catechismus, "de katechismus van Geloof 
in een verhevener mensenheid door liefde tot de Natuur! En Natuur 
is God !" 223 

Voorbeelden van het uitverkoren Germaanse ras: stoer, krachtig en blond. (DeVlag, 
1942). 

Ook in zijn "Geneeskundige Voorlichting door Volksonderwijs, m: 
458" heeft Eugeen De Lille oog voor gezonde kinderen: "In d orde van h t 
Nationaal-Socialisme vinden we gelukkig een vast lijn terug. Di ord t tt 
zich ten doel alle minderwaardig heden te voorkom n. De voorb h ding' 
alles. De ouders worden er geleerd bekwaam t wez n tot hun taak. D 
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Staat stelt alles in poging om de kinderen gaaJ en gezond te voeden. De 
kontrool over kinderen strekt zeer ver. Van dorp tot dorp rijdt de arts met 
deze sociale voorzorg belast. Haarden van misgroeiingen. van besmettin
gen. l'Wl achterlijkheden worden opgezocht. Vooral krijgt het Volk een bete
ren dunk van wat moet! Niets mag meer overgelaten worden aan toeval oJ 
toel'<lllig l'erzuim. Dit is niet alleen bij het kind. Doch bij den grooterenjon
gen en het grootere meisje. bij den werkman. bij den ambtenaar. Indien 
men een grooter huidig menschdom bereiken kan. dan is men verzekerd 
van het nakomelingschap van een beter ras. Dat is een edele taak die 
Staal en Enkeling nooit voldoende op zich nemen kan. Mag een ouderen
paar ook niet fier gaan op bloed van eigen bloed7224 

e. Verheerlijking van strijd en geweld 

OosÛrontstIijders worden als helden geëerd en gehuldigd in de 
DeVlaghaard en in de Zaal D'Havé in Adegem. En de Duitse soldaat is 
onzen Germaanschen Broeder. Na de Slag der Gulden Sporen is voor 
Vlaanderen geen moment zo historisch belangrijk als deze oorlog, 
·Vlaanderen in Europa, onder leiding van Hitler. is het tweede moment 
waarooor we God moeten danken".225 

In augustus 1942 wordt hulde gebracht aan de oostfrontstrijders 
die nu een jaar onder de wapens zijn. Het gewest Maldegem telt zes jon
gens bij de Waffen-SS, "jongens van onzen thuis die het Duitsche uniform 
dragen met het glorierijke teken van de SS. Een kamp van het goede. van 
het sociale, van het kameraadschappelijke. van het ware heldendom op de 
wanorde. op de uitbuiting. op het barbaarsche. op het goud. op het joden
dom. op het betaald en ideaal loos soldatendom" .226 

f. Elilebewustzijn 

In tientallen DeVlagberichten In 't Getrouwe Maldeghem wordt over 
de Germaanse grootheid van Vlaanderen geschreven. Vlamingen zijn 
immers een volk ~met Germaansch Bloed. met Germaansche zeden. met 
Germaansche taart Onder de titel "Bij Vlaanderens Groeiend Begrip van 
zijn Germaansche Bloedsgemeenschap en de plicht die er uit vloeit". 
schrijft de celleider dat het de taak is van de DeVlag, de Vlaamsche SS 
en het VNV om met de pen, het woord en de daad "een beleerende. belich
tende en wervende Kampbereidschap" te tonen. HltIer moet geprezen 
worden omdat Vlamingen straks hij het grote Duitse Rijk zullen 
horen.227 

Vooral arhelders wordt Ingepompt dat ze tot een bijzonder ras 
hehoren. "niets is schooner voor u weggelegd dan te werken in 
[)ullschland.. elke maand vertrekt een groep.Je. getooid met bloemen". Het 
I meifeest. een feest "van diepe beteekenis", Is elk jaar opnieuw "de tri
onif oon den werkelijken Arbeid van deTl Arbeider. van den socialen 
Welvaar in de U{/ksgedachte r221i 
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g. Verheerlijking van de jeugd 

Er wordt getracht de Maldegemse jeugd op alle mogelijke manieren 
en met alle mogelijke middelen te betrekken bij het nationaalsocialisme: 
cursussen zowel in Vlaanderen als in Duitsland, opleiding voor vele 
beroepen in Duitsland, oproepen om zich te laten inschrijven voor het 
Langemarck-Studium, enz. Naarmate de oorlog vordert, wordt de leef
tijdsgrens voor een of ander beroep of taak steeds lager. Aan het eind van 
de oorlog worden zelfs 14-jarigen door de DeVlag opgeroepen om zich in 
Duitsland te bekwamen, "de Germaansche landdienst staat open voor jon
gens en meisjes tusschen 14 en 1 7 jaar" .229 

Leden van de Nationaal-socialistische Jeugd Vlaanderen en die van 
VIVO worden extra aangespoord de voorstelling van de film Jungens bij 
te wonen. Een oproep aan de ouders ontbreekt niet: "Ouders, laat Uw kin
deren de film zien, of begeleidt ze ze1j!,,230 

6. ACTIVITEITEN VAN DE DEVLAGCEL 

Bij de talloze activiteiten die de DeVlag gedurende een drietal jaren 
organiseert, moet worden opgemerkt dat veel ervan verplicht worden door 
het hoofdbestuur van de organisatie. Voor films, toneelvoorstellingen, 
lezingen en andere evenementen wordt geput uit lijsten. Ook voor huldi
gingen, inzamelingen, Kinderlandverschickung enz., volgt DeVlag 
Maldegem trouw de richtlijnen van het hoofdbestuur. 

Een illustratief voorbeeld is de eenschotelzondag. In september 
1942 wordt die ook in Vlaanderen ingevoerd, zonder veel succes overi
gens. Volgens De Lille is die eenschotel "vol beteekenis op lichamelijk en 
huishoudelijk gebied en leert hij de gansche familie de daad van het offer 
te stellen". Met het "Hört ihr Leute nicht vergessen, nächsten Sonntag 
Eintopf essen" wordt de Duitse bevolking aan de eenschotelzondag her
innerd. De maatregel wordt overal met vreugde begroet en De Lille wijdt 
er zelfs twee bijdragen aan in zijn reeks Geneeskundige Voorlichting door 
Volksonderwijs. waarin hij de Eintopf, onze Hutsepot, warm aanbeveelt 
en wetenschappelijk onderbouwt.231 

a. Ontspanning 

Voor de DeVlag en voor cel Maldegem is cultuurverspreiding meer 
dan het deelnemen aan activiteiten en bijeenkomsten. Celleider De Lille 
verwoordt het aldus: "Kultuur is dan alleen een onderdeel van de 
Beschaving als de Kunst opgevat wordt om de Gemeenschap te dienen. 
Niet alleen mag de Kunst de enkeling volmaken en een spiegel wezen van 
zijn Ziel, doch de Kunst moet een volk nader bij elkaar brengen opdat het 
believe de Ziel van het volk zelve".232 

236 
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- Film 

In Duitsland gaat bijzonder veel aandacht naar filmproducties. 
Zelfs indien er in het land maar één schuur meer overeind zou staan. 
dan nog zou er een film in vertoond worden. zo wordt geschreven. Er 
wordt afgerekend met het verderfelijke Joodse MGM en met het gangs te
risme in Amerikaanse prenten. de producties van Tobis en Ufa worden de 
hemel ingeprezen. Vier jaar lang zijn er geen andere dan Duitse films te 
zien in de Schouwburg. 

Voor de DeVlagleden en voor de leden van andere Duitsgezinde 
organisaties als NSJV. VIVO en de HitleIjeugd zijn er op zondagvoormid
dag dikwijls voorstellingen van bijzondere propagandafilms - "films van 
dragende beteekenis" - die niet voor het grote publiek bestemd zijn en 
waarin de nationaalsocialistische ideologie open en bloot wordt beleden. 
Met een lidkaart van de DeVlag mag men in de zaal. waar iedereen ver
zocht wordt zich rustig te gedragen. "we moeten toonen orde te kennen en 
dankbaar te zijn aan de WehrmachC. 233 De voorstelling van Jungens is 
een avond "van gemoedelijke beteekenis. een volle zaal in begeestering 
voor eenjong Duitschland dat met zijn HitleTjeugd alle klassen de samen
leving meetrekt". 234 

Andere bekende nationaalsocialistische films zijn: 

Hans Wes l mar. waarin het leven wordt verteld van Horst Wessel. een 
student die zogezegd voor het nationaalsocialisme stierf: 
Sleg im Polen, film die wordt aangehoden door SS-Vlaanderen en de 
DeVlag: 
De Vuurduivel. een andere film over de Poolse oorlog; deze prent wordt 
ook in Adegem en Sint-Laureins vertoond;235 
Sleg im Westen, over de Meiveldslag van 1940; ook deze film wordt in 
de nevencellen vertoond; 
De grootpLechliqheid voor hel Oostfront. een film over de zegetocht van 
de Vlaamsche-SS en het Vlaamsche Legioen te Brussel. waaraan hon
derd man uit Maldegem deelneemt: de vertoning van die prent wordt 
een hoogdag voor Maldegem genoemd; 
f:n verder: Bismarck. De Pionier (over het oerwoud). De Schimmclruiter. 
Oom KTÜger. Pour Ie Mérile. Verlqf op Erewoord. Heimkeer. Morgenrood 
(over een U-hoot). SA Man Brand. enz. 

- Toneel en variété 

Zoals voor de oorlog Is St.af Bruggen van de KNS-Gent een graag 
gC'l.:lene gast In Maldegem. In fehruarl 1942 wordt Magda vertoond. "als 
een der eerste huldigingen ler gelegenheid van den blUen groei van 
lJt~Vla{.f. Op H Juni 1944 speelt de gro(~p Engelen met ver:f. de laatste 
opvoering tijdens de oorlog. 
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Sch,ouwburg, Maldegem. 
I 

MAANDAG 13 JUU '9A~ 
,. 'FJ 

HET VOLKSTOONEEL 
SPEELT 

-" ULENSPIEGEL,,-
In "- ~e~ bl!'fFerklnl v. R~nao.t Gtu81n naar den beraei)u.\iln t'Onlt\n 

ftft Oharlce De Coster. 

,.. ... MME 
Jau Ckn' 

Becfe : &nnat Grae.tn 

NELE 
~Yonne ... 

lhl'l neYI&CYC)~nt.Uinr tal" het'd~n kitlg M.n den Guldenspo\·en,91ag. 
l)Q voorbt»prekJns' ia In den Devlo.ghaal'd geo~nd. 
~I.n 1'$n 8 tot. 20 trank~' DQVlngledon 150 t.h. 1tortlng . • _~ ........ a.""" ______________ I. 

Uitnodiging voor de voorstelling van Ul.enspiegel op 13 juli 1942. ('t Getrouwe 
Maldeghem) 

Bijzonder geliefd ook is Renaat Grassin, het Brusselse Ketje. Op 13 
maart verzorgt hij in de Schouwburg met zijn Vlaamsch 
Kabaretgezelschap een Buitengewone Attraktie-Avond met onder andere 
het optreden van Liesje Schoepen, halfzus van Bobbejaan Schoepen. 
Celleider De Lille stelt het optreden onmiddellijk "in het teken van de 
levendige groei van cel Maldegem". 236 

In juli 1942 lezen we dat het Nieuwe Vlaamsche Volkstooneel 
opnieuw is opgericht door de DeVlag, "naar de aloude beginselen van dr. 
De Gruyter' 237. Het staat onder de leiding van Marcel Ameye en Renaat 
Grassin. 238 Op 13 juli 1942 vertoont de groep Ulenspieget naar de 
roman van Charles de Coster. In het stuk komt het lied van Tinel. Wij zijn 
bereid voor. Jef Tinel zal het niet kunnen horen, hij is naar Berlijn om 
Vlaamse arbeiders liederen aan te leren ter gelegenheid van 11 juli. 239 
Het meesterwerk van 't Ketje, BoelJe, lokt een volle zaal. Als De bruine 
aarde, een stuk over een boer, een deerne en een buitenmens, in oktober 
1942 wordt gespeeld, stromen de mensen toe, ook uit de omliggende 
gemeenten. Over de opvoering van De Getemde Feeks op 7 december1942 
lezen we dat "de Vlaamsch-Duitsche Kultuur zoo groot is, dat ze kunst eert. 
al kome die dan ook van den Engelschen Shakespeare. loyaal zijn is de 
macht van de sterkste".240 Het wordt een gemoedelijke "genot- en kunst
avond". Grassin speelt voorts nog Robert en Bertrand en De Ingebeelde 
zieke. 
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Operettes worden vertoond door het gezelschap Roland uit Gent. In 
1942 spelen ze in de Schouwburg een selectie uit Het Land van de 
Glimach en de operette Eva. waarvoor 23 zangers en danseressen naar 
Maldegem komen. 

I~~~~. __ wn_~_-_~=~_m~~_md-~ 
, 1 M.ei .- Dag van den .Arbeid. 

t 

Een Schattige Devlag-A ,oo.d 
met bet KfeinkaDltk.wet 
ti SO SIND WIR f • 

• 
1ICH0000uao. 1 HEl IHS. Tl!: 8 (JUR wrIn. 

lIlEDESPJi:LDlD&H : Waty Qualtt! Rt.SIA oerbart. He~n a-tlnr. 
F"r1t.& 8Jcr.nh,.. HAha Nk'olaJ, Willy &.rlhel. 

z..n,.olo 10 duet. danMO\o ~a du" •• kl.vlor. vlolloe, aU~QrTe. $~hlp. 
,.r.kla't1.ar. ka peil •• voordrubt. Tbfttrale elWt1toben. 

SCII!..AQERS : r 30 ~lnd Wit, - f leb b'n hItut. Ja IN) v ... Uebt, -
4 }lobby, ~ c ~ Traurn. mlt ortenen A~en' - t: Sc:bon ,~ 41e Welt, -
« S*1't!na4 •• - c CA.J"I1n.ex.» - c Naellt· mUM O. Htn. - c Weno zwel .,Iob 
lIotben. - c RaIL", kltlnor Reltee, - «Komm Zuru~k, • B.rvu.. 
Wleta» - eU . ....;.. c W.rlolm ? W ... halb '! Wh!1ö() ? DaaJduct uit de operette 
e Oluckllche a-a.e., - ~ Und. dl. rr.UlIlk Itplelt dun. DllJl3duet ult de 
OfJ4'.U- ~ ia~c bi ..... bur. J -- onl. 

Ue voo .... rkoop t. ~ dtn Dnl"lh4.ard beronnen. prij%4n Ván " tot 12 
tftnll. Ha)nn p~ YOOI' o.Y"led~. 

~-_~~_m_A_~-wm_~~~~qw-_~-

Een schaltige DeVlagavond: Sa Sind Wir op 1 mei 1942. dag van de arbeid. ('I 
Getrouwe Maldegem) 

Oe lJultse bezetter 7..elf laat zich ook niet onbetuigd. Bijzonder 
populair zijn de Wunschkonzerte, waaraan ook in Maldegem wordt deel
genomen. Voor één frank kan men ult een lijst een nummer kiezen. 
Nummers die het meeste geld opbrengen, worden dan op de radio 
gespeeld. Voor de vele Kraft-durch-Freudevoorstelllngen, georganiseerd 
door de Kommandantur, worden de I)CVlagleden telkens weer aange
spoord Jl'laSsaal aanwe'/.lg te zijn. het betreft Immers een geschenk van de 
Kommandantur. So Slnd Wir, de gemoedelijke Kraft-durch
Freudeopvoerlng van de DeVlag. wordt "een schattlgen. een Jrtsschen 
Jeugdigen avoruL genoemd. De leutige muzikale en clowneske variété
avond. op ] 0 april 1942 door het muziekcorps van de Lufwaffe, lokt een 
volle 7.aal. De kameraden van de Wehrmacht spelen overigens ook een 
Jaarlijkse wtntcrrc..-vue: twee uur vrolijkheid gegarandeerd. 

2:19 
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Unsere Ortsgruppe in Zusammenarbelt mlt dle D.A.F. veranstal 
tet lm SChauburg,Schauburgplatz 3,Maldegem,am Montag 5.Juli 
1943: 

urn 13 Uhr: ein Mlttagpausekonsert. 
urn 20 Uhr: Vlämische K.d.F.-Varlété 
(Zusätsllche Wehrbetreuung) 

HEIL HrrLER ! ----------

Dr.Eug.De L1l1e 
OrtsgruppenfOhrer und Kreisl~iter 

Ortsgruppenjührer en Kreisleiter De Lille brengt de Kreiskommandantur in Gent op 
de hoogte van een middagpauzeconcert en een Krajt-durch-Freude avond in de 
Maldegemse Schouwburg. Brieven van De Lille worden steevast ondertekend met 
'Heil Hitler'. (GAM, Maldegem) 

Voor de verschillende middagpauzeconcerten dagen steeds enkele 
honderden arbeiders en arbeidsters op, ze krijgen daarvoor immers enke
le uren betaald verlof. De bedoeling van deze concerten is "den werkman 
te plaatsen in het ruim dat hij verdient". In mei 1942 - mei is de maand 
van de Arbeidshulde - zijn er ruim 1000 arbeiders aanwezig. Het terrein 
waar het openluchtconcert plaatsvindt. is versierd met hakenkruisen en 
leeuwenvlaggen en de Propaganda-Staffel en hoogste leiding van DeVlag 
zijn aanwezig.241 Het middagpauzeconcert van maandag 24 augustus 
1942 begint stipt om één uur en heeft plaats in een hangar in de 
Richthofenstraat242 of Herman Goeringstraat. een aftakking van de 
Staatsbaan Adegem-Maldegem. Alle hand- en geestesarbeiders worden 
ervoor uitgenodigd. het wordt een dag van het arbeidende en strijdende 
volk. Het muziekkorps van de Luftwaffe speelt en niemand minder dan 
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Jef Van de Wiele voert er het woord. Het concert duurt één uur en er 
wordt gezorgd voor fietsbewaking. 243 Die middagpauzeconcerten worden 
ook georganiseerd onder de naam Kameraden spelen voor Kameraden: 
M Het spel Kameraden l'oor Kameraden van vorigen Dinsdag was de zoo
l'eelste blijk l'an doorgevoelde vriendschap en broederlijkheid tusschen de 
bel'Olking l'an Maldegem en de soldaten der Weermacht. We danken har
telijk onze Kameraden Soldaten. "244 De kameraadschap tussen 
Maldegemnaren en Duitse soldaten wordt ook nog bevorderd door kame
raadschapsavonden en kameraadsbijeenkomsten in de DeVlaghaard.245 

- Tentoonstellingen 

Affiche voor de tentoonstelling 
MDeuLsche Grösse~ in Brussel. 
(DeVlag. 1942) 

XU9ST€LLUNG 

In april 1942 wordt In Brussel de tentoonstelling Duitse Grootheid 
geopend. Uit naam van de DcVlag wordt. elke dag een groep van 25 deel
nemers naar de tentoonstell1ng gestuurd. wat wordt voorgesteld als een 
blj7 .. ondere opdracht voor de DcVlag. Iedereen wordt kameraadschappel~jk 
uitgenodigd. ook nlet-DeVlagIeden. Voor meisjes en vrouwen wordt een 
aparte woep gevormd. gehuwde dames mogen wel hun man vergezel
len.246 Arbeiders in dienst bij de Wehrmacht krijgen er een dag verlof 
voor. Elke dag begeleidt een hoofdl1d van de DeVlag een groep. 
Ifonder(l<~n arheiders nemen eraan deel. en opnieuw blijkt dat DeVlag 
Maldegem "aan de spits slaal van de newu .. ste ordening".247 Op 2 mei 
rijdt er 7.clfs een speelaal bustreintje vanuit Maldegem naar Gent Sint
Pleten .. , Jn totaal bezoeken ongeveer 400 Malclegemnaren de tentoonstel
I1ng.24H 
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DUITSCHE 
GRAFIEK 

DER XIXc EN XX' EEUWEN 

MUSEUM VOOR SCHOONE KUNSTEN 

GENT 
VAN 28JUNI TOT 12 JULI 1942 VA.N 10 lOT 12 

EN VAN 14 TOT 18 UU~· 

INGANG VRIJ l.EOPOLOMRK. 
Affiche voor d e tentoonstelling 
"Duitsche grafiek" in Gent. 
('t Getrouwe Maldeghem) 

In juni 1942 volgt een tentoonstelling in Gent over Duitse grafiek 
en tekenkunst. Cel Maldegem organiseert twee groepsreizen en daarvoor 
krijgen arbeiders en arbeidsters bij de Wehrmacht een vrije dag. Zoals 
altijd reizen vrouwen en mannen apart. Arbeiders en vaklieden mogen 
geen gelegenheid laten voorbijgaan zich te verrijken. De tentoonstelling is 
een bewijs te meer van het cultureel vermogen van het Rijk. 249 

Ook in Maldegem wordt de Duitse cultuur verspreid. ·De Vlaams
Duitse Culturele Week in juli 1942 wordt voorgesteld als "een ware brok 
Germaansche grootheid". Naast de opvoering van Ulenspiegel door h t 
Volkstooneel en een lezing over Duitsche Kultuur door dr. F. Castell i 
er in de DeVlaghaard een tentoonstelling met tekeningen en s hild r 
werkjes van de onderofficieren KeIler en Kosmehl over allerl i hoekje uit 
het Meetjesland: Maldegem, Kleit, Adegem, Ursel, de Ede, enz. In nk 1 
uren zijn alle kunstwerken verkocht. 250 Met de winterkermi 1943 wordt 
door de DeVlag een heel programma gepresente rd : opni uw en ten
toonstelling in de DeVlaghaard met meesterw rk n van Duit hild r 
kunst, een Kraft-durch-Freudecabaret, e n groot , lilll..'U u z kl in
kunstavond met het orkest van Fran Cauw nb rdh n r tI la ig 
artiesten op kermisdonderdag en tot lot n film: Slot Hub rtu .251 
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Vennelden we ten slotte nog de kunsttentoonstelling van Geo Rombaut 
en Jef Tinel begin december 1943: "midden den oorlog doet het zoo'n 
deugd dal we aan kunst kunnen doen, de oorlog mag geen vertraging zijn 
pan de Kultuur. "252 

b. Lezingen 

Er zijn veel lezingen over de ideologie van het nationaalsocialisme, 
waarover ook aparte lessen worden gegeven. 
We ge\'en enkele voorbeelden: 

30 april 1942 Studieavond over de vrijwillige arbeidsdienst in 
Vlaanderen. 

23 mei 1942 SA Oberführer Oesser over "Onze Houding oJ hetgeen 
we moeten bewust zijn". Deze lezing, een hoogfeest 
genoemd, heeft plaats in een opgesmukte 
Schouwburg "en tot overmaat van opluistering komt 
hel Muziekkorps Moyeel speciaal naar Maldegem". 
Oesser schenkt klare wijn over de huidige toestan
den, hij draagt Adolf Hitier voor "van hert tot hert en 
maakte van hem de onovertr~[felijke leider aller 
Germanen. Overvolle Schouwburg". 

23 juni 1942 Een zitting gewijd aan de Langemarckstichting en 
een oproep aan jonge mannen van 16 tot 22 jaar om 
in te schrijven: kosteloos studeren, een opleiding 
krijgen en een flinke plaats bekleden in de toekom
stige vredewereld. Ook meisjes zullen kunnen toetre
den. 

8 september 1942 Prof. dr. De Jonghe spreekt over Engeland en het 
vasteland 

16 oktober 1942 Secret Service, een lezing door meester Tinel: 
Engeland de grootmacht van de leugen, Amerika de 
grootmacht van het goud, Rusland de grootmacht 
van het bloed, alle drte gedragen door de donkere 
machten van de Joden.253 

28 oktober 1942 De Wjksgedachle, lezing door Kommandant prof. dr. 
De Vleesschouwer. Hij spreekt over "de ontleding van 
de Hijksgedachte voor ;wveel we als beginnelingen de 
Nationaal SoclalL<;ten begrijpen kunnen". Een eenvou
dige toeschouwer vertelt de celleider achteraf dat 
dergelijke uitleg over wezen, ontstaan en doelstelling 
van de oorlog met als achtergrond de welvaart van 
om; Germaanse volk voor duizend jaar, de meest 
bekrompen andersdenkende op andere gedachten 
7 ... 0U brengcn. 254 

28 november J 942 L(~zlng over het huidige wezen van Vlaanderen In het 
HlJk door dr. Schwarz van de DIenststelle JungclatlS 
der WaITen-SS. Schwarz Is bezield door een vast 
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geloof in de beginselen van het nationaalsocialisme 
en in Adolf Hitler 

2 april 1943 Grote werfvergadering. tevens antibolsjewistische 
vergadering; spreker is Leander Platteau. oorlogscor
respondent. 

15 oktober 1943 Lezing van dr. Schönemann uit Berlijn over "USA 
Imperialismus ". 

11 januari 1944 Kultuur en Beschaving. door Walter Weyler. ambtslei
der en huisfilosoof van de DeVlag. 

Naast deze politiek beladen lezingen. wordt ook de Duitse cultuur op alle 
mogelijke manieren gepromoot: 

12 februari 1942 Klavierrecital door Walter Rummel, 300 aanwezigen. 
8 mei 1942 Academische avond met een Beethovenkwartet. een 

lezing door prof. dr. Karl Schulte - Hemminghausen 
over Annette von Droste. Duitslands grootste dichte
res; slotkoor van Tinel. 

9 maart 1943 Optreden van dichteres Blanka Gyselen. werkzaam 
in de landelijke DeVlag: "Het optreden houdt iets 

UITNOODIGING tot het: 

Walter R umrnel- Konzert 
V AN DEN VERMAARDEN lvlEESTER. W AAR
OVER GANSCH EUROPA SPREI;:KT. - - -
SCHOUWBURG, MALDEGEM - - - - -
VRIJDAG 12 FEBRUARI 1943, OM 8 UUR ZEER 
STIPT. - DE VOORKAS IS GEOPEND: IN
GANGSPRlJZE~ VAN 10 TOT 50 FRANK. -
MEN KOME TIJDiG: DEUREN \A/ORDEN GE
SLOTEN OM 8 UUR. - TELEFONISCH KAN 
MEN OOK KAARTEN BESTELl.EN: TELEFOON 
IVIALDEGEM Nr 25Ç). - - - - - - -

Uitnodiging voor het concert van de befaamde Duitse pianist Walter RummeI. (GAM. 
Maldegem) 
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meer in dan we vermoeden. Ze spreekt lot den een
l'Oudigen mensch als tot den geleerden. Ze brengt in 
dichterlijken volkschen vorm den arbeider tot het 
wezen van de Nationaal-Socialistische grondleer. 
Derhalve zullen de gewoone menschen een schoolen
den avond van beteekenis beleeven". 255 

c. Bruidsschool- oJ Moederdienstleergang 

Meisjes en vrouwen krijgen via vervolmakingcursussen van de 
De\1ag de gelegenheid zich te ontplooien tot betere persoonlijkheid, bete
re verloofde. betere moeder. De dames worden opgeroepen zich te ont
rukken aan alle vooroordelen en aan oudewijjjespraat. 256 De cursussen 
worden geleid door Vlaamse leraressen en behelzen voornamelijk opvoed
kunde. verpleegkunde. zuigelingenzorg. koken en naaien. "Zoo'n belee
ringen waren vroeger enkel de begoeden beschoren. Thans staat de ver
volmaking. die dringend is bij ons Vlaamsche Volk. voor iedereen open". 
leder vak zal een reeks van twaalf leergangen bevatten van telkens twee 
uur. Een wettig getuigschrift wordt uitgereikt. 257 Er zijn aparte cursus
sen voor meisjes. en elk meisje moet een begaafde jeugdleidster. arbeid
ster, verloofde, echtgenote en moeder worden. Het is de Nationaal 
Socialistische Volkswelvaart (NSV) uit Duitsland die dit alles mogelijk 
maakt en bijvoorbeeld zorgt voor de opleiding van leraressen. 

Een eerste cursus vangt aan op 26 januari 1942 en daarvoor zijn 
50 leerlingen ingeschreven. Het is de eerste keer dat een dergelijke cur
sus in Maldegem wordt gegeven. vandaar de plechtige opening waarvoor 
mevrouw Gravez, bekende meisjes- en vrouwen leidster en referente bij de 
DeVlag. naar Maldegem komt. Uiteraard is het de celleider die de hele 
7..aak in handen heeft en houdt.258 

De Moederdienstleergang start in een gemoedelijke atmosfeer. De 
leergang Is geen school. maar een samenkomst, "een innige contactname 
tusschen een vrtendvol1e en dienstlijke leerares midden een schaar meis
Jes enJonge vrouwen". Naderhand slagen 35 meisjes en jonge vrouwen na 
twaalf lessen voor de proef van huiselijke verpleegkunde. De meisjes ont
vangen tijdens een innige samenkomst In de DeVlaghaard hun getuig
schrtft.259 Naderhand biedt cellelder De LlIIe hen een aangename namid
dag aan: ze rel7..en allemaal gratis naar de tentoonstelling Duitse 
Grootheid In Brussel. 

In Juni 1942 wordt een nieuwe groep van veertig meisjes samenge
Kteld die. na een tweemaandelljkse taalcursus Duits en enkele maanden 
hulpdlcm;t In Duitsland. cr e(!n verdere opleiding zullen genieten voor: 
Vt~rplecWitcr. laborante. soelaal werkster. Jeugdleidster, sport leidster, 
scc:retareKSC, f!nz. [)(~ metsjes moeten zowel fysiek als psychisch gezond 
ziJn. karakterlljk hoogstaaTl (!n niet enkel het natlonaalsodal1sme bclij
dm. maar hel (Jok hek~en. 
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d. Naar Duitsland! 

Een van de belangrijkste taken van de DeV1ag is zoveel mogelijk 
Maldegemnaren in Duitse dienst te krijgen, liefst in Duitsland en als het 
niet anders kan, in V1aanderen of Noord-Frankrijk. Drie jaar lang wordt 
daarop in de wekelijkse DeV1agberichten in 't Getrouwe Maldeghem geha
merd. 

In maart 1942 komt arbeidsleider Lautem in een nokvolle 
Schouwburg spreken over zijnjongens die werken in een V1amingenkamp 
in Oekraïne en als pioniers voor een nieuw Europa de spade als symbool 
van de arbeid hanteren en die fier zijn op hun armband met het haken
kruis. 260 De enige bedoeling van het bezoek van Lautem is het werven 
van arbeiders. Alle voordelen van het werk in Oekraïne worden uitvoerig 
uit de doeken gedaan: kosteloze kledij, goede betaling met premies, 
gezonde voeding, sigaretten, chocolade, enz. Over de nadelen wordt met 
geen woord gerept. DeV1ag Maldegem hoopt dat Lautem met een hele 
trein nieuwe arbeiders zal kunnen vertrekken.261 

Niet minder dan 500 arbeiders wonen de lezing van Lautem bij. Als 
voorprogramma wordt een vliegeTjilm vertoond, ter beschikking gesteld 
door de Kommandantur. Tientallen arbeiders zouden gehoor geven aan 
de oproep van Lautem: "Men dient er financieel zijn huisgezin en toekomst, 
men dient Vlaanderen in zijn opgang met de Nieuwe Orde. "262 Voor de 
ingeschreven arbeiders worden Duitse taallessen georganiseerd, waar
voor twee leraren ter beschikking staan. De arbeiders en arbeidsters bij 
de Wehrmacht moeten er prijs op stellen alle weken "een bro/ge beter 
Duitsch te kennen" .Voor de Duitse taalcursus schrijven zich 45 leerlingen 
in.263 

Bijna wekelijks verschijnen in 't G trouw opro p n om t gaan w rk n in 
Duitsland. ('t Getrouwe Maldeghem) 
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Wt:'kt:'lijks wordt:'n dt:' Maldegemnart:'n. zowt:' I mannen als vrouwen. 
jongens als meisjes. opgerot:'pen om in Duitsland te gaan werken: "Het L" 
een raak van Vormen van het hoogst Nationaal-Socialisme. waarbij eenie
der die aanleg heeJl kan komen tot zelfstandig man". 264 Arbeiden in 
Duitsland is zijn man staan. zoals een soldaat aan het front. Niet alleen 
geeft mt:'n zichzelf en zijn huisgezin welstand. tevens legt men getuigenis 
af deel tt:' willen uitmaken van de grootste geschiedenis in deze wereld. Na 
de oorlog zal men nkt kunnen zeggen: u bent een buitenstaander 
geweest. een van de velen die achter gordijntjes heeft afgewacht wat 
komen zou. Deze oorlog is ook een oorlog van de gedachte: wie aan de zij
lijn blijft staan. verspilt zijn geestelijke en lichamelijke kracht. Wij zijn in 
\ laandt:'ren. het land dat de gelegenheid gekregen heeft een waardig deel 
te worden van de komende Europese grootheid onder Adolf Hitier. We rei
ken de Wehrmacht de hand. opdat deze de oorlog zou winnen. De 
Vlaamse frontsoldaat. de arbeider in Duitsland en Noord-Frankrijk. de 
arbeider die zijn plicht doet bij de Wehrmacht. de Vlaamsche SS. de 
Vlaamsche Wacht. de Fabriekswacht. ieder DeVlaglid. en er zijn er hon
derdduizend (!J, zijn de elite van het jonge geslacht dat Vlaanderen eer zal 
aandoen. Wij voelen ons fier bij de verkondiging dat het Duitse Leger met 
al zijn verbondenen een slag als Tobroek. Marsa. Matroek en Sebastopol 
wint. Dat hetzelfde Duitsland op cultureel gebied ons ondersteunt. onze 
kinderen. onze vrouwen. onze meisjes en jongens. onze jonge arbeiders 
gelegenheid geeft in Duitsland te leren. zich om te scholen. te herstellen 
en op te knappen. We voelen dat al onze uitingen in deze tijd gedragen 
moeten zijn in eerbied en dank tot het Duitse Leger en zijn Führer. Dat 
niets kan of mag geschieden zonder een duurbaren groet aan Adolf I litler. 

