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Dit eerste nummer van de 1ode jaargang brengt
een uitvoerige bijdrage van Freddy Beun. De
toegankelïkheid van de haven van Nieuwpoort,
aan de vlakke Vlaamse kust, heeft heel de
geschiedenis parten gespeeld.
Sjnds de periode dat Nieuwpoort een',versterkte
haven" werd vanaÍ 1400, was de toegankelijkheid
cruciaal. Door de aangroei met de zandige duinen
schoof de havenmond meer zeewaarts.
HetÍeit dai Nieuwpoort op een internationale grens
lag, maakte de zorg voor die toegang niet
eenvoudiger.
De waterhuishouding werd grondig aangepakt. Er
waren grote ingrijpende plannen. Maar, zelfs in de
politiek te Brussel, was er lobbywerk door politieke
tenoren voor Nieuwpoort en Oostende en
(Zee)Brugge.
De ramp van 1914-1918 zette de teller echter weer
op nul.
Uit ons archief (S.A.N.) laat een proces-verbaal
van 1564 het licht schijnen op een geruchtmaken-
de ontsnapping uit de gevangenis te Nieuwpoort
van een gezocht individu ; Hansken Nuens.
OveÍ het bezoek in 1781 door keizer Jozef ll lezen
we uit eerste hand.
Verder uit ons archieÍ leren we dat de duinenpolder
(Lenspolder) ooit een schenking was uit 1280 van
de Vlaamse graaf.
En in 1448 was het toegestaan voor Nieuwpoortse
burgers, overal in Vlaanderèn, een wapen te dra-
gen !

AIs wij soms verwijzen naar NAK, is dat de Nieuw-
poortse archieÍkrant, waarvan àlle edities zijn op-
genomen op de website www.nieuwpoo(.be/cul-
tuur/geschiedenis/archiefarchiefkrant.

Geschiedenis

De haven van Nieuwpoort, een dui-
zendjarige strijd om de toegankelijk-

heid te bewaren!

Het is een gekend fenomeen : al sinds de lJzertijd
(ongeveer 800 BC) verandert ons kustlandschap
voortdurend : eerst uitsluitend onder invloed van
de getijden. Wat een typisch verschijnsel is voor
zandige kusien. Het is immers zo dat bij vloed de
azettingen op onze kustgroterzijn dandeafuoer
van deze sedimenten bí eb. ln (zeer) moderne
termen noemt men dit verschijnsel "tidal pum-
pirg" ! Ën dit alles met als gevolg : een langzame
verzanding voor onze Vlaamse kust, wat in een
latere fase zal leiden tot duinvorming. Later zal
de mens deze natuurlijke werking nog versterken
door het bouwen van dijken en andere ingrepen,
ondanks het Íeit dat men meende door deze in-
grepen de natuurlijke werking van dit verschijnsel
te kunnen beperken en te leiden. Zo ook voor
Nieuwpoort. Voor de dijken er werden aangelegd
(denk maar aan de latere Graaf Jansdijk en de
droogleggingswerken door de monniken van Ter
Duinen) was de streek rond Nieuwpoort een ver-
zameling van schorren, geulen, slikken en der-
gelUke. Nlidden in dit gebied ontstond dan onze
stad "door zon en wind uít zand en zee geboren"
zoals Jules Filliaert het zo poëtisch uitdrukt in zijn
"Nieuwpoortse Geschriften". Het bestaan van de
bevolking van deze nieuwe stad is dan ook , door
alle latere eeuwen heen, afhankelÍk van de zee
en dus van de toegankelijkheid van zijn haven!

G. Demerre



Periode 1í63 tot aan de Franse Revolutie

Het is evident dat in de periode na het verkrijgen
van de stadsrechten er weinig of geen geschriften
te vinden zijn die de staat van de haven beschrijft.
We stellen alleen vast dat de nieuwe stad steeds
belangrijker wordt en meer invloed krijgt. AI vanaf
1387 worden de eerste versterkingen aangelegd
en groeit Nieuwpoort verder tot de uituoerhaven
voor leper. ln de 15e eeuw was Nieuwpoort op
zijn hoogtepunt en zou de belangrijkste haven wor-
den van de drie "zeesfeden"van Vlaanderen: voor
Duinkerke en Oostende. Dit alles laat ons beslui-
ten dat er dus geen problemen kunnen geweest
zijn rond de toegankelijkheid van de haven. Deste
meer dat men te doen had met relatief kleine sche-
pen, met zeer beperkte diepgang. ln tegendeel,
toen koning Filips ll van Spanje in 1588 zijn Arma-
da uitrusite om Enqeland aan te vallen,vermeldt
men dat hij "14000 manschappen ínscheepte te

Nieuwpoott, met zulk gemak dat men noch boot-
jes, noch sloepen nodíg had, omdat de schepen
gemakkelijk tot aan de kust konden komen" I Doot
deze tekst te ontleden menen wij echter dat hier
reeds een aanvang van de vezanding te merken
viel : het is niet normaal dat men zomaar tot aan de
schepen kon waden die voor de kust lagen. Datwe
ons niet vergissen bliikt reeds spoedig daarna in

nieuwe tekstbronnen die van onverdachte origine
zijn, met name de teksten rond de slag bï Nieuw-
poort op 2 juli 1600 tussen de Hollanders van
prins l\,4aurits van Nassau en de Spanjaarden on-
der leiding van l\,'lendoza . Verscheidene auteurs
(o.a. Sir Francis Vere die zelf meevocht met de
Hollanders) geven inderdaad aan op welke manier
de Hollandse troepen de Spanjaarden tegemoet
gingen. Het grooiste gedeelte van de Hollandse
troepen bevond zich inderdaad aan de westzijde
van de monding van de lJzer. Toen, door de troe-
penbewegingen, bleek dat de slag zich aan de
oostzijde van de monding zou afspelen, dienden
deze troepen dringend naar de ovezijde van de
lJzer te gaan of gebracht te worden. Aldus blijkt

- volgens sir Francis Vere - dat zijn voorhoede
gekleed en wel door de haven diende te waden
waar het water nog 1 % m diep was. Hij beval hen
hun klederen aan te houden omdal "zii niet on-
gerust dienden te zijn dat ze nat zouden worden
want zI zouden ín toekomst ofwel geen klederen
meer nodig hebben ofwel zouden zíi de volgende
nacht betere en drogere klederen hebben !" Dil al-
les vond plaats dicht bij de eigenlijke monding van
de lJzer. Verderop naar de stad toe, ter hoogte van
de Vierboete, had Prins Maurits opdracht gegeven
om een scheepsbrug aan te leggen om kanonnen
en zwaar materiaal de lJzer over te brengen. Ook 
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de ruiterij moest zwemmend en wadend door 2
m waier. Opvallend is dat dit alles gebeurde in
funclie van de waierstand ! Om 5u was het hoog-
water. Dan werd er begonnen met de bouw van
de scheepsbrug . om 8u moest de ruiterij de
overtocht doen : al zwemmend en wadend . Om

9u zond Vere zijn mannen door het water ! Om
11.48 u was het laagwater, het daarop volgende
hoogwater rond 18 u.