Vooral in 1943 en 1944 worden om de haverklap oproepen gepu
bliceerd om aan te sluiten bij de Germaansche SS. NSKK. 
DeVlagmotorkorps. DeVlagwachtkorps in Vlaanderen. OT. de 
Opsporingsdienst (FahndersJ. de Landdienst Jongens en Meisjes. het 
Duitse Rode Kruis. de Hulpdiensten. Inzettroepen. enz. Steeds worden 
het goede loon. het stevige en overvloedige voedsel. de gratis kledij en de 
vele voordelen voor het gezin dik In de verf gezet. 265 

Een greep uit het aanbod van de DeVlagcel Maldegem: 

- jonge kunstenaars mogen gratis st uderen aan een Dultsche 
Akademie; 
vijftig ambacht"lieden worden gevraagd om. bij wIjze van proef. een 
kleine nedcn~etUng te vormen in de veroverde oostgebieden: de over
winning In het oosten schept Immers geweldige mogelijkheden;266 
verph~gers en verpleegsters meI een diploma kunnen ingezet worden 
In hd {)uits(:h{~ f{oode KrIJls om. ""aa.st IUl1l Vlaamsche Broeders aan 
Iu'l ()osUront" te strlj(1<~n tegen het bolsjewisme. "welk een verhevene 
KnJ.Lc;tochJ";267 

nlnk(~ mcl~Jes van 16 tot 21 jaar worden gevraagd 0111. samen met 
Duitse w(~rkg(~'l .. dllnn<~n. te helpen hiJ boerengezinnen: zo worden de 
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meisjes "in de mogelijkheid gesteld het Duitsche Volk, hun levenswijze 
en hun manier van werken van dichtbij te leren kennen"268. Reeds is 
een groep DeVlagmeisjes werkzaam in Duitsland.269 
meisjes vanaf 18 jaar kunnen zich verdienstelijk maken als 
Nachrichterinnen of Blitzmädels in dienst van de Wehrmacht;270 
de afdeling Voorzorg en Voorlichting groepeert meisjes en vrouwen van 
18 tot 30 jaar om in kleuterscholen, ziekenhuizen en moederhuizen te 
helpen en zich te ontwikkelen; 

- jongens van 17 tot 20 jaar kunnen vier weken doorbrengen in een 
HitleTjugendwerkpostkamp, waarna ze een vertrouwenspositie zullen 
krijgen;27 1 

- jonge kerels, vanaf 17 jaar, worden aangeworven voor het 
DeVlagwachtkorps; ze kunnen ook een technisch beroep aanleren in 
Duitsland;272 
de DeVlag maakt propaganda voor het Langemarck-Studium, waar
voor een vertegenwoordiger een zitdag houdt in het stadhuis op vrij
dag 30 juli 1943, enkel voor begaafde jongens tussen 17 en 25 jaar; 
273 

iedereen tussen 18 en 30 jaar oud kan zich aanmelden voor de oplei
ding Vlaamsche Führeraspiranten OT, 
in het laatste nummer van 't Getrouwe Maldeghem wordt nog een 
oproep gepubliceerd voor arbeiders in een staalfabriek in de Saar; nog 
steeds wordt het werk er zeer rooskleurig voorgesteld, met niets dan 
voordelen. In de fabriek heerst een "vaderlijke verpleeging van kame
raadschapsgeesf'. 274 

Tevens worden gevraagd: tolken, boekhouders, vrouwelijke dacty
lo's, jonge geneesheren, secretarissen, vaklieden, arbeiders voor bruin
koolwinning, autogeleiders, ingenieurs, groentekwekers voor 
Oberschlesien, werkvrouwen, fietsenmakers, timmerlui, schoenmakers, 
... Van de gevraagde beroepen is er dikwijls niet één in Maldegem, er 
wordt slaafs gepubliceerd wat door de DeVlag wordt voorgeschreven. 

Men kan zich afvragen of aan al die oproepen wel gevolg wordt 
gegeven. De gegevens daarover zijn eerder schaars. Eind maart 1943 telt 
cel Maldegem zeven oostfrontsoldaten, een tiental OT -arbeiders, honder
den arbeiders werkzaam in Duitsland en vele tientallen arbeiders en 
arbeidsters die in Maldegem en omgeving werken voor de Wehrmacht. 
"Die moeten samen één groote familie worden".275 Voor het 
DeVlagmotorkorps zijn in april 1943 vier mannen ingeschreven, en dat 
ontslaat hen van alle andere verplichtingen, bijv. om te gaan werken in 
Duitsland.276 In juni 1943 vertrekken zes jongens als soldaat naar het 
oostfront.277 Bij de Kriegsmarine laten zich twee Maldegemse jongens 
aansluiten. 278 

Een overzicht van de toetreding tot de Germaansche SS
Vlaanderen dat begin 1944 wordt gepubliceerd. geeft volgende cijfers: 

18 oostfronters; 
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2 bij de Kriegsmarine: 
2 DeVlag-NSKK: 
2 SS-Wacht Sint-Tnliden: 
20 OT-frontarbeiders of Schutzen. 279 

Voor de Warfen-SS zijn er in juli 1944 drie aanmeldingen: "Het 
woord 'Langemarck' blilft het wakkerschuddende symbool". Later biedt er 
zich nog een kandidaat aan voor de SS-Langemarck. het wordt een record 
genoe~d voor een DeVlagce1.280 . 

Vrouwen en kinderen wier man of vader dienst heeft genomen bij 
een of andere Duitse organisatie, krijgen heel wat voordelen. Ze kunnen 
door bemiddeling van de NSDAP en DeVlag een gratis vakantie door
brengen in Duitsland. ze krijgen meer rantsoenzegels. mogen de beste 
plaatsen bezetten bij film- en toneelvoorstellingen en bij alle andere acti
\;teiten van de DeVlag krijgen ze een ereplaats. 28 ! Ook wordt hen in de 
DeVlaghaard onbeperkte hulpgeboden. Een bijzondere dienst is het Pak 
voor den Arbeider. vanuit de DeVlaghaard worden geregeld pakjes ver
stuurd naar Duitsland.282 

Bijna wekelijks worden in '( Getrouwe Maldeghem brieven vanuit 
Duitsland gepubliceerd. 
Anny ~artens. die al twee maanden in Duitsland verblijft en een echt 
KLV - meisje wil worden. haaIt de catastrofe bij Stalingrad aan: " Het 
Duilsche leger kende alleen voorspoed. toen kwam Stalingrad en dan pas 
zagen we wie de echte Vlamingen waren, velen trokken zich terug. ande
ren handelden uit winstbejag. gU ook. geachte celleider, hebt een zware 
taak. Ik wil ook een volgeling van U zUn. WU mogen den Leider ['arl alle 
Germanen dankbaar zijn de gunst te bekomen te hebben zooveel schoons 
te kunnen genieten in het mooie Duitschland. Ileillliller."2H3 

Een brief van de laatst afgereisde Waffen-SS-mannen van cel 
Maldegem - André De Sutter. Van Rie. DecJerck. en Piet Van Holsbeke -
heeft het over hun eerste dagen in Duitsland. Ze zijn ondergebracht in 
een SS-kW' .. erne. krijgen kledij en ondergaan een grondig cloktersonder
l .. ock. Daarna worden ze rondgeleid In de gebouwen en mogen ze de 
streek verkennen. Ze leveren al een eerste vddslag ... tegen de colorado
kevers die de velden van de landbouwers teisteren. J 1 Juli wordt in de 
feestJ.aal van hel Lager gevierd. De zaal is versierd met dennengroen. SS
wimpels. hakenkruisen. cnz,2H4 

Van SS Frdwilligc Andrè De Sutter. Feldpostnr. 4H 525 B. een van 
de laaL~t vertrokken SS-mannen. wordt In september 1943 eell hrlef 
~f~publke(~rd m(~t opperbest nieuws en met een oproep tot Maldegemse 
Jon~ens om ook naar het oostfront te komen. voor de toekomst van 
Vlaanden~n~ "Vlaa,ldereT} zal door dl'Tl Fiillrer d€' plaats toegewezeTl krO
(Jen dit, ll1!t verdlt'nl. Wal er ook Patl zU, !IO() meer VlamingeTl er optrekken. 
lux' "x'll'r. Wie VUllllull'rl'Tl ltl~/h/!l~/t, wie wil da t VlaandereT! een mooie 10('-
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komst tegemoet ga, kan op dit oogenblik, waarin het gaat om Vlaanderens 
zgn oJ niet zgn, niet anders dan voor Vlaanderen de wapens opnemen. 
Vlaanderen zal door den Führer de plaats toegewezen kr!jgen, die het zich 
verdiend heeft. In naam van allen sluit ik hier met een krachtig: Heil 
Hitler!,,285 

Vanuit Minsk laat Hendrik Galliaert, onderofficier, weten dat hij 
het zeer goed stelt in het Oosten. Door zijn goede dienst is hij bevorderd 
tot Kameraadsschapsführer. Drie maanden lang heeft hij gevochten tegen 
de partizanen, maar nu is hij Wachthebbende op de OT -Leitstelle, hele
maal alleen als Vlaming. Hij krijgt spek, boter en eieren in overvloed. 
Hendrik, die in de Molenstraat in Adegem woont, en vader is van drie kin
deren, zal de celleider bij zijn thuiskomst met een bezoekje vereren en 
ook laat hij zich direct inschrijven als lid van de DeVlag. 286 

e. Inzamelingen 
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Ter bestrijding van het bolsjewisme - Doet Uw plicht. 
Zamelt wol- en pelskleederen in voor de soldaten aan het Oostfront. 

Telkens er een inzameling wordt aangekondigd, is de DeVlag Maldegem er als de 
kippen bij om het meeste goederen bij elkaar te krijgen. Daarvoor wordt steeds deur 
aan deur gegaan door de DeVlagjongens en -meisjes. Ct Getrouwe Maldeghem) 

De DeVlag zamelt vooral in voor de Vlaamse soldaten die in ijselijke 
kou aan het oostfront tegen het bolsjewisme strijden. Maldegem stuurt in 
januari 1942 vier volle kisten wollen winterstukken (sjaals, pelzen, wol
len mutsen, dikke handschoenen, kousen, sokken, dekens, pullovers) 
naar Rusland. 287 Verder worden geschenken ingezameld voor het oost
front, sportartikelen en spellen. 288 In augustus 1942 wordt een hele kof
fer met briefpapier, potloden, een vogelpikspel en dergelijke meer naar 
het Heim van de oostfrontstrijders in Graz gezonden.289 Voor de Vlaamse 
arbeiders in Duitsland - in Berlijn alleen al 14 000 - worden boeken. 
tafelspelen en muziekinstrumenten ingezameld, want de arbeiders zullen 
er een fanfare vormen.290 

f Huldiging van oosifrontstrijders 

Een bijzondere activiteit van de DeVlag Maldegem is de huldiging 
van oostfrontstrijders, als ze in verlof zijn. Die eer valt SS Schutze Jooris 
Van Hoecke op 24 augustus 1942 voor het eerst te beurt door de DeVlag 
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en de Vlaamsche-SS Maldegem. Van Hoecke vertrekt als eerste naar het 
oostfront en wordt ingelijfd bij het Vlaamsch Legioen. Hij wordt vereerd 
met het Verwondingsteeken en met het kenteken der Overwintering in 
Rusland. Voor de huldiging loopt de DeVlaghaard helemaal vol voor wat 
in 't Getrouwe een stemmige avond wordt genoemd. Er zijn veel familie
leden van de Vlaamse vrijwilligers uit de omtrek aanwezig. familieleden 
van gesneuvelden. de leden van de Algemeene SS-Vlaanderen en hon
derden DeVlagleden. Van Hoecke vertelt over de inzet van het Vlaams 
Legioen. over de aanval waarbij hij gewond raakte. over het wilde leven 
van de Russen. enz. Als geschenk wordt hem door de celleider een por
tretkop van HitIer overhandigd. een werk van Frans Tinel. In zijn slottoe
spraak spreekt De Lille nog over de diepere betekenis van het strijdende 
front. 291 

Op maandag 14 september 1942 volgt de hulde voor de volksge
liefde Frans Roose en voor soldaat Dobbelaere uit OostwinkeI. Al de na
tionaalsocialistische groeperingen worden ervoor uitgenodigd. SS 
Schutze Roose. oud-leerling van de Middelbare School. is de jongste 
Maldegemse oostfrontvrijwilliger. DeVlagleden. leden van de SS
Vlaanderen. en sympathisanten verenigen zich door die hulde met de 
koene MVlaamsche Strijders. de belichamers van de Germaansche 
VolksgemeenschapM .292 

De oostfronthulde voor Roose en Dobbelaere is ~eenig grootsch. zel
den was een plechtigheid zoo innig lu..')schen alle aanwezigen". Het 
DeVlagkoor zingt Jef Tinels jongste lied De Wikingers. Roose vertelt over 
het Sovjetparadijs. waarover hij in talrijke brieven de naakte waarheid 
heeft geschreven. en celleider Eugeen De Lille houdt de gelegenheidsre
de. Ook de celleider van DeVlag Eeklo is aanwezig. hij brengt hulde aan 
Dobbelaere. Voorzorgsleider Begijn wijst op de steun die de familieleden 
van de soldaten genieten. Het hoogtepunt is de overhandiging van de 
geschenken aan de oostfrontstrijders: allebei krijgen ze het borstbeeld 
van Hitier. Hauptsturmführer H.ekmann van de Dienststelle 
Brtgadeführer Jungclaus houdt dan nog een pittige. gloedvolle toespraak. 
De viertng In de DeVlaghaard is Kgrooter als voorheen. die een nieuwcn 
stempel drukte op de toew!Jding van de DeV/ag en de V/aamsche SS. de 
beleekenLc; van de7..en tijd in z!Jn volledigheid en konsekwentie te doen 
aanvoelen en te doen beleven". 293 

Er volgt een derde. grootse en volkse hulde voor de oostfrontstrij
ders op vrtJdag 9 oktober 1942. In tegenstelling tot de eerste twee huldi
gingen In de lJeVla~aard, heeft deze plaats In de grote Schouwburgzaal. 
f kt bdooft een massale plechtigheid te worden met toespraken van onder 
andcn~ H{~né Lagrou, stichter van de Algemeene SS-Vlaandcren.294 lJe 
hulde wordt go(~d voorbereid, met een artikel op de voorpagina van 't 
Getrouwe onder de tltd "Vlawuleren vecht aWI !le( ()os({ront" en ecn 
bCfK:hrtJvtng van het lkVlagkenlek('n. Er wordt voor de zovcelste keer 
{JJ>gt:"ro('r)(~n om zkh h~ lHten Inl1Jven: H Ilel voorbC'C'ld vall de duizenden, die 
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reeds den veldgrfjzen wapenrok dragen, moet door meerdere duizenden 
door tienduizenden gevolgd worden. Vlaanderen vraagt dadenl Geen 
Vlaamsche man, recht van lW en leden, kan daarop met groote woorden 
antwoorden." 295 

Het programma van de grootplechtigheid ziet eruit als volgt: 
1. Het muziekkorps speelt een openingsgaststuk 
2 . Begroetingswoord en heldenhulde 
3. Het muziekkorps speelt: Kameraden 
4. Rede van de Hoofdman-Kommandant Lagrou, oostfrontstrijder 
5. Bloemenhulde aan de familieleden van de oostfrontsoldaten 
6 . Het muziekkorps speelt: Wilt heden nu treden 
7. Adolf Hitlergroet 
8. Het Vlaamse en Duitse nationale lied.296 

Zoals voorspeld wordt het een grootse hulde met toespraken "met 
een gutsend bewustzyn van het oogenblik" , met oproepen om als nieuwe 
kruistochters in het Oosten te gaan strijden en met de gloedvolle hulde 
aan kameraad Gerard De Caluwé uit Kaprijke , die , traditiegetrouw, een 

t AUREEL DE SUTTER 

t De Iich.men der Helden kunnen 
ver~aan. doch de idcnlcn w8~rvoor ze 
vielen. groeien. (V~nde Wi. I.). 

V ROOM AANDENKEN 
van 

AUREEL DE SUTTER 
GRENAD I ER BIJ OE V LAAMSCHE 

5 .5 . STORMBR I GADE LANGEMARK 

gehoren Ie Moorbeke- W~~S 2~ Juni /9:1J. 

gesneuveld In rle" .Irijd legen hel Bolsjevisme op 
J J~nu~ri HIH bij SMlomir op hel Oostfront. 

De jon~e wind. die door de lente ".ort 
en die. de mftre "ocrf \'8 n \'crrcn dood., 
heen hij. on lwol<end. stille hoop geb40rd. 
hij nuif cen lied \'lUl rouwen diepen nood. 

Don schrikt elk oog. dat in de lijden s taarl 

en zie! he! zure leed. dot wild en .grool 

ol uit de wonden der ge.logen Mrd' 
en uit den einder rijsi, ol. bloed lbo rood. 

En z.o~~ 1 '( wnnrom vGn dit imn\cnse leed . 
en vindt all een der mensche.n dwaze londen. 
en 'f \Vonder lied, wnarvl1n niel ~n en weel 

dcn diepsten toon. noch heen den x.in ycvond~ll 

o ho." . vriend. di. I.".n olTrend slre<d, 
wisl gil uw dood m.1 'I menschlijk heil "erbonden ? 

M~/rle. em SApril fPH. 

Druk Oolill •. Mold.~.m . 

Ook de gevallen oosifrontsoldaten worden gehuldigd. Voor AUTi el D Sutter vind n 
herdenkingsplechtigheden plaats in Maldegem - Donk en in D Vlaghaard: z wor
den massaal bijgewoond. (verz. Hugo Notteboom) 
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borstbeeld van Hitler in ontvangst mag nemen en voor "de aanwezige 
familieleden pan Oos(/rontsoldaten ging spontaan een bloemeering. "297 

Die hulde blijkt in feite één grote wervingsshow te zijn om "de Vlaamsche 
Jongen enjonge Vader" naar het oostfront te lokken. 

Op 16 november 1942 wordt soldaat Raymond Cockheyt gehuldigd 
in de zaal D'Havé in Adcgem: "Deze Kameraadschapsavond is eene dank
bare eere aan die Vlaamsche Jongens die het grootste offer in de strijd 
tegen het Bolsjewisme brengen in den kamp om een groot Vlaanderen in 
een Germaansche Volkerenorde de voorhoede vormen". De huldiging ver
loopt klassiek. Onderofficier Waffen-SS kameraad Raymond Cockheyt 
vertelt onder de vorm van een vraaggesprek met celleider De Lille over 
zijn roemrijke inzet in de strijd tegen het bolsjewisme. 298 

De celleider schrijft daarover volgend verslag: 
-In een klein dorp, bij een groot feest 
Het was voor Adegem. dit gesloten conservatief dorp, een gebeurtenis 
tegen de traditie in, eenfeest te zien ontrollen voor een der beste zonen van 
Adegem de oostfrontvrfjwilliger Raymond Cockheyt en dit feest te zien 
gelukken door een grote opkomst die met geestdrift het verloop der stUlvol
le plechtigheid mee volgde. 
Een hulde! Waarachtig een der schoonste werd voor een eenvoudige arbei
dersfamilie. die twee zonen aan het oos({ront telt, een derde telt als front
arbeider in Rusland bij de ar en een dochter bij den Arbeidsdienst in 
Duitschland. 
Hun geliefden zoon is door heldhaftigheid onderoIficier geworden. drager 
van verscheidene kenteekenen en die door zware verwondingen een voet 
verloor. Zal Vlaanderen. die gerugsteund wordt door zulkejongens. niet de 
echte toekom<;t verwerven in de Germaansche Volkeren hulde? 
Het feest te Adegem ging uit van DeVlagkern Adegem in samenwerking 
met de Algemeene $5-Vlaanderen. I Iel inleidend woord sprak kernleider 
Kd. Van HoL.,beke René. Voor de DeVlag leden van Adegem en alle opko
melingen gal Or. Eugeen De Lille defeestrede aan de hand van Mijn Kamp. 
rede die aL., scholing kon aanzien worden. De feesteling ontving een 
HUlerbeeld. kunstwerk van Frans Tine1.299 Moeder Cockheyt werd beg~r 
tlgd met een bloemengarve door kern Adegem. De vut aanwezige 01'
Frontarbeiders bekwamen een prelt ig geschenk onder vorm van rookgerieI 
Ter opluL<;tering speelde hel Wehrmachlsmuziek en rolde de lange l!{a
Wochenschau af. Dal was 4de oos ({ron I hulde van cel Maldegem. Ze hou
den een wekroep in tot de Jongeren van ons geslacht: de draagwUdte van 
het ogenblik niet te vergetenl":Wo 

g. Klnderlandverschlckunriw J 

I-~~n van de meest In het oog springende activiteiten van de IkVlag 
I~ h(~t org.']nl~~rcn van vakanties voor Vlaamse kinderen In Duitsland. Cel 
Maldeg(~rn IH daar blJ7 .. onder actief In en vanuit Mald(~g(,111 reizen tiental
I,.n klnd(~rc~n naar lJultHland. 
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Dokter De LiHe en mevr. J efTinel: nog een laatste gesprek voor d e afreis van d e kin
deren naar Duitsland. (verz. Hugo Notteboom) 

In augustus 1941 vertrekken, door de zorgen van de celleider, 
tachtig kinderen uit Maldegem en omgeving naar Duitsland, waar ze en 
maand zullen doorbrengen in een mooie landelijke streek waar lucht, zon 
en voeding ieder kind zowel lichamelijk als geestelijk zullen v rb te
ren. 302 Met de kinderen reizen begeleiders en begeleidsters mee, waarvan 
er twee de hele maand bij de groep blijven. Die is samengest ld uit m i -
jes en jongens van 14 tot 16 jaar. Ze zijn lid van de DeVlag (of zull n h t 
worden) , van de Nationaal-Socialistische J u d of hun vad r w rkt in 
Duitsland. Ze helpen Duitse landbouw rs op d bo rd rij , i d r vol ' n 
zijn krachten.303 
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Op het perron volgt iedereen het voorbeeLd van mevrouw Tinel en brengt de 
HUiergroet Het jongetje vooraan geniet blijkbaar meer van zijn snoepje... (verz. 
Hugo orteboomJ 
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De kinderen worden op 15 augustus aan het station uitgewuifd 
door hun ouders en familieleden, door Duitse officieren en soldaten, door 
Jozef en Eugeen De Lille en door heel wat sympathisanten. Een Duitse 
muziekkapel luistert de plechtigheid op en op spandoeken wordt de kin
deren Goede Reis gewenst. Er worden toespraken gehouden door Jozef 
De Lille en door dokter Eugeen, die meereist naar Duitsland. 

Na een twintig uur durende reis komt de trein aan in Westfalen en 
Weserbergland. Het gulle onthaal door de pleegouders, de gezonde voe
ding, de zon, " de aanlokkende woudbergen, de zingende groepen 
HitleTjugend" doen hen vlug hun heimwee vergeten. In brieven valt voor-

De DeVlagmeisJes in uniform en met het kent knop d mouw. n tie in h tg lid. 
terwijL de kinderen op de trein stapp n. (v rz. Hugo Noit boom) 
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h t 1 vo d 1 op dat d kind r n krij n:"flc heb opperbest eten, 's 
morg dri n d n aLlerL i brood van een vinger dik. de eene met kaas, 
dander. m t twe cheU n hesp, de d rde met Leverpatee. 's Middags 

n goed teUoor oep en patatten met vLeesch en groente en als dessert 
n relloorke cr'me a la glace. 's Namiddags krijg ik vier reepen taart 
aarm de ik meer dan g no g heb en 's avonds hetzelfde als des mor-

g ns-.304 

In april 1942 worden opnieuw schikkingen getroffen voor een vol-
end verblijf. De celleider maakt van de voorstelling van het marionet

ten pel Het Maske an kunstschilder Hoste uit Gent gebruik voor 
in chrijvin en en verwij t daarbij naar de vorige vakantie: "Wie herinnert 
zich nog de plechtige afreis en terugkomst, die voLgeladen handjes, die 
gelukkige wezens. ~305 

Kinderen wier vader strijdt aan het oostfront, werkzaam is bij de 
SKI<. OT. in Duitsland of in Frankrijk, krijgen voorrang. alsook kinde

ren van verctienstelijke DeVlagfamilies ofvan naarstige arbeiders. Die van 
Ade em en Sint-Laureins mogen ook inschrijven. zelfs vanaf de leeftijd 
van negen jaar. Lichamelijk hebben de kinderen er baat bij, maar een 
dergelijke vakantie verruimt ook hun gezichtseinder.306 De trein vertrekt 
op dinsdag 28 juli 1942 voor een maand ontspanning. lichamelijke en 
gee telijke opbeuring. Hoewel het vertrek niet is aangekondigd. wuiven 
tientallen familieleden en sympathisanten de kinderen uit. 307 

l7. "kkap I uan dJ' LuJlwq[{p lil act . ( rz. HU'Jo Noft b m) 
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Opnieuw brengt de trein hen naar een schilderachtige plek in het 
gastvrije Duitsland, waar de flinke boerenkost en de openlucht hen goed 
doen.308 Na enkele dagen al komen de eerste brieven aan, steevast 
ondertekend met Heil Hitler. Er wordt geschreven over de voorspoedige 
reis , de mooie streek, de liefderijke opvang en .. . het overvloedige en lek
kere eten. De vakantie van de kinderen is, "een symbool van VLaamsch
Duitsche Raseenheid en Lotsverbondenheid. "309 Advocaat Louis Dec1ercq, 
die de kinderen naar Duitsland vergezelt, houdt eind juli in de 
DeVlaghaard een causerie over de reis en het verblijf van de kinderen. Bij 
die gelegenheid vertelt JefTinel over zijn Berlijnse belevenissen. 31O Op 9 
september is iedereen terug in Maldegem, men ziet niets dan blijde 
gezichten en de vakantiegangertjes raken maar niet uitgepraat over 
Duitsland, waar alles "zoo vriendevol, zoo lief en zoo mooi is dat ze die 
tweede Heimat moeilijk zullen kunnen vergeten".311 

In oktober vertrekt een nieuw konvooi met vijftien Maldegemse 
deelnemers " met een blij hertjen naar Saksen" . 3 12 Volgens De Lille is een 
dergelijke vakantie voor geen goud te koop, "en tochgeejtAdoljHitlerdoor 
zijn N.S. V. dit geschenk aan Vl.aanderen" . Er volgt de zoveelste oproep tot 
lidmaatschap van de DeVlag, want enkel kinderen van ouders die lid zijn , 
kunnen mee. Op 3 december is iedereen terug in Maldegem, de hele win
ter door zal verteld worden over het heerlijke Duitsland.313 

En dan vertrekt de trein naar Duitsland met tachtig Mald 9 m kind 1 n di in 
september 1942 aLLemaal behouden terugker: n. (v rz. Hugo Nott boom) 

258 



GESCHIEDENIS VIIN DE DEVLAG MAI.l)EGEM. CEL VADER D~: UU.E 

De \'akanties in Duitsland worden meer en meer verheerlijkt. het 
wordt een glanzende periode genoemd: alles is gratis en de jongens en 
meisjes doen aan sport. spel. volksdans. er is knutselwerk voor jongens. 
poppenspel voor meisjes. troependienst voor allen en natuurlijk krijgen ze 
een nationaalsocialistische opvoeding aangepast aan 13-14-jarigen.314 

De Kinderlandverschickung is niet zomaar een vakantie in 
Duitsland. Voor hun gezondheid hoeven de Maldegemse kinderen niet 
naar het Reich. in Maldegem is het beslist niet ongezond, integendeel. Er 
zit uiteraard meer achter. namelijk de kinderen doordringen van de 
nationaalsocialistische ideologie. Die vakanties zijn het perverse systeem 
bij uitstek om dat doel te bereiken. Het spreekt vanzelf dat daarover nau
welijks met een woord wordt gerept. de boodschap wordt subtiel verpakt. 
Zo wordt in februari 1944 deze oproep aan de Maldegemse jeugd ver
spreid: MOp Jeugd. sta niet aan den kant van de straat. Marcheer mede. gfj 
will een flinke jongen en man worden. Spreek met den celleider en die zal 
vertellen over zoo veel heerlfjke toekomstmogelfjkheden: wilt u worden een 
vakman. geleerde. kunstenaar. volksleider? Waarom niet ter plaatse toe
treden tot de Hitler-Jeugd die een echte levensschool is? Waarom niet eens 
zes maanden verlof in Duitschland nemen? We kennen te Maldegem reeds 
jongens uit kroostrfjke families die achteruit waren, die jongens waren zes 
maanden in Verlof. daar leerden ze sport. marcheeren. tucht, wereldbe
schouwing! Ze zfjn teruggekeerd. kloeker naar geest en lichaam. Ze staan 
thans als volwaardige knaap, naar wie men kfjkt. arbeiden en brengen 
vader en moeder een flink weekgeld in. Er komen niet veel momenten in 
het leven van den enkeling, momenten die u toeroepen. De momenten zfjn 
er thans, grfjpt zer315 

In 1944 wordt vooral geargumenteerd dat kinderen veiliger zijn in 
Duitsland dan in Vlaanderen. In maart 1944 komen honderden Vlaamse 
kinderen terug uit Duitsland. Gezien de heersende bommendreiging ver
bleven ze er in de veiligste streken. Er wordt alvast opgeroepen in te 
schrijven voor een volgende afreis. midden maart 1944. Nog steeds luidt 
het dat de vakantie een weldaad Is. Nu Duitsland zwaar wordt geteisterd 
door bombardementen. houdt het in de mooiste en minst risicovolle stre
ken dulJ'..enden plaatsen vrij voor kinderen die er zes maanden lang kun
nen genieten van overvloedige voeding en een onbekommerd leven. 
Vandaar dat de grootste dankbaarheid moet worden getoond tegenover 
Duitsland en tegenover de Führer. Evenmin als de vijand Duitse kinde
ren spaart. l'..al hij Vlaamse kinderen ontzien bij landingspogingen aan de 
Europese westkust. die ongetwijfeld gepaard zullen gaan met bombarde
menten over de streek. Daarom wordt ouders aangeraden hun kinderen 
naar Duitsland te sturen. hun veiligheid in de zonnige streken van 
Schwabenland Is er ver/..ekerd. 