PIan van de opstelling voor de slag metscheeps-
brug en waadPlaats.

(uit:Vanden Tocht in Vlaenderen - ir B. Cox)

Een grondplan van Nieuwpoort en omgeving, op-
gemaaktin 1734, is een nieuw aansluitingspunt in

de informatie over de toestand van de haven. Hier-
uit blijkt dat de toegang iot de haven aÍgeboord is
doot "hoofden of duykers" welke een soort lage
houten constructies waren die aan het havenhooÍd
opgesteld stonden. De westelijke constructie was
iets langer dan de oosteluke, maar beiden liepen
slechts tot aan het havenhooíd. Voorbij deze con-
structies vertoonde het kanaal een uitgesproken
bocht naar het oosten. Een h,veede interessante
kaart werd opgemaakt in 1783.
( Volgens vezameling A.R. - uituergroot detail in-
zake de diepte van de watergeul aan de toegang
1ot de haven )
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Deze kaart geeft immers aan dat de haven in 1757
aan het havenhooÍd bï laag tij slechts 3 voet diep
is ! Met als gevolg dat schepen de haven slechts
binnen kunnen varen bij hoog tij. Erger nog: dezelf-
de kaart vermeldt dat op heden (in 1783 dus) er bij
laag tij zelfs helemaal geen water meer is op deze
plaatsl Ter veronlschuldiging van onze voorouders
kunnen we wel enkele feiien aanreiken : tussen
grosso modo 1620 en 1715 hebben we een perio-
de van praktisch permanente oorlog gekend in onze
streken. Veel interesse is in deze periode zeker niet
uitgegaan naar het onderhoud van de haven. Ook
onibraken nog de technische middelen om de des-
iructieve werking van het zand tegen te gaan. Een
kentering doet zich evenwel voor vanaf 1715 met
het Barrière Traktaat waarbij onze gewesten on-
der Oostenrijks gezag vallen. Deze periode gaat
gepaard met minder oorlogen en anderzijds ook
meer interesse vanwege de overheid voor de pro-
blemen van de haven. Ook de technische mogelijk-
heden worden groter om toch iets te verhelpen aan
deze neerwaartse spiraal. ln een "Mémoire des
Négocíans et Armateurs de la Péche Nationale de
la Ville et Port de N/euporÍ "gericht aan de Staten
van Vlaanderen op 19 juni 1787, wordt de toestand
van de haven bij de overgang naar de Oostenrijkse
Nederlanden, als volgt beschÍeven : " Nie upoft trou-
va son port aubnt que comblé par la décadence et

l'écroulement des jettées et autres ouvrages, que
les malheurs publics pendant la guerre n'avoient
pas permis d'entretenfi ... " In diezelfde memorie
van '1787 wordt verwezen naar de opÍjchting van
de "Grande Compagnie de Péche à Níeuport" in
1727. Dit zou de aanleiding worden om verbete-
ringswerken uit te voerèn aan de haven : de Sta-
ten van Vlaanderen deden werken uifuoeren aan
de haven, de regering liet de kaaien herstellen,
nieuwe privileges werden toegestaan, voordelen
en vrijstellingen. . . ln dezelfde geest wordt door de
Oostenrijkse keizet een "Règtement général pour
ies porÍs de Nieupoft et d'Ostende" uitgevaar-
digd op 31 maatl1770, met als gevolg dat ook de
plaatselijke reders hun inspanningen (investerin-
gen in de visvaart) verhoogden. ln 1770 werden
aldus beide constructies aan het havenhooÍd ver-
der uitgebreid. Een verdere vermelding van de
hernieuwde interesse in de haven is de melding
dat men in maatl1777 begonnen is met het ma-
ken van een nieuwe dijk lopende van "d'oude en
gebroken Westsluys tot aan het foft den Vierboet
tot groot gerief der in en uytkommende schee-
pen en chaloupen deser haeven De ironie van
het lot was dat er tussen de Staten van Vlaande-
ren en de stad een discussie ontstond wie de kos-
ten van de werken zou betalen én daar bovenop
bleek spoedig dat de aanleg van de dijk aldaar,
de vezanding van de haven nog verhevigde ! Het
meest hoopgevende was evenwel het bezoek - in
hoogsteigen persoon - van keizer Jozef ll aan de
stad en zijn haven. Ditvond plaats op 11 juni 178'1 .

Johannes Rybens geeft in zin " Beschrijving der
stad en haven van Nieupot'l' een mooie beschrij-
ving van dit bezoek aan de haven. Op te merken
valt dat hij dit bezoek dateeÍt op 22 mei en niet op
11 juni 1781 zoals opgesteld in de memorie !

" (de keizer) ... ís vertrocken naer de vesten der
stad, altijd gevolgt door d'heere Basilius Van den
Abeele en heí magístraet, gekommen síjnde aen
heÍ Br.ussche sas /s gestapt in den boot ten desen
sijnde klaer gemael<t met kussens om op te sitten
heeft het kussen dat voot hem lag weg geworpen
en op de banc bloot gaen sitten, is alsoo geroeíjt
in den boot door víer schíppers vertrocken naer
buyten tot tegen de zee. Daer was bij den keíjser
in den boot denselven heer Abeele , den Engini-
eur der stad, met de kaefte der haevent, die hem
alles aen toonde. Het magislraet was in een
anderen boot díe hem opvolghde. ..."
En om dit alles nog mooier te maken kwamen
ook de nieuwe Gouverneur-Generaal , Marie-
Christine van Oostenrijk, zuster van de keizer, en
haar echtgenoot Albert van Saksen-Tesschen. Dit
zou volgens Rybens gebeurd zUn op 2 septem-
ber 1781, volgens de memorie op 27 auguslus I
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De kwestieuze "Mérroire" wordt ondeftekend door
"les Négocians et Armateurs de Nieuport, à la Pé-
che Natíonale des Pays Bas", veÍegenwoordigt
door Deken J.F. Rouzée, A. Vroome en B.F. Van
den Abeele, hun vertegenwoordigers. Rybens no-
teert verder dat "nen over niets anders sprak dan
dat er veel veranderingen te verwachten waren".
ln de praktijk was er evenwel niet veel van vast te
stellen. lmmers oorlogen van de keizer met Duits-
land. de reorganisatie van de bestuursorganen in