Ouders schrikken er soms voor terug hun kind In te schrijven 
omwille van de uitrusting. GeC'n nood: als er lets ontbreekt. wordt dit 
door de Vollu;wclvaart bijgepast. Overigens krijgt elke jongen een gratis 



H UGO NOlTEBOOM 

pak. Elk kind ondergaat een geneeskundig onderzoek, de uitrusting 
wordt nagezien en aangevuld en het kind is klaar voor de afreis.316 

Ondanks alle positieve nieuws vertrekken vanuit het gewest Gent
Meetjesland eind maart 1944 slechts vijf kinderen. Misschien ligt het aan 
de leugens en misleiding die over de Kinderlandverschickung worden ver
spreid. Er wordt op meer deelnemers gehoopt voor een volgend transport, 
iedereen komt immers rijker naar huis naar geest en lichaam.317 

De DeVlag laat niet af en blijft propaganda voeren voor vakanties 
in Duitsland: "Onze kinderen in Duitschland leven als een pret van geluk 
in voeding, zon en lucht in de schoonste streken waar nog maar weinigen 
zijn geweest. De kinderen zijn er veiliger."318 In augustus 1944, als het 
Duizendjarige Rijk begint te wankelen, wordt nog opgeroepen kinderen 
naar Duitsland te zenden, het worden er "heele kerels en kerlinnen" .319 

C. HET EINDE 

1. BOMBARDEMENTEN: DE DEVLAG STAAT PARAAT 

Af en toe wordt in de DeVlagberichten melding gemaakt van de 
beestachtige bombardementen door Engelse vliegtuigen. Vooral aan het 
geallieerde terreurbombardement op Mortsel van 5 april 1943 wordt veel 
aandacht besteed. Celleider De Lille bezoekt de plaats des onheils en op 

De eerste Canadese tank rijdt Matdegem binnen, d i 
bijzonder groot. Aan de ramen van het geme ntehuis zi t m n nog h t 'u rdui t -
ringspapier' . (verz. Hugo Notteboom) 
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1 pril 1 43 rei t Duit zind Mald g m naar Antw rpen voor e n grote 
antibol ~ wi ti h b togin n en prot t teg n de bombard men
ten.320 All n al uit h t ew t G n -Me tj land zijn m er dan duizend 
leden aanwezi. ad rhand blijkt dat r niet zozeer naar Antwerpen 
wordt er i d omwille van h t bombardement, maar wel om er het 
af: cheid bij te wonen an 300 Vlaam e 00 stfrontvrijwilligers, "omjubeLd 
door ruim 30000 DeVlagmenschen en SS mannen". 321 

tank wordt door opg luchte Maldeg mnar n b s/.ormd. Ander Maldeg mnar n 
kifken wat. onwennig in. het rond. en plots v rschfJnt overal de Belgische driekleur. 
(uerz. Hugo NoUeboom) 
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Begin 1944 wordt het duidelijk dat de Duitse kansen aan het keren 
zijn, echter niet voor de DeVlag Maldegem. Die wordt in "deze zwaar 
drukkende tijd een weldaad genoemd". Ondanks alle vijandige propagan
da, praatjes en verdachtmakingen die veel geestelijke en stoffelijke scha
de berokkenen, blijven de vertrouwensmannen van celleider De Lille 
paraat, dag en nacht. Door die mannen "werd menigen, voor de gansche 
bevolking van Maldegem gevaarlijken toestand, weggeruimd". 323 

De veelvuldige bombardementen zorgen voor veel onrust. In de 
DeVlaghaard staan altijd een tiental bedden klaar om onmiddellijk hulp 
te kunnen bieden. Naast medische bijstand, krijgen slachtoffers ook 
steun op materieel vlak. De DeVlag geeft ook medische lessen en staat in 
voor de scholing van de vrijwillige inzettroepen. Er wordt gezorgd voor 
materiaal en bij een eventuele catastrofe is de DeVlaghaard het verza
melpunt. 324 Van iedereen wordt volle inzet en arbeid gevraagd en voor de 
vrijwilligers zijn er geregeld bijeenkomsten.325 

Bij elk bombardement verzamelen de ongeveer 80 mannen en vrou
wen in de DeVlaghaard, waar ze een armband ontvangen, een Sc hein of 
bijzondere pas, een houweel en een verbandkist.326 Bij "de ramp van vori
gen woensdag" (19 juli), een bombardement op het Maldegemse vliegveld, 
maar met veel inslagen op Maldegem, is de inzettroep van de DeVlag als 
eerste aanwezig. Velen vertikken het zich af te melden bij de celleider, 
waardoor enige onrust ontstaat. 327 

Het geloof in de Duitse overwinning blijft onaangetast, vooral dan 
bij de celleider. "Waar zijn wij, De Vlag kaderleden, nog het meest om ver
heugd? Dat we, doorheen de moeilijke politieke en militaire gebeurtenissen 
van voor enkele weken, we immer groeiend waren in het betrouwen der 
Eindoverwinning omdat we gelooven in den grootsten man aller Tijden: 
Adolf Hitler"328. De onvoorwaardelijke trouw aan het nationaalsocia
lisme, aan het Rijk en aan de Führer zijn opmerkelijk te noemen, De Lille 
wijkt er geen duimbreed vanaf. Als Duitsland de oorlog verliest, is 
Vlaanderen immers reddeloos verloren en zal het ten onder gaan, Maar 
als Duitsland, zoals de celleider verwacht. de oorlog wint, is voor 
Vlaanderen alles gewonnen en gaat het een zonnige toekomst tegemoet. 
Er is voor Vlaanderen geen andere weg dan het nationaalsocialisme, "de 
Opperste beweging", En de "Leer der Natuurlijke Hergeboorte van 
Vlaanderen naar zijn uiteindelijke Bloedsbestemming in het Germaansc11e 
Rijk" wordt met nog meer fanatisme beleden.329 

Zelfs de landing in Normandië en de oprukkende geallieerden, 
waarover in 't Getrouwe Maldeghem sceptisch wordt geschreven, ver
zwakt het geloof in de eindoverwinning niet, integendeel: "de zegezeker
heid der Duitsche wapens is onaantastbaar. hoe uitwendig het omgekeer
de lijkf'330 en Duitsland staat al klaar met nieuwe, geheime wapens,331 
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Toch brokkelt het gezag van de DeVlag stilaan af. en wordt "de 
opgang voor het goede van het Volk" minder en minder geapprecieerd. 
Drie trouwe kaderleden van de DeVlag en van de Germaansche SS wor
den in minder dan drie weken laffelijk vermoord. Op de dag van de begra
fenis van Cyriel Engelrest. een SS-man uit Beernem. wordt bij het open 
graf gefloten. De Lille schrijft dat dit "wel eens de maal kan doen overlo
open en om de daders te zoeken moet soms streng gehandeld worden" wat 
hij ook prompt doet. Maar wat er ook van zij. "met zuiveren stap mar
scheeren we verder voor ons Volk, met Soldatenslagvaardigheid heel zeker 
als 'l moel. "332 

2. BEVRIJDING EN OPNIEUW NAAR ... DUITSLAND 

Naarmate de geallieerden oprukken. maken veel Maldegemse col
laborateurs zich klaar om naar Duitsland te vertrekken. ondanks het 
vaste geloof in de eindoverwinning. In veel tuinen worden dagenlang 
vuurtjes gestookt met bezwarende documenten. alles wat enigszins aan 
de DeVlag en aan andere nationaalsocialistische organisaties refereert. 
wordt vernield. 

Celleider De Lille heeft redenen genoeg om naar Duitsland te vluch
ten. Hij loopt dikwijls te paraderen in het uniform van de SS. gedraagt 
zich daarbij zeer extravagant en is een typevoorbeeld van een lid van de 
Nieuwe Orde. Van volkslievende dokter is hij in Maldegem n u een zeer 
gevreesd persoon geworden. niemand durft hem tegenspreken en hij 
drijft altijd zijn wil door. Duitse officieren voelen zich thuis bij hem. er 
worden geregeld bijeenkomsten georganiseerd.333 In februari 1944 wordt 
zijn huis door verzetslieden beschoten en het wordt van dan af perma
nent bewaakt. Over dit incident wordt met geen woord gerept in 't 
Getrouwe. nochtans wordt uitgebreid geschreven over andere bandie
tenstreken in het land. 

In 1944 bedreigt De Lille Raymond Matthijs. een zetter-linotypist 
in de drukkerij van 't Getrouwe, omdat hij weigert in Oedelem een 
DeVlagafdeling op te richten. Hij krijgt. in het bijzijn van de dokter. enke
le rake klappen van DeVlagmannen en er wordt gedreigd met deportatie 
naar Duitsland. Het Ingrijpen van ,Jozef en broer Antoon kan erger vpor
komen.334 Een ander verhaal Is dat van Georges Lamijns. poeldcnier uit 
Maldegem. Die rijdt in juli 1944 met zijn fiets naar Aalter. In Knesselare 
wordt hiJ tegengehouden door De Lllle. De man, een voortvluchtige arbei
der die weigerde In Duitsland te werken, rijdt gewoon verder. waarop De 
Lilie een paar keer naar hem schiet. Daarop gooit Lamljns zijn fiets in de 
sloot en loopt de velden In. De Lille sehlet nog drie keer. maar Lamljns 
komt er met de schrik vanaf.3:J5 De cclleider heeft nog verschillende 
andere voC)rt.vluehUg(~n doen aanhouden cn zelf aangehouden, Zo verklikt 
hij Gaslon IJ(~ Cork ult AaJter, die naar een concentratiekamp in 
lJultsland wordt overgehrac:ht en cr Is gestorven.:J:i6 Als lIiU~reldgcTldar11l 
n(~eml hij dc~eJ a;m en leidt razzla'foj In en rond h(~t Me(~tJcsland. Naar aan-
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leiding van de moord op Cyriel Engelrest, een SS-man uit Beernem, orga
niseert De Lille na het bijwonen van de rouwdienst een huiszoeking bij de 
vermeende dader(s). 337 

Begin september 1944 vertrekken vanuit Maldegem verschillende 
auto's richting Duitsland. De Lille en zijn echtgenote Irène Lagae, die zeer 
depressief is, vertrekken elk op een verschillend moment. De kinderen 
worden achtergelaten bij de familie Declercq in Roeselare. Enkele dagen 
later, op 12 september 1944, rijden Canadezen Maldegem binnen, de oor
log is voorbij , althans voor Maldegem en omgeving. De euforie is groot, 
enkel voor de zwarten worden het bange dagen. Her en der wordt geplun
derd , mensen worden opgepakt, opgesloten in de school van de Maricolen 
en dan met een vrachtwagen naar Gent afgevoerd. Enkele vrouwen wordt 
het haar afgeknipt en ze worden publiek vernederd. 

3 . TER DOOD VEROORDEELD 

In Hildesheim krijgt De Lille opdracht van de Landesleitung 
Flandern338 naar Innsbruck te reizen om er Verschaeve te zoeken. Zijn 
zieke echtgenote laat hij achter in een verzorgingsinstelling in Ilten. Er 
wordt van haar niets meer vernomen. De Lille wordt opgepakt door de 
Amerikanen, maar dankzij zijn goede kennis van Duits en Engels en zijn 
medische ervaring, blijft hij tot rond 1949 in dienst van de Amerikanen. 
Hij wijzigt zijn naam in Moritz van Wooren. 

Lill in di rt t art h t 
l 9 r. (u rz. Li n 
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GESCIIiEDENIS VAN DE Df:VU\G MAU)Em:M. CEL VAI>EJ{ DE LIlLE 

Ondertussen is De Lille op 30 maart 1945 vervallen verklaard van 
ZIJn mandaat als provincieraadslid en op 16 december 1947 wordt hij 
door de Gentse Krijgsraad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf en ver
vallen verklaard van de Belgische nationaliteit: 

.1. Met een kwaad opzet. 's vfjands politiek oJ plannen in de hand te heb
ben geu'erkt: 
Il. wetens. 's vyands politiek oJ oogmerken te hebben gediend. wetens, een 
propaganda te hebben geleid. gericht tegen den weerstand tegen den vy
and: 
III. Hulp aan den vyand: 
IV. De u'apens te hebben opgenomen tegen België: 
V. Poging tot doodslag. tot de doodstraf. 

De Ktijgorud te G.,nt. bij vonnis geveld bij venlelr. de 16 Decem. 
ber 1947. heeft veroordeeld de genaamde De Liff., Jozef.Olivier, lIeboren 
te Maldeicm, de 14 October 1901, wonende te Maldegem, Schouwburg. 
,traat, 27, w~ens; I1 mei een kw.ad opzet, '.' vijand. politiek of plM' 
ne.o. in de hand te: hebben gewerkt; 11) wetens, '. vijand. politiek of 
OOimerken te hebben. lI:edieod, we:.,n., ccn po;> .. ganda te,h.,bhen geleid 
~ericht teien de weert!and. t"llen de vijand; "I) hulp ... n de vijand; 
IV) de wapen. tc hebben opgenomen 'egen België; V) poging tot dood • • 1." tot de dood.traf. 

Stelt vut dat, bij toepaaaing van artikd I. I~ en 'l:' un de bealuitwet 
VI,.. 6· Mei 1944, zijnde altikd 18tet en qua/et .... 0 het koninldijk bel/uit 
van 14 De""mber 1932". aangevuld door de wet van 30 Juli 1934, na het 
ventrijken VlUl de termi in van venet, de verooIdeelde va., rccht.wege zal 
vervallen verIdaaId worden vin de BeI~i.che· nation"liteit indien hot 
von~i. 'zöndèr verzet i, leblcven en niet op de penDon van d. veroor-
dec/de weid uitgevoerd. . 

Stelt vut dat, bij loc;> .... nl van artikel 1., '", der bea/uitwel van 
6 Mei 1944, zijnde arlikel 123.t.r/lc. Uil hd StrAfwetboek, de verocr
deelde Un rCChllw"lle levcoslan, onlzel i. van d" rechten bij dit allild 
velmeld. 

Verkl .. rt de ve,ooldeel.:!c levena/ana ontzet der lechten voolzien bij 
altikei 31 von het 5'Jlfwelboek. . 

Velk/urt h"m .Igetet van de titel., gr.den, openbare .[!Ib:en, bedie· 
ninwen tn dïemlen w.azmee hij b~kleed i,. 

Zeil dat Irel vonni. bij uili,ehel ui eanaeplakt wOlden zoal. yoorzien 
bij 1111""1 18 nn het Sire/wetbeek. 

Ze~t d.t hé! dood~onni. in 'f openbaar ui ~oltroL:k. .. wOlden met de 
~o.e/. Ie Gent, op een d .. lloe geschikle pluis. 

S"',eeh d. onmiddéll',ik ... n~1oudin, van de v~ro<lrdylde. 
BU1cerlrjke pallij :' De Be/sische S~ .. I. VClwipt veld.,ht. De Lille. 

Zu~aen, te bC:ll/cn ... n dc burac11ij~e pou;; dc S.I,i.cb. SI aal d. lom 
van 2S0.000· frank mc.r de gere,htelijlc" interellen. 

V trwijl! h..... bovondien in d.. kolilft dct .. n.tellinRdel bur.clhjtft 
partij. 

Sp, •• kl I .. cn D. Lille, Eu:cGI, cia Uildwen, uil tot inyorderin" \'In 
cle cI40r hem aan d. bur,erlijke paltij YerK!!uldi~clc lom "ri hep .. 1t de 
dulU deur op drie ml.nd. . 

VOM;' belelund door deurwa.,der, de 29 Januali 1948, ID:okend. mat 
bUlI_uo.ler t. Mald.gcm. 

V OOI fI.liikluidnd uillra1r.icJ .f,clevcld .. n dc hoer Itri'l,auditeur bij 
d. Kn;lIlaad t. Ganl. Cenl, cl. 18 F.bruari 1948. De griffier adjun'l. 
Stan.wi,k. (N. 73689) 

In hel oofmL., dal op 3 JulL J 948 lil lu·t lJe{gL.,cll Staatshlad wordt gepubliceerd, staat 
l!l~n kwller uan een fOUl: het Is niet Eugeen. maar .Jozc:fOlluler die wordt ueroor. 
(lI~l'ld. Pw; a.an het eind hlJkt lu,t om Eugeml te gaan. 
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H UGO NOTIEBOOM 

Het vonnis bepaalt verder dat: 
- de veroordeelde van rechtswege levenslang ontzet is uit zyn rechten; 
- de veroordeelde afgezet is van de titels , graden, openbare ambten, bedie-
ningen en diensten waarmee hy bekleed is. 

Het vonnis wordt aangeplakt in Maldegem en Gent en zal "voltrok
ken worden in 't openbaar met den kogel, te Gent, op een daartoe geschik
te plaats." De veroordeelde moet onmiddellijk worden aangehouden. Ook 
dient De Lille 250 000 frank schadevergoeding te betalen aan de 
Belgische Staat. 339 

De Lille verblijft achtereenvolgens in Klagenfurt en in de kazerne 
Wilhelmsburg in Ulm om dan in Bad WÖrishofen, in de buurt van 
Mindelheim, arts te worden in Hotel Sonnenhof, een rusthuis waar 
Joodse families en overlevenden van de Holocaust weer op krachten 
komen. 

Alhoewel hij ter dood veroordeeld is, komt hij toch nog af en toe 
naar Maldegem, in het geheim en soms vermomd. In de kerk woont hij 
zelfs een begrafenis bij.340 Op 18 oktober 1981 is hij in 't Kasteeltje in de 
Noordstraat voor een feestmaal aangeboden door zijn zus Honorina-Anna 
De Lille aan haar vijf tachtigjarige broers.341 

IN MEMORIAM 

DICh lelden sehen 
und nicht helfen konnen. 
\l'or unser gmD/er Schmerz. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen WlI Abschled von unserem gelieb
ten Verstorbenen 

Or. med. Moritz van Wooren 
Ruhe in Frieden. 

• 21 . 09. 1903 t 12. 07. 1992 

In tiefer Trauer 
im Namen aller, die ihn liebten 
Sofia van Wooren, Ehefrau 
Mindelheirn, Peter-Dörflel'-Str. 41 
Maria Hölliritsch, Tochter 
München, Bismarckstr . 26 

Oborlllamt am Mittwoch, dem 15. Juli urn 8.30 Uhr in der Kapell~ des St dt. 
AlterSheimes, anschl\ellend Beerdlgung. 
VOIl Beileicbbezel~ngen sm Grabe bH ten wir .t\bstnnd zu nehmen. 

' . ' 

Overlijdensbericht in de Mindelheimer Zeitung van dr. Moritz van Woon n (dol t r D 
Lille) , overleden op 12juU 1992. Van de twe kind ren di hij had bij zijn tw d 
echtgenote Sofia, leeft enkel nog Maria Hölljrit eh. (verz. Euge n De UH ) 
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Ijn schild ende betrouwen 
lIjt GI), 0 God mlln Heer I 

A 
VVK 

V 

Denkbare nagedachtenis aan 

DE HEER 

Or. Eugeen DE L1LLE 
Ei:nlQenooI van WIjfen MEM trene LAGAE 

o 

van 1930 tot 1944 huIS- en natuurarts 
te Maldegem 

gewezen ProvInCIaaf Raadslid 

egem. 14 oklober 901 - t 12 juli 1992 

Heet. gee hem de eeUWIge rust en vrede. 

EEN LEVEN LANG 

Een leven lang hebt gil voorbeeldelilk 
de waarden die behoren tot ons wezen 
geloofd, geleerd, hartstochtelijk geprezen 
en ultgezaald,- tot uw en ons geluk 

Gij hebt uw volk, en wat het wil, bemind 
een leven lang, wat ook die trouw mocht kosten : 
gemeenschap van getergden en verlosten 
die straks haar eigen échte toekomst VlndL 

GIJ hebt de Heer van harte liefgehad 
uw steun en stut standvastig alle dagen. 
een leven lang en naar liln welbehagen 
tot aan het einde van uw rechte pad! 

Anton van WIlderode 

Bidprenge van Eugeen 0 LUle dal in Maldegem werd uitged eeLd bij een herden 
king mis in de Sinl-Barbarakerk. (verz. Eugeen De LiLLe) 

De LilJe huwt op 7 m i 1949 m l Sonia Fjodorowna Iwanowa mel 
wi hij nog twee kinder n krijgt. Na d oph ffing van h t Sonnenhof 
b 1 eft hij enk 1 mo iliJk jar n. H t zin v ligt zi h in Mind lh im en 
ct dokter houdt e n tijd lang h t hoofd bov n wat r a ls v rz k rin ag nl 
vo r artsen n kan 0 k op l un r k nen van zijn famili . 

/)()ktN '"u'lNm D(, UlJp (n Du(~ IOfld.( 'rl'.. 
AlL/ "/~r , Utl ~) 



Huco NOTIEBOOM 

Eugeen De Lille overlijdt op 12 juli 1992 in het Beierse Türkheim. 
Enkel zijn eerste echtgenote, Irène Lagae, staat op zijn bidprentje ver
meld. 

4. LID VAN DE STAATSGEVAARLIJKE D EVLAG 

Ook andere kaderleden en gewone leden van de DeVlag moeten 
hun lidmaatschap zwaar bekopen. Zaakwaarnemer Julien Heyneman 
wordt bij vonnis van 17 maart 1947 veroordeeld tot vijftien jaar hechte
nis en wordt levenslang ontzet uit zijn rechten, omdat hij van 1940 tot 
1943 de politiek van de vijand heeft gediend.342 

Joris De Sutter, steunpuntleider in Donk en gemeenteonderwijzer, 
wordt op 19 februari 1947 veroordeeld omdat hij de wapens heeft opge
nomen tegen België, de politiek van de vijand heeft gediend en gepropa
geerd. Hij wordt levenslang ontzet uit alle ambten en veroordeeld tot 
levenslange hechtenis. 343 De Sutter was ook lid van SS-Vlaanderen en 
bood zich dikwijls in het gemeentehuis aan als SS-man in uniform. Hij 
nam ook deel aan jacht op werkonwilligen in Maldegem, met geweer. 344 

Op 2 september 1944 vlucht hij weg uit Maldegem. 

Na de oorlog kreeg de familie De Lille het hard te v rdw; n. Bij d vrij praal an 
Leon De Lille trof men deze boodschap aan bij d ingang van d k rk. ( rz. Hugo 
Notteboom) 
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GE:SClII~:m:N1S VAN DE: O~:VI.AG MALDEGEM. CEL VAilEH OE LII.LE 

Veel werkdadige leden van de staatsgevaarlijke DeVlag worden 
om\\ille van dit lidmaatschap levenslang ontzet uit hun rechten (epura
tie), krijgen soms maanden gevangenisstraf en moeten zware boetes beta
len. Daarnaast worden alle veroordeelden door verschillende maatregelen 
zo goed als uitgesloten uit de maatschappij. Een greep uit de tientallen 
veroordelingen: 

Marguerite Cr. 
Clara De C. 

Julien De L. 

Alfons De Z. 

Frans H. 

Adolf N. 
Adolf R. 

Frans R. 

Philomena T. 

Suzanne T. 
Clara Van B. 
.JefTinel 

RJchard Van den E. 
Eugeen V. 

700 fr .. epuratie: 
gevlucht naar Duitsland. propagandiste van de 
DeVlag;. gezelschapsdame bij mevrouw De Lille. had 
veel contact met Duitse officieren en leden van de 
Wehrmacht. heeft niemand verklikt; 
beschermlidmaatschap van de DeVlag. lid van de 
SS. verklikking: 
lid. 7000 fr. boete of drie maanden gevangenis. epu
ratie: 
beheerde het lokaal van de ziekenbond in de 
DeVlaghaard. verlies stemrecht: 
lid. epuratie. verlies stemrecht: 
lid van de DeVlag. hevig propagandist van het nati
onaalsocialisme. gevlucht naar Duitsland met de 
leden van de SS-Maldegem en andere DeVlag kop
stukken. epuratie: 
lid, lid van de SS. oostfrontstrijder. 5 jaar gewone 
hechtenis wegens het opnemen van wapens tegen 
België. epuratie: 
lid. als kinderverl:orgster naar Duitsland vertrok
ken. lid van de "Volksbund .!ür das Deutschtum in 
A usland ", veroordeeld tot 4 maanden gevangenis
straf, 3 jaar politietoezicht. epuratie: 
lid, verlies stemrecht, epuratie: 
lid. verlies stemrecht, epuratie: 
lezingen gehouden in de DeVlaghaard. aangehou
den 
lid. epuratie: 
lid, 2100 fr. hoete of drie maanden gevangenisstraf. 
epuratie.045 

Ef'IU)()(j: l>OKTER JULf..s DELBECQ 

In de roman Vluchl naar de vijand van de Nederlandse auteur Jan 
H. Eekhout046 komt dokter De LlIle voor onder de naam van dokter Jules 
Delbec:q. F.Á~khout. die V1c:tor en Eugeen De LlIle hliJkhaar kende (hij heeft 
hen mln!;tens vier k(~er ontmoet In de drukkerij In Maldegem347). schriJft 
heel wat over ziJn onverwachte ont moetlng met Eugeen In een niet nader 
g(~noemd [)ult .. stadje. waar veel vluchtc'lIngen uit Vlaanderen en 
Nf~df~rland ziJn terec:htgekonwn. 



HUGO NOTTEBOOM 

Delbecq (De Lille) is er gearriveerd met "een slee als voor een groot
vorst en met een hoop koffers en met zijn vrouwenjoffer Roza". In de stad 
verblijven een paar honderd lievelingen van moeder Vlaanderen, in een 
soort Lager, en er wordt nog een groep verwacht. Allemaal worden ze ver
zorgd door dokter Delbecq. 

Ook hier gelooft Delbecq nog steeds in de eindoverwinning, de 
vluchtelingen maken zich weinig zorgen omdat "hun dokter heeft verkon
digd dat dit alles rap voorbij zal zijn. En hun dokter weet hetr Duitsland 
staat er immers goed voor, "met gloednieuwe wapenen, ontvangt de vijand 
de dodelijke klap." Delbecq bluft over een dodelijke straal, over slaapgas, 
over de v-u en de V-lIl: "Het immense bliksemoffensief is in kannen en 
kruiken, alle nieuwe wapens worden tegelijkertijd ingezet, de geallieerde 
machten worden, roej!, geguillotineerd". 

Ook Victor De Lille komt aan bod: 
"De dokter sprak onafgebroken door, Paul luisterde amper, doch 

dacht aan de vader van dokter Jules Delbecq, een kort patriarchaal wit
gebaard man, rad en vinnig ter tong. De oude heer Delbecq had geest beze
ten, taterde niet zoals de zoon. Jules jongleerde met holle, naïevelingen 
verbluffende volzinnen en Jules dacht dat iedereen naïef was. De oude 
was een wezenlijke beroemdheid geweest. En een beruchtheid. Vanwege 
de krant die hij redigeerde en vrijwel alleen vol schreef; hij vocht er in tegen 
de overheden, ongeacht hun maatschappelijke orde. En hij verkocht grol
len, want hij had veel van Breughel in zijn lYf. Zijn krant had hem een paar 
millioenen opgeleverd. Als een koning zat de oude heer Delbecq in zijn 
ommuurd kasteel, een boogschot buiten het dorp". 

Eekhout hangt een genuanceerd beeld op van de dokter, "voor de 
Vlamingen is hij de man-die-het weet, hij heeft hen, met zijn radde tong tot 
de uittocht naar het Reich aangespoord. hun het leven gered". De naglans 
van zijn vader straalt voor hem uit, hij heeft veel geld en vindt zichzelf 
heel belangrijk, hij is zijn eigen toeschouwer en toehoorder, de dokter 
bewondert de dokter. Hij gedraagt zich als een rijke dandy, en bekommert 
zich weinig om zijn zieke vrouw. 

Magda, de vrouw van Delbecq, lijdt aan heimwee, is zeer depres
sief, aan tafel spreekt ze geen woord, af en toe stamelt ze iets. Haar man 
echter is spraakzaam, enthousiast, ziet nergens problemen en is door 
niets uit zijn lood te slaan. Uiteindelijk belandt Magda in een sanatori
um. De Lille laat haar achter en vertrekt met zijn zwaar bepakte wagen, 
naar het zuiden, naar veiliger oorden ... 348 
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G'.S<'llIt:OENIS VAN DF. DINlAG MALDEGI(M. CEL VADt:R DE ULLE 

NOTEN 

1 't Getrouwe Maldeghem.16 jul! 1944. 
2 't Getrouwe Maldeghem. 6 september 1942 en 30 januari 1944. 
3 't Getrouwe Maldeghem 20 september 1936. Soms nam hij ook wel eens de trein 

naar Eeklo en een enkele keer reed hij met de auto van vader Victor - een Paige -
naar het college. 

-\ De studentenvereniging Amicitia had als leuze Quasi civilas fIrma. propageerde 
\'erfijnde zeden en zette zich in tegen het overmatig alcoholgebruik. Het symbool 
van de vereniging was een burcht. waardoor de vereniging prompt hel Waterkasleel 
werd genoemd en de leden de Walerheren. Vooral Vlaams-nationalistische studen
ten sloten er zich bij aan. 

5 Ons Leven. 30 november 1928. 41 e jr .. nr. 3. p. 11- 13. 
6 DE L1LLE E .. Indrukken. in: Ons Leven. 3 maart 1928. 40e jr .. nr. 99-10. p. 155-

157. 
7 't Gecrouwe Maldeghem 19 april 1925. 
8 'C Gecrouwe Maldeghem 26 april 1925. 
9 ·t Getrouwe Maldeghem 21 maart 1926. 
10 'l Getrouwe Mak1eghem 6 maart 1927. 
11 ·t Getrouwe Maldeghem, 17 juli 1927. Niet minder dan 250 studenten volgden de 

lessen. 
12 't Getrouwe Ma/deghem 25 januari 1925. 
13 'l Getrouwe Maldeghem 6 maart 1927. 
14 't Getrouwe Maldeghem 22 maart 1925. 
15 't Gelrouwe Ma/deghem 30 december 1928 en 13 januari 1929. Alle studenten 

dienden dergelijke verklaring te ondertekenen. wat tot nieuwe protesten leidde. 
16 't Getrouwe Ma/deghem 19 april 1925. 
17 't Getrouwe Maldeghem 18 maart 1928. 
18 "l Getrouwe Maldeghem 27 december 1925. 
19 't Getrouwe Maldeghem I augustus 1926. 
20 'l Getrouwe Muldeghem 30 december 1928. 
21 't Getrouwe Maldeghem 18 maart 1928. 
22 't Getrouwe Maldeghem 4 augustus 1929. 
23 't Getrouwe Maldeghem. 18 augustus 1929. 
24 't Getrouwe Maldeghem 28 Juli 1929. 
25 Een Adegemse dame bewaarde zelfs een nagenoeg volledige collectie van '1 

Getrouwe Maldeghem precies om de bijdragen van dokter De Ulle: een schat op 
7.older, 

26 't Getrouwe Maldeghem 7 april 1940. 
27 Medegedeeld door dokter Lieven Oe L1l1c, waarvoor dank. 
28 't Getrouwe Mal.di!ghem 29 Juli 1929. 
29 't Getrouwe Maldeghem 23 Juni 1940. 
~3() 't Getrouwe Maldeghem 28 maart 1937. liet ontbijt bestaat voornamelijk uit een 

mengeling van havervlokken, noten, volJc melk, citroen en geraspte appel. 
31 'l Getrouwe Malt1eghem 8 februari 192 1 . 
;32 't Getrouwe Maldeghem. 27 december 1931. 
3:3 'I Getrouwe Maldeghem. 8 februari 1931, 
:$4 't Getrouwe MaJdeglu·m. 2:3 Juni 1940. 
35 't Getrouwe Maltlt'glu'm, 3 rnd 19:36. 
:J6 (JE wl-:Vl-:r< B., Greep naar cU' madl/. Vlaam<;·NalionalL<;T11e en Nieuwe Orde. lIel 

VNV JfKU W4S, Tlelt 1 B94, p. 215.216. 
:$7 't Ûl'troUlV(! Maltlt'fllwm. 7 Juni lo:m. 
:J8 'l (~,trouwe Maltu!glll.'f1I, 13 nuv('rnh('r 19:38. 
:m " Ge/rouwe Malt1l'(JhI'fTI. 14 Juni 10:Ja. 
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HUGO NOTIEBOOM 

40 't Getrouwe Maldeghem, 14 juni 1936. 
41 't Getrouwe Maldeghem, 23 oktober 1938. De Kristen Vlaamsche Volkspartij 

behaalde 3218 stemmen, de oud-katholieken 2709, de liberalen: 797, de socia
listen: 36. 

42 't Getrouwe Maldeghem, 30 oktober 1938. Burgemeester Cuelenaere had in volle 
verkiezingsstrijd uitgebazuind "dat wie nu wint, voor eeuwig wint". 

43 't Getrouwe Maldeghem, 23 oktober 1938. 
44 't Getrouwe Maldeghem, 19 oktober 1938. 
45 't Getrouwe Maldeghem, 13 maart 1939. 
46 't Getrouwe Maldeghem, 9 april 1939. Elias: 1614 voorkeurstemmen, Verstraeten 

Achiel. eerste plaats senaat: 10 14. 
47 ·t Getrouwe Maldeghem, 16 april 1939. 
48 't Getrouwe Maldeghem, 17 december 1933. Het bestuur is verder als volgt samen

gesteld: 

49 

voorzitter Eugeen De Lille 
ondervoorzitters: Bernard Ruebens en Theofiel Van Landschoot, vertegen-
woordigers van de werklieden in de gemeenteraad, 
bestuursleden: Adolf Neyrinck, Kattenhoek; Henri Deyne en Emiel Van 
Poucke, Akkers; Henri Dondt, Butswerve; Arihur Van Reybroeck. Eibei; Gaston 
Braet, Kronekalsijde; André De Groote, Vossenhol; Theofiel Van Landschoot. 
Brielstraat; Emiel Colpaert, Statiestraat; Matthijs Jerome, Kleit - Kampel; Marcel 
De Pré, Kleit. Lievevrouwdreef; Emiel Dombrecht, Bogaardestraat; Omer Leloup. 
Broekhuize; August Leliaert, Warmstraat en Robert De Meulenaere, Westeinde. 
·t Getrouwe Maldeghem, 31 december 1933. 
Het bestuur wordt eind februari 1939 tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg 
bij handgeklap herkozen en is dan als volgt samengesteld: 
voorzitter: dokter De Lille 
ondervoorzitter: Bernard Ruebens 
bestuursleden: Theofiel Van Landschoot, Adolf Neyrinck, Henri Deyne. 
Jozef Debbaut. Henri Dhont, Philemon Van Landschoot, Omer Leloup August 
Leliaert, Medard De Meulenaere. Arthur Crul, Jerome Matthys, Kamiel De Baets. 
Karel François, Marcel Verniest, Arihur Van Reybroeck, André Van den Bossche. 

50 't Getrouwe Maldeghem, 24 december 1933. 
't Getrouwe Maldeghem, 17 december 1933. 
't Getrouwe Maldeghem, 15 april 1934. 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

't Getrouwe Maldeghem, 21 februari 1937. 
't Getrouwe Maldeghem, 31 december 1933. 
't Getrouwe Maldeghem, 14 februari 1937. 
't Getrouwe Maldeghem, 7 januari 1934. 
't Getrouwe Maldeghem, 28 februari 1937 en 5 maart 1939. Het aantal leden evo
lueert als volgt: 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1800 leden 
2000 
2100 
2200 
2650 
2800 

58 't Getrouwe Maldeghem, 16 februari 1936. 
59 Na de afzetting van Jozef De Lille als burgemeester kondigt burgemeester Hedor 

Cuelenaere de staat van beleg af in Maldegem, wat de bevolking heel wat beper
kingen oplegt. Rijkswachters patrouilleren door het centrum. samenscholingen 
zijn verboden. herbergen moeten vroeg sluiten. wie de gemeenteraad wil bijwonen 
moet over een toegangsbewijs beschikken en wordt door rijkswachters gecontro
leerd. De staat van beleg sleept maanden aan. 
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documentatie. 
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HUGO NOTIEBOOM 

BIJLAGEN 

1. PROKLAMATIE AAN HET VLAAMSCHE VOLK 

Om het arbeidsveld van de grooter wordende DeVlag ruimte uit te bouwen en den 
DeVlaggeest volwaardig te kunnen uitdragen is een schaar van naaste medewerkers 
ontstaan. die eere-ambtelijk de ploeg door het ruime veld helpen steken. We weten dat 
nog meerdere mannen en vrouwen. jongelingen en meisjes met de ideale beginselen 
van de DeVlagdoorzettingskracht bezield zijn. We noodigen hen uit zich bij onze kader
leden te scharen. Eenvoudige kameraden, ze hoeven niet geschoold te zijn, doch gedre
ven door het begrip van den huidigen tijd. zijn even welkom, ja, meest welkom, omdat 
we weten dat van hen de beste kameraadschappelijke kontaktname kan uitgaan tot de 
medemakkers van hun wijk en omdat we vooral weten dat we deze volksche kamera
den kunnen leiden tot een groote toekomst. 

We staan, Vlaamsche Volk, wij DeVlagleden, vanaf de eerste stonde als onvoorwaarde
lijke nationaal-socialisten. De tijd van de slappe hand bestond voor ons nooit. Thans 
echter is het oogenblik gekomen dat het gaat of men worde: bolsjevist of nationaal
socialist. Onze ploeg naaste medewerkers neemt op zich de taak de keurtroep te willen 
zijn van den nieuwen inzet: ons volk meer dan ooit bewust te schudden van den ernst 
van het oogenblik. Het gaat om ons heerlijke Germaansche Volk, om de kultuur van 
dat Volk, om den geest die sinds honderden jaren straalt uit de kunstrijke momenten 
van Germanië, om onze kinderen die we willen zien worden uitdragers van die groot
heid' om het geloof onzer voorvaderen en van ons zelve, om ons have en goed! Doch 
deze laatste stoffelijke kant is bijzaak. Het gaat of het valt met ons eigen wezen en dat 
is het kernpunt. Het gaat om ons Bloed, om ons Wezensgeboorte, om den Vader en de 
Moeder van onze Wieg, die we verliezen. 

Aan de deur van ons Germaansche Westen rollen de bolsjevistische horden aan. De 
wekroep dien DeVlag en de Germaansche SS, door Vlaanderen riep, werd met de men
taliteit van de Darians [Engelsgezinde] bespot en ondermijnd. Ons volk werd gedreven 
door met voorwaarden uitgeruste slagwoorden. De adel van den Arbeid werd bespot: 
werken in Duitschland was een straft Strijden aan het Oostfront, was strijden voor een 
vreemde natie, Duitschland. Neen! Arbeiden in Duitschland is arbeiden voor ons 
Germaansche Bloed, voor Vlaanderen, voor zich zelve. Met ieder steke van den beitel, 
of slag van den hamer, vrijwaart men zich zelve en zijn kinderen. Arbeiden in 
Duitschland is eigen spade steken in eigen grond. Want na den oorlog, als de 
Nationaal-Socialistische Sociale Orde tijd zal krijgen om aan den Vrede te bouwen zal 
de Arbeider ook gebouwd hebben aan zijn eigen Volkswelvaart. 

Het is een gunst, Vlaanderen gegeven, te mogen kampen en arbeiden naast 
Duitschland, waar ons Germaansche Broedervolk met een ongeëvenaarden inzet het 
schoonste van zijn bloed opoffert; te strijden in de ijzige koude van de steppen, waar 
generaal naast soldaat de handgranate werpt en na den laatsten kogel. bloeddruipend 
de rechterhand uitsteekt. Het is een gunst aan Vlaanderen gegeven, te mogen kampen 
en arbeiden onder den grootsten veldheer en den grootsten mensch aller tijden. Adolf 
Hitler, den leider aller Germanen. 

Met het Duitsche Broedervolk onder Adolf Hitler wil Vlaanderen de eindzege behalen. 
Wil Vlaanderen fier zijn aan de wereld te kunnen zeggen: ook wij sloegen de bres toe in 
het Oosten, ook wij offerden bloed en hebben gearbeid om het Germaansche Volk, om 
Europa, ja, om de Wereld te vrijwaren van een duizendjarigen ondergang! 
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GESCIIiEDENIS VAN DE D~:Vl.l\G MAWEGEM. CEL. VAllle:H IJl; LUJ..E 

Dr. Eugeen Delille, DeVlaglelder Gent-Meetjesland 

('t Getrouwe Maldeghem. 22 maart 1942) 

2. Bu VlAANDERENS GROEIEND BEGRIP VAN ZIJN GERMAANSCHE BLOEDSGEMEENSCHAP 

E. ... DE PUCHT DIE ERUIT VWEIT 

Vlaanderen door \'oert de koppig volherdende taak van DeVlag. de Vlaamche S.S. en 
het V.N.V. met de pen. het woord en de daad een beleerende. belichtende en wervende 
Kampbereidschap. Men is misschien geneigd DeVlag te verwijten buiten haar kultu
reele taak te treden door op zoo'n kordate wijze. de eerste in Vlaanderen. voor het 
Oostfront te hebben gepropagandeerd. hetgeen politisch getint zou heeten. Die opmer
kin~ is DeVlag aangenaam. Door haar te weerleggen kleedt beter DeVlag haar beginse
len in. RolfWllkening schrijft in het laatste DeVlagnummer: " Kultuur is alleen echt als 
ze diep in het Volk geworteld zit. kultuur moet volksbewust. moet volksch wezen. 
Daardoor is ze polItiseh. Volksch handelen is politisch handelen. M 

De\1ag heeft reeds voor Mei 1940 Kultureel Vlaamsch-Duitsch gehandeld en daardoor 
ook Nationaal-Socialistisch Polltisch opgetreden. DeVlag heeft reeds Jaren een 
Germaanschen leidraad en Germaansch geweten. Dat Germaansch handelen was zoo 
natuurlijk en trouw dat op een korte tijdspanne DeVlag boven de honderdduizend sym
pathisanten telde. En toch streeft DeVlag niet naar de Macht. hetgeen een onzin is zoo 
maar iets te vernoemen. vooral in het licht der verdere omschrijving. DeVlag is de 
bakennat voor alle poging die het goed meent met Vlaanderen en met Duitschland. 
DeVlag is de bemiddelende bereidschap tusschen het Rijk en Vlaanderen. DeVlag is 
aldus vooral een bondgenoot van Duitschland In zijn strijd tegen het onmenschelijke 
Bolsje'\isme. De Vlaamsche S.S .. het V.N.V. en alle groepeerlng die ijvert voor het 
Oostfront \1ndt In DeVlag het licht dat voorleidt en ontvangt van DeVlag de hoogst 
morele steun. 

Reeds vroeg gaf Dr. Jef Van de WIeIe. In Vlaanderen de DeVlaglelder. beginselvastheid. 
waar hij schreef: -Het RIJk en het B1oed- en lotsverbondenVlaanderen zijn gewikkeld In 
een besUssenden strijd, dien de vijanden der sociale ordening hebben aangebonden: 
naar het woord van den Fûhrer beslist de strijd over de komende duizend Jaar: 
Vlaanderen moet dit dag In dag uit voor oogen houden. DeVlag In dezen huldigen tijd 
stelt haar krachten onvoorwaardelijk ter beschikking van Adolf Httler. zijn Wehrmacht. 
ziJn Bez..ettlng". 

En het groeide In Vlaanderen. De Vlaamsche S.S. schoolde reeds vroegtijdig honderde 
Jongen~ als elltekamp(~r!') voor en met het RIJk. Die Waffen S.S. mannen samen met het 
later gegroepeerd Vlaamt;<:h Legioen, gcworvC'n uit de rangen van het V.N.V. vormde de 
eerste vlerdul7..cnd koppige formatie tegen het BolsJl'wlsme. Vierduizend Vlaamsche 
Soldaten, proportlon<:el het hoogst 8laand(~ getal van al de legioensoldaten aan hl't 
Oostfront! Het Wallonlt;<:he l..(~gloen lelt tweeduizend leden. 

Hel IDlJ(!sl nog verder. Na de oproep van Dr. Goebbels. enkele uren erna, zette DeVla~ 
dl': wolJn7..amelJng In voor het Oostfront. En begin ,Januari omschreef Dr. Van de Wlele 
ziJn ~~n~!lln nieuwe termen, hlnst het Ic-Iderskonv(mlle Bru8s<'1: "KameradelI. (spre
kend lot de (~t'II(!ldcrK aller [)('Vlaw!fcl(~{~lInlotc~n), Kamerackn. van miJn leerlingen uit de 
JlJOWlle .J.1r('n. "Iblml er vtcr a~1I1 h(" Oostfront. Van c\Cl'.f' vier ziJn ('r twet' ge·vallen. Onz(' 
vf!J'anlwuordr.IJJktwld Ift daarrnc'c1c' gegroc~lcJ. omdat wc' weten dat OflZ{' ('Igc'n Invlot'd die 
JIJO~n., tot d,~ da;j(J heeft gt'brac·ht. Daar ginder hC'hbc'/1 onzc' .Jonge·ns niet aan t'lkaar 
~r~ uf dat d,. (!enc' et'fl and"r kt'rll('c~k('n c1ro(!1ot op zl.lll stormlwlm, - maar v(J(~lde'n 
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zij zich één groote gemeenschap, omdat zij achter zich wisten te staan en omdat zij 
daarvoor vochten, die groote Germaansche Gemeenschap der bewuste volkeren, - en 
waarbij mogelijke formaties, die ons als lid tellen, van geen belang zijn, als ook wij dit 
bewustzijn in ons levend houden. Tegenover hun offer kunnen we slechts herbevesti
gen, echter verbetener dan ooit: wij zeggen . ja . tot de taak die van ons gevergd wordt. 
Als Leider van DeVlag verklaar ik: Ik voel me hier staan alsof ik in Feldgrau zou zijn, 
ik voel me soldaat. Op dit oogenblik is het oorlog en deze oorlog wordt geleid door het 
overgelijkelijke Duitsche Leger. Zooals de Führer, vertegenwoordigd in ieder zijner sol
daten, tot ons komt, zoo vinden we hem terug in zijn Dienststellen, in zijn Verwaltung. 
Tot deze vertegenwoordigers zeggen wij: Wat gij wenscht is voor de DeVlag een bevel en 
wij zullen liet uitvoeren. Niet omdat wij ons minderwaardig gevoelen en niet omdat wij 
op een wit blaadje wenschen te staan, maar omdat wij bevroeden dat de tijd voorbij is 
om te discussiëren en voorwaarden of scherpe wenschen te uiten. 

De tijd die nu komt is de tijd der beslissingen en wij weten Wie deze beslissingen tref
fen zal. Boven allen en boven alles staat de Führer. Kameraden, heden gaan aller 
gedachten naar hem, zooals wij er onze volksgenooten moeten toebrengen in hem te 
gelooven en op hem te betrouwen. In dit vertrouwen en in dit vertrouwen alléén, zal 
Vlaanderen eindelijk eendrachtig opmarcheeren en zal de tijd der steriele discussies 
voor goed verlaten. Laten wij denken aan den Führer, laten wij Germanen fier zijn, 
omdat deze godgeboren held geboren werd in een tijd dat wij er konden bij zijn. Dat 
ook ons werk. hoe klein ook, zijn grootsche werk helpt voltrekken. Samen met hun 
Duitsche Kameraden is de kracht onzer Vlaamsche Jongeren naar het Oosten gericht 
en zij zullen morgen zich even daadkrachtig en zegebewust naar het plutocratisch 
Westen richten. En met hen het Vlaamsche Vaderland". 
Tot daar Dr. Van de Wieie. 

Straks zullen terug honderde. ja duizende Vlaamsche Jongens tot de Waffen S.S. en tot 
het Vlaamsche Legioen toetreden. Onder meer zullen drie hoogere leiders van DeVlag 
den strijd in Rusland meevechten. De Waffen S.S. vormt de keurtroep van Adolf Hitler. 
Opname in die groepeering vergt bepaalde vereischten van lichaamslengte en flinke 
gezondheid. Wie sommige vereischten niet vervult. wordt opgenomen in het Vlaamsch 
Legioen. Stoffelijk worden de naastbestaanden der vrijwilligers behoorlijk, zelfs rijkelijk 
ondersteund. Een laatste berichtgeving schakelt de naastbestaanden gelijk met de 
Rijksduitschers, hetgeen ruimer levensonderhoud voorziet. 

DeVlag. Maldegem 

('t Getrouwe Maldeghem. 28 februari 1942) 
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Jan en Martin 
Nieuwenhuyzen, twee 
doopsgezinde Aardenburgse 
volksopvoeders 

Arco WILLEBOORDSE 

Wie in Aardenburg zo eens rondwandelt en er zijn ogen de kost 
geeft. valt al vrij snel het fors aantal beelden langs straten en in open 
ruimten op. Sommige van de beelden hebben een uitgesproken modern
artistieke vorm. uitstraling en intentie. andere zijn eerder conventioneel 
en traditioneel van uiterlijk en betekenis. Tot de laatste categorie beho
ren verscheidene gedenktekens gewijd aan personen die een vooraan
staande rol in de geschiedenis van Aardenburg en elders hebben 
gespeeld. 
Twee historische beelden werden opgericht in 2001 en 2003 en stellen 
Jan Nieuwenhuyzen en PetronelIa Moens voor. Moens was een landelijk 
prominent dichteres. Nieuwenhuyzen doopsgezind predikant en oprich
ter van de nog steeds bestaande Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Minder bekend. maar met verdiensten die in wezen ook een gedenkteken 
rechtvaardigen. was zijn zoon. Martin Nieuwenhuyzen. Ook hij heeft een 
belangrijke rol in de Maatschappij gespeeld. 

1. JAN NIEUWENHUYZEN 

l.I. D/'XJPSGf:ZIND f'f{EDiKANT 

Jan Nleuwenhuyzen werd gehoren op 1 september 1724 in 
Haarlem. Hij werd opgeleid als boekdrukker en boekverkoper. maar zijn 
echte belangstelling lag bij religieuze zaken. Relatief laat, en mogelijk 
beïnvloed door zijn zwager Ai!,e Wljnalda, die predikant was te Haarlem, 
besloot hij op 34-jarige leeftijd om zijn leven te wijden aan de godsdienst. 
Na een suc:cesvolle studie theologie aan het Doopsgezinde Seminarie In 
Amsterdam werd hij heroepen te Middelharnis op het Zuid-Hollandse 
eiland Overflakkee, een geheel andere omgeving dan de grote steden 
f faarlem en Amsterdam. 1 
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1.2. PERIODE AARDENBURG 

Zijn tweede gemeente, van 1763-1771, was Aardenburg, eveneens 
klein, stil en - gezien vanuit het perspectief van het noorden - gelegen 
aan de uiterste rand van de Republiek. Hij preekte er in de Doopsgezinde 
kerk aan de Weststraat. In deze zogeheten Vermaninge werden de doops
gezinden door leraar Nieuwenhuyzen aangespoord tot een zowel toege
wijd, gewetensvol en nauwgezet als doelmatig en praktisch leven in 
Christus. Het kerkgebouw was in oorsprong een schuur en werd vanaf 
1636 gebruikt door doopsgezinde vluchtelingen uit Vlaanderen, waarvan 
velen afkomstig waren uit de zuidelijke streken van het Meetjesland. Zij 
mochten van het calvinistische, anti-doopsgezinde stadsbestuur alleen in 
Aardenburg kerken, als dit zou gebeuren op een niet-aanstootgevende 
plaats. Dat wil zeggen, op een plaats die niet gelegen was aan een straat
kant. Daarom werd in genoemd jaar een schuur in gebruik genomen ach
ter een huis aan de Weststraat, genaamd 't Lam. Dit werd het werkadres 
van Nieuwenhuyzen. Gelukkig voor hem waren de tijden van religieuze 
scherpslijperij in Aardenburg lang voorbij en werden de doopsgezinden 
beschouwd als een gerespecteerde (zij het nog niet volledig gelijkgestelde) 
bevolkingsgroep. Daarbij speelde overigens mee dat in de afgelopen drie
kwart eeuw een groot aantal doopsgezinden in Aardenburg overgestapt 
was naar de calvinistisch-hervormde religie. 2 

Evenals in Middelharnis duurde het niet lang of het gezin 
Nieuwenhuyzen was er ingeburgerd. Het gezin bestond naast Jan uit zijn 
acht jaar jongere Friese echtgenote Gezina Wijnalda (Geesje), zoon Martin 
en dochter Margaretha. Geesje was een vrouw met literaire talenten, die 
in Haarlem enkele dichtbundels gepubliceerd had. De perifere ligging, de 
geringe omvang van de bevolking en de afstand tot Nederlandse culture
le voorzieningen werden door een aantal dingen goed gemaakt. Er was 
bijvoorbeeld de oude geschiedenis van Aardenburg, waarover 
Nieuwenhuyzen een kleine publicatie schreef. Er was een aantal inwo
ners met een zelfde culturele, in het bijzonder literaire, belangstelling. En 
op mentaal en godsdienstig gebied werkte, naast relaties met geestgeno
ten, de omgang met andersgelovigen (naast de eigen doopsgezinden ook 
hervormden en rooms-katholieken) eveneens bevruchtend.3 

In het bijzonder in de hervormde predikant Petrus Moens vond 
Nieuwenhuyzen zowel een goeddeels gelijkgestemde ambtgenoot als een 
persoonlijke vriend. Dat hij van een andere gezindte was, deed nauwelijks 
ter zake. Moens was, uit een West-Vlaams geslacht, in 1732 geboren in 
Middelburg, Zeeland, en had, als theoloog opgeleid aan de Universiteit 
van Franeker en met Kubaard als eerste standplaats, evenals 
Nieuwenhuyzen Friese relaties. Meer dan letterlijk zelfs, aangezien Moens 
in 1758 gehuwd was met de Friese vrouwe Maria Lyklama à Nijeholt (zij 
stierf reeds in 1766). Er was nog meer dat Nieuwenhuyzen en Moens 
bond, speciaal hun liefde voor de theologie en de literatuur. Ook qua 
geesteshouding waren zij verwant en er is een rechtstreekse lijn tussen 
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1.3. OPRICHTER VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN 

In 1771 verhuisden Nieuwenhuyzen en zijn gezin naar Holland, 
waar hij predikant werd in Monnikendam. 
Net als in Middelharnis en Aardenburg gaf hij ook daar blijk van zijn soci
ale betrokkenheid en ijverde hij voor de verbetering van de armenzorg, de 
liefdadigheid en het onderwijs. Evenals in Aardenburg, kwam hij al snel 
in contact met gelijkgestemden. Hij trad er toe tot een gesprekskring 
waarvan de leden wekelijks bij elkaar kwamen om te discussiëren over 
kwesties die vooral betrekking hadden op de religieus-levensbeschouwe
lijke stroming van de natuurlijke godsdienst. Deze stroming was al tegen 
het einde van de 17de eeuw in de Republiek geïntroduceerd, vooral via 
een reeks geschriften uit Engeland en Frankrijk; ze was er onmiddellijk 
onderwerp van hevige discussie geworden.6 De natuurlijke godsdienst 
twijfelde en in extremis loochende het geopenbaarde karakter van de 
Heilige Schrift en stelde dat de religie onafhankelijk van elke kerkleer uit 
de door de natuurlijke rede verworven kennis kon worden afgeleid. In de 
loop van de 18de eeuw vermengden deze denkbeelden zich met verder
gaande opvattingen van het contemporaine verlichtingsdenken, namelijk 
dat "onkunde de waare bron is van het kwaad". Kennis zou leiden tot 
beschaving, afname van rechtsongelijkheid, geweld, bijgeloof en armoede 
en dus tot een grotere rechtvaardigheid, welvaart en welzijn. 

Dit alles stemde volledig overeen met de opvattingen van 
Nieuwenhuyzen, opvattingen die hij reeds eerder, in Aardenburg, bespro
ken had met Petrus Moens, en nu, in Edam en Monnikendam deelde met 
zijn gespreksleden. Uiteindelijk mondden de gesprekken uit in een con
creet voorstel van Nieuwenhuyzen tot de oprichting van een genootschap 
voor volksontwikkeling en -beschaving. Vervuld van een "teder medelij
den over een staat des gemeenen Mans [gewone mensen] in ons 
Vaderland" omarmden een aantal gelijkgezinden Nieuwenhuyzens initia
tief. Zij sloegen de handen in ineen en richtten in november 1784 de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op. 

Veertien jaar later blikte Nieuwenhuyzen - beeldend, plechtig-wijd
lopig, maar vol vertrouwen - terug op deze tijd: 
"Ik keerde mijn gedachten af van de hooger geplaatsten en bepaalde dezel
ve op den zogenaamden gemeenen burger in ons Vaderland. Daar zag üc 
velen zuchten om en reikhalzen naar wijsheid: maar de weg om tot desel
ve te komen, was zo stijl, - zo moeilijk. - zelfs zo kostbaar om te beklimmen. 
dat duizenden den moed lieten zakken, en zich amechtig nederzetteden. Is 
er, dacht ik toen, geen middel om deeze naar wijsheid zoekenden de 
behulpzame hand te bieden - hen toe te lichten? - Zou men voor hen geene 
geschriften kunnen vervaardigen, opgesteld in eenen eenvouwigen en dui
delijke stijl, berekend voor hunnen vatbaarheid? - Zou men niet alomme 
die geschriften, voor eenen geringen prijs verkrijgbaar gemaakt. kwmen 
verspreiden?"7 
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JAN EN MARTIN NIEIJWENIIUYZEN. 1WEE IlOOf'SGEZlNDE MRDENBIJRGSE VOI.KSOI'VOEDERS 

De Maatschappij ging voortvarend van start en vond terstond bij
\·al.8 Dat laatste had niet alleen te maken met de tijdgeest. maar ook met 
de Oll\Tede over de omvangrijke armoede onder de laagste klassen en de 
grote politieke tegenstellingen in de Republiek tussen enerzijds oran
gisten (aanhangers van het zittende elitebestuur) en anderzijds patriotten 
(tegenstanders van het oude regime die voor vrijheid. machtsdeling en 
democratisering waren). De Maatschappij was principieel onpartijdig. 
maar ondernam wel vele activiteiten die het toenmalige landsbestuur liet 
liggen en volgens velen dus verontachtzaamde. De denkbeelden van de 
Maatschappij leefden niet alleen in de Republiek. maar sloten aan bij die 
heersend in heel West-Europa. Pas dankzij de Franse revolutie werden ze 
overgenomen door de overheid. Toen in 1795 de pro-Franse. 
(Nederlands-) Bataafse Republiek werd uitgeroepen kreeg de 
Maatschappij ook politiek de wind in de zeilen. Vanaf die tijd werd de zorg 
voor goed onderwijs aan de jeugd en volwasseneducatie steeds meer 
ge"Lien als een taak die niet alleen aan particuliere instellingen overgela
ten kon worden. maar waarvoor vooral de overheid verantwoordelijk was. 

De vele activiteiten en de snelle publieke weerklank dankte de 
Maatschappij niet alleen aan de gunstige tijdgeest. maar ook aan een 
daadkrachtig en gemotiveerd hoofdbestuur. Misschien nog wel belangrij
ker dan de oprichter Jan Nieuwenhuyzen was in dit kader zijn zoon 
Martin. Hij had uitvoerig en intens met zijn vader over het belang van een 
nieuwe ontwikkelingsorganisatie gediscussieerd en was ook degene die 
de naam ervoor bedacht. Hij werd secretaris en fungeerde de facto als een 
soort organisatiedirecteur. En evenals Jan had ook Martin Aardenburgse 
connecties. 

2. MARTIN NIEUWENHUYZEN 

2.1. JEUGD IN AARDENBURG 

Martin werd geboren op 9 december 1759 in Middelharnis. Met zijn 
ouders verhuisde hij in 1763 naar Aardenburg. Al jong werd hij door hen 
voorbestemd voor het predikambt. Op achtjarige leeftijd werd hij voor-
7..anger in de doopsgezinde kerk. Zijn moeder dichtte hem. met een ver
wtJzing naar familieleden die predikant waren, en waarschijnlijk ook naar 
zijn recent gestorven broertje, toe: 
"Dan zag ik OTl7.R hoop herleeven 
Om Uw vier ooms in 't Leraars perk, 
Uw vaders en Grootvaders, 
Ja Oud-Grootvaders naa te streeven!"9 

Zij hoopte dat haar zoon niet alleen belangstell1ng zou krijgen voor 
de godsdienst, 7,oals ziJn vader, maar ook voor de literatuur. 

Martin kreeg op school les In de reguliere vakken van het lager 
onderwijs. Oe hervormde predikant Johannes Zuidhoek van Laarden gaf 
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hem ook enkele lessen Latijn, waarschijnlijk in voorbereiding op de 
Latijnse school, een soort middelbaar onderwijs. Martin was misschien 
een schoolgenoot van Petronella Moens maar vast staat dit niet, de twee
de dochter van Petrus Moens. Zeker is wel dat de kleine Martin en 
PetronelIa elkaar thuis regelmatig ontmoet hebben. 

2.2. PETRONELLA MOENs 

Martin en PetronelIa hebben hun leven lang contact met elkaar 
gehouden, niet alleen vanwege hun beider belangstelling voor literatuur 
en literaire activiteiten, maar ook voor hun werk omwille van de verhef
fing des volkes. PetronelIa Moens verdient daarom, mede vanwege de lan
delijke bekendheid, later in haar leven, enige nadere kennismaking. 

Litho van PetTonella Moens 
(Bron: A. Veltman-van en Bos, De Vriendin van 't Vaderland, Nymeg n, 2000) 

Vroege Jaren en eerste dichtwerken 

Petronella was, geboren in Kubaard, dri jaar oud r dan Martin. 
Als gevolg van een ernstige aanval van kind rpokk n was zij ind h ar 
derde ernstig slechtziend, maar dat s hijnt haar ontwikk lin n LH lijk 

288 



JIIN I::N MAHnN NII';lfW~:NIIllY7Jo:N. nV~:f: l>OOI'SGI::7JNm; AAHllENIlUllGSE VOLKSOI'Vm:m:RS 

te hebben belemmerd. Haar buitengewoon pitti~e karakter leverde haar 
de bijnaam Pielje Potentaat. de wilskrachtige op. Zij vatte. on~etwijfeld 
gestimuleerd door haar vader. al op jonge leeftijd liefde op voor boeken en 
voor schrijvers als Hooft. en Vondel. Daartoe liet zij zich voorlezen door 
familieleden en vrienden. Uit zowel haar literaire interesse. fabelachtige 
geheugen als verbale begaafdheid bleek Petronella's intellectuele talent. 
De teksten van haar gedichten. tijdschriftartikelen. romans en toneel
stukken dicteerde zij eerst aan vriendinnen en later aan een speciaal 
daartoe ingehuurde schrülJuJfrouw. 
Zij debuteerde vrij laat. in 1785. met het gedicht De waare Christen. 
waarmee zij een gouden medaille in een door een Amsterdams genoot
schap georganiseerde dichtwedstrijd won. Ook haar Esther. in vier boeken 
van een jaar later bezorgde haar een gouden medaille. dit maal van de 
Portugese synagoge in Amsterdam. Hierna volgden vele werken - meer 
dan 150 in getal. Voor haar Eerkrans voor Aardenburg uit 1788 kreeg ze 
van het Aardenbur~s stadsbestuur een zilveren schenkblad. 

Contacten met Vlaanderen 

Vanaf ongeveer deze tijd dateren haar eerste literaire vriendschap
pen met verscheidene Vlaamse dichters. net over de schreve. Hiertoe 
behoorden Jan Baptiste Baude uit Brugge. Pieter Joost De Bor~hgrave 
uit Wakken (1758-1819) en Pieter Frans Van Hollebeke uit Middelburg 
(1747-1805). Het waren vriendschappen die jarenlang standhielden. 10 

Vooral over De Borghgrave was Moens zeer te spreken. zoals blijkt uit een 
latere brief aan Prudens van Duyse (1804-1859): "Regt bevallig zong toen 
reeds mijn vriend De Borggrave. doch het ontbrak nog altijd aan die zach
te zoetvloeyenheid van laal. die voor een meer geoefend oor zoo strelend 
. ~lJ LS. 

Ook nam ze deel aan dichtwedstrijden in Vlaanderen. zoals in 1797 
te Middelburg. waar haar Glarie-zang bekroond werd met een zilveren 
medaille. Met Middelburg had Moens overigens een speciale band. niet 
alleen vanwege haar literaire vrienden en de wedstrijd. maar ook door 
haar contacten met het Middelburgse rederijkers~ezelschap De 
Veldellngen. Op 6 januari vertoonde dit gezelschap te Sluis het toneelstuk 
Den groolen Alblnw;. een drama In VIJf bedrijven van Petronella Moens. 
Daarna werd het blijspel Den graaI van Albeschik uitgevoerd. Een half 
jaar later. op 7 jull. herhaalde het gezelschap de opvoerln~en In 
Middelburg 7..e1f. 12 

Geëngageerd schrijverschap 

Vanaf h(~t begin van de Jaren ne~entlg leverde Moens - alleen of als 
Ud van een schrijversduo - vele bi.ldragen aan geêngageerde bladen als De 
God.c;df.eT1..c; I vrll'f1d. [Je J...eer-zame Praat-al (1790-1792). Mengelingen 
(1793) (~n (waars('hIJnlljk) /J(' Wereld-Hesclwuwer (1794-17951, ZIJ toonde 
zkh hierin e(~n aettd propagandiHtc dlc zlc'h onder andcre keerde te~eJl 
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de slavenhandel en adellijke erfopvolging en pleitte voor een nieuwe con
stitutie waarin democratie, vrijheid van godsdienst en meningsuiting en 
actief en passief kiesrecht voor vrouwen (als zij tenminste over de beno
digde bekwaamheden beschikten) gegarandeerd werden. 

Beeld van Petronella Moens door Ine1ce E1c1cers aan d zijde van d 
in Aardenburg 
(Bron: http:j jwww.let.leidenuniv.nl/DutchjC n tonjHambroe1cMoen .html) 
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In 1796 werd Moens hoofdredactrice van De Menschenvriend als 
opvolger van Martinus Nieuwenhuyzen. 1\vee jaar later richtte zij een 
eigen politiek-spectatoriaal tijdschrift op. De Vriendin van 't Vaderland 
(1798-1799). In beide journalistieke tijdschriften sneed zij voor vader
land- en deugdlievende burgers actuele politieke kwesties aan. voorzag ze 
va commentaar en gaf. omdat zij zowel mannelijke als vrouwelijke lezers 
aansprak. deze vraagstukken een emancipatorische dimensie. Niet alleen 
burgers maar ook burgeressen mochten zich voor politiek interesseren. 
Voor de cohesie van het vaderland was dat van cruciaal belang. want. 
schreef zij. het is de taak van de vrouwen om het aankomend geslacht op 
te voeden tot nuttige. waarlijk edele burgers. 

Na 1800 volgde zij echter steeds meer de trend naar depolitisering 
van het openbare leven en pleitte zij nadrukkelijk voor nationale verzoe
ning. Vanaf deze periode begon zij kinderboeken te schrijven. zoals Letter
kransje voor lieve en brave kinderen uit 1806 en De kleine Suse 
Bronkhorst uit 1808. 

Jaren in Den Haag en Utrecht 

In 1813 verhuisde Petronella Moens naar Den Haag. voor haar al 
broodschrijfster toentertijd dichter bij haar voornaamste opdrachtgevers 
en blijkbaar een veiliger optie. Zij nam van harte deel aan de geestdrift 
over het herstel van de Nederlandse zelfstandigheid met gedichten als 
Algemeene vrede van 1814 en Bij het intrekken van Napoleon Bonaparte 
in Parys (1815). 1\vee jaar later schetste zij in haar roman Aardenburg. oJ 
de Onbekende volkplanting in Zuid-Amerika een utopistische plantagesa
menleving waarin zij zich andermaal tegenstander betoonde van de sla-
venhandeL13 -

In 1821 verhuisde Moens naar Utrecht. waar zij vanaf 1829 woon
de met haar secretaresse Antonia Elisabeth Camphuis. Tijdens deze 
jaren concentreerde zij zich vooral op het schrijven van boeken voor vrou
wen. Zij pleitte hierin voor de verbetering van scholing en opvoeding van 
het. 7.oaIs zij schreef minder belichaamde. maar meer bezielde geslacht. 
Tot op hoge leeftijd bleef zij - gedwongen door geldgebrek - actief als 
schrijfster. PetronelIa Moens overleed in 1843: een krachtige. zelfbewuste 
vrouw, pionierster op velerlei lfteralr en journalistiek gebied. verdedigster 
van de emancipatie van vrouwen en joden en voorstander van de afschaf
fing van de slavernij. Haar halve leven wonend In het kleine Aardenburg 
aan de rand van de Hepubliek. was ziJ lid van vele literaire Instellingen. 
beschikte zij over een uitgebreid netwerk. nam zij deel aan alle actuele 
di!i(~USfiles en liep zij In vele opzichten vooruitlopend op haar tijd. 14 

2.3. V~I(ffUIZING ~N snJlJu,: 

Tcru~ naar Martin Nh~uwcnhuyzcn. /.ÁJals gezegd zorgden de lite
raire adlvitdtcn van Martin en Petronella ervoor dat zij hun hele leven 
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contact met elkaar hebben gehouden. Petronella publiceerde bijvoorbeeld 
regelmatig in het door Martin Nieuwenhuyzen in 1788 mede-opgerichte 
tijdschrift De Menschenvriend en zij werd na diens dood zijn opvolger als 
hoofdredacteur. Het is zelfs mogelijk dat zij Martin postuum heeft gepor
tretteerd in haar Historie van den Heere WiUem Erfstee uit 1808. Deze 
roman in briefvorm gaat over een domineeszoon, die eerst theologie stu
deerde aan de Universiteit van Leiden en later zijn roeping opgeeft om let
tervriend te worden in een ander, wereldlijk beroep. Zo is het Martin pre
cies gegaan. 