Vlaanderen, de afschaffing van de kloosters, enz.
brachten evenwel een sfeer van revolutie in het
land! En zo stevenden we af op de Franse Revo-
lutie! Via de geschriÍten van de Franse generaal
Vandamme en de verslagen van Rybens kunnen
we afleiden dat de haven steeds enkel kon in- oÍ
uitgevaren worden bU hoog water. Dit zou ook de
aanleiding zijn voor de vele Franse emigranten die
in Nieuwpoort verbleven bij de aanval van Fransen
!n 1794, dienden te wachten tot hoogwater om de
stad per boot te verlaien, evenwel te laat om de
revolutionairen te ontvluchten met als gevolg : de
dood voor alle opvarenden | [,4et de nieuwe over-
heden diende men niet veel goeds te verwachten:
de talrijke oorlogen van Napoleon vereisten regel-
matige opeisingen van scheepslui en maakten
onze industrie alleen maar meer kapot I Veel (ou-
dere) vissers raakten zonder werk en de weinige
die nog konden uitvaren zagen hun mogelijkhe-
den nog beperkt door talrÍke onderrichtingen van
de Franse kustcommandant. Een van de weinige
gekende statistieken toont aan dat in '1802 Nieuw-
poort nog 13 kleine sloepen telde en 21 schepen.
De daaropvolgende Hollandse periode verioonde
evenmin veel interesse in de veÍbetering van de
haven. Wel werd het systeem van premies inge-
voerd waardoor een zekere heropleving van de
visserij aan de kust kon waargenomen worden, dit
vooral door de vaart op kabeljauw.

Dë í9 eeuw

Na de onafhankelijkheid van België moest men in
de praktijk wachten tot aan het midden van de 'l9e

eeuw vooraleer effectief woÍdt gewerkt aan de ver-
betering van de toegang der haven. lmmers sinds
enkele jaren was men zich bewust dat de proble-
matiek van de Vlaamse havens eigenlijk geen lo-
kaal probleem was, maar een probleem dat zich in

feite voordeed in vele landen, alhoewel de oplos-
sing dikwijls individueel (haven peÍ haven of per
kust) diende uitgewerkt.
Reeds op het einde van de XVIlle eeuw en het be-
qin van de XlXe eeuw - onder Napoleon - had
de Franse ingenieur-hydrograaf Beautemps-
Beaupré een zeekaart opgemaakt voor de regio

tussen Gravelines en Oostende. Later volgden Ne-

derlandse kaarten. en tenslotte rond 1879 en 1880
Belgische kaarten opgemaakt door ultenant - ter -
zee Petit. Koning Leopold ll wa§ dan ook een studle
genegen waaru t zou blijken welke de beste oplos-
sing zou zjn voor de havens van onze kust. Aldus
schreef hij in 1881 een wedstrjd uit. met een priis

van 25.000 franken, met als onderwerp : " Des moy-
ens d'améliorer les potls établis sur des cótes bas-
ses ef sab/on,reuses camme celle de la Belgique".
Deze wedstrjd was eveneens geïnspireerd door het
felt dat enerzijds de toegang tot de kusthavens djen-
de te verbeteren, rekenlng houdend met de toene-
mende tonnenrnaat der schepen en anderzljds de
wens orn de havens concurrentee te houden met
het buitenland gelet op de ontLu kende industrlalisa-
tie van de Europese landen. 57 mernories werden
voor deze pris nqediend Vjf hiervan werden door
de jury als supérieur beschouwd. Onder hen de
memorle van een zekere de lMaere-Limnandel, de
promotor van de haven van Heist (Zeebrugge), en

de nrernorie van de atere winnaar ir. De l\,ley die
eige- .i ^léeroe oar de besre opossi'1g voo- ee1

vei ige haven n Nleuwpoort lag en a dus voorstellen
deed om de zogenaamde "Grate Doarsteek'voot
N eulvpoort te realiseren, te samen met andere ex-
p o tatiewerkenl Hier verder op in gaan zo ons even-
we te ver leiden. Bekjken we daaTom een§ van
dichtbj hoe de Nieuwpooftse haven er rond 1BB0

ultzaq.

Plan van de haven kort na 1880 ( De Zuttere).

ln 1869 had de regering reeds een eerste maatregel
genomen om de toegang tot de haven te verbeteren
door het verlengen van de oosteliike constructie en
tevens te voozien van een "muso,/' .Vervolgens
werd een nieuwe westelijke constructie aangelegd
vanaÍ 1868 en beëindigd in 1873 . lr. De Mey geeft

in zijn siudie nogmaals duidelijk aan welke de oor-
zaken zijn van de vezanding van onze kusthavens:
de stroming van de zee, het effect van de golven

en tenslotie de windrichting. De stroming stuit op
de staketsels en veroorzaakt draaiingen waarbii het
zand neiging heeft zich neer te zetten in de hoeken
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van de opgerichte constructies of voor de ingang
van de haven. Ook de invloed van de wind is meer
dan duidelïk: men ziet in perioden van droog weer
en sierke wind, het zand over het stÍand waaien. Dit
alles veroozaakt nog de versterking van de accu-
mulatie van het zand in en rond de havenhoofden.
Het is evident dat men zocht naar oplossingen om
deze nefaste invloed van het zand te weren. Een
eerste oplossing werd reeds lang aangewend in
verschillende havens : de opvang van het water
van de achterliggende rivjeren om dit volume te
laten lossen bij laag water opdat het geweld van dit
"schuren" de dagelijkse aanwas van het zanderig
depot, opnieuw zou verwijderen. Dit systeem vol-
deed evenwel in veel havens slechts minimaal : in
de onmiddellijke nabijheid van de lozing van deze
waters werd een positief resultaat bekomen, maar
de invloed van dit schuren bereikte nooit het ha-
venhoofd, temeer daar het verloop van de haven
dikwijls zeer bochtig was, wat elk effeci teniet deed.
ln een t\,veede fase bedacht men een echte spui-
kom, waarbij het water via een sluis werd opgehou-
den en waarbij een krachtiger verval van het water
mogelijk werd gemaakt om de eigenlijke haven te
spuien.
Dit systeem werd in Oostende aangewend. Volgens
ir De Mey volstond te Nieuwpoort het volume wa-
ter dat via de zes sluizen uitmondt in de achterha-
ven kon geloosd worden, evenwel om de diepte
van de haven te handhaven- Hij meent tevens dat
de diepte van de haven ongeveeÍ stabiel blijft, on-
danks het feit dat mèn geen artificiële maatregelen
heeft genomen. Ir. De Mey herinnert verder aan
het feit dat er grote werken werden uitgevoerd sinds
twee grote overstromingen in het bekken van de
IJzer zich hadden voorgedaan, te welen in het jaar
1872 en in december 1880 waaÍbï de Langebrug in
Nieuwpoort werd verwoest. De daarna uitgevoerde
werken tot het herstellen van de dijken en het uit-
diepen van het Lokanaal en het kanaal naarVeurne
hadden als resultaat dat de afuoer van de wateren
onder controle werd gebracht. Ook werden later
enkele sluizen totaal vernieuwd. Deze maatregelen
bleken inderdaad voldoening te schenken wanneer
in december í882 - januari 1883 er opnieuw grote
neerslag was, zonder grote overstromingen te ver-
oozaken. Te Nieuwpoort daarentegen werd een
zogenaamde "y/oÍkom" gebouwd ten behoeve van
de plaatselijke vissers . Deze bevond zich op onge-
veer 1 km van de stad, aan de linkerzijde van de ha-
ven en had een oppervlakte van ongeveer 1,5 ha.
De toegang gebeurt via een sluis met een breedte
van 15 m. De muren van de vlotkom zijn verhard
met een maximale diepte van ongeveer 3 m ondeÍ
het laagwater niveau en een maximale hoogte van

7 m (of 4 m boven het waterpeil). De vloikom is
aan de oostzijde voozien van een staketsel van
295 m lengte. De diepte is hier ongeveer 1,25 m
bij laagwater. Het gebouw van de loodsboot be-
vindt zich eveneens ter hoogte van deze sluizen.
De bedoeling van deze vlotkom was in eerste in-
stantie dat de vissersboten niet meer dienden aan
te leggen op plaatsen waar ze moesten wachten
op hoogwater om opnieuw te vertrekken. Dit was
wel het geval aan het staketsel van Nieuwpoort-
Bad waar de kleinere garnaalsloepen van Oost-
duinkerke en Koksijde gewoonlijk aanlegden op
een plaats die bU laag water droog kwam te liggen.
ln 1888 was de toegang tot de haven bij lage tï
nog steeds amper 0,50 m! Dit betekende dat in
periode van grote droogte de toegang gedeeltelijk
verhinderd was door het zand !

Bij hoogwaterwas er een strook van 30 à 50 meter
bÍeed met een diepgang tot 1,50 m. Enkele ge-
deelten in het centrale stuk van de haven hadden
een diepte welke varieerde tussen 0,75m en 2,50
m. Deze diepgang aan het havenhoofd was dui-
delijk onvoldoende omdat de sloepen een steeds
grotere diepgang kregen. Ook het feit dat er veel
sloepen met zeilen waren die veel maneuvers
vereisten, maakten de toegankelijkheid meer dan
moeilijk. Er bestond duidelijk een noodzaak om
andere en betere oplossingen te vinden. En die
meende men te vinden in het buitenland waar zich
dikwïls dezelfde problemen voordeden en waar
men experimenteerde met al dan niet realistische
oplossingen. Zo probeerde men in Duinkerke, in
de jaren '1880, een systeem uit waarbij een soort
"mobiel staketsel" met een lengte van 300 m aan
het hoofd van het oosterstaketsel werd neer-
gelegd op de bedding van het kanaal. Twee uren
voor laag water werd 'hef systeem opgelicht en
men bracht het voor het oosterstaketsel , waar
het werd verankerd , met de bedoeling de neer-
slag van het zand op te vangen. Niet minder dan
'Í50 man waren vereist om het ganse maneuver uit
ie voeren! Het systeem werd een 10-tal jaren toe-
gepast in Duinkerke waar het maximaal 5 à 6maal
per jaar werd toegepast en waar het slechts ope-
rationeel was indien de diepte van het water niet
meer dan '1 meter bedroeg ! Dat dit systeem niet
naar behoren functioneerde, moet men er niet bij
veÍtellen ... Ook Boulogne en Calais bleven niet
achter in het uilproberen van inventieve oplossin-
gen. Een zekere Bergeron had voor het pÍobleem
ook een oplossing bedacht:men zou buizen plaat-
sen op de plaatsen waar de zandophopingen on-
der wateÍ het hoogst waren en men zou door deze
buizen lucht blazen opdat het zand zou oplichten
en dat zand zou met de golven afgevoerd worden.
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Door een groot aantal buizen aan te brengen zou
zich aldus een zandvrije zone vormen in het ka-
naal ! De lucht zou ingeblazen worden via machi-
nes, aan te brengen op de staketselhooÍden. De
vraag bleef echter : indien de openingen van de
buizen naar boven worden gerichtzullen deze snel
verstopt worden door zand - richt men de gaten
naar onder dan zullen ze even snel dichtslibben !

En zoals men zegt " regent het in Paris, dan drup-
pelt het in Brussel".

Waarom dus niet te Nieuwpoort eens experi-
menteren?