Adriaan de Lelie, Martinus Nieuwenhuyzen 
(Bron: Stadhuis Haarlem) 

En teIUg naar de jaren zeventig van de 18de eeuw: in 1771 ver
huisden vader, moeder, Martin en Margaretha Nieuwenhuyzen naar 
Monnikendam. In hetzelfde jaar schreef Martin zich in als student aan de 
Latijnse school in Leiden, dat onderdeel was van zijn opleiding tot predi
kant. Martin was een goede leerling, maar zijn echte belangstelling gin 
niet uit naar de theologie. Daarom gaf hij, evenals zijn vader bijna en 
halve eeuw eerder, zijn leven een andere draai en veranderde van studi -
richting. In 1774 werd hij student aan de Universiteit van Leid n . niet in 
de godgeleerdheid, maar in de geneeskunde (de traditione I tw ede k uz 
van doopsgezinde studenten). Vanaf 1776 volgde hij tevens n praktijk
opleiding als apotheker. Beide opleidingen sloot hij in 1780 m t ' 0 d 
gevolg af. Tot 1783 studeerde hij voort aan d Univ rsit it van Hard IWijk 
en een jaar later aan de Universiteit van Fran k r. 15 

292 



JAN EN MARTIN NI~:IIWENIfIl\'ZEN. nV~:E (lOOI'SG~::7JNm: MlillENBUHGSE VOLKSOPVOEIlERS 

2.4. SECRETARIS VAN DE MAATSCHAPPIJ 

Na aJloop van zijn studie in 1784 vestigde Martin Nieuwenhuyzen 
zich als geneesheer in Edam. waar hij - jong. ambitieus én idealistisch -
een van de bezielende krachten was bij de oprichting van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het voorstel voor een te stichten 
genootschap dat Jan Nieuwenhuyzen aan de eerdergenoemde gespreks
kring \'oorlegde was dan ook letterlijk van zijn hand. De inleiding fun
geerde als een soort beginselprogramma dat beïnvloed was door uiteen
lopende opvattingen uit de klassieke doopsgezinde traditie. van oudere 
Verlichtingsfilosofen en van moderne preromantici als Jean-Jacques 
Rousseau: (iedereen.! Mdie een wezentlijk belang in den bloei en welstand 
l'an zijn Vaderland stelt. die overweegt. wat een mensch. een Christen. 
aan zijn Natuurgenoten. aan zijn Medechristenen verschuldigd is, moet 
een teder medelijden over den staat des gemeenen Mans in ons Vaderland 
gevoelen. Onkunde in verscheidene nuttige wetenschappen heeft onder 
velen onzer hardwerkenden landgenoten plaats; velen van hen zullen 
mogelik in staat zijn. om de eenvouwigste bewijzen voor de aanwezend
heid van God en de waarheid van den Christelijken Goddienst voor te stel
Len. noch hunnen pLigt als mensch. als burger en als Christen te beseffen. 
noch kennis hebben aan andere kunsten en wetenschappen. die hen tot 
nuttige leden der maatschappij. tot brave opvoeders en verzorgers hunner 
kinderen en huisgenoaten kunnen maken. "16 

Nieuwenhuyzen werd. net afgestudeerd. de eerste secretaris en dus 
een belangrijk man in de nieuwe organisatie. In wezen werd hij zelfs dé 
belangrijkste man van de Maatschappij. 

Vijf jaar later. In het jaar van de Franse revolutie. verhuisde hij 
naar Amsterdam. waar hij In het huwelijk trad met de acht jaar jongere 
(ook hierin geleek hij op zijn vader) Adriana Maria Herdlngh. In al deze 
jaren. zowel tijdens zijn opleiding als in zijn professionele leven. behield 
hij zijn belangstelling voor de literatuur en vooral dichtkunst: MIk win mijn 
brrxx1 met de artsenij/ Ik verlustig mij met poëziJ'. En meer dan dat. hij 
beoefende haar ook. 

Qua karakter Is Martin door zijn vader Nleuwenhuyen sterk beïn
vloed. De dichtregels "Verdraagzaamheid. geduld. opregte nederigheid/ 
(..Ifl deugd. die tegen wraak en 't bloedig oorlog pleit" geven zijn persoon
lijkheid In een notendop weer. Het was dan ook niet voor niets dat vader 
en 7..oon In de Maatschappij zo nauw en vruchtbaar met elkaar samen
werkten. Martin regelde de uitgebreide correspondentie. coördineerde de 
oprtc:hUng van volksbibliotheken. hield contact met de lokale afdelingen 
(departementen) - kortom nam ecn cruelale plaats in biJ de opbouw van 
de snel groeiende organisatie. Daarnaast ontpopte hij zich als een actief 
dldaeLkus. Opvo(~dlng van kinderen. Jeu~donderwlJs en volwasseneduea
tie zalot hl.! als é(~n werkterrein. I liJ schred vele schoolboekjes (onderwijs 
nam In de MaalSt:happlJ immers een centrale plaats In) en ontwikkelde 
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nieuwe leer- en vooral leesmethoden. De voornaamste aandacht diende 
volgens hem gericht te zijn op de zedelijke opvoeding van de jeugd. De 
grondslag van het leren was het lezen, vooral het lezen van poëzie. Het 
lezen van en nadenken over schone dichtregels leidde als vanzelf tot een 
schoon karakter. Overigens was Martin Nieuwenhuyzen zeker geen naïe
veling, vandaar dat hij ook boekjes schreef met praktische raadgevingen 
over gezond leven, zowel lichamelijk als geestelijk. Kinderen moeten bij 
voorbeeld geen verhitte dranken drinken, maar een glas koud water of 
melk. Het beste is ze vroeg naar bed te sturen en vroeg te wekken. 
Meisjes moeten buiten altijd een hoedje dragen, jongens niet (behalve als 
het regent of sneeuwt). Door deze adviezen (en honderden meer) aan 
ouders en onderwijzers heeft hij grote invloed gehad, zowel op zijn tijdge
noten als op latere generaties Nederlanders . 
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J A' N ENK A A T JEN. 
. EAATJEII' . 

D Broer, blijf bij mij. 
l J. N. 

En dat Dil? 

t:AJ.TJIlN. 

Ja, dan geef Ik mijn Pop ann lI. 

J I. N. 

Neen. Zus lief! hoor cic klok recd~ n~all, 

.: Js tJ; ;!, j ~ ~:loe l !iaar f..:hoo! toe !!;a·: . 

KA AT JE 1':. 

Wat Zlllt giJ in dat (chool toch mnken? 
y JAN. 

Daar leer il: zulke (choone zaken, 
Di~ leder kind Yern~ndlg mnaken; 

DU:lr wordt men eeD braaf, deugdzanm kind. 
KA A T J Î! N. 

'k W!I mee - gann wiJ - gczwlpd, gezwind! 

SchoolboeJgen van Nederland-
eh n deugden. 178 

(Bron: P.N. H l loot. Martinu 
Ni uw nhuyz n. Am t rdam. 
1993) 
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3. DOOD VAN VADER EN ZOON NIEUWENHUYZEN 

Die grote invloed heeft Martin Nieuwenhuyzen zelf niet meer mogen 
meemaken. Hij overleed op 6 maart 1793 te Haarlem, op de teleurstel
lende leeftijd van 33 jaar. PetronelIa Moens betreurde hem in een aan
grijpend gedicht. 

Zijn vader Jan Nieuwenhuyzen bleef zijn werk voor de 
Maatschappij voortzetten tot zijn dood op 24 februari 1806 in 
Amsterdam. Naar aanleiding van zijn overlijden werden op vele plaatsen, 
vooral in Nutsverband, redevoeringen gehouden en afbeeldingen gedrukt 
en verspreid: er werd zelfs een speciale medaille geslagen. In de kerk van 
Monnikendam werd een marmeren graftombe opgericht, die nog steeds 
kan worden bezichtigd. Ook PetronelIa Moens herdacht hem en noemde 
hem de grote kindervriend van Nederland. 

SLOT 

Zoals gezegd wordt de herinnering in Aardenburg aan Jan 
Nieuwenhuyzen en PetronelIa Moens levend gehouden door twee gedenk
tekens. Het beeld van Moens werd vervaardigd door Ineke Ekkers uit 
Moens geboorteplaats Kubaard. Het werd geplaatst op 19 mei 200 I op 
instigatie van de voormalige gemeente Sluis-Aardenburg en ging gepaard 
met een symposium over de grote dichteres. 

Het gedenkteken voor Jan Nieuwenhuyzen was een initiatief van de 
Stichting Cultureel Aardenburg en de Doopsgezinde Gemeente 't Lam tot 
Aardenburg. Het werd op 31 mei 2005 onthuld. De kop is vervaardigd 
door de West-Zeeuws-VIaamse kunstenaar Hans Luchies. De drager met 
enkele teksten van Nieuwenhuyzen is een ontwerp van de Aardenburgse 
architect Teun van Heelsbergen. Geheel in stijl werd een tweede exem
plaar van het beeld twee jaar later opgericht in Edam, de standplaats van 
Nleuwenhuyzen ná Aardenburg. 

Wat in wezen in Aardenburg nog ontbreekt Is een gedenkteken voor 
Martin Nleuwenhuy7.en. Hij bracht er immers zijn jeugd door, ontwikkel
de er zijn eerste gevoelens van maatschappelijke en educatief-literaire 
betrokkenheid en is voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen van 
niet minder belang is geweest. Een goede gelegenheid doet zich voor in 
2020 als het plaatselijke. Sluls-Aardenburgse departement van de 
Maatschappij haar tweede eeuwfeest viert. TIJd genoeg dus nog voor een 
nieuw Initiatief. 
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De Heerlijkheden van het 
Land van de Woestijne, 
Woeste en Weibroek 

Hugo NOTIEBOOM 

Rond 1780 laat hare excellentie Marie Jozefina. vrouwe douairière 
van Maximiliaan Matthias Werner. graaf van Merode. Westerlo enz .. en 
geboren prinses van Rubempré een consistentie detail ende ghelegenthe
de opmaken van haar goederen. vooral gelegen in en rond Aalter.! 

1. DE HEERLIJKHEID VAN HET LAND VAN DE WOESTIJNE 

Deze heerlijkheid strekt zich uit in de parochies Aalter. Bellem. 
Lotenhulle. Ursel. Knesselare. Zomergem. Huiselecle. Tielt. Waarschoot 
en Sint-Joris en releveert van de Wetachtige Kamer van haere majesteUts 
souverijn in Brussel. Volgens het denombrement geeft de heerlijkheid vol
~ende inkomsten aan de douairière: penningrenten: 83-16-6 pond par.: 
evenrenten: 242 hoed 1 achteling: kapoenen: 135: hennen: 284. 
De heerlijkheid bezit ook: 

de drie graden van justitie: hoge. middele en lage: de heer mag alles 
doen wat een hooghenjusticier vermag. niets mag echter ingaan tegen 
de Mhoogheljt ende souverainileyt"; 
het recht van tol. bastaard- en verloochent goed. confiscatie van goe
deren en het heffen van boeten van drie pond parisis en minder: 
het beste hoofd bij een overlijden: de opbrengst van dit beste hoofd 
voor de drie heerlijkheden (Wocsti.lne, Woeste en Weibroek) bedraagt 
Jaarlijks gemiddeld 100 pond; 
het marktgeld (6 %) van aIle goederen die worden verkocht of verliert: 
de uljlplant of de bomen langs de straten van de heerlijkheid; de ven
duties van de bomen bedragen circum circa 400 pond: 
vrije maalderij, vogelvangst en visserij "waervan den heer eenc staec· 
kc heeft staen ter plecke genaemt Ooslmeulen" In AaIter. Niemand 
mag. binnen "een mljle ommegaens van den selven staeck", graan 
mah~n tenzij op de mCJh~n van de hC('rlijkheid, vogels vangen of vissen, 
tx:halve In dgNI VIJven; of grachten, 

lJ(~ adminlHlratle van de heerl1.1kheld wordt waargenomen door een bal
Juw. Vl·n~ch1ll('f)dé s<'h(~p('f1(~n (!Jl d1cnan~n, Ook de baljuw van dc diverse 

:.lU 7 



HUGO NOTIEBOOM 

parochies hoort bij de administratie. 
De schepenambten zijn als volgt verdeeld: Aalter: 3, Knesselare: 4 (samen 
zeven schepenen of een volle bank), Ruiselede: 2, Tielt: 2, Ursel: 2, 
Zomergem: 2. De mogelijkheid bestaat om "eenen dagh schepenen" te 
creëren, die oefent zijn functie dan slechts één dag uit. Van de heerlijk
heid hangen 112 lenen af, die allemaal in het landboek worden beschre
ven. Dertig ervan staan ten vollen coop, zeven ten alJven coop, vijf ten 
besten vromme, en de rest ten anderen dienste. Bij wijziging van eigenaar 
dient kamerlinggeld te worden betaald en bij een eventuele verkoop wordt 
tien procent verhefgeld en kamerlinggeld geheven. 

Het foncier of de kern van de heerlijkheid bestaat uit een behuisde 
en omwalde hofstede met de daarbij behorende landerijen, bossen en 
meersen, samen 97 gemeten 110 roeden groot. Die boerderij ligt in Aalter, 
op de noordzijde van het kanaal en wordt gepacht door Pieter Blomme, 
met uitzondering van enkele partijen land die bij de hoeve van de 
Oostmolen behoren, hij betaalt jaarlijks 45 pond. Blomme gebruikt ook 
nog land buiten het foncier, en dat is inbegrepen in de pachtprijs. De 
tienden op en rond de boerderij horen ook bij de heerlijkheid, de jaarlijk
se verkoop ervan brengt 60 pond op. 

Naast het foncier worden er in Aalter diverse straatcijnzen betaald 
op de noordkant van de vaart bij de Oostmolen, in de Bellemstraat, de 
Kesterstraat, de Pilorijnstraat en de Buntelaarstraat. Ook in Knesselare 
worden veel cijnzen vermeld: zes in de Pietendries, twee in de Hullestraat, 
één in de Buntelierstraat, vier in de Hoekestraat en vier op de 
Schuurdries bij de kerk. 

De prinses laat opmerken dat ze voor alle molens in de heerlijkheid 
geen recognitie schuldig is aan de majesteit, daar het recht op de wind 
haar toebehoort. Haar molens zijn: 

een wind- en rosmolen met de molenberg en het molenhuis in Aalter, 
standen prfjs of waarde 594-14-11 pond, verpacht voor 80 pond aan 
Vermeire (voornaam niet vermeld); 
een idem molen in Knesselare aan de Pietendries, waarde 415-0-8 
pond, pachter is Pieter Jacobus Hertschap die 41 pond betaalt; 
de molenberg en het windrecht van de molen bij de kerk van 
Knesselare, die in cijnspacht wordt gegeven aan Pieter Adriaenssens 
voor 27 jaar waarvoor jaarlijks 9 pond wordt betaald; 
een idem molenberg en windrecht in Knesselare "op den post van 
Hoeckestraete", in cijnspacht gegeven aan de weduwe van Joannes 
Verhuijst voor 27 jaar tegen 10 pond per jaar; 
de molen van Ursel is in cijnspacht gegeven aan Pieter Lottefier die er 
16 pond voor betaalt. 

Voorts bezit de prinses nog een hofstede bij de Oostmolen en verschillen
de stukken land in de omgeving: de Gents tukken, de Kleine Kruin. de 
Kruinen. Al deze gronden horen bij het foncier van de heerl~jkheid. Ook 
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worden nog het Voordeken en de Endelschoten vermeld. De laatste twee 
partijen liggen op de heerlijkheid Woeste en Weibroek. De hoeve wordt, 
samen met het recht van het marktschip naar Gent et é converso, én de 
Ol'ersette schuijt. verpacht aan Care! Steijaert voor 74 pond. Er is ook nog 
een overLet W ten paste van de Woustijne" die verpacht wordt aan Lieven 
Claeijs (6 p.) en een overzet aan de Hoekestraat die in cijnspacht is gege
ven aan de weduwe van Joannes Verhuijst (5 p.). Een tweede markt schip 
\"aart van de Hoekestraat heen en terug naar Brugge en is verpacht aan 
Lieven Coppenolle (8 p.). Het visrecht in de reviere de vaerd begint aan de 
scheiding met Bellem en loopt tot aan de swarte buijse in Sint-Joris, en 
wordt gebruikt door Pieter Thienpondt voor 7 pond. Het jachtrecht in de 
heerlijkheid en in Knesselare, Zomergem, Ruiselede en Lotenhulle is niet 
verpacht. de prinses krijgt enkel eenighe coppelen Wildi. 

Naast dit alles worden nog meer landerijen, bossen en meersen ver
pacht. in totaal bedraagt de oppervlakte ervan ongeveer 26 gemeten. Er 
worden ook enkele vijvers genoemd: de Vlotteele is een oude vijver die in 
onbruik is geraakt, de Stabbel-, Meuleman- en Tollenaersvijver, met een 
oppervlakte van iets meer dan 22 gemeten, zijn allemaal in bos herscha
pen en worden niet meer verpacht. De Schuurlovijver, een ongemeten veld 
van 108 gemeten 115 roeden, is in eeuwige cijns overgelaten aan sieur 
Volckerick. Hij betaalt daarvoor twee schellingen pacht per gemet en voor 
de verkochte vis moet het marktgeld worden betaald. De vijver wordt bij 
de vercijnzing opnieuw gemeten, de oppervlakte bedraagt dan 163 geme
ten. Naast deze Schuurlovijver is er nog een tweede v!jvers velt, groot 36 
gemeten. Een ander s'heeren velt staat niet in het landboek en het komt 
ook niet voor in de pointinglijst. Het grenst oost aan de straete van gran
dinere (?) naar de Aalterse berg, noord, zuid en west komt het aan het 
goed van de gewezen jezuïeten uit Antwerpen. Het wordt verpacht om turf 
te kappen en brengt 2-10-0 pond op. Een tweede veld staat evenmin in 
het landboek, het ligt ten zuiden van de Hoge Bruggeweg en wordt even
eens voor turfwinning gebruikt. Dit veld brengt 1-3-4 pond op. Bij de 
heerlijkheid horen nog meer velden of onbewerkte gronden, er worden 
geen details gegeven waar die liggen. Andere landerijen, bossen en meer
sen zijn aan de heerlijkheid geabandonneert maar ook aangekocht. Ze lig
gen op de Woestt}nekouler. het zijn onder anderen de Meulewal. de 
Pijpers. de Llgakker en de Mastbossen. 

Het wethuis van Aal1er, "stJnde een hutJs wesende herberghe", 
wordt samen met het J lof van Praet, verpacht aan Jacobus Saeij voor 16 
pond. 

2. HEl-:I{Lf,JKHEID VAN WOESTE 

Ik7"(~ heerl1Jkheld I1gt In Aalter en hangt af van de Oudburg van 
Gent. 7.A~ ~wz1t de drie w-acJ(~n van .JusUtle en wordt bestuurd door een 
V()l1(~ f;(:h(~p(~nbunk en een 11OTldtdll'flaar of trompenll'r. 7..c bezit het recht 
op vond. bUfitaurd- en s/raglersyoed, boden van ~J pond parlsis of mln-
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der "van buijten den selven heerscepe ende van den lande in Vlaenderen 
van 100 jaeren ende dan nedennaerts", wandelkoop (6 %) van alle ver
kochte onroerende goederen, en het recht van straat- en beekschouwin
gen. Jaarlijks geeft de heerlijkheid 100 kapoenen, kippen en ganzen, 
waarvan de jaarlijkse opbrengst op 40 pond wordt geschat. Er hangen 24 
manschepen van deze heerlijkheid af, die nu verspleten ende verdeelt sijn 
in 42 lenen. Drie ervan hebben een baljuw en 7 schepenen. Bij verkoop 
bedraagt het relieJ 10%. De heerlijkheid staat ten dienste "van trouwe 
ende waerhede ten reliefve van vollen coope zijnde thien ponden par. en 20 
schellingen camerlinck gelt". 
De lenen van de heerlijkheid van Woeste zijn: 

het Zeghersveld, een bos van 27 bunder op de noordkant van de vaart, 
tevens het foncier van de heerlijkheid; 
het Oud Fort, 10 bunder bos, vijvers en veld; 
het Klein Warandeken, een half gemet land, gebruikt door Bonifacius 
Verschuere; 
het Groot Bedelf, 10 bunder groot, een veld "te meerderen dele te lande 
gebracht ende bezaeijt"; 
vier bunder land, in cijnspacht gebruikt bij Pieter Note (dit is het elfde 
leen van Woeste); 

Er volgen nog 22 lenen in Aalter en Knesselare waaronder de Leistukken 
en een hofstede. 

3. DE HEERLIJKHEID VAN WEIBROEK 

Naast de gewone voorrechten bezit deze heerlijkheid het recht van 
put ende galghe, boetes van 60 pond parisis of minder, en ze heft jaar
lijkse heerlijke renten die bestaan uit 7 hoed 4 vaten en 1 achteling 
graan, 125 eieren, 7 1,4 kippen, de jacht en de straatschouwingen. Het 
foncier, een leengoed, bestaat uit een hofstede met landerijen, meersen 
en bossen, groot 93 gemeten 66 roeden, plus 59 gemeten 96 roeden allo
diaal bezit, in hemels breedte samen 152 gemeten 169 roeden. Het fon
cier wordt gepacht door Joannes Bekaert voor 90 pond. Bij deze heerlijk
heid hoort nog de Eekenbeke, een hofstede die afhangt van het leenhof 
van Nevele, maar die door een transactie met de douairière van Bellem 
nu releveert van de heerlijkheid van Weibroek. De hoeve heeft een opper
vlakte van 170 gemeten 30 roeden land, bos en meers; bij de hoeve horen 
nog maeghere vijvers en velden, samen 176 gemeten 56 roeden groot: ze 
worden gepacht door Marijn Obijn voor 60 pond. 

NOTEN 

1 Het document waarop deze bijdrage Is gebaseerd, troffen we aan In het archief van 
wijlen Jozef Vandevelre. Voor meer gegevens verwijzen we naar: 
STOCKMAN L., Geschiedenis van Aalter. Aalter. 1980. p. 47-66. 
VERHOUSTRAETE A.. De Pietendries in Knesselare en Aalter. In Appeltjes van het 
Meetjesland. jb. 13 (1962). p. 225-229. 
Id., Leenroerig overzicht van Aalter. In AvM. jb. 15 (1964). p. 169-260. 
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l. BIBLIOGRAFIE 

A. WERKINSTRUMENTEN 

bibliografieën 

1 BASTIAEN Filip, Heemkundig repertorium 2011. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meeyesland.. - AM, 62 
(2011), 369-395. 
Thematische bibliografie met vier indices: auteurs, trefwoorden, 
plaats- en familienamen. 

2 VAN DE WOESTIJNE PAUL, VANDEVEIRE Jozef, Indices op het 
heemkundig tydschrift Heemkundige Bydragen uit het Meeyesland 
(1987-2011). - [Eeklo], 2012, 68p. 
Alle titels gesorteerd op respectievelijk onderwerp, auteur en plaats
naam, vervolledigd met een persoonsnamenregister (namen voorko
mend in de titels) 

archiefwezen & inventarissen 

3 PILLE Freddy, Byna duizend affiches ... Een topcoHectie in 
Vlaanderen? - DED, 21 (2012), 3, 153-161, 3 foto's en 2 documen
ten. 
De twee ruime collecties van affiches (niet alleen van de Duitse 
bezetter) uit de Eerste Wereldoorlog in het Stadsarchief Eeklo wer
den geordend en geïnventariseerd. Een volledige digitalisering is 
wenselijk. Een index is in de maak. 

4 PILLE Freddy, Een hiaat gevuld ... De lotgevallen van zes stadsreke
ningen. - DED, 21 (2012), 2, 109-113,3 documenten. 
Het Stadsarchief bezat vanaf 1882 alle stadsrekeningen uit het 
Ancien régime (deels via kopieën): dit bleek niet te kloppen. Deze 
voor 1501-1510 bleken in het Rijksarchief Brussel beland. Er is nu 
een digitale kopie beschikbaar. 

bronnen: bewerking, ontsluiting, indices 

5 AUDENAERT Yolande, Index van de Bouwaanvragen 1929-1962. 
Eeklose Bibliotheek, reeks Werkinstrumenten voor het archief. nr. 
21, Eeklo, 2011, 101p. 
Per straat (geen persoonsnamenregister) 

6 BAETE Frank, De Boekhoutse gemeenteraad in 1912. - DTA, 20 
(2012), 2, 62-68, 1 foto. 
Korte samenvatting van de notulen 

7 BAETE Frank, De gemeenteraad van Assenede in het jaar 1912. -
DTA, 20 (2012), 2, 34-37, 1 foto. Vervolg op 12. 
Korte samenvatting van de notulen 

302 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 2012 

8 BAETE Frank. De gemeenteraad van Bassevelde in het jaar 1912. -
DTA. 20 (2012). 2. 76-80. I foto. Vervolg op 14. 
Korte samenvatting van de notulen 

9 BAETE Frank. Gemeenteraad van Oosteeklo in 1912. - DTA. 20 
(20121. 2. 114-118. I document. 
Korte samenvatting van de notulen; veel aandacht voor de uitrei
king. door de arrondissementscommissaris. van de medaille eerste 
klas aan burgemeester Raymond Roegiers. 

10 BAETE Frank. Het schepencollege in Oosteeklo, honderd jaar gele
deTL - OTA. 19 (201 I). 2, 73-74, 1 postkaart. Vervolg op 2010/7 
Korte samenvatting van enkele notulen 

11 CLAEYS Jackie. Bronnen voor het opzoeken van de emigranten uit 
groot-Assenede. - OTA. 19 (20111. 1. 10-16,3 documenten. 
Venesoenrapporten. bevolkingsregisters, overlijdensberichten en 
bidprentjes. een eigen genealogsiche databank, enkele publicaties 
en ook websites (Zeeuws archief. www.ellisisland.org en www.ances
try.com). De schrijfWijze van namen is een struikelblok. 

12 CLAEYS Jackie. De Asseneedse gemeenteraad in 1911. - OT A. 19 
(2011). 2. 129-132.2 foto's. Vervolg op 2010/4 
Korte samenvatting van de notulen 

13 CLAEYS Jackie. De Boekhoutse gemeenteraad in 1911. - OTA. 19 
(20 lIl. 2. 75-79, 1 bidprentje. 
Korte samenvatting van de notulen 

14 CLAEYS Jackie. De gemeenteraad van Bassevelde in 1911. - OTA. 
19 (2011),2,82-89, 1 foto. Vervolg op 2010/5 
Korte samenvatting van de notulen 

15 OEBBAUT Ronny. Paasbiechtelingen te Adegem in 1658. - DL, 25 
(2012). 2, 37-68. 
Alfabetische lijst. met legende voor de biecht momenten 

16 OOBBLAERE Luc. Adviezen van juristen (1631-1700). Eeklose 
Bibliotheek. reeks Werkinstrumenten voor het archief. nr. 22, Eeklo. 
2012. 104p. 
Zowel burgerlijke als criminele zaken. met vermelding 
aanklager / elser. de beklaagde(n). beknopte omschrijving van het 
advies (veelal van Gentse advocaten); met persoonsnamenregister 

17 HUYS Paul. Er:fenisoproepen in de 'Gazelle van Gend' (J 781-1782). -
Vlaamse Stam. 48 (2012). 4, 287-307. 
O.a. Piepers/Pleters, St.-Margriete: de Boodt. Kaprijke en de 
Goemyne. Waterland. 

18 HUYS Paul, Nog erfenL'ioproepen in de 'Gazelle van Gend' (Jaargang 
1776). - Vlaamse Stam, 47 (20 I 1). 3, 269-273 
o.a. over Isabella van Hulle uit Hansbeke 

19 IfUYS Paul. Oproepen tot erfgenamen in de 'Gazelle van Gend' (jaar
gangen 1783. 1784, J 785). - Vlaamse Stam, 48 (2012). 5, 41 1-438. 
O.a. de Sommer(e). NL-velc; VItRe, Kapri.lke: Bertholf. St.-Laurelns en 
van Looc:k<:, Pockc. 
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20 HUYS Paul, Vermiste personen: oproepen in de 'Gazette van Gend' 
(1783-1785). - Vlaamse Stam, 48 (2012), 5, 373-375. 
O.a. Schuerman, Aalter 

21 MEIREZONNE John, Conscrits & miliciens 1803-1835. Eeklose 
Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 14, Eeklo, 2012, 93p. 
Alfabetisch, met geboortedatum en namen ouders 

22 MEIREZONNE John, Intredingen 1901-1920. Eeklose Bibliotheek, 
Genealogische reeks, nr. 5, Eeklo, 2012, 184p. 
Alfabetische lijst 

23 MEIREZONNE John, Intredingen 1921-1940. Eeklose Bibliotheek, 
Genealogische reeks, nr. 7, Eeklo, 2012, 213p. 
Alfabetische lijst 

24 MEIREZONNE John, PILLE Freddy, Geboorten 1796-1820. Eeklose 
Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 16, Eeklo, 2011, 159p. 
Alfabetische lijst, met geboortedatum, namen ouders en eventueel 
hun leeftijd en beroep 

25 MEIREZONNE John, PILLE Freddy, Geboorten 1821-1840. Eeklose 
Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 17, Eeklo, 2011, 182p. 
Alfabetische lijst, met geboortedatum, namen ouders en eventueel 
hun leeftijd en beroep 

26 MEIREZONNE John, PILLE Freddy, Geboorten 1841-1860. Eeklose 
Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 18, Eeklo, 2011, 142p. 
Alfabetische lijst, met geboortedatum, namen ouders en eventueel 
hun leeftijd, beroep en plaats van afkomst 

27 MElREZONNE John, PILLE Freddy, Geboorten 1861-1880. Eeklose 
Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 19, Eeklo, 2011, 199p. 
Alfabetische lijst, met geboortedatum, namen ouders en eventueel 
hun leeftijd, beroep en plaats van afkomst 

28 MElREZONNE John, PILLE Freddy, Intredingen 1818-1860. Eeklose 
Bibliotheek, Genealogische reeks, nr.!, Eeklo, 2012, 138p. 
Alfabetische lijst 

29 MElREZONNE John, PILLE Freddy, Intredingen 1861-1900. Eeklose 
Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 3, Eeklo, 2012, 229p. 
Alfabetische lijst 

30 MEIREZONNE John, PILLE Freddy, Uittredingen 1818-1860. 
Eeklose Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 2, Eeklo, 2012, 151p. 
Alfabetische lijst 

31 MEIREZONNE John, PILLE Freddy, Uittredingen 1861-1900. 
Eeklose Bibliotheek, Genealogische reeks, nr. 4, Eeklo, 2012, 225p. 
Alfabetische lijst 

32 MEIREZONNE J ohn, Uittredingen 1901-1920. Eeklose Bibliotheek. 
Genealogische reeks, nr. 6, Eeklo, 2012, 212p. 
Alfabetische lij st 

33 MElREZONNE John, Uittredingen 1921-1940. Eeklose Bibliotheek. 
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34 MEIREZONNE John. Vreemde akten 19dc eeuw. Eeklose 
Bibliotheek. Genealo~ische reeks. nr. 15. Eeklo. 2012. 42p. 
Alfabetische lijst van akten die door in~eweken Eeklonaars werden 
mee~ebracht uit hun vroe~ere verblijfplaats. 

35 NEYf Luc. De boeren van Merendree Overpoeke en Landegem Heiste. 
- HLvN. -+3 (2012). 4. 81-105. talrijke foto·s. 
Over de bewoners van het kasteel van Merendree in de 20ste eeuw 
en een gedicht over twaalf landbouwers geboren tussen 1865 en 
1890. Genealo~ische ge~evens over allen aan de hand van de bevol
kingsregisters. 

36 :'\1EYf Luc. Wacht van de wijk Loo op Lovendegem en van Vinderhoute 
in 1702. - DL. 25 (2012). 1. 5-10. 
Namenlijst zonder meer 

37 PILLE Freddy. Inventaris van de bewijsstukken (1760-1779). Eeklose 
Bibliotheek. reeks Werkinstrumenten voor het archief, nr. 20. Eeklo. 
201 I. 120p. 
Rekening van de ommestelling en een van de binnenkosten. per jaar. 
per categorie (vergoedingen functionarissen. herstellingen. specifie
ke bouwwerken. armenzorg. militaire kosten. parochiale uit~aven 
enz.). persoonsnamenregister 

historiografie 

38 VAN DE WOESTIJNE Pau!. 25 jaar Heemkundige Bijdragen uit het 
Meetjesland. - HBM. 26 (2012). 1. 1-8. 2 fota's. 
Ontstaan. bestuur. bijdragen. leden 

B. Hl:LPWETENSCHAPPEN 

tekstuitgave 

39 VAN KEYMEULEN Jacques en VAN BOCXTAELE Godelieve. 
Beminde vader ende moeder. [Je brieven van Jacobus Vincent ius De 
Neve. pastor van West kapelle. gedeporteerd naar Cayenne in I 798. -
Biekorf, 112 (20] 2). 3. 225-245. 2 foto·s. 
Oe pastoor was afkomstig uit Eeklo en st uurde de brieven naar zijn 
ouders aldaar. 
Tekstuitgave. 7..c brengen een stuk geschiedenis tot leven. maar zijn 
ook belangrIjk uit taalkundig oogpunt. 