Aldus werd het volgende systeem uitgeprobeerd.
Een stoomboot met schroef, ongeveer 20 m lang,
4,80 m breed en 2,40 m diepgang en met een
paardenkracht van 30 pk trekt een soort kader dat
achter de booL is aangebracht. Het is ongeveer
3,00 m breder dan de boot. Dit kader wordt uit-
gerust als een soort landbouw eg of rakel waarbij
de messen een inclinatie hebben van 30', 28 cm
breed zijn en 10 cm dik. De bedoeling is dai ze het
zand losmaken. Wanneer de eg is neergelaten en
het zand is losgewoeld, wordt er door middel van
Ílexibele buizen lucht geperst zodat het zand zou
opdwarrelen en via de golven op een natuurlijke
wijze zou worden meegevoerd in zee. Dit experi-
ment bracht evenmin resultaat. De kracht van de
ingeperste lucht was onvoldoende en het omge-
woelde zand was te zwaar om langere tijd in sus-
pensie te blijven om door de golven afgevoerd te
worden. Ook gingen de messen onvoldoende diep
in het zand zodat ze in feite slechts een minimaal
gedeelte van de bovenste zandlaag omwoelden,
waardoor elk effect verloren ging ... [,4en ging al-
dus spoedig beseffen dat er maar één oplossing
was:eenvoudig weg het overtollige zand wegne-
men via het baggerenl En sinds de uiivinding van
de stoommachine kwam deze werkwUze - om de
goede term te gebruiken - in een stroomversnel-
ling !Aldus kwamen er verschillende baggersyste-
men op de markt: baggeren met bakken, baggeren
met een lepelsysteem, of nog met aanzuiging. In
maart '1888 vonden in NieuwpooÍt aan de ingang
van de haven, de eerste baggerwerken plaats .

Deze werden uitgevoerd door het baggerschipAu-
rore Il volgens het systeem van het baggeren met
aanzuiging. Dit bestaat er in dat opeendooreen
schroef aangedreven schip, een stoommachine is
aangebracht waarbij zand en slijkworden aange-
zogen op een diepte van 0,40 à 0,50 m onder de
zeebodem . Dit slUk wordt geleid naar het moeder-
schip en opgevangen in grote kuipen die voorzien
zijn van uitlaaikleppen. De aanzuigingsdiepte is
evenwel beperK tot deze diepte, anders kan het

schip niet meer vooruitkomen en vormt erzich een
soort trèchter waarbij naar de pompen meer water
wordt aangevoerd dan sliik. De Aurcre ll is reeds
operationeel geweest in Oostende tussen 1882
en 1887. Het is een schip, aangedreven door een
schroef en volledig in ijzer. Het is 36 m lang, 8,60
m breed en heeft een diepgang achteraan van
2,45 m leeg en 3,50 m geladen. ln de lengte is het
schip onderverdeeld in drie compartimenten : een
vooraan ten behoeve van de bemanning, tevens
voorzien van waterreservoir en vooÍaadruimte.
Het middelste gedeelte dient als opslagruimte voor
het aangezogen zand en slijk. Het derde gedeelte
tenslotte tevat de stookketel, de machines en de
pompen. De luchtkamers aan alle zijden van de
opslagruimte zijn onderverdeeld in ge,ijke compar-
timenten. De machines hebben een krachtvan 'Í60
pk en verbruiken ongeveer 180 kg kolen per uur !

ln de maand september 1888 had men in Nieuw-
pooÍ reeds 88.832 m3 zand opgezogen, waarvan
77.881 m3 juist buiten de haven en 10.95'l m3 tus-
sen de staketsels. De werken werden uitgevoeÍd
tegen een forfaitair tarief van 0,788 fr per m3. De
opgezogen specie werd 7 km verder in zee ge-
loosd. Vervolgens vonden nog drie aanbestedin-
gen plaats - tegen een prijs van 0,527 Ír lm". Al
dus werden nog 543.635 m3 verwijderd voor de
haven en tussen de staketsels. Sindsdien maakt
het onderhoud van de haven van Nieuwpoort via
het baggeren, deel uit van de werken die voozien
zijn tot onderhoud van de Belgische havens. ln
oktober 1893 wordt een nieuwe opmeting gedaan
van de toegangsdiepte voor het havenhoofd en
deze tussen de staketsels. Hieruit bleek dai in de
loop van 5 % jaar baggerwerken, er een volume
van 577.000 m3 werd verwijderd. Anderzijds blijkt
ook dat er nieuwe afzetting van zand gebeurt vanaf
het strand of zandbanken. Deze aanwas wordt ge-
schat op ongeveer 60.000 m" per jaar, wat te sa-
men inhoudt dat men een eíÍectieve verwijdering
van ongeveer 250.000 m3 door baggeren kan aan-
tonen. Ook is er een jaarlUkse aanwas van zand
tussen de staketsels waarvan de hoeveelheid op
20.000 m3 mag geraamd worden. Als resultaat kan
gesteld worden dat de toegangspas juist voor de
havenhoofden permaneni een diepte van 2,50 m
behoudt. Nochtans kunnen zware stormen deze
cijfers aanzienlijk veranderen. In het kanaal zelf
varieert deze diepte tussen 0,75 m tot 2,50 m.
lr. De Mey concludeert dan ook dat het baggeren
van een jaarlijks volume van 80 à í00.000 m"
voldoende moet zijn om * samen met het schuren
via de sluizen in de achterhaven - de diepte aan
de ingang van de haven te handhaven. Terloops
wordt eÍ ook gewezen op de snelheid waarbij de
vezanding gebeurt aan onze kust. Hï verwijst hier
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naar de bouw van de nieuwe vlotkom . De toegang
tot dezè kom werd aangelegd via een keerdam en
met behulp van het baggeren. De bodem werd ge-
steld op -2,90 m tov het laagwater niveau. Evenwel,
drie maand later mat men in de kom noq slechts
-1,80 m ! Dat betekent een aanwas in drie maand
van 1,10 m of0,37 cm per maand ! Alhoeweldeze
aanwas verminderi moet men rekening houden om
de vlotkom ook te baggeren voor een volume tus-
sen 30 à 45.000 m3 /jaar !

Project voor de toekomst

ln zijn memorie herhaalt ir. De Mey zÍn project
voor de toekomst : de haven van NieuwpooÍt is het
meest gunst,g gelegen om schepen van grote ton-
nage te ontvangen en het is dus aangewezen hier
de nodige werken uit te voeren die de realisatie
van een grote haven mogelijk maken! Een greep
ujt zijn suggesties ; de diepte van de toegangspas
naar de voorhaven (in zee) bedraagt zes meter,
daar waar de eigenlÍke toegang tot de haven mo-
menteel 2,50 m diep is. lvlen zou deze moeten uit-
diepen tot de diepte van de voorhaven en deze
diepte ook verwezenlijken binnen het eigenlijke
kanaal. Eveneens zouden de staketsels moeten
verlengd worden tot aan de voorhaven. Het ver-
lengen van de staketsels zou volgens hem geen
negatieve invloed hebben op de toegangsmoge-
lijkheden tot de haven. Hij meent verder dat, eens
de toegangsdiepte op -6m is gebracht, het jaar-
lijks te baggeren volume niet veel meer zou moe-
ten zijn dan hetgeen vandaag gebeurt (in 1885).
Tenslotte suggereert hij een groot aantal te nemen
maatregeien om de haven uit te rusten : aanleg van
een nieuwe vlotkom in de nabÍheid van de stad
met een lengte van 90 m, , aanleg van een vlot-
kom ten behoeve van de vissers in de nabijheid van
de voorhaven, de realisatie van twee spuikommen
waaryan een met een oppervlakte van 60 ha ach-
ter het sluizencomplex van de achterhaven, enz.
We kennen allemaal het vervolg . Van deze grootse
plannen is, zoals men weet niets terecht gekomen.
De politiek koos voor de realisatie van het project
van Maere-Limnander in Zeebrugge ... Koning Le-
opold ll verkoos Oostende als zijn'pleds à terre" en
investeerde er. Nieuwpoort bleef verweesd achter !

Geen invesieringen, niets .. tussen 1885 en 1914 .

En dan kwam augustus '1914 ...

Freddy Beun
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Archief 1

Proces-verbaal I januari 1564

Wat is er gebeurd ?

Hansken Nuens is ontsnapt uit de gevangenis van
het kasteel te Nieuwpoort. Hij was door de baljuw
van Nieuwpoort opgehaald uit de gevangenis te le-
per op '17 oktober 1563 op last van de Raad van
Vlaanderen. Hij kwam op 18 oktober in Nieuwpoort
aan.

Omdat hij "schandeleuse líedekens sanck" in de
gevangenis bij de Grote Kruisstraat (Langestraat)
is hij op advies van de baljuw en akkoord van de
schepenen naar de gevangenis van het kasteel
van de hertog van Aarschot ... waar vroeger Fran-
sen gevangen hebben gezeten (sic).
Hij werd daar 's avonds gebracht door de baljuw
en tr,r,/ee wethouders , in een "ghevauteerden torre"
waarbij de sleutels weÍden gelaten bij de cipierAn-
theunis Vastenavont...
Zes of zeven dagen nadien werd de gevangene
dooÍeen breuk in de muur van de gevangenis eruit
bevrijd, met een boot, die via de haven in het ves-
tingswater was gehesen.
De wethouders van de Raad van Vlaanderen had-
den bevolen met een brief van 4 augustus (of4 ok-
tober) dat Hansken Nuens moest berecht worden.
Er was eerst bezwaar gemaakt door de baljuw van
Nieuwpoort... omwille van de extra kosten.
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Opmaak van het proces verbaal

Vlllen January LXlll ( 8 januan 1564 n.s.)
CRIMINELE ENOUÈTE

De procureur-generaal namens de Raad van
Vlaanderen te Gent is Jacob Hessele.
Te Nieuwpoort is FranQois Frederick, burgemees-
ter Jan Bale, Franqois Dherde, Jan vande Walle,
Antheunis l\4asacre, Pieter Reynier zi.jn de sche-
penen. l\,4aÍen Adriaens is griffler en messire Jan
Ogiers, pensionaris.

De procureuÍ-geneÍaal van Gent kwam met een
grootscheepse "ketteftocht' op plaatsbezoek in
Nieuwpoort op 8 januari 1564 (n.s.). Hij was reeds
in Nieuwkerke, Belle, Hondschoote, Sint-Winoks-
berqen, Duinkerke, Kassel en lepeí geweest.
Jacob Hessele (506-1577) aftomstig van Nieuw-
kerke kende de streek en was samen met Pieter
Titelmans een "onverbidde íjke ketterjagef'.

De burgemeester, schepen Jan Bale, de castelein
ofte conchiëÍge van 't kasteelen de cipierAntheu-
nis Vastenavont hebben de procureur geleid naar
het kasteel.

Naar J Tèrmotè

Het kasteel is afgesloten met een poort en een
ophaalbrug en ook van achter met gelijke poort
en brug ...
De conciérge getuigt dat elke nacht de bruggen
worden opgehaald.
De procureur ging kiken "achter an de kuekene"
waar de gevangene uitgebroken is uit de toren.
Daar was een sterke dubbele deur voorzien van
sloten en een ijzeren baar. Die toren heeft grond-
vesten van het kasteel en het water staat "een
panne" lager dan waar de gevangene lag. Dat
water is daar anderhalve vadem breed en diep.

[ 2,7 m of I voet]
De gevangene werd eruit geholpen doorheen een

gat in de torenmuur, die daarviervoetdik is [1,2m].
lvien heeft de procureur ook geleid langs de vesten,
langswaar een boot vanuii de haven is gekomen,
om over de dijk te zijn getrokken. ln diezelfde boot
heeft men steengruis en stenen gevonden ...

Bij navraag was de gevangene niet geboeid - ge-
zien de slerkte waarin hij was opgesloten (sic).
De uitbraak is gebeurd tijdens de nacht bij een
groot onweer zodat de conciërge die alléén sliep,
achter de toren er helemaal niets van gehoord
heeft, zoals hij zegt ...

Men had ervaring

Door bestorming van de gevangenissen te leper,
Grevelinge, Diksmuide en Hondschoote slaagde
men erin gevangenen te bevrijden. Grote manifes-
taties gingen door op het marKplein van Doornik
en Armentiers. Enkele protestanten werden net
voor hun terechtstelling in Valenciennes gered ...
De straat had het niet begrepen op de bemoeizucht
van de speciale procureurs.

Waarom te Nieuwpoort ?

Hansken Nuens was afkomstig van Noortberquin
(Vieux-Berqun) kasselrij Kassel.
De baljuw van Noortberquin was aangemaand
door de officiaal I geesteluke procureur ] van Door-
nik om Nuens aan te houden voor het geestelijk hof
te brengen. Dat bleef zonder gevolg.
ln de zomèr van 1563 werd Nuens dan toch aan-
gehouden en opgesloten in leper. Hii had in zijn
hezll "diverssche brieven adresserende an zekere
heretique veftrocken in lnghelant ".

De Raad van Vlaanderen had beslist dat om Nu-
ens niet in leper, maar in Nieuwpoort te berechten
en schreeí in die zin een brief op 4 oktober 1563.

Het HoÍ in Geni achtte dat beter omdat men Nu-
ens in Nieuwpoort had aangehouden met zijn pak
brieven.
De baljuw en wethouders van Nieuwpoort lieten
dat aanslepen, want ze vonden het te duur hem te
gaan halen. Bij een nieuwe aanmaning ging men
op 17 oktober dan toch. 's Anderendaags werd hij
opgesloten in de piepkleine lokale gevangenis toe-
behorend aan de toenmalige buÍggraaf Filips lll
van Croji, hertog van Aarschot (1526-1595).