C. OOf<''SC.iESCIIU·:m:Nls 

mrmogrqfleen 

40 BOLl.AEJ<T Andri~. J)e bodende [JcschiedertL<; van Vosselare. - HLvN, 
43 (2012). :J. 5-10. 1 plan en I gravure. 
Over ardwologh;c'h(~ fo!poren, een af7 ... onderJtJke heerliJkheid. het Goed 
tcr Meenwh ... 
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41 VAN DE CASTEELE Jan, Over Knesselare gesproken. Babbels in de 
aders van ons dorp. - Knesselare, 2011, 208p. 
40 gesprekken met mensen die voor Knesselare iets betekenen of 
betekend hebben, die een spiegel van het dorp brengen, van belang 
voor de recente geschiedenis van het dorp: ondernemen, het vereni
gingsleven, notabelen. 
Bespr.: Peter Laroy, LvdW, 35 (2012), 1, 68-69, ook in AM, 62 
(2011), 430-43l. 

42 VAN VOLSEM Madeleine, Geschiedenis van Balgerhoeke. - HBM, 26 
(2012), 3, 150-154, 1 kaart en 1 tek. 
Elementen van ca. 2000: de verbrandingsoven, het waterzuiverings
station en de expresweg Antwerpen-kust. 

fotoboeken, iconografie. dorpszicht 

43 DE PAUW Rita, DIERlCKX Christ, VAN DE VElRE Remi, DE 
VRlENDT Omer, Beelden van toen. - DTA, 20 (2012), 2, 151-155,5 
foto's. Vervolg op 44 

44 DEVRlENDT Omer, DIERlCKX Christ, VAN DE VElRE Remi, VAN 
WIJNSBERGE Loran, Beelden van toen. - DTA, 19 (2011), 2, 97-101, 
5 foto's. Vervolg op 2009/22 
Foto's met toelichting 

45 DIERlCKX Christ, DE VRlENDT Omer, VAN ACHTE Modest, VAN DE 
VElRE Remi, VAN WIJNSBERGE Loran, Uit het straatbeeld verdwe
nen. - DTA, 19 (2011), 2,133-147,17 foto's; 20 (2012), 2, 44-58,15 
foto's. Vervolg op 2009/21 

varia 

46 BAETE Frank, Het gebeurde honderdjaar geleden in groot-Assenede 
(1911). - DTA. 19 (2011), 2, 3-21, 2 foto's, 2 documenten. Vervolg op 
2009/3 
Allerlei nieuwtjes, ook verkopingen, chronologisch, uit 't Getrouwe 
Maldeghem. Recht voor Allen. Vaderland en Vooruit. 

47 BAETE Frank, Het gebeurde honderd jaar geleden in groot-Assenede 
(1912). - DTA, 20 (2012), 2, 4-19, 1 foto en 2 documenten. Vervolg 
op 46 
Allerlei nieuwtjes, ook verkopingen, chronologisch, uit 't Getrouwe 
Maldeghem, Recht voor Allen, De Klaroen van 't "Vrije Noorden", 
Vaderland en Vooruit. 

48 CLAEYS Jackie e.a., Emigranten uit groot-Assenede. - DTA. 19 
(2011), I, 17-289, talrijke foto's en documenten. 
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Alfabetisch, volgens het gezin waaruit (een) migrant(en) afkomstig 
is/zijn, 1880-1914 (en soms later), met extra gegevens. Voor som
mige vrouwen wordt verwezen naar de man of zijn familie. Niet alle 
personen vertrokken direct vanuit groot-Assenede, maar hadden er 
voordien een band. 



HEEMKUNDIG Illil'ElllUI!IUM 2012 

-19 CLAEYS Jackie. BAETE Frank. VAN ACHTE Modest. Aanvullingen 
bij het themanummer 'Emigranten naar Amerika uit groot-Assenede'. 
- DTA. 19 (2011). 2. 46-56. 3 foto's en 2 documenten. 

50 DE GROOTE Stefaan. Ta-ra-ra-boum-der-ais/ik ga naar 
Meerendré/zo voor een maand oJ twee/weiden gras en vee! - HLvn. 
-13 (2012). 4. 57-60. 1 postkaart. 
De dichter Karel Van de Woestijne schreef deze uitroep in 1896 in 
een brief aan zijn vriend Victor De Meyere naar aanleiding van een 
verblijf van enkele weken in het dorp. 
Inhoudelijk zeer verscheiden, tot omstreeks 1960 

51 DOBBELAERE Jozef. Nieuws uit Eeklo. Een kroniek van 100 jaar 
geleden. 1912. - HBM. 26 (2012). 1. 22-39; 2. 80-88; 3. 131-139, 
foto's en documenten. 
Diverse onderwerpen: politiek. sport. personalia. economie. studen
tenverenigingen. het leger. Vlaamse Beweging. ontspanning. faits 
divers .... 

52 NOTfEBOOM Hugo. Een halve apostel in Sint-Laureins. - AM. 62 
(2011).241-244.4 foto·s. 
De vervanging van de beelden van de vier apostels door meer moder
ne beelden in de 18de eeuw. 

53 VAN DE GENACHTE Julien. PILLE Freddy. Op verzoek van. Hel 
Blauw huys. - DEO. 21 (2012). 4. 183-195.7 foto·s. 1 plan en 1 doe. 
Eigendoms- en gebruiksgeschiedenis van een hoekwoning op de 
Boelaere: herberg. brouwerij. winkel. de families de Croocq en Smitz 

54 VAN DE GENACHTE Julien. PILLE Freddy. Teijnden het 
Susterstraetken. - DEO. 21 (2012). 3. 126-141. 6 foto·s. 6 docu
menten en 1 kaart. 
Geschiedenis van het hoekhuis Patersstraat - Zuidmoerstraat. 

55 VAN DE GENACHTE Julien. PILLE Freddy, Op verzoek van ... Markt 
7. - DEO, 21 (2012). 2, 66-76, foto's, documenten ... 
Geschiedenis van een woning, vanaf de 17de eeuw: aanvankelijk het 
Stnl-JorL<;hoj. dan burgerhuis, winkel en opnieuw herberg. 

56 VAN OE WOESTIJNE Paul, Waar woonde Jan Frans Willems? -
HBM, 26 (2012),2.53-79, rijk geïll. 
Aan de hand van bevolkingsregisters, kadastrale leggers, adressen
liJsten en fotomateriaal wordt een overzicht gemaakt van eigenaars 
en bewoners van 16 gebouwen In de Eeklose Stationsstraat. 

57 VEHVALLE Walter 't Getrouwe - Maldeghem [sleI, - LvdW, 35 (2012). 
3. 57-61. 
Letterlijke weergave van artikels over Aalter. 1893 

58 VEHVALLE Waltcr. 't Getrouwe Maldegem in Aalter. Lotenhulle, 
lJellem en Poeke.- LvdW, 34 (2011). 4, 44-51. 
Ucrkhtcn ult lH92 

59 Vr-:J{VALLE Waltcr. Camicl Van lIecke en [..,(JuLc; [)'Uooge, twee schalk
se ruilers. - LvdW, :34 (2011), 4, 55-56. I Ic)!o. 
AnckdoUsdlC gcgev(~ns bij ecn fc)to, Bcllcm, ongedateerd 
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60 VERVALLE Walter, Een gezin met zeven dochters te Bellem. August 
Locy - Martha-Sidonie Mynsberghe. - LvdW, 34 (2011), 4, 57-58, 1 
foto. 

D. ARCHEOLOGIE 

61 DE LOGI Adelheid, DALLE Sarah, DE KREYGER Frederik, SPE
LEERS Lien, Archeologisch onderzoek Knesselare - Onderdale 3. 12 
januari tot 18 maart 2011. - Aalter (KLAD-rapport 22), 2011, 87p., 
rijk gem. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Sporen uit de Ijzertijd (grachten en greppels; paalsporen en gebou
wen; kuilen), de Romeinse periode en de vroege en late 
Middeleeuwen (grachten en erven). 

62 VANHEE David, Archeologisch onderzoek Evergem Schoonstraat 201, 
8 maart tot 17 maart 2010. - Aalter (KLAD-rapport 26), 2011, 25p., 
rijk gem. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Volmiddeleeuws erf 

63 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Aalter 
Drogenbroodstraat, 5 en 6 augustus 2009. - Aalter (KLAD-rapport 
23), 2011, 23p., rijk gem. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Kuil met aardewerk daterend uit de late Bronstijd tot vroege Ijzertijd 

64 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Evergem - Belzele 
Schoonstraat, 15 en 16 september 2009. - Aalter (KLAD-rapport 
32), 2011, 17p., rijk geïll. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Nauwelijks sporen 

65 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Evergem - Ralingen 
Belzeelse Kerkweg, 16 en 17 april 2009. - Aalter (KLAD-rapport 33), 
2011, 19p., rijk gem. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Zeer verstoord bodemarchief, wel een waterput of waterkuil, paal
sporen 

66 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Evergem Hoge Avrfje, 
25 - 27 januari 2010. - Aalter (KLAD-rapport 25), 2011, 27p., rijk 
geïll. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Grachten, kuilen, paalsporen; geen datering mogelijk. 

67 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Knesselare - Ursel 
Onderdale, 4 & 5 mei en 11 & 12 mei 2010. - Aalter (KLAD-rapport 
28), 2011, 23p., rijk gem. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Beperkte sporen (grachten tracés, paalsporen en kuil) 

68 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Knesselare - Ursel 
Onderdale, 13juni 2012. - Aalter (KLAD-rapport 45), 2012, 21p., rijk 
geïll. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Postmiddeleeuwse gracht 

69 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Nevele - Borrewal, 16 
december 2009. - Aalter (KLAD-rapport 35), 2011, 17p., rijk geïll. 
met kaarten, foto's en tekeningen. 
Geen relevante sporen 
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70 VANHEE David. Archeologisch vooronderzoek Nevele - De Akker. 14 
december 2009. - Aalter (KLAD-rapport 34). 2011. 17p .. rijk geïll. 
met kaarten. foto's en tekeningen. 
Geen relevante sporen 

71 VANHEE David. Archeologisch vooronderzoek Nevele 
Landegemdorp. 8 en 9 juni 2009. - Aalter (KLAD-rapport 37). 2011. 
19p .. rijk geïll. met kaarten. foto's en tekeningen. 
Geen relevante sporen 

72 VANHEE David. Archeologisch vooronderzoek Nevele - Merendree 
.\ferendreedorp. 17 en 18 februari 2010. - Aalter (KLAD-rapport 31), 
2011. 25p .. rijk geïll. met kaarten, foto's en tekeningen. 
Enkele archeologische sporen 

73 VANHEE Dmid. Archeologisch vooronderzoek Nevele - Ter Mote. 17 
en 18 maart 2009. - Aalter (KLAD-rapport 36), 2011, 17p., rijk geïll. 
met kaarten, foto's en tekeningen. 
Geen relevante sporen 

74- VANHEE David. Archeologisch vooronderzoek Nevele Kerrebroek nr. 
8. 2 maart 2010. - Aalter, (KLAD-rapport 29). 2011. 17p., rijk geïll. 
met kaarten, foto's en tekeningen. 
Enkel recente verstoringen 

75 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek Nevele 
Spoorwegstraat. 8 & 9juli 2010. - Aalter (KLAD-rapport 30),2011. 
19. rijk geïll. met kaarten. foto's en tekeningen. 
Geen relevante sporen 

F. POLmEK-BESTIJUHLl.JKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

zie ook de nrs. 1 13 en I 15 

76 BAETE Frank. Verkiezingsslr!jd. honderd jaar geleden. - DTA. 20 
(2012). 2. 128-150. 1 foto en 1 document. 
Gemeenteraadsverkiezingen in oktober 191 I en nationale en pro
vinciale verkiezingen in Juni 1912 benaderd via vijf weekbladen en 
kranten van verschillende strekkingen voor Assenede. Bassevelde. 
Boekhoute en Oost.eeklo. De strijd tussen katholieken en liberalen. 
en uitzonderlijk socialisten. Is doorgaans vrij hard. 

77 BUYCK Roger. De kerkrekeningen als spiegel van kerkeltjke admi
nL'itralle (Lembeke: J 7el!? en J 8f1c' eeuw). - AM. 62 (201 1 J. 245-278. 1 
foto en 1 document. Met lijst van kerkmeesters. 
Naast de godsdienstige en ~iOclale beslommeringen van de parochia
le geestelijkheid en haar helpers was er ook de zorg voor het kerke
lijk patrimonium en de f1nanelële vergoeding van de bedienaars. Dil 
gebeurde ln l...(~mbeke dOOf de pastoor. een ontvanger en twee kerk
meesters. Het eerste deel omvat de structuur van de kerkrekenIn
gen. met de presentatie aan de twee controlerende Instanties. aller
lei ontvangsten en de uitgaven. In tweede Instantie komt het kerk
b(~stuur aan bod: de pastoors, de ontvangers en de kerkmeesters. 

:W!J 
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78 CAMERLINCKX Jan, In 1959 overleed burgemeester Raymond Van 
den Broecke. Of het verhaal van een Aalterse familie van het einde 
van de negentiende eeuw tot aan de vooravond van de 'golden six
ties'. - Aalter, 2012, 230p., rijk geïll. met foto's en kaarten. 
Als Raymond Van den broecke op 29 mei 1959 vrij plots overleed, 
verdween met hem een markant figuur in Aalter. Als succesvol han
delaar, lid en vaak ook bezieler van verschillende Aalterse verenigin
gen, eerst schepen en later ook burgemeester, is zijn naam nauw 
verbonden met de geschiedenis van Aalter. 
Bespr.: FDC, AM, 63 (2012), 357-359. 

79 DEBBAUT Ronny, De terechtstelling van Jan en Pieternelle Thienpont 
in Aalter in 1730. - AM, 62 (2011), 209-223. 
De uitvoering van een doodvonnis in de eigen heerlijkheid was toen 
uitzonderlijk, daar bestraffing van zware vergrijpen, door de profes
sionalisering van de rechtspraak, veelal gebeurde door de Raad van 
Vlaanderen, zetelend in Gent. Broer en zus hadden dan ook een en 
ander op hun kerfstok, zoals brandstichting en moord. 

80 NOTIEBOOM Hugo, Moeilijkheden om de Hoogheweghetiende in 
Maldegem. - AM, 62 (2011), 235-239. 
Dispuut over een tiende in lekenhanden in de tweede helft van de 
18de eeuw. 

81 VAN DE WOESTIJNE Paul, Feodaal Maldegem (twaalfde eeuw tot 
1795). De heerlijkheden. - AM, 62 (2011), 279-368, kaarten, plan
nen, documenten '" 
Na de omschrijving van de leenroerigheid, volgt een kort stukje over 
Maldegem in voorhistorische tijden en een lemma over het leenhof 
van de Burg van Brugge. Hierin komen de heerlijkheid en het 
ambacht Maldegem aan bod, naast de heerlijkheid van de Oudse. De 
behandelde onderwerpen zijn telkens de grootte en de ligging (en het 
foncier voor de heerlijkheid Maldegem met het leengoed Rezinge, het 
Maldegemveld enz.), de heerlijke rechten en plichten en tot slot de 
heren. Deze laatste komen uitvoerig aan bod. De heerlijke rechten 
konden zeer uitgebreid zijn. Er zijn de alombekende: het innen van 
boetes, het maalrecht, het aanstellen in allerlei functies en het 
marktgeld, maar ook het recht van de vond (gevonden voorwerpen), 
de loye (belasting op weefsel dat werd gelood), het hondenbrood en 
talrijke andere. 

82 van ELSLANDE Rudy, Familie van Kortrijk. burggraven en heren van 
het huis Nevele-Wervik (1125-1250). - HLvN, 43 (2012), 4, 3-42. 
afbeeldingen van zegels, foto's enz. 
Grondig overzicht van de heren van Nevele vanaf de 12de tot het 
midden van de 13de eeuw, aan de hand van een handschrift uit de 
18de eeuw, dat recent verloren ging: drie burggraven met de voor
naam Rogier en een Elisabeth, als laatste telg van het geslacht. De 
heerlijkheid Nevele kwam in handen van de burggraven van Kortrijk 
(en Gent) door een huwelijk, maar voornamelijk omwille van de stra
tegische ligging. 
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t'3 \':\N I10ECf\E [ .. Wa. Als de burger waakt ... GesdliedenÎs UWI de 
Eeklose BurgenL'acht (1792-1920). - DEl). 21 (2012). I. 37-47: 2. 
H7 -97: 3. 142-152: 4. 196-205, foto's en docuIllenten. 
\'oornamelijk \'<lIlaf de Belgische onalhankelijkheicl. De oorspronke
lijke organi'satie gebeurde per gerechtelijk kanton. maar dorpsgeno
t~n werden steeds in eenzelfde eenheid ondergebracht. De organisa
tie sleepte een tijd aan, Illaar de burgerwacht moest al vlug worclt'n 
ingezet tegen een anti-Belgisch complot. Pas na de wapenstilstand 
in mei 1833 kon worden gestart met de demobilisatie van de Eerste 
ban. Het was ook tijd \'oor een analyse van de werking, Nadien werd 
de burgerwacht grotendeels .e;ereduceerd tot een officierenkorps. 
behalve in de grotere locaties. zoals Eeklo ..... maar toch dutte hij in, 
De crisis \'<lI1 de jaren '40 zorgde voor enige activatie en het stilaan 
\'erd\\ijnen \'an de militaire functie. 

G, SOClAAL-ECO\"O\IlSCHE GESC/IIEDE1\IS 

zie ook de nrs. 1 18. 126. 141 en 146 

H4 BAF:rE Frank. Emigranten tUdens het Ancien Regime. - DTA. 19 
(2011). 1.3-5, 
Enkele personen die uitlandig zijn. wat ook zeer relatit'f is. 

H5 BAETE Frank. FeiteTl en cUfers. - DTA. 19 (201 I). I. 290-293. I ill. 
Volgens het ingezamelde materiaal voor groot -Assenede . 1881 .. 1920: 
aantr:ll. leeftijd. de bestemming. met welke boot en wie hen opwacht. 

Ho BAST[AEN Filip. Blo('(lIIOTldcTl in het Mee(jeslaTld . .Jachtwachters l'cr· 
sw; pen .. ~j(1gers. 1 HHH J H90. - I IBM. 26 (20 12J, :~. 1 18-130. 1 foto ('n 
1 plannetje. 
lJe strijd tussen boswachters en stropers leidcle tot {'cn aantal moor
den, lJe jachtwachters begonnen hierdoor met het opleiden van 
grote. vervaarlijke honden om il1 te zettell in c!e strijd. Dit resulteer
(k in nif~llw(, incidellten. waarvan dit tlJssen boswachter Stanc!acrt 
en stroper Ik (;rootc' in Maldegem lJitmondde in een assisenzaak, 

H7 BOLLAEHT Anrln'~, DEHOM Sophic, 'Mc>irc>kas/ee/' eTl de 
ï leerltjkJwid /er Men', - IILvN. 4;~ (2012). J. 1 1 40, rijk gcïll. met 
foto·s. planllell, t (~kC'lllllgc'Il ... 
EC'TI b(~langriJk ('TI vrij ze~lfstalldig I('('n van d(' he('r van Nevelc ll1et de 
drie graden van IIJstitl(', ('C'll vollc' sdl<'pC'lJl>éll1k ... op Vosselare. Mc't 
aandacht voor dc~ hen'll. het kasteel (familie de KerdlOve' 
d'Ollss('lghem wHlaf I H4;~ tot 20(1) en h('t l1eerhof ('/ Goed ter Meire 
(:TI de' farnJlie Voet). 

HH BOU.AEHT Aw!rc,. IJEJ<OM Sophl(', IJl' 'Ker!J!JTlI 1Ol'/!e , (?/'IJ(' CIII!}SC", 

-IfLvN, 1:~ (:201:2). :3, Iin 1:22, f) foto's C'll:2 kaartt'll. 
Elgf·Tldrml .. f'TI IJlt bat lllgsg('sdll('dclJis valJ ('('ll Vosselaars(' ho('vc' . 
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89 BOLLAERT André, DEROM Sophie, Het 'Klein pachtgoed Vander 
Goes'. - HLvN, 43 (2012), 3, 108-115,8 foto's en 1 kaart. 
Eigendoms- en uitbatingsgeschiedenis van dit Vosselaars pachtgoed 
vanaf de 16de eeuw (o.a. de familie De Winter in de 19de en 20ste 

eeuw) 
90 BOLLAERT André, DEROM Sophie, Het "Leen ter Duust'. - HLvN,43 

(2012), 3, 101-107,2 foto's en 2 kaarten. 
Hoeve in Vosselare genoemd naar de familie van der Duust. 
Eigendoms- en uitbatingsgeschiedenis vanaf de 14de eeuw. 

91 BOLLAERT André, DEROM Sophie, HUYSMAN Arsène, Het 'Goed 
ten Broecke' of de 'Zevenbunder'. - HLvN, 43 (2012), 3, 70-84, 5 foto
's, 2 plannen en 1 document. 
Hoeve in Vosselare eigendom van de abdij van Drongen. Eigendoms
en uitbatingsgeschiedenis met vanaf de 19de eeuw o.a. de families 
Van Vynckt en Blomme (ook paardenhouders). Nu wordt er aan hoe
vetoerisme gedaan. 

92 BOLLAERT André, Enkele aanvullingen bij de buurtspoorweg en de 
tram in het Land van Nevele. - HLvN, 43 (2012), 2, 113-114, 1 foto. 
Aanvulling op 2011/52 

93 BOLLAERT André, HUYSMAN Arsène, Het 'Poortakkersgoed'. -
HLvN, 43 (2012), 3, 85-100, 18 foto's en 1 plan. 
Oude hoeve in Vosselare, in de 15de eeuw eigendom van het 
Godshuis van Poortakker. Eigendoms- en uitbatingsgeschiedenis, 
met de familie Everaert in de 20ste eeuw 

94 CLAEYS Jackie, Emigratie in onze streek. - DTA. 19 (2011), 1,6-9, 1 
foto en 1 document. 
Kort algemeen artikel over de reden van de migratie, vooral naar 
Amerika vanaf het midden van de 19de eeuw, alsook de voor
waarden. 

95 CORNÉ Hannah, Emigratie in Eeklo tijdens de 2de helft van de 1 gele 
eeuw. - DEO, 21 (2012), 1,25-36; 2, 77-86, foto's en documenten. 
Gebaseerd op een steekproef voor 1860, 1890 en 1891 in de 
registers van in- en uittredingen, aangevuld met gegevens uit de 
bevolkingsregisters, de militieregisters, de registers burgerlijke 
stand en de lokale pers. 

96 DE KÉ André, De achteruitkijkspiegel. Markten. - LvdW, 35 (2012), 
1, 66-67. 
Persoonlijke herinneringen, met anekdote, van zowel de gewone- als 
de boter- en biggenmarkt in 1947 in Aalter. 

97 DE KÉ André, De achteruitkijkspiegel. Tv. - LvdW, 35 (2012), 3, 62-
64, 1 foto en 1 afb. 
Persoonlijke herinneringen, jaren '50, 20ste eeuw 

98 DE REU Pieter, BONNE Bart, De helden en antihelden van de 
Waarschootse textielgeschiedenis. - Waarschoot, 2012, 86p., met 
kleurenfoto's. 
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Waarschoot kent een bijzonder rijk textielverleden, maar waarvan 
niet veel meer rest. Het boekje verhaalt over de vele generaties 
Waarschootse arbeiders - vaak met naam - die thuis of in een 
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fabriek werkten. Naast de arme wevers komen ook de textielbaron
nen en hun fabrieken aan bod. Aan de hand van archiefbronnen en 
krantenknipsels wordt ook de opeenvolging van een decennialange 
overlevingsstrijd en de sociale conflicten geschetst. 

99 DEROM Sophie. HUYSMAN Arsène, Het 'Goed ter Meersch'. - HLvN, 
43 (2012). 3, 41-69,5 plannen (details) en 14 foto's. 
Pachtgoed in Vosselare genoemd naar de familie van der Meersch, 
14de eeuw. Omstreeks 1600 werd het in twee gesplitst, respectieve
lijk ruim 51 en 35 ha groot. Eigendoms- en gebruiksgeschiedenis 
(na 1800) met o.m. de families Van Steenkiste (met ook koers
paarden). De Ceuninck, Van de Velde en Voet (o.a. hengstenhoude
rij). 

100 DE VRIENDT Omer, BAETE Frank, Ik vertel over Boekhoute Haven. 
- DTA. 20 (2012). 2, 81-90, 7 foto's. 
Herinneringen van Frans Vergauwen (0 St.-Niklaas 1897). water
schout bij de zeevaartpolitie, voordien matroos op vissersboten: 
voornamelijk de tussenoorlogse periode en de 1\veede Wereldoorlog. 

101 GOEMINNE Luc, Bestek van een nieuwe staakmolen in Merendree in 
1784. - AM, 62 (2011). 227-234. 
Document afkomstig uit een privaat (notarieel) archief. met korte 
bespreking en een lijst van 25 onduidelijke molentermen. 

102 GOEMINNE Luc, De Herenthoek windmolen en de rosmolen van 
Landegem. - HLvN, 43 (20121. I, 25-33, 3 foto's. 
De eerste voor het eerst vermeld in 1434, de tweede in 1462: eige
naars, structuur windmolen, molenterminologie, prijzen 

103 GOEMINNE Luc, De ligging van de Molino ex Haltra van 1187. -
Biekorf. 112 (2012). 2, 218. 
Het zou om een windmolen gaan Lp.v. om een watermolen, gelegen 
op Oostmolen. 

104 HUYS PauI. Een lijst van 'conscrits' van het kanton Nevele in 1798. -
HLvN, 43 (2012). 4, 61-63. 
Beperkte bespreking van gestalte en beroep van de 94 militieplichti
gen 

105 LAROY Peter, "Wij worden uitgescholden voor een kleursyndicaat... ". 
De propagandaclub van de Aalterse Werkliedenbond ljaren 1930}. -
LvdW, 35 (2012). I, 57-65, 1 foto. 
Over de Ideeën van de Aalterse christelijke arbeidersbeweging, a.d.h. 
de onderwerpen die aan bod kwamen en de ideologische stellingen 
die werden verdedigd. 

106 LAHOY Peter, DiL boe~Je zal welkom heden... Over de Almanak
Adreswlj7..er der Vlamingen in Amerika (19 13). - LvdW, 35 (2012). 2, 
44-53. 2 afbeeldingen. 
Een nieuw project van cle Aalterse politiecommissaris. Hij rekende 
hiervoor op de medewerking van alle uitgewekenen, om de nodige 
(pcrsoons)gegevcns in te zamelen. f I1j gebruikte ook andere lijsten 
en g(~eft informatie over de lokale agentschappen voor migratie en 
een aantal weetjes. liet bleef bij een uitgave. 
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107 LAROY Peter, In America is geene matigheid, 't is al of niet. Aalterse 
migranten over Amerika (1907-1914). - LvdW, 35 (2012), 3, 42-56, 1 
kaart. 
Beeldvorming op basis van brieven gepubliceerd in het weekblad 't 
Getrouwe Maldeghem van personen die erin aangaven van Aalter 
afkomstig te zijn: Aimé Van Landschoot. Emiel Neyrinck, Jan 
Steyaert, August en Juul Stock, Theofiel Colpaert, René Vermeire, 
Emiel Lambrecht en Emiel Thys. Met enkele kritische kanttekenin
gen. 

108 LUYSSAERT Jan, Ontginningsgeschiedenis van Nevele in de spiegel 
van zyn plaatsnamen. - HLvN, 43 (2012), I, 13-23, 2 kaarten. 
Aandacht voor kouters, bilken, driesen, grasland en hooiland, bos
sen en onontgonnen grond, naast de rol van de heren van Nevele in 
de ontginning, het dorp als handelscentrum en de herbergen en 
brouwerijen. 

109 MARTENS Albert, De olieslagers en hun oliewindmolen op de Leikant 
van Hansbeke. - HLvN, 43 (2012), I, 71-98, 5 foto's, 2 kaarten en 1 
tekening. 
Opeenvolgende eigenaars/bewoners/gebruikers met allerlei gege
vens 

110 MARTENS Albert, Het begynhojje te Hansbeke. - HLvN, 43 (2012), 1, 
34-48, 3 kaarten en 5 foto's. 
Woonerf met 6 woningen langs het huidige Hansbekedorp en de 
Begijnhoflaan. Twee mogelijke verklaringen voor de naamgeving. 

111 MARTENS Albert, Legaat van Jan-Baptiste van de Woestyne 
d'Hansbeke aan de Kerkfabriek en het Weldadigheidsbureel van 
Hansbeke. - HLvN, 43 (2012), 2, 20-49, 4 foto's en 1 document. 
De laatste vertegenwoordiger van dit adellijk geslacht. Hij verbond 
heel wat godsvruchtige en liefdadige verplichtingen aan het legaat 
van onder meer 2 hoeven met ruim 45 ha land. Met overzicht van de 
pachters en de evolutie van het bezit tot op vandaag. 

112 PILLE Freddy, Crimineel Eedoo. Afrekening in het milieu? - DEO, 21 
(2012), 3, 115-125,2 foto's, 4 documenten en 1 kaart. 
Jan Dhaenens schoot in 1727 Frans de Nijs neer. Hij werd levens
lang verbannen, maar was direct na de moord gevlucht. 

113 PILLE Freddy, Crimineel Eedoo. De truc met de zakken ... ~ DEO, 21 
(2012), 4, 173-182,5 documenten, 1 plan en 1 tek. 
Diefstal van een stuk stof door Marijn de Backer leidde tot een zware 
straf. Bespreking van heel de procedure. 

114 PILLE Freddy, Crimineel Eeklo. Bloed in de slagerswinkel... - DEO, 
21 (2012), 2, 59-65, 1 foto en 3 documenten. 
Adriaen Lateur ging in 1712 iets te hardhandig een rekening veref
fenen bij slager Pieter van der Vynckt en kreeg hiervoor een tweele
dige straf. 

115 PILLE Freddy, Crimineel Eeklo. Want er is verschil in rang en stand ... 
- DEO, 21 (2012), I, 1-10, 1 foto en 4 documenten. 
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116 STEVENS André. Ameldonk moet er wezen. Ameldonkmakers in het 
Nevelse. - HLvN. 43 (2012). 2. 3-19. 1 foto. 1 plan en 4 tekeningen. 
Het gaat om 25 producenten. vaak als bijberoep. ook in Deinze. 
voornamelijk in de 19de eeuw. 

117 VAN DE GENACHTE Julien. PILLE Freddy. Op stap in de Eeklose 
horeca. Gambrinus. - DED. 21 (2012).1. 11-24. rijk geïll. 
Gegevens over gebruik en bewoning beschikbaar vanaf het begin 
\'an de 17de eeuw. met de familie van Urssen. Nog in de 17de eeuw 
kwam er de herberg Inden Prince Cardinael. en later. op het zuide
lijk deel van het perceel. De Posthoorn. als voorloper van de 
Gambrinus. Het eigendom kreeg nog tal van andere functies. 

H. GODSDIENSf- EN KERKGESCHIEDENIS 

118 CAMERLINCKX Jan. Ajbakening van de parochiegrenzen in het 
Bulskampveld in 1242. - LvdW. 35 (2012). 3. 3-30. met kaarten. 
documenten en foto·s. 
Gebaseerd op het meest oorspronkelijke handschrift. Bisschop Walter 
de Marvis beoogde het afbakenen van de parochies en het oprichten 
\'an nieuwe. Het document verschaft ook interessante gegevens over 
de ontginning van de regio (de wijde omtrek van Aalter). 

119 LUYSSAERT Jan. Het kerkelfjk leven te Vosselare in de visitatiever
slagen van bisschop Triest en deken Zachmoortel in de eerste heUl 
van de 17de eeuw. - HLvN. 43 (2012). 3. 126-139. 2 details uit een 
kaart. 
Over de kerk. de versieringen en het meubilair. het kerkhof. de 
pastorie. de pastoors. de koster en de parochianen. 

120 MARTENS Marc. Hemel en aarde bewegen. Aspecten van volksgeloqI 
en volksdevoties in het Meetjesland. - AM. 62 (20 lIl. 23-208. rijk 
gem. ook kleurenfoto·s. 
Dlt artikel omvat twee grote delen. namelijk het volksgeloof in een 
ruimere context en de heiligen. In het eerste luik komen onder meer 
religie en de tijdsgeest aan bod. naast de kerstening van onze streek. 
de bedehuizen en de 53 parochies met hun datering. stichtingen. 
wonderlijke gebeurtenissen. de eigen heilige Sint-Gerolf. relikwieën 
(pas vanaf de dertiende eeuw). het rondtrekken met relieken of naar 
relikwieën elders trekken. de kerkpatronen en bijaltaren. beroeps
en verenigingenpatronen. religieus-geïnspireerde namen van her
bergen. het aanroepen van heiligen tegen allerlei kwalen en kwaal
tjes voor mens en dier; naast nog zo veel ander moois. wat ook tot 
uiting komt in de iconografie van onze kerken. In het eerste luik is 
er ook nog aandacht voor mirakels. processies. broederschappen en 
glldcn. gebruiken. aflaten en bedevaarten. betovering en hekserij. 
sp(Jk(~n en geesten. bezweren en belezen en tenslotte allerlei ziekten. 
In het twe(!de luik komen lal van he1l1gen. die in het Meetjesland 
worden of wenl(m vereerd en die In de iconografie voorkomen. aan 
hod. We maken kennis met gez(~gden. offergewoontes. ex-voto·s. 
C)rnm(~gangen. bedevaartvaantJes. confréries. enz. 
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121 VAN ACHTE Modest, DE PAUW Rita, Het klooster van Bassevelde, 
ajbraak en nieuwbouw. - DTA. 19 (2011). 2, 114-128, met fotoreeks. 
Het klooster van de Bernardinnen werd opgericht in het domein van 
het Kasteeltje, een lustdomein van ruim 4 ha, vanaf 1843. De uit
breiding stond vooral in het teken van onderwijs: een kostschool 
voor meisjes, een beroeps- en huishoudschool, een middelbare land
bouwhuishoudschool en kindverzorging. De school hield op te 
bestaan in 1991. In de 20ste eeuw verrees er ook een rustoord, in 
bijgekochte en nieuwe gebouwen. Door de sloop van de schoolge
bouwen komt er meer ruimte voor senioren. 

122 van ELSLANDE Rudy, De oprichting van het kapittel van de Sint
Mauritiuskerk te Nevele. - HLvN, 43 (2012). 1, 3-12, 2 foto's. 
Opgericht in de 11 de eeuw door de heren van Nevele, nadien overge
dragen aan de Drongense abdij en afgeschaft door de Franse over
heerser in 1797. 

I. MILITAIRE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 140, 145 en 147 

123 BAECKELANDT Roger, Nieuws over de gedeporteerden van Aalter 
van eind maart tot midden september 1943. - LvdW, 35 (2012). 2, 3-
43, rijk geïll. met foto's, documenten (o.a. brieven) en een kaart. 
Op basis van brieven. Het gaat om de broers Robert en August Van 
Landeghem, Antoine Claeys, de broers Henri en Michel Van Durme, 
Marcel Neirynck en Charles Remy. Ook met informatie over andere 
weggevoerden, de toestand in Aalter en hun situatie in gevangen
schap. 

124 DE DECKER Cynrik, DE NEVE Ulrik, Berging Messerschmitt BJ 110 
in de Rode Polder. - DTA. 19 (2011). 2, 57-60, 4 foto's. 
Het vliegtuig stortte neer in Assenede op 17 augustus 1943 en werd 
opgegraven op 23 september 2010. 

125 DEKÉ André, De achteruitkijkspiegel. PassieJ verzet. - LvdW, 34 
(2011). 4, 52-53. 
Tweede Wereldoorlog, Aalter, persoonlijke ervaringen 

126 DE KÉ André, De achteruitkijkspiegel. Wat eten we morgen? - LvdW, 
35 (2012). 2, 54-55. 
Voedsel tijdens de Tweede Wereldoorlog (persoonlijke herinneringen) 

127 MAENHOUT Jozef, Oorlog en bevrijding in Bentille. - HBM. 26 
(2012). 2, 94-102, 1 foto. 
Nota's over slachtoffers uit beide wereldoorlogen uit St.-Jan-in
Ererno: Camiel De Taeye. Arthur Himschoot. Gustaaf Stockmans. 
Karel Van Hijfte. Raf Van Hulse, Camille de St.-Aubain. naast ver
melding van enkele anderen. 

128 STEVENS Willy. De mensen achter het oorlogsvliegveld van Ursel. -
LvdW, 34 (2011), 4, 25-43, kaarten, documenten. foto·s. 
Overwegend tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. 
Ook over schuilkelders in Ursel en Knesselare. 
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zie ook de nrs. 106 en 148 
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129 DIERICKX Christ. Toneelgilde 'Floris ende Blancejloer' viert 40-jarig 
jubileum. - DTA. 20 (2012). 2, 91-106, 14 foto's en 2 documenten. 
De kiemen van de verenigingen zijn te vinden te vinden in de 
Asseneedse voetbalclub, al in de jaren '30. Veiligheidsvoorschriften 
gooiden omstreeks 1956 roet in het eten. Pas in 1972 volgde een 
doorstart en het volledig op eigen benen staan. Spilfiguur toen was 
Ernest Haers. Nu zijn er al ruim 20 jaar twee huisregisseurs: Eddy 
Moens en Dirk Haers. 

130 RICOURT Rik. Een gouden lint voor de gemeenschapsschool 'De 
Wegwijzer' uil Assenede. - DTA. 19 (2011). 2,23-42, 13 foto·s. 
Start in augustus 1961, met veel aandacht voor de beginperiode. In 
2005 volgde een fusie met het gemeentelijk onderwijs. 

K. TML- EN LEïTERKUNDE 

naamkunde. dialectologie, toponymie 

zie ook de nrs. 39, 56, 108,110, 129 en 157 

131 DIERICKX Christ, "Plat Asneeds". Uit het groot-Asseneeds dialect
woordenboek. - DTA. 19 (2011). 2, 69-72: 20 (2012), 2, 59-61. 
Vervolg op 2010/ 143 
Aflevering 9: U en V: aflevering 10: W en Z. 

132 INDEKEU Bruno, Verborgen schrijverstalenten bij 19de-eeuwse 
Vlaamse notarissen. - Van Mensen en Dingen. 9 (2011). 4, 4-36. 
Voor het Meetjesland komen Louis Joseph Stockman en Jan 
Bernard van Peene aan bod. 

133 LUYSSAERT Jan, Glossarium. - HLvN, 43 (2012). 3, 123-124. 
Enkele oude begrippen. 

134 VAN DE WOESTIJNE Paul. Meetjeslandse toponiemen tot 1600: 
Lembeke. - SL-Denijs-Westrem (Stichting Achiel De Vos). 2010, 
130p .• met kaart. 
Na een inleidende ontginningsgeschiedenis, volgt een taalkundig 
hoofdstuk met een etymologisch en onomasiologisch commentaar 
bij de belangrijkste toponiemen en naamsbestanddelen. Dat gedeel
te wordt afgesloten met een alfabetische index van de behandelde 
plaatsnamen. In het daarop volgende glossarium staan alle plaats
namen uit de verzameling A. De Vos / L. Stockman en uit bijkomend 
bronnenonderi'..oek gerangschikt in de vorm van toponymische lem
mata met een chronologisch geordende opsomming van attestaties. 
Het trefwoord van i',o'n lemma Is de plaatsnaam In een naar het hui
dige Nederlands genormaliseerde spelllnf.,fVOrm. 
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L. FAMILIEKUNDE 

familiegeschiedenis 

135 DEBBAUT Ronny, Op zoek naar Simoen Laros in het Meetjesland. -
Vlaamse Stam, 47 (2011), 4, 306-343. 
Familiegeschiedenis 17de - 18de eeuw 

136 DE CONINCK Werner, De stam Mercy. - DL, 25 (2012), 1, 11-30; 3, 
79-107, 5 foto's. Aangevuld met een fragment uit De bende van 
Adegem van Hugo Notteboom (twee familieleden behoorden tot de 
bende). 
Graatgenealogie van 8 generaties, beginnend in 1784 (de twee jong
ste generaties zijn niet opgenomen). De tweede generatie duikt in 
1814 op in het Meetjesland, meer bepaald Zomergem, waarna de 
familie verspreid geraakt in de regio. Met naamsverklaring 

137 DE ROO Urbain, Familie De SeiHe in Sleidinge. - HBM, 26 (2012), 3, 
140-149, 6 foto's. 
Over de kinderen van het gezin Jean François De Seille en Monica 
De Langhe, dat zeer katholiek was. De ongehuwde Eduard en zijn 
zus lieten hun kasteeltje na aan de broeders van St.-Jan de Deo om 
er het St.-Jozefsinstituut voor zenuwzieken op te richten. 

138 JOOS Willy, Geschiedenis en genealogie van defamilie Blomme. Van 
Vinkt naar LotenhuHe. - HLvN, 43 (2012), 1, 99-107, 3 foto's en 4 
documenten. 
Het goed boerende gezin August Blomme-De Pourcq (eind 19de eeuw 
tot begin Tweede Wereldoorlog), met anekdotes over een familiefoto, 
de eerste fiets 

139 LUYSSAERT Jan, Charles Loveling, zijn dochter Anna Loveling en 
zijn kleinzoon Joseph Loveling. - HLvN, 43 (2012). 2, 126-128. 
Geboren als Comparé, zoon van de Nevelse Marie 

biografieën 

zie ook de nrs. 39, 50 

140 BAELDE Gustave, Een burger in oorlogstijd. Uit het dagboek van 
Gustave Baelde. - DED, 21 (2012). 1, 48-57; 2, 98-108; 3, 162-171: 
4,206-217, rijk geïll. Vervolg op 2011/80 
Augustus 1940 - november 1940 

141 DUMALIN Nico, Het testament van Jeronimus Lauwerein (21 juli 
1509). Ambities en verwezenlijkingen van een parvenu. - HMGOG. 
65 (2011). 79-101. 
Deze topambtenaar werd in 1501 in de adelstand verheven. 
investeerde in de inpolderingen in Vlaanderen en stichtte de heer
lijkheid Watervliet, waar hij een kerk liet optrekken. Uit zijn testa
ment blijkt dat hij te grote financiële risico's had genomen. 

143 LUYSSAERT Jan, Perrîco en grootmoeder Tonia of Jacques Ricaud en 
Antonia De Cock. - HLvN. 43 (2012). 4. 43-50. 1 plan. 
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De Fransman Jacques Ricaud was een rondreizende handelaar, 
maar vestigde zich in Nevele door zijn (drie) huwelijken. Hij was ver
want met Virginie Loveling. 

1-1-1 LUYSSAERT Jan, Sergeant Jozef Luyssaert krijgsgevangen genomen 
op 26 mei 1940. - HBM. 26 (2012), 1. 40-49. 1 foto en 2 documen
ten. 
Hij werd gevangen genomen in OostwinkeI. Bijdrage gebaseerd op 
zijn dagboek. 

1-15 MAITHIJS Georges. Meester Van Hijfte. - HBM. 26 (2012).2. 89-93. 
2 foto·s. 
Biografische nota (St.-Margriete 1903 - Dachau 1945) op basis van 
herinneringen 

1-16 MICHIELS Maurice. Emile Bockaert (1873-1911), een Aalternaar in 
Nieuw-Zeeland. - LvdW. 34 (2011), 4. 3-24. talrijke illustraties en 
enkele foto's. 
Hij was in Aalter handelsreiziger. maar beproefde het geluk. tegen de 
algemene emigratietrend in, in Nieuw-Zeeland. Hij verkocht en 
importeerde aanvankelijk fietsen. Hij schakelde nadien over op 
auto's. Hij liet een duidelijk spoor na in de lokale kranten. 

147 VAN ACHTE Modest. Frieda Liclifers, "de reddende engel van de 
Landsdijk". - DTA. 20 (2012). 2, 26-33, 6 foto's. 
Deze Duitse vrouw (1902-1995) huwde met een man uit Bassevelde, 
toen soldaat in Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon zij de 
bewoners van de Landsdijk van een strenge wraak wegens twee 
gedode soldaten behoeden. In 2002 kreeg ze een gedenkplaat. 

148 VAN ZANDYCKE Kris, Beeldhouwer en kunstenaar Albert D'Havé. -
DEO. 21 (2012). 4, 218-227, 9 foto's. 
Eeklo, 1912 - Eeklo, 1995 

149 VERVALLE Walter. De familie Rym. Heren van Ekenbeke (A alt er) en 
BeUem-Schuurvelde. - LvdW, 35 (2012). 1. 47-56. 1 foto. 
Biografische nota's over Geerard Rym en diens zoon Karel. I6de 

eeuw 

kwartierstaten & stamreeksen 

150 MAHTENS Albert, Jeanne Martens en haar negen viergeslachten. 
Een unlcum?- DL, 25 (2012). 3,77-78, 1 foto, 
Afkomstig van Hansbeke. met In totaal 1 1 familienamen 

M. VOLKSKUNOf; & Mfo:NTAun:ITsm:scHIEDENIS 

ook ontspanning(sverenlglngenl 

zie (Jok het nr. 129 

151 BAETE Frank. CLAEYS Jackic, DE DECKEH Frans, OE PAUW Hila. 
[)E VWENlYT Omcr. DII<:HlCKX Chrisl. VAN ACI {TE Modest. VAN DE 
vr-:lJu: ({cml. VAN WI.JNSBEHGE Loran. Overzicht renners uit grool
A,c;senede. - OTA, 20 (2012). I, 26-264. rtJk gc'il1ustrcerd. Aanvulling 
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DTA, 20 (2012), 2, 20-25. 
Alfabetisch, voor zover ze een tijd in een van de vier gemeenten 
woonden en ofwel waren aangesloten bij de KBWB of een zekere uit
straling hadden 

152 BAETE Frank, Fietsen en koersen in de eerste helft van vorige eeuw. 
- DTA, 20 (2012), 1,3-18,4 foto's. 
De democratisering van het rijwiel, verkeersregels en overtredingen, 
de eerste lokale koersen in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en 
Oosteeklo, de Australische kampioenen Hoobin, Strom en Arnold, 
supportersclubs en fietsenmakers ... 

153 BAETE Frank, Grafzerken in en rond de kerk van Oosteeklo, stenen 
getuigen uit het verleden. - DTA, 19 (2011), 2, 102-113,8 foto's en 1 
bidprentje. 
12 graftekens, 18de-20ste eeuw, o.a. van pastoors, schepenen, een 
burgemeester, een kosters familie e.a. 

154 BAETE Frank, Rondjes draaien in Oosteeklo. Het verhaal van het 
korte bestaan van de w iele rp is te. - DTA, 20 (2012), 1, 19-24, 1 foto 
en 1 plan. 
Een initiatief van Domien De Buck in 1910. Al vlug worden er grote 
wedstrijden georganiseerd. De in 1913 aangekondigde verkoop van 
de herberg en de piste luiden het einde in. In 1916 volgt de afbraak. 

155 BASTlAEN Filip, Volksvertelsels en andere zanten van Jules Van 
Lantschoot. - LvdW, 35 (2012), 3, 31-41, 1 afb. 
De Bellemnaar was een 19de-eeuwse pionier inzake dialect en volks
verhalen, met voorbeelden uit het Aalterse. 

156 BOLLAERT André, 'Burgstern Noris', Duitse topvoetballers in 
Vosselare tijdens de Tweede Wereldoorlog. - HLvN, 43 (2012), 3, 140-
154, 7 foto's. 
Soldatenvoetbalploeg opgericht in de tweede helft van 1940. Naast 
onderhoud van de conditie en amusement, moest een dergelijke 
zaak ook dienen voor propaganda. Met overzicht van de spelers. 

157 BOLLAERT André, Een pintje drinken in "Het Land van Nevele'. -
HLvN, 43 (2012), 1, 49-55; 4, 64 (aanvulling), 2 foto's en 1 kaart. 
9 herbergen met deze naam in de gelijknamige heerlijkheid in de 2de 

helft van de 18de eeuw 
158 DE SY Raymond, Dankbare herinneringen aan scoutsgroep Sint

Maarten uit Assenede. - DTA, 19 (2011), 2, 61-68, 3 foto's. 
1941-1952 

159 DIERlCKX Christ, Voetbalclub FC De Kilo reeds veertig jaar actie): -
DTA, 20 (2012), 2, 38-43, 6 foto's. 
In 1972 officiële opvolger van de in 1969 ontstane vriendenploeg FC 
De Staak. 

160 LUYSSAERT Jan, Herberg Den Engel, later Den Pauw, nu De 
Kastelein in Nevele. - HLvN, 43 (2012), 4, 51-56. 3 foto·s. 
Vanaf begin 16de eeuw 
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161 NOlTEBOOM Hugo, Daar komen de schutters uit het Meetjesland. -
HBM, 26 (2012). 1. 9-21; 3, 105-117, met foto's, documenten, 
namenlijsten .,. 
Diverse nota's per dorp, 17de - 20ste eeuw 

162 STROBBE Arnold, Thssen hemel en aarde. Funerair erfgoed in 
Lotenhulle. - HLvN, 43 (2012). 2, 76-112, 15 foto's. 
Over de verplaatsing van het kerkhof in 1965, het overbrengen van 
de kisten, grafdelver Jozef Tanghe, de inrichting van de begraaf
plaats, het dodenhuisje, begraafgebruiken, grafmonumenten, het 
geuzenkerkhof. symboliek enz. 

163 VAN ACKER Adhémar, 100 jaar Davidsfonds Aalter. - Aalter, 2011, 
124p., rijk geW. 
Drie elementen staan centraal: toneel. koor en bibliotheek. De aan
dacht ligt vooral op de laatste 25 jaar. 
Bespr.: PL, AM 62 (2011). 429-430. 

164 VAN DE VElRE Remi. Koersen beginjaren 1900. - DTA. 20 (2012). 
1,25. 
Door de korte afstanden wonnen Camiel Haeck (Aalter) en Gustaaf 
De Muynck (Oosteeklo) veel koersen op korte tijd. 

165 VANWIJNSBERGE Loran, Café The Rolling Stones: om nooit te verge
len_ - DTA, 20 (2012). 2, 69-75, met fotoreportage. 
Bassevelde, 1965-1971, met de meest actuele jukebox 
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2. REGISTERS 

A. AUTEURS 

Audenaert Yoland 5 

Baeckelandt Roger 123 
Baelde Gustave 140 
Baete Frank 6-9, 46, 47, 49, 76, 

84, 85, 100, 151-154 
Bastiaen Filip 1, 86, 155 
Bollaert André 40, 87-93, 

156, 157 
Bonne Bart 98 
Buyck Roger 78 

Camerlinckx Jan 78, 118 
Claeys Jackie 11-14,48,49, 

94, 151 
Corné Hannah 95 

Debbaut Ronny 15, 79, 135 
De Coninck Werner 136 
De Decker Cynrik 124 
De Decker Frans 151 
De Groote Stefaan 50 
De Ké André 96, 97, 125, 126 
De Kreyger Frederik 61 
De Logi Adelheid 61 
De Neve Ulrik 124 
De Pauw Rita 43, 121, 151 
De Reu Pieter 98 
Derom Sophie 87-91, 99 
De Roo Urbain 137 
De Sy Raymond 158 
De Vriendt Omer 43-45, 

100, 151 
Dierickx Christ 43-45, 131, 

151, 159 
Dobbelaere Jozef 51 
Dobbelaere Luc 16 
Dumalin Nico 141 

Goeminne Luc 10 1-103 

Huys Paul 17-20, 104 
Huysman Arsène 93,99 

Indekeu Bruno 132 
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Joos Willy 138 

Laroy Peter 105-107 
Luyssaert Jan 108, 119, 133, 

139, 143, 144, 160 

Maenhout Jozef 127 
Martens Albert 110, 111, 

120, 150 
Matthijs Georges 
Meirezonne John 
Michiels Maurice 

Neyt Luc 35, 36 
Notteboom Hugo 

145 
21-34 
146 

52, 80, 161 

Pille Freddy 3, 4, 24-31. 37, 
53-55, 112-115, 117 

Speleers Lien 61 
Stevens André 116 
Stevens Willy 128 
Strobbe Arnold 162 

Van Achte Modest 49, 121, 
147, 151 

Van Acker Adhémar 163 
Van Boxtaele Godelieve 39 
Van de Casteele Jan 41 
Van de Genachte Julien 53-55, 

117 
Vandeveire Jozef 2 
Van de Veire Remi 43-45. 151. 

164 
Van de Woestijne Paul 2. 38. 56. 

81. 134 
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Nagenoeg het voltallige Eeklose schepencollege had eraan gehouden de huldiging 
van Paul Van de Woestijne te vereren met zijn aanwezigheid. (foto Alex Van Vooren) 

Voorstelling van het nieuwe Appeltje door redactiesecretaris Filip Bastiaen 

Dames en heren, 

Met de huidige weersomstandigheden zijn er veel blozende zaken te 
zien, vooral blozende kaken. Voor appels is het absoluut geen goed weer. 
Maar de Appeltjes van het Meetjesland bewijzen eens te meer dat we hier 
te doen hebben met een speciale soort. De auteurs, zowel bestuursleden 
als andere, zijn ten zeerste verheugd u een jaarboek van maar liefst 438 
pagina's te kunnen aanbieden. Ik denk dat we terecht van een blozende 
appel mogen spreken. En bijkomend goed nieuws voor jullie: het lidgeld 
blijft ongewijzigd, namelijk een luttele 18 euro. 

Deze voorstelling staat in het teken van de huldiging van on 
bestuurslid Paul Van de Woestijne. Traditiegetrouw wordt in ons jaarbo k 
dan een biografie en een bibliografie opgenomen. Dit jaar is dit ni t 
anders. Meer ga ik hier niet over zeggen om de eenvoudige r d n dat tw 
andere sprekers, namelijk voorzitter Hugo Notteboom n burCf m t r 
Koen Loete, dit veel beter kunnen, ze Paul ve I beter k nn n nik. 
uiteraard , geen gras van voor hun voeten wil maai n. To hit, P uI zljn 
bibliografie telt tot nu 209 nummers. Een b zi bij du . maar d t wi t u 
al. 

330 



2012 

Redactiesecretaris Filip Bastiaen stelt het nieuwe jaarboek nr. 62 voor. (foto Alex 
Van Vooren) 

nen 
dan 

Martens. D titel luidt: H EMEL EN 
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met relieken of naar relikwieën elders trekken, de kerkpatronen en bij
altaren, beroeps- en verenigingenpatronen, de namen van de eerder aan
gehaalde herbergen waarvan De Vreese Gods, hier op een boogscheut 
vandaan, de meest stichtende is, maar ook over het aanroepen van heili
gen tegen allerlei kwalen en kwaaltjes voor mens en dier; de ons beken
de Sint-Valentijn werd destijds echter aangeroepen tegen vallende ziekte 
(sommigen zullen misschien niet veel verschil merken), terwijl ook ande
re heiligen, al dan niet tijdelijk, populairder werden door een nieuw vak
gebied zoals Donatus, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook werd inge
roepen tegen bombardementen (de link met donder en bliksem is zo 
gelegd), naast nog zo veel ander moois, wat ook tot uiting komt in de ico
nografie van onze kerken. We kunnen hier terloops meedelen dat het 
bestuur opteerde om voor een dergelijk overzichtsartikel ook een pak 
kleurenafbeeldingen op te nemen, wat het geheel nog een meerwaarde 
geeft. Het eerste luik is nog niet ten einde, we vermelden nog mirakels, 
processies, broederschappen en gilden, gebruiken, aflaten en bedevaar
ten, betovering en hekserij, spoken en geesten, bezweren en belezen en 
tenslotte allerlei ziekten: dierenziekten en ziekten in gewassen waartegen 
ook bovennatuurlijke krachten werden ingeroepen. Als dit niet allesom
vattend is, zal het er toch niet veraf zijn. 
In het tweede luik komen tal van heiligen, die in het Meetjesland worden 
of werden vereerd en die in de iconografie voorkomen, aan bod. Adegem 
buiten de wereld was me uiteraard bekend, maar nu weet ik toch meer. 
We maken opnieuw kennis met prachtige gezegden, offergewoontes (met 
bijvoorbeeld het opwegen), ex-voto's, ommegangen, bedevaartvaantjes, 
confréries, enz. enz. 

Ronny Debbaut debuteerde vorig jaar in Appeltjes. In dit jaarboek 
is hij van de partij met DE TERECHTSTELLING VAN JAN EN PIETERNELLE 
THIENPONT IN AALTER IN 1730. De uitvoering van een doodvonnis in de eigen 
heerlijkheid was toen al uitzonderlijk, daar bestraffing van zware vergrij
pen, door de professionalisering van de rechtspraak, veelal gebeurde door 
de Raad van Vlaanderen, zetelend in Gent. Broer en zus hadden dan ook 
een en ander op hun kerfstok. Hij werd veroordeeld voor brandstichting 
en moord op zijn stiefkind. Zij voor haar zedeloos leven, het aanzetten tot 
brandstichting en ander minder fraais. De familie was afkomstig uit 
Kaprijke, verhuisde naar Aalter door het tweede huwelijk van de moeder. 
waar in feite alle kinderen van zich lieten spreken. Zo had Pieternelle een 
verhouding en meerdere kinderen met haar stiefVader. Ze maakte zich 
ook schuldig aan diefstal van weesgoederen. Uit de verhoren en de con
frontatie met getuigen blijkt Jan dan een echt liegebeest. Zijn verklarin
gen tarten elke verbeelding. We leren er ook mooie beeldspraak uit. zoals 
bijvoorbeeld "inde rooie zee" voor iets dat in brand staat. Maar de sche
penen van Woeste en Weibroek lieten zich vermurwen. waarna wurging 
aan een staak volgde. 

Luc Goeminne snijdt een voor hem meer dan vertrouwd onderwerp 
aan. namelijk het BESTEK VAN EEN NIEUWE STMKMOLEN IN MERENDREE IN 
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1784. De auteur publiceert eerst het document afkomstig uit een privaat 
(notarieel) archief. waarna een korte bespreking volgt en een lijst van 25 
- voor hem niet echt - onduidelijke molentermen. 

Hugo Notteboom heeft het in een eerste bijdrage over MOEILIJKHEDEN 
OM DE HOOGHEWEGHETIENDE IN MALDEGEM. De grootste tiendeheffer in het 
Ambacht Maldegem was het Sint-Salvatorskapittel uit Harelbeke. Er 
waren dus ook andere. maar het kapittel kon er in de loop der tijden heel 
wat verwerven. Daarnaast bestonden er ook vrijstellingen voor het beta
len van tienden. In het artikel behandelt Hugo het dispuut over een tien
de in lekenhanden in de tweede helft van de 18de eeuw. De schepenbank 
hoort heel wat getuigen en wordt geconfronteerd met tal van onduidelijk
heden. De afloop is evenmin duidelijk. maar de Maldegemnaren slaagden 
er vermoedelijk in toch maar de dertigste schoof te betalen in deze casus. 

Een plezante. anekdotische noot brengt alweer Hugo Notteboom 
met EEN HALVE APOSTEL IN SINT-LAUREINS. Het artikel handelt over de ver
vanging van de beelden van de vier apostels door meer moderne beelden 
in de 18de eeuw. Dit past in een interieurvernieuwing. Er werden afspra
ken gemaakt voor de financiering. maar die werden niet volledig nageko
men. Er was een tekort voor de betaling van de helft van een apostel. 
Werd die ooit betaald? 

Roger Buyck is ook opnieuw van de partij: DE KERKREKENINGEN ALS 

SPIEGEL VAN KERKELIJKE ADMINISTRATIE (LEMBEKE: 17DE EN 18DE EEUW). Naast 
de godsdienstige en sociale beslommeringen van de parochiale geestelijk
heid en haar helpers was er ook de zorg voor het kerkelijk patrimonium 
en de financiële vergoeding van de bedienaars. Dit gebeurde in Lembeke 
door de pastoor. een ontvanger en twee kerkmeesters. die op geregelde 
tijdstippen moesten worden vervangen. 90% van de kerkrekeningen is 
bewaard. zodat dit perfect toelaat na te gaan hoe de noden werden gele
nigd. Roger gaat in een eerste deel in op de structuur van de kerkreke
ningen. met de presentatie aan de twee controlerende instanties (wat al 
eens tot juridische twisten leidde). allerlei ontvangsten en de uitgaven. In 
tweede instantie komt het kerkbestuur aan bod: de pastoors. de (toch 
enigszins kapitaalkrachtige) ontvangers en de kerkmeesters. Roger liet 
ook weer meerdere bijlagen opnemen. die zeker voor genealogen heel 
interessant kunnen zijn. 

Onze gehuldigde. Paul Van de Woestijne. mocht niet met een arti
keI ontbreken in zijn boek. Hij gooit zich al geruime tijd op het moeilijke 
onderwerp van de feodaliteit. Vorig jaar kwam Lembeke aan bod, nu volgt 
Ff'..olJMI. MALDEGEM (lWMLrDE EEUW TOT 1795). Het geheel wordt opgesplitst 
in twee delen, met voor dit jaar DE HEEIU.I.JKIJfWr<:N. De lenen van zes ver
schfllende leenhoven worden bewaard voor een volgend artikel. Hij gaat 
eerst in op de omschrijving van de leenroerigheid, wat, voor mij althans, 
7.eer leerrijk waK/tso Na een kort stukje over Maldegem in voorhistorische 
tijden volgt een lemma over het leen hof van de Burg van Brugge. Hierin 



KRONIEK 

komen de heerlijkheid en het ambacht Maldegem aan bod, naast de heer
lijkheid van de Oudse. De behandelde onderwerpen zijn telkens de groot
te en de ligging (en het foncier voor de heerlijkheid Maldegem met het 
leengoed Rezinge, het Maldegemveld enz.), de heerlijke rechten en plich
ten en tot slot de heren. Deze laatste komen uitvoerig aan bod. De heer
lijke rechten konden zeer uitgebreid zijn. Er zijn de alombekende: het 
innen van boetes, het maalrecht, het aanstellen in allerlei functies en het 
marktgeld, maar ook het recht van de vond (gevonden voorwerpen), de 
loye (belasting op weefsel dat werd gelood), het hondenbrood en talrijke 
andere. Je zou denken in het hedendaagse België met allerlei belastingen 
(en eerlijkheidshalve ook subSidies) te zijn aanbeland. Deze bijdrage 
wordt afgesloten met twee omvangrijke bijlagen, namelijk de tekst over 
een leenverheffing en een verkoopakte. 

Het HEEMKUNDIG REPERTORIUM is aan de twintigste aflevering toe, tijd 
dus voor een beperkte bijsturing en een korte oplijsting. Ze telt dit jaar 
slechts 116 titels. De Meetjeslandse geschiedenisliefhebbers schreven 
vermoedelijk niet minder, maar enkele vervelende zaakjes beletten dat ik 
alles kon opnemen. Volgend jaar dus meer. 

De KRONIEK wordt elk jaar iets uitgebreider, vooral door meer uit
voerige verslagen, daar heel wat activiteiten op geen andere manier een 
neerslag krijgen. Ik denk hierbij aan toespraken bij de voorstelling, maar 
ook de zomerexcursie en de lezingen in samenwerking met andere vere
nigingen waarvan doorgaans geen (of nog geen) afzonderlijke publicatie 
bestaat. Mede daardoor wordt er ook meer aandacht besteed aan de ico
nografie, met dank aan de fotografen Alex Van Vooren en Gothard De 
Coninck (en Hugo zelf denk ik). Het past hierbij ook om een dankwoord 
te richten aan het adres van drukkerij Van Hoestenberghe, waar aan
vankelijk Eric, dan een tijdje Marc en nu Tina borg staat voor een vlotte 
samenwerking en een eindproduct dat mag gezien worden. Ik wijs ook 
graag op het laatste stukje in de Kroniek over de zeer recente promotie 
van ons gewezen bestuurslid Marc De Vleesschauwer tot doctor in de 
Aard- en Levenswetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. Zijn 
proefschrift handelt over polder- en waterstaatsgeschiedenis in een deel 
van Zeeuws-Vlaanderen. 

Ik hoop dat deze 438 pagina's ook u kunnen bekoren. Verwijs er 
ook eens naar in een gesprek met vrienden en kennissen. Elk nieuw lid 
is van harte welkom en krijgt een passend en waardevol welkomstge
schenk. 

Huldiging Paul Van de Woestfjne 

Na de voorstelling bracht voorzitter Hugo Notteboom een warme hulde 
aan zijn collega en vriend in het Historisch Genootschap en in de Verenigi1\.e; 
voor Heemkunde in het Mee1jesland. (Voor de biografie en bibliografie verwij
zen we naar jaarboek 62. ) 
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In zijn laudatio overliep Hugo NoLteboom het historische en heemkundige werk van 
PauL (foto Alex Van Vooren) 

8urgr~mp(~HI r K 'In Ltx~w bra hl (,(' /1 warm' lW/elf aan 
(J()()/ . (fow Alpx Va" Voorrm) 
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Burgemeester Koen Loete belichtte vervolgens het cultureel werk van 
Paul in Eeklo. Zoals steeds sprak de burgemeester uit het hoofd. Hoe hij het 
doet is ons niet duidelijk, maar geen enkele van zijn collega's doet het hem 
na. Het werd een warme toespraak waarin alle aspecten van de culturele 
bedrijvigheid van Paul werden belicht: voorzitter en lid van verschillende cul
turele verenigingen en van de Culturele Raa<;l, organisator van culturele 
manifestaties, enz. Ook de echtgenote van Paul, Marie-Jeanne Bruggeman, 
werd in de hulde betrokken. Als geschenk van de stad kreeg Paul een mooie 
kunstfoto van de Eeklose Markt en werd Marie-Jeanne in de bloemetjes 
gezet. Ook van het Historisch Genootschap kreeg hij een mooi geschenk. 

Daarna dankte Paul iedereen die het hem mogelijk hadden gemaakt en 
nog steeds maken, om opzoekingen te doen in vele archieven. Grote drijfveer 
daarbij is gewoon nieuwsgierigheid over hoe het leven van onze voorouders 
verliep, de problemen waarmee ze te maken hadden en hoe die werden opge
lost, hoe ze zich amuseerden, enz. 

Het stadsbestuur besloot de plechtigheid met een uitgebreide receptie, 
waarbij druk werd gesproken over allerlei historische problemen, maar waar 
ook al een woordje werd gezegd over de aanstaande gemeenteraadsverkiezin
gen ... 