Nieuwpoort telde toen, volgens de pastoor Vincent
Pauwels zo'n 2000 communicanten, dus wellicht
3-4000 inwoners ...
De wethouders zagen het probleem en lieten de
gevangene bij valavond door de baljuw en twee
schepenen overbrengen in de gewelfde ruimte on-
der de toren, achteÍ de keuken van het kasteel.
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De sleutels werden toevertrouwd aan Antheunis
Vastenavont. Voor de Íest was er geen bewaking
over dag oÍ's nachts "anneghezien de steercte
vande plaetse". De gevangene was daarom niet
geboeid.

Na enkele dagen, in dè nacht van 23 op 24 oktober
1563 kwamen strijdbare calvinisten hem bevrijden
dooÍ een gat te kappen in de muur van de versterk-
te toren. DaaÍvoor hadden ze met een boot vanuit
de haven, over de stadsdijk heen, in de slotgracht
moeten naderen tot tegen de kasteeltoren.
Menselijke en goddelijke majesteitsschennis viel
toen onder de naam van "kefÍerl'. De procureur
was verantwoordelijk om informatie over ketiers te
rappoÉeren aan de Raad van Vlaanderen en de
goederen ie conÍisceren voor de schatkist.
Hij zou ook de expert bl,jken voor de vonissen te-
gen de graven Egmont en Horne in 1568 op last
van hertog van Alva.
Het calvinistisch stadsbestuur van Gent nam daar-
voor wraak en op last van Franeois vander Kethul-
le, heer van Ryhove, weÍd Jacob Hessele op 4
oktober 1578 op gruwelijke wijze gefolterd en op-
gehangen in Sint-Denijs-Westrem, buiten Gent, op
weg naar Kortrijk.

De calvinisten die Nuens hielpen bevrijden, kwa-
men op last van Jacob de Buyzere, afkomstig van
Hondegem, maar aktief in Sandwich. Die stuurde
Hans Broiteur (uit Steenwerk) om Hansken Nuens
te bevrijden in Nieuwpoort.
Ze hadden reeds zo'n exploten verricht vanuit
Sandwich. Jan Hacke was op 6 november 1561
bevrijdt in lvlesen en Willem Damman uit zijn cel in
leper op 12 mei 1562 I

Het valt aan te nemen dat Hansken Nuens met
zijn bevrijders mee, is veÉrokken naar Sandwich ...
en dat hi.i zelfs later een hand heeft gehad, om in
Rupermonde een poglng te doen in 1564 om Jan
Hendrickx le bevrijden. (zie de archiefkrantjg. 5/3)
Deze laatste was reeds in de lente van 1562 een
tijd opgesloten in Nieuwpoort op verdenking ...
maar na zijn vrijlating in juni 1564 weer opgepikt en
had zich nadien sterk gecompromiteerd.

J. Decavele Biekorf 2015 / 4 'Calvinisiische strijdbaar-
heid in het Westkwariier, 1561-í564".

NieuwpooÉ in de Kamer
1883-1884

Het was niet de énige keer dat de haven van
Nieuwpoort op hoog niveau ter sprake kwam in de
19e eeuw, maar gedurende de legislatuur 1883-
1884, was het niemand minder dan Adolphe Ie
Hardii de Beaulieu, die het opnam voor de haven
van Nieuwpoort.

Jean-Adolphe-Frangois-Gustave-Frédéric-Mar-
cel le Hardii de Beaulieu (18'14-1894)
Hij was de zoon van een Franse advokaat, Marcel
Ie Hardy, die na 18í4 verkoos om in Belgiè te blij-
ven.
Adolphe trouwde met l\,4arie-Anne Verhaegen,
dochter van volksvertegenwoordiger Pierre Ver-
haegen, medesiichter van de ULB (Université libre
de Bruxelles).

Hij promoveerde tot doctor in de rechien aan de
ULB en studeerde vervolgens voor ingenieur aan
de École Centrale in Parijs. ln 1838 trok hij naar de
Verenigde Staten, waar hij zijn studies verdezette.
ln 1845, na de dood van zijn vader, kwam hijterug
naar België.
Als links-liberaal en lid van de vrijmetselaarsloge
Les Amis Philanthropes, was hij van 1860 tot 1863
provincieraadslid voor de provincie Brabant. ln
1863 werd hij verkozen iot liberaal volksvertegen-
woordiger vooÍ het arrondissement Nijvel en ver-
vulde dit mandaat tot in 1884. Van 1880 iot 1884
was hij ondervoorzitter van de Kamer.
> Een zgn. links liberaal in de 19e eeuw was een
progressief politicus. Omdat de officiële kerk,
Rome dus, ioen huiverig stond tegenover alle mo-
derniteit, was een groot deel van de katholieke zuil
in die eeuw "conservatíef'en volgzaam. Alleen
de bemiddelde klasse had toen stemrecht en dus
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werd politiek bedreven door een begoede minder-
heid.

NIEIJWPOORT

De vertegenwoordiger in de kamer voor Nieuw-
poort, was Leon-Ghislain-Prudence Visart de
Bocarmé (1837-1900) die militair was geweest.
ln 1855-56 volgde hij de opleiding in de Militaire
School en werd in 1862 luitenant. Hij meldde zich
als vrijwilliger aan voor het regimeni keizerin Char-
lotte dat van 1864 tot 1867 in lvlexico het wankele
keizerrijk van l\4aximiliaan en Charlotte (dochter
van Leopold l) vergeeÍs poogde te redden. Hij ge-
droeg er zich moedig tijdens gevechten en werd
tot majoor gepromoveerd. Bij zijn terugkeer nam
hij opnieuw diensl in het Belgisch leger, maar met
de graad van kapitein en nam in 1869 ontslag, het
jaar dat hij trouwde.

Het jaar daarop werd hij verkozen als katholiek
volksveÍtegenwoordiger voor het arlondissement
Veurne en zou tot aan zijn overlijden regelmatig
herkozen worden. Gedurende enkelejaren was hij
ook raadslid en schepen te Alveringem.
Hï probeerde de nodige ijver aan de dag te leg-
gen als het ging over de waterhuishouding in deze
streek en dus de haven van Nieuwpoori uit zijn
district. Hij had toen (ervaring ?) meer aandacht
voor de taaltoestanden in het leger ... maar daarbij
blijkbaar niet genoeg invloed.
En als het over nationale bekommernis voor ha-
vens ging, dan zat naast hem zijn broer uit Brugge!

BRUGGE

Amedée-Charles-Louis VisaÉ de Bocarmé
(1835-1924) was volksveÍtegenwoordiger en bur-
gemeester van Brugge .

Deze Msart werd een eerste maal tot volksverte-
genwooÍdigeÍ verkozen op 12 januari 1864, maar
kort daarop evèn niet herverkozen. Op I januari

1868 werd hij echter opnieuw verkozen, nadien tel-
kens herverkozen. Hij zetelde tot en met 25 novem-
bet 1923.

Tljdens deze lange periode speelde hjj geen hoofd-
rol . Zjn voornaarnste parenentaire activiteit be-
stond erin op te ireden als pleitbezorger voor de
Brugse belangen.
En n Brugge had men drornen voor een zeehaven,
een herinnering aan het succesverhaai uit de Mid-
deleeuwen I

ln het parement was het amusant voor de oppo-
sitie, twee katholieke volksveftegenwoordlgers,
broers dan nog wel, tegenstrjdige belangen te ho-
'en behartge']. als het gil.g voo. fnanLeri^g /an
haveninfrastructuur.
'Quand le renard préche la passion, Berger garde
les moutans!' noteerde "La Pafre" in Brugge.
l\4aar er was nog een kand daat...

OOSTENDE

Daar was er een liberale pleitbezorgerl
Charles-Fransois-Fidèle Janssens (1822-1887)
was er burgemeester.

\
{

Zowel langs vaders- als
milieleden politiek aciieÍ.

moederskant waren er fa-
Zijn vader was van 1842
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tot 1844 en van 1848 tot 1861 gemeenteraadslid
van Oostende en zijn grootuader langs moeders-
kant was tijdens het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen vrederechter en eveneens gemeenteraads-
lid van Oostende.
Janssens promoveerde tot doctor in de rechten en
was act,efals advocaat in Oostende.
ln november 1851 werd hij voor de katholieken en
vanaf 1854 de liberalen verkozen tot gemeente-
raadslid van Oostende, waar hij van 1852 tot 1863
schepen van Openbare Werken was.
De haven was natuurlijk zijn bekommernis !

Hij nam ontslag om grifïier te worden tot 1872.
Werd weer verkozen en volgde in 1BB2 de overle-
den Jean Van lseghem op als burgemeester van
de stad.
Van 1850 tot 1882 was hij bovendien provincie-
raadslid van West-Vlaanderen. ln maart 1882 werd
hij volksvertegenwoordiger voor het arondisse-
ment Oostende, eveneens ler opvolging van Van
lseghem, tot 1884.

Epiloog

Tussen deze politieke zwaargewichten met lokale
belangen, in een zee van Iiberalen in de kamer, had
Nieuwpoort qeen politicus met lokale wortels zoals
die van Oostende en Brugge. Het was dan nog
een edelman uit Brabant die het voor deze haven
opnam : maar omwille van zijn technische en eco-
nomische inzichten ...
De sluizen van de Ganzepoot waren voltooid. De
groie plannen voor de haven zaten vanaï'1898 ;n
de mappen. De budgetten waren beloofd in 1913.
Op 25 mei 1914 kwam een verlossende telegram
uit Brussel . De "Grote doorsteek ín de haven kan
beginnen".
Op 3 augustus 1914 was het oorlog.
Vierjaar later was Nieuwpoort een ruïne zonder
mensen. Droom voorbij.

Jozef ll in de Nederlanden 1781

De Zuidelijke Nederlanden vielen na 1713 de Habs-
burgse vorsten van Oostenrijk ten deel, want En-
geland, FÍankrijk en de Verenigde Provincién (met
kerngebied Holland), hadden dat beslist.
Aan de zuidelijke grens met Frankrijk lag er een
gordel met versierkte barrière-steden waar 12 000
Hollandse soldaten op 'onze' kosten waren gele-
gerd. Dat was verloren geld ... want in 1744 wals-
ten de FEnsen over de barrièresteden heen. Ook
Nieuwpoort viel in 1745 aan de Fransen. Het was
van 14Bg geleden dat een vreemd leger dit stadje
na een beleg had kunnen overmeesteren.

I Uitzondering : tussen 1700 en 1713 lag er in
Nieuwoort wél een Frans garnizoen...l
Vierjaar laterwerd ervrede gesloten tussen Frank-
rUk en Oostenrijk. Dat werd bezegeld door een hu-
welUk van de Franse Louis XVI met de Habsburgse
l\/la rie-Anto inette.

De broer van deze laatste, Jozef, had aan ziin 24
jaar de keizersmantel om zijn schouders gekregen.
Zijn moeder l\y'aria Theresia hield alle staatszaken
in handen en haar broer Karel van Lorreinen was
haar vertegenwoordiger in Brussel tot 1780.

Jozef ll was toen 39 jaar en geloofde niet meer in
sprookjes.
Wat hij meende te weten van de verre Nederlan-
den was, dat het een aristocratische staat was van
grondbezitters, prelaten en rijke burgers. Ze bedis-
selden onder elkaar alles : wetten maken, rechters
benoemen, politie organiseren, belastingen innen
... waarvan een deel werd doorgestort aan Wenen.

Jozef ll was volgens zijn moeder een gevaarlijk re-
volutionair. HÍ had indeÍdaad de "yerlichÍe"auteurs
gelezen en wou grootse hervormingen doorvoeren.
ln de Nederlanden werd er druk vergaderd om
Íeestbanketten en luisterrijke ontuangsten te or-
ganlseren voor de keizet. De "Blide lnkomst' was
een middeleeuws ritueel bij de eerste kennisma-
king met een nieuwe vorst.

Jozef ll verbood alle officiële vieringen en plechtige
ontvangsten. Hij liet dat aan zijn andere zus Marie-
Christine en haar echtgenoot Albrecht van Saksen-
ïesschen over, die de nieuwe landvoogden waren.

Dikwijls incognito bracht de vorst het protocol in de
war. ln Namen arriveerde hij om half zes 's mor-
gens, toen de stadspoorten net opengingen en de
notabelen nog sliepen. ln Brussel joeg de schild-
wacht hem weg, toen hij aan het Warandepark aan
het hek wrikte. ln l\,4enen werd hij om zes uur