Vele vrienden. kennissen enfamilieleden hadden raan g houd n aanw zig t zijn 
de huldiging van Paul bij te wonen. (foto Alex Van Voor n) 
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Het geschenk van de stad Eeklo: een prachtige kunstfoto van de markt. (foLo ALex 
Van Vooren) 

1.1 ul dattkir> (N,IpreN' uoor rJ wamll' !tulL./c' ell Iu'm I ' b 'url wa. 9 'va Ll 11 . (fc lo At 
VrJ Vi wn) 
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De officiële Joto van de huldig ing van Paul: 
v.l.n.r. : schep en Erik Matthijs , gemeenteraadslid Odette Van Hamme, schepen An 
Van Den Driessche, Peter Laroy, schep en Rita De Coninck, Filip Bastiaen, burge
meester Koen Loete, Oscar Lippens, Paul Van de Woestijne, schepen Danny 
Smessaert, Hugo Notteboom, schepen Freddy Depuydt, FrederiJc De Cocker, Roger 
BuycJc. (foto Alex Van Vooren) 

B . A CTTV1TEITEN 

B ezoek aan Boekhoute 

Voor de zomerexcursie van het genootschap op 26 augustus 2012, 
werd gekozen voor het vissersdorp Boekhoute. Iets minder dan ander
h alve eeuw geleden werd geschreven dat Boekhoute "tot de schoonste en 
bloeiendste dorpen der zoo w eelderige noorderstreek van onze provincie" 
behoorde. Samen met Assenede, Axel, en Hulst vormde Boekhoute de 
vier Ambachten, die in 1242 van graaf Thomas hun costuymen kregen. 

Onder de leiding van onze gids, mijnheer Fredy Serie, een geboren 
en getogen Boekhoutenaar, bezochten we eerst de bezienswaardigheden 
in het dorpscentrum 

- de Heilig Kruiskerk 
In een charter van 964 wordt voor het eerst melding gemaakt van 

een kerk die na de godsdiensttroebeien in de 17de eeuw wederopc:rebouwd 
was. Na een brand die nagenoeg de hele oude kerk van Bo khoute is d 
as legt, wordt in 1866-1868 door toedoen van pastoor Lefèvr n impo-
sante nieuwe kerk gebouwd naar een ontwerp van archite t E. D P rr 
- Montigny. De begraafplaats rond de kerk v rdwijnt n r wordt n 
nieuw kerkhof ingericht op de wijk Meul ken. Op 19 pt mb r 1 4 
wordt de toren gedynamiteerd en in 1950 wordt n ni uw w ttor 
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opgetrokken en wordt het hele gbeouw gerestaureerd. Hét is een sober 
eclectisch gebouw met voornamelijk neoromaanse inslag en domineren
de vierkante geveltoren, opgetrokken uit baksteen en afgedekt met leien 
daken. 
Het overgrote deel van het mobilair dateert uit de 19de eeuw, enkel de 
eiken communiebank en de kerkmeestersbank zijn uit de ISde eeuw. In 
de kerk zijn ook nog enkele mooie heiligenbeelden, glasramen en een 
geschilderde kruisweg uit IS71 te bewonderen. Het hoofd- en de zijalta
ren, toegewijd aan het Heilig Kruis, Onze-Lieve-Vrouwen de Heilige 
Barbara, in witte steen, komen uit het atelier van beeldhouwer 
Uuterwulghe uit Gent. Een bezienswaardigheid is het wandtapijt van elf 
meter hoog en twee meter breed van de Duitse kunstenares Mila Wietz -
Getz. 

Fredy Serie leidde de Appeltjesgroep met brio door het centrum van Boekhoute. (foto 
Alex Van Vooren) 

- De Bou 8 
De BOU S, een authentieke lemmerhengst of garnaalschuit. werd 

in 1973 in het dorpscentrum geplaatst als blijvende herinnering aan h t 
vissersverleden van het dorp. De schuit is veertig ton zwaar, zijn ma t 
tien meter hoog en zijn netten twintig meter lang. Drie luik n g v n to -
gang tot het ruim, de machinekamer en de leefruimte. V< I w r van dit 
alles niet te zien, daar de boot nagenoeg ontmant ld wa n zijn ttri
buten en nu wacht op restauratie. 
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De ontmantelde Bou 8. wachtend op restaurat ie. (foto ALex Van Vooren) 

- Het Kasteel Ler Leyen 

I ( t prachl I ual rkas/P 'L, ml.d,r. n h I gro n IJ n /1 I a.l rr prachlIg ~ park. (folo 
Al ?)( Vart V(J()r(~/I) 
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Het kasteel wordt bij het begin van de 15de eeuw voor het eerst ver
meld als een behuusde stede en is dan in het bezit van Jan Sloeven en 
Kateline Sersander, Gentse patriciërs en grootgrondbezitters. De eerste 
geschreven vermelding van een kasteel dateert van 1511, het gebouw is 
dan in het bezit van meester Roeland Soete, zoon van Jan die in 1490 
"thuus ende neerhof te bouchaute by de kercke" erft. In 1627 is het 
casteelhof verkocht aan Guido Laurijn. Guido de Deckere, heer van het 
Ambacht Boekhoute, wordt er later eigenaar van. Andere eigenaars zijn: 
J.J. Van Kerchove - Valop, Jan Verstraeten in 1774, in 1834 J.M. 
Verstraeten, burgemeester van Boekhoute, professor J. W. De Block in 
1855. De familie verkoopt het in 1931 aan de brouwersfamilie Ingels. Het 
is nu in het bezit van een Nederlandse familie. 
Het water kasteel ligt in een groot park met prachtige bomen en is van het 
dorp afgesloten door een witgekalkte muur. Het is toegankelijk via een 
ijzeren hek aan vierkante pijlers en fraai ijzeren voetgangershek in de 
uiterste noordoosthoek. Wie het wenst, kan het kasteel huren voor aller
lei feesten. 

- Het bezoekerscentrum 

Het bezoekerscentrum annex museum is een blijvende herinnering 
aan het rijke Boekhoutse vissersverleden. Onze gids had gezorgd voor een 
aangename verrassing. Twee dames gaven er een demonstratie in het 

De vingervlugge garnaalpelsters leerden de dam hoe ze h tb t d garnaallj 
pellen. (foto Alex Van Vooren) 
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Het imposante gebouw van de Isabellesluis. (foto Alex Van Vooren) 

De voltallige groep bij de Bou 8. (foto Alex Van Voor n) 
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d to ht n twintigtal d In m r van en heerlijk 
ma Ma elbank in Philippin , waar juist de 
j arlijk gang waren. 
Onz t\J e 'd n, Fred S ri en Jozef Maenhout nfotograaf Alex Van 

ooren. ma ten w hartelijk dank n voor de me r dan de elijke uitleg en 
voor d mooie opnam . Ook danken we het gemeentebestuur van 

nede oor de latte am nw rking. 

Historische Lezingen: vierde reeks 

H GO CYITEBOOM. Tappen uit een oud vaatje 
20 maart in de Smoefelbeekhoeve in Maldegem-Donk 

luls rende n pr< IJ nde de in mer in d 9 z lllg moefc tb kho IJ (foLo 
ALex Van Voor< n) 
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Hugo Notteboom bracht heel wat nieuwe gegevens aan het licht over brouweryen en 
herbergen in (vooral) Maldegem. (foto Alex Van Vooren) 

In allerlei archieven en andere bronnen kon een lijst worden opge
maakt van niet minder dan 38 Maldegemse brouwerijen. De oudste 
dateert van 1465. In de OmmeLoper van de Begijnewatergang in 
Maldegem staat de brouwerij vermeld van Jacob Zeght, oost van "capeL
rij daer an daer de brauwerije up staet". De oudste herberg, in de oor
spronkelijke betekenis van het woord, is het Gasthuis. Andere oude 
Maldegemse herbergen zijn: In de Hertog van Croy, het Vos ken, de Hert, 
de Zwaan, het Stadhuis, het Steen, Het MoTjaanshoofd., enz. Naast deze 
min of meer officiële drankgelegenheden, waren er ook nog vele. cantynen 
waar meestal in het geheim jenever werd geschonken. Via talrijke plak
katen, lokale reglementen en kerkelijke voorschriften probeerde men de 
openingsuren te beperken en het drankverbruik aan banden te leggen, al 
die beperkingen brachten geen zoden aan de dijk, hoe er ook gedreigd 
werd met de hel en de eeuwige verdoemenis. De vecht- en steekpartijen 
zijn niet te tellen, wekelijks speelde er zich wel in een herberg en ijsse
Lijk tooneeL af. Via de vele thairen of traktaties komen soms interessant 
historische weetjes naar boven. In 1688 wordt in Maldegem nog jacht 
gemaakt op een roedel wolven, die echter wist te ontsnappen. W 1 w rd n 
vijf wolvenjongen gevonden en gedood. Al d jag rs "die op d wuLfv n 
ghejaeght hebben" worden naderhand getrakt rd in n dri tal h rb r 
gen, op de kosten van het Amba ht. 
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Iedereen Liet zich de zelf gebrouwen biertjes van Ambibrew smaken. (foLo ALex Van 
Vooren) 

Tussen de lezing door, werden de aanwezigen zelfgebrouwde bieren 
aangeboden door Ambibrew, een vereniging di zi h inzet om de kunst 
van het amba htelijk geb rouw n bier t v rfijn n. 

HN 

PETER LAROY, BendecriminaliteiL in historisch perspecti if. Bind r , vo t
branders en zwarte bendes 
6 m i in de bibllothe k 't Bo k ngo dinKne s lare 

rislen naar I lï' r lsd n n r zi h li len g van
n om r dan lat. r, na h t b talen van 
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Pater Laroy bij zijn interessante uiteenzetting over het internationale banditisme. 
(foto Alex Van Vooren) 

Het talrijk opgekomen en aandachtig luiste~ nd publi I . (foto Al Van 0011 nJ 
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In de 19de-20ste eeuw is er een opstoot van bendes: de bende van 
Bonnot. de bende van Adegem. Van Hoe-Verstuyf. de bende van 
Nauwelaerts. enz. 
Aan de hand van filmpjes. foto's en documenten werden gelijkenissen 
aangetoond in de modus operand i van de verschillende bendes: de naam, 
de leider, de leden, hun werkwijze. het optreden. de buit en tenslotte de 
arrestatie en (meestal) terechtstellingen. Het leger speelde daarbij een 
niet onbelangrijke rol: men liet zich inlijven. kreeg een premie en kledij 
en deserteerde na enkele weken met medeneming van wapens. 
Meestal werd de bende genoemd naar de naam van de leider (Cartouche. 
Nauwelaerts. MercyL naar de plaats waar de bende opereerde 
(Galmaarden. AdegemL naar een bijzonder kenmerk (Bande NoireJ, of 
naar een beroemd voorbeeld (de 19de-eeuwse bende Jan de Lichte uit 
Aalst). 
De leiders waren soms heel aparte kerels die allerlei bijzondere hoeda
nigheden werden toegedicht. maar gewone criminelen waren. De leden 
waren haveloze lui. die niet wisten van welk hout pijlen maken. af en toe 
treft men toch een wat beter gesitueerd lid aan. Bendes hielden zich 
schuil in cafés. holen. bossen en. waar dit kon. in grotten. Bij overvallen 
wordt vooral gezocht naar geld en goud. kledij en voedsel. Meestam 
gebeurde alles in stilte en bij donker, in Nederland is er echter een bende 
die met veel lawaai een dorp komt binnengestormd, de klokreep door
snijdt. het dorp bezet en alle huizen systematisch doorzocht, daarbij 
Frans of Duits sprekend. Bendes maken dikwijls gebruik van een die
ventaaltje (argot. Bargoens, Rotwelsch), slechts verstaanbaar voor de 
ingewijden. Ook codes en tekens worden gebuikt. wie een bepaalde code 
bezat. kreeg vrije doorgang. 
Meestal loopt het met de bendes slecht af: ze worden aangehouden. soms 
na gewelddadige belegeringen. worden gedood en na het proces terecht
gesteld. Liedjeszangers bezongen hun treurige lot. 
En neen. veel Robin Hoods waren er bij de bendes niet te vinden ... 

HN 

PHOF. DR. WIM DE CLEHCQ, Nieuwe inzichten over de middeleeuwse boe
rengemeenschap op zand- en kleigronden tussen Gent en Brugge 
3 juni in zaal Pax in Aalter 

De laatste jaren kent het archeologisch onderzoek in Vlaanderen 
een ware boost. niet minder dan 450 werden er gerealiseerd. Iedereen 
heeft wel eens langwerpige sleuven In het landschap gezien. Met deze 
proefsleuven wordt iets meer dan tien procent van de bodem opengelegd. 
BIJ voldoende vondsten wordt de bodem verder onderzocht. Door deze 
veelvuldl~e onder7.oeken. komen er steeds meer historische gegevens aan 
het licht. over d(~ Romeinse tiJd en over het oudste Vlaanderen. Aldus wer
den tussen 1980 en 2010 niet minder dan 170 huisplattegronden onder-
7.ocht, waarvan 300AJ vorl~e Jaar werden ontdekt. f<:en Véln de oudst ont
dekte hul7..en bevindt zich aan de Katsweg In Maldegem. De meeste 
woningen waren ong<..ovccr 25 metcr lang en hadden vier Ingangen. 
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Geïnteresseerde aanwezigen luisteren aandachtig naar het tweede deel van de 
lezing van prof Dr. Wim De Clercq ((foto Hugo Notteboom) 

Als bij het wegnemen van de teelaarde zwarte vlekken worden 
opgemerkt, is er veel kans dat er een houten hoevegebouw op palen heeft 
gestaan. De meeste gebouwen waren woon-stal-huizen waar mens en 
dier samenleefden. Bij elke hoeve waren er één of meerdere waterputten, 
opslagplaatsen en een omwalling. Veel stallingen waren zogenaamde pot
stallen, waar de dieren in een put stonden die langzamerhand gevuld 
werd met stro en mest, een ideale samenstelling om akkerland te 
bemesten. In die waterputten en de omwalling treft men niet alleen 
gebruiksvoorwerpen aan, maar ook stuifmeel dat een reconstructie van 
het landschap mogelijk maakt. Het hout voor de woningen werd uit de 
omringende bossen gehaald. Toen al deed men actief aan bosbouw, want 
houtbeheerders hakten met een bijl een stuk van de schors, waardoor 
men wist welke bomen er konden geveld worden. 
Rond veel woningen treft men kuilen of putten aan waarvan de betekenis 
onzeker is, maar die waarschijnlijk te maken hebben met vollersactivitei
ten. 

Naarmate de bosmassieven verminderen, krijg n ook d bo rd rij 
en een ander uitzicht. Ook raken de grond n vrij vlu uit put, waardoor 
er uitgebreide heidecomplexen ontstaan, n dit tot di P in d 20 t uw. 
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a de lezing werd een bezo kg bracht aan de Indrukwekkende opzoekingen naast 
de kerk van Aaller. (foto /-fuga Natteboom) 

{' dlplwrd Iml r.wr-rdpn wlna ('11 regen ' 11 l ta./I u (n m flaar cl projc r I 
luL'tIf!Wn nff df' CJpqm. (f1O ' /I . (fit./) [fufJO N 11 ~J m) 
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Spreker had het ook nog over de kleivijvers in het Drongengoed en 
Papinglo, over de stedelingen die interesse begonnen te vertonen voor de 
boerderijen en voor ontginningen in het algemeen, en over nog vele zaken 
meer. 
Zoals we het van professor De Clercq gewend zijn, was ook dit tweede 
deel bijzonder interessant. Als toemaatje konden de aanwezigen nog een 
bezoek brengen aan de opgravingen vlak naast de zaal Pax. 

HANs SAKKERS, Bunkers in het Meetjesland. De Hollandstellung 
7 oktober in het Broederhuis in Maldegem 

HN 

Voor d e voordracht van Hans Sakkers was het verzamelen geblazen in het 
Maldegemse Broed erhuis. (foto Alex Van Vooren) 

Een beetje later dan gepland, begon Hans Sakkers aan een boei
ende tocht langs de bunkers van het Meetjesland. Uit zijn uiteenzetting 
onthielden we dat de bijzonder dure forten van de Belg Brialmont in 
Antwerpen, Luik, Namen en zelfs in Boekarest in de moderne oorlogs
voering passé waren en geen rol meer speelden bij de verdediging van een 
land. Het gebruik van zware artillerie, met granaten van 40 centimeter, 
waarmee grote gebieden en vooral steden onder vuur kwam n te ligg n . 
zorgden voor een totaal andere oorlogsvoering. De opkomst van d vIi -
tuigen maakten de forten extra kwetsbaar. 
Dat legeroversten al de hele geschiedenis bijzonder inv nti f zijn bij h t 
uitdenken van nieuwe middelen, wordt ook nu w r aan toond m t d 
invoering van kleinere verdedigingsobj cten: d bunk r. 
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Hans Sakker wist alle aanwezig n te verrassen met vele wetenswaardigheden 
over de bouw. inplanting en uitrusting van de veLe bunkers in onze regio. (foto Alex 

an Vooren) 
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J AN L UYSSAERT, Vervolging van Herdopers in het Meetjesland 
9 december in de Nederlands Hervormde Kerk in Sint-Kruis (Aardenburg) 

De Peperbusse van Sint-Kruis: ideale plaats voor n l zing ou r de w d rdop r . 
(foto Gothard De ConineIc) 
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d mb r 2012 hi ld dhr. Jan Luy aert. o.a. e re
mkundi krin H t Land van v Ie, er burger van 
n bibliothe ari van h t Erfgo dcentrum Het La nd 

v I . e n \ oordr ht t n ov r taan van en gebo id publi k van 
onc:1 \'e rOp r on n. zow I M tje land r a ls Zeeuws-Vla mingen . 

Tijd n de inle idin w rd g r ~ re rd aan de historische locatie van 
d \'oordra ht: d 14de- 15de-eeuw e ed erlands-hervormde kerk in Sint
Krui bij Aardenbur . D kle ine. charmante. goed onderhouden kerk ligt 
vlakbij het buurt chap D Biezen, waar zich begin 17d e eeuw vele her
dop r (ook wederdoper . doop gezinden en mennonieten genaamd) uit 
o.a. d om evin \ an Sleidinge, Lovendegem Waar choot en Zomergen 
\'e ti den. 

Jan Luys apr! op karn. "I In hel ' I ~mml9 k >rlg ": '11 droom glng lil ver LLI-
Ung ... (foto G lhard 0" Conln.ck} 



KRONIEK 

Zoals we het van Jan Luyssaert gewoon zijn, werd het een zeer interes
sante historische lezing, rijk gedocumenteerd en aangenaam verteld. Het 
lijkt ons vandaag de dag onwaarschijnlijk dat zoveel gewone, eenvoudige , 
brave vrouwen en mannen omwille van hun doperdom zo vervolgd wer
den en zelfs werden terechtgesteld. Alleen al in Merendree werden 17 
dopers geëxecuteerd. De herdopers waren voordurend op de vlucht, wer
den opgejaagd en moesten zich overal verstoppen om geloof te kunnen 
belijden. 

Het kerkje liep nagenoeg vol met heel wat leden van Appeltjes. maar ook met zeer 
geïnteresseerde noorderburen. (foto Gothard De Coninc1c) 

We gaan niet verder in op de inhoud van de lezing - met leze daar
voor de bijdrage van Jan in dit jaarboek - maar toch willen we, samen 
met Jan, onze noorderburen inderdaad danken omdat ze in die woeli6 e 
beroerde tijd. zoveel herdopers hebben opgevangen en hen aldus het 
leven hebben gered. 

HN/AW 
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2. BOEKENNIEUWS 

Jan CAMERLINCKX. In 1959 overleed burgemeester Raymond Van den 
broecke. Qf het verhaal van een Aalterse familie van het einde van de 
negentiende eeuw tot aan de vooravond van de 'golden sixties '. Aalter. 
2012. 234 p. 

Het gebeurt niet zo vaak dat een volledig boek gewijd wordt aan het 
leven en werk van een burgemeester. Raymond Van den broecke (1895-
1959). burgemeester van Aalter in de jaren vijftig van de vorige eeuw. viel 
deze eer wel te beurt. Auteur Jan Camerlinckx verdiepte zich een tijdlang 
in de'Le volgens hem markante figuur uit het recente Aalterse verleden en 
bundelde de resultaten van zijn opzoekingen in een mooi uitgegeven en 
rijk geïllustreerd boek. 

Doelstelling van de auteur is om zich niet enkel te beperken tot het 
verhaal van burgemeester Van den broecke en zijn familie. maar om dit 
verhaal te koppelen aan de geschiedenis van Aalter in de eerste helft van 
de twintigste eeuw. om de overgang te schetsen van de soms moeilijke 
levensomstandigheden in een plattelandsgemeente aan het eind van de 
negentiende eeuw naar de betere tijden in de Silver fifties. Dit opzet is 
lovenswaardig. want een verhaal wint zo natuurlijk aan de nodige ver
klarende diepgang. In het verleden gebeurde het jammer genoeg wel 
vaker dat heemkundigen zich blind staarden op het lokale niveau en geen 
of te weinig oog hadden voor de ruimere historische context. 

Het verhaal werd in hoofdzaak chronologisch opgebouwd en opge
splitst in een tiental hoofdstukken. In de eerste twee hoofdstukken wordt 
kort de familiegeschiedenis uit de doeken gedaan en komen de kinderja
ren van Van den broecke aan bod. Hoofdstuk 3 is volledig gewijd aan de 
Eerste Wereldoorlog en de vier jaar durende Duitse bezetting. Iielaas ver
nemen we hier niets over het wedervaren van - de toen twintiger - Van 
den broecke (soldaat? student? verplicht tewerkgesteld? ... ). De interesse 
van Van den broecke voor de Vlaamse zaak en zijn actieve rol in het 
Aalterse vereni~ngsleven (Davidsfonds. Consience-vrienden. Christen 
Middenstandsverbond .... ). zijn huwelijk in 1926 met Maria Van 
CaeneW1em en de Invloed van de (Vlaams-katholieke) familie Van 
CaeneW1em op de verdere levensloop van Van den broecke. zijn eerste 
stappen in de lokale polftJek via de Katltoliek Vlaamsche Slandenl!Jst en 
zijn verki(~l:ing tot schepen van financiën In 1932 komen aan bod in de 
daaropvolgende hoofdstukken. liet achtste hoofdstuk focust op de rol 
van Van (kn broeeke in de kredietmaatschappij Eigen Woon (opgericht in 
1925). Via het verst rekken van goedkope leningen voor de aankoop of de 
bouw van (~(~n soetale woning probeerde deze vereniging een oplossing te 
biéCkn voor de woningnood In Nllter na de Eerstc Wereldoorlog. Veruit 
hel in((~f(~ssantst en het b(~st gedo('umentc('rcl zijn de twee laatste hoofd
slukk(~n ov<~r de Tweede Wereldoorlog en dc .laren van Van den brocC'ke 
aJ1S hur~erne(~ster van d(~ ~erneent<~ Ntlter (1952-195Hl. 7.oals zoveel umb-
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tenaren die na de Duitse inval beslist hadden om hun functie verder uit 
te oefenen, kwam ook Raymond Van den broecke na de bevrijding hier
door in problemen. Pas vijf jaar later werd hij in eer hersteld en kon hij 
terugkeren naar de lokale politiek. Met succes overigens: in 1950 werd 
hij voorzitter van de plaatselijke CVP-afdeling en nauwelijks twee jaar 
later -na de gemeenteraadsverkiezingen van 1952- mocht hij de burge
meesterssjerp omgorden. Van den broecke en zijn bestuursploeg zouden 
de komende zes jaar vooral zwaar inzetten op openbare werken (verbete
ring wegennet, uitbreiding elektriciteitsnet en straatverlichting, nieuwe 
schoolgebouwen, e.d.) en op een verbetering van de mobiliteit in de 
gemeente (betere trein- en busverbindingen). Dankzij zijn populariteit bij 
de Aalterse bevolking en het gebrek aan valabele tegenkandidaten raak
te hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 probleemloos herver
kozen. Een volledige tweede ambtstermijn was Van den broecke echter 
niet gegund: hij overleed al in mei 1959, nauwelijks zeven maanden na 
zijn herverkiezing. 

In zijn opzet om het levensverhaal van Van den broecke te situeren 
in zijn bredere context is auteur Jan Camerlinckx ongetwijfeld geslaagd. 
Meer nog, in een aantal hoofdstukken gaat zelfs zo goed als alle aandacht 
naar de bredere historische achtergrond en verdwijnt de familie Van den 
broecke grotendeels naar de achtergrond. Gelukkig krijgen we ook een 
aantal nieuwe inzichten gepresenteerd over de recente Aalterse geschie
denis, onder meer dankzij het materiaal uit het privé-archief van de fami
lie Van den broecke waar de auteur een beroep op kon doen. Hier en daar 
laat de auteur zich echter meeslepen door zijn enthousiasme en kan hij 
zijn bewondering voor Van den broecke maar moeilijk onder stoelen of 
banken steken. De vraag blijft overigens in hoeverre de figuur van Van 
den broecke en zijn familie de meest aangewezen keuze zijn om het ver
haal rond op te bouwen van de overgang van een plattelandsgemeente 
naar de moderne tyd. Zonder afbreuk te willen doen aan de verdiensten 
van Raymond Van den broecke is zijn levensloop, vooral dan gezien het 
tijdsvak waarin hij leefde, ongetwijfeld geen unicum in Vlaanderen. Hij 
was afkomstig van een katholieke middenstandsfamilie uit een platte
landsgemeente en vanuit zijn engagement in het lokale, Vlaamse vereni
gingsleven ook in de lokale politiek actief geworden, dit alles in een peri
ode met maar liefst twee wereldoorlogen, een politiek en sociaal-econo
misch woelig interbellum en uiteindelijk vanaf de jaren vijftig de geleide
lijke intrede in de moderne consumptiemaatschappij. In heel wat andere 
Vlaamse gemeenten stonden burgemeesters en schepenen met een ver
gelijkbaar parcours voor dezelfde keuzes en uitdagingen in deze periode 
en werden vanuit een zelfde ideologische achtergrond en maatschappe
lijk engagement vergelijkbare politieke beslissingen genomen. 

Samenvattend kunnen we stellen dat dit werk inderdaad meer 
geworden is dan enkel een biografie van een burgemeester of een traditi
onele familiekroniek: via de figuur van Raymond Van den broecke wordt 
het verhaal verteld van een plattelandsdorp in volle transitie. gekaderd in 
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KRONIEK 

De strekking van zijn blad is rechtlijnig katholiek. Gustave Parrtn 
brengt uitvoerig verslag uit over de stichting van de Katholieke 
Burgersgilde (1891), over de stichting en werking van verenigingen die 
daaruit ontstaan, over hun feesten in de Broederschool en over al de rea
lisaties van de katholieke zuil. Hij richt zich hoofdzakelijk tot de burgerij, 
de boeren en de plattelandsbevolking, wiens leven hij verheerlijkt in 
tegenstelling tot dat van de stedelingen. Hij wantrouwt de donkerblauwe 
liberalen en verguist de rode socialisten. In zijn kroniekjes ontmoeten we 
ook dikwijls de Vlaamsdenkende Victor De Lille , de uitgever van 't 
Getrouwe Maldegem, die het bedenkelijk voorrecht geniet bijna elke week 
beknibbeld te worden. 

v.l.n.r.: Hugo Notteboom, Jozef Dobbelaere, WaLter Notteboom, Nele van Uytsel 
(Comeet), Chrisäne Blondeel (communicaäeverantwoordelijke gemeente Maldegem). 
schepen Frank Sierens. H endrik van d e Rostyne. . 

Ook voor de lezers van buiten Maldegem verschijnt er behoorlijk 
wat nieuws in dit weekblad. Een eerste vlugge blik doet alvast vermoed n 
dat de berichtgeving eerder beperkt is en zich concentreert op ong vallen. 
diefstallen, moorden en andere faits divers. Maar ook dat all kan int -
ressante uitgangspunten bieden. Een grondige analys van al dit m t ri
aal zal zonder meer een interessante aanvulling zijn op h t b ld dat wij 
al hebben voor heel wat gemeenten in d jar n voor dEr t 
Wereldoorlog. Met gepaste dank aan d initlati fn m r , wij kunn n 
de slag ... Het materiaal is te raadpleg n via d tt www.mald g m .b . 
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Het eerste nummer van Gazet van Maldegem verscheen op 19 
augustus 1906. met als eigenaardigheid: de middelste bladzijden waren 
blanco. wegens ~tirage inteTTompue par suite d'un incident à la presse". 
Het volgend nummer op 26 augustus 1906, eveneens met opdruk "Eerste 
jaargang nr. r. kan dus als het echte eerste nr. beschouwd worden. 
Uitgever is EvaIist Standaert (°1882). Statiestraat 44 in Maldegem. In de 
jaren dertig is zijn broer Paul Standaert (°1900) de uitgever. Na de oorlog 
zet Jozef Standaert. zoon van Paul. de drukkerij verder in de Nieuwstraat. 
De collectie is niet volledig beschikbaar. Naast vier nummers uit 1908 en 
een nummer uit 1931, kan de lezer kennis maken met de jaargangen 
1932. 1933 en 1934 (tot 9 dec.). 
De lectuur van de jaargangen 1932 tot 1934 is zeer boeiend. De jaren 
dertig waren wat de Maldegemse gemeentepolitiek betreft, bijzonder 
tumultueus. 
De overwinning van de Kristen Vlaamse Volkspartij van de familie De Lille 
op 9 oktober 1932 veroorzaakte immers een politieke aardverschuiving. 
Het blad sympathiseert met de verslagen Katholieke Partij en breng zeer 
kritisch verslag uit over al wat de Kristen Volkspartij vanaf 1932 in het 
sterk ver.luilde Maldegem tracht te realiseren. 
Op de site www.erfgoedbankmeetjesland.be staat een beperkt aanbod uit 
de jaren 1930 van de Gazet van Maldegem. 
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APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek. sedert 1949 uitgegeven door het Historisch Genootschap van 
het Meetjesland. 

REDACTIERAAD / RECENSIEDIENST 

Redactiesecretaris: Filip BASTIAEN 
Oostmolenstraat 216 - 9880 Aalter 
e-mail: ftlip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org 

Leden: Hugo Notteboom. Peter Laroy en Roger Buyck 

Alle artikels dienen uiterlijk 31 oktober in het bezit te zijn van de redac
tiesecretaris. bij wie ook de auteursrichtlijnen zijn te bekomen en die ook 
op de website beschikbaar zijn. 

Boeken ter bespreking aangeboden. worden op hetzelfde adres verwacht 
en worden nadien in de bibliotheek van het Genootschap ondergebracht. 

RCILDIENST 

Bestellingen. ook van vorige jaarboeken. gebeuren uitsluitend via 
Hugo Notteboom. Prins Boudewijnlaan 98 - 9991 Adegem 
Tel.: 050 71 29 12 - e-mail: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org 

Appeltjes in voorraad (toestand op 1 januari 2012) 

NR. JAAR AANTAL EX. PRI.JS 
13 1962 4 10 € 
19 1968 2 10 € 
21 1970 12 5€ 
25 1974 16 5€ 
29 1978 15 5€ 
31 1980 20 5€ 
32 1981 I I 5€ 
35 1984 1 10 € 
36 1985 18 5€ 
38 1987 5 10 € 
44 1993 29 5€ 
45 1994 27 5€ 
46 1995 31 5€ 
47 1996 43 5€ 
48 1997 71 5€ 
49 1998 1 1 5€ 
51 2000 42 18 € 
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52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

2001 
2002 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

52 
11 
21 
23 
32 
38 
32 
26 
32 
32 

18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 

Oude indices (eerste 25 jaargangen) 18 ex. 
Indices van de eerste 50 jaargangen 35 ex. 
Brochures van vroegere uitstappen (uit te kiezen) 
Overdrukken (uit te kiezen) 

LIDMAATSCHAP 

2€ 
2€ 
3€ 
1 € 

Het lidmaatschap kost € 18,00 (+ eventueel € 5,00 voor het verzenden 
van het jaarboek; + € 8,50 voor het buitenland). Oudere jaarboeken zijn 
te bekomen aan de prijzen vermeld in bovenstaand overzicht: 5 euro 
indien nog meerdere exemplaren beschikbaar, 10 euro indien slechts 
enkele exemplaren nog aanwezig (afhalen in het Stadsarchief Eeklo, 
Industrielaan 2 of + € 5,00/8,50 portkosten). 

Werkwijze: 
- bestellen op hogervermeld ruiladres; 
- of door storting op bankrekening BE54 9799 5443 1097 (BIC ARSP-
BE22) van het Historisch Genootschap van het Meetjesland, Prins 
Boudewijnlaan 9B in 9991 Adegem (Maldegem) met vermelding "nieuw 
lid" of de gewenste jaarboeken. 

BIJ ADRESVERANDERING 

Gelieve dit tijdig door te geven aan de penningmeester. U bent dan zeker 
nog het jaarboek te ontvangen en het bespaart ons heel wat kosten. 
Gezien de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen 
we moeilijk uw nieuw adres achterhalen. 

De auteurs en de uitgever hebben geprobeerd om alle rechtheb
benden van illustraties en afbeeldingen op te sporen. Personen die 
zich alsnog in hun rechten voelen geschaad, kunnen contact opne
men met de redactiesecretaris, Oostmolenstraat 216 in 9880 Aalter 
of elektronisch via filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org. 
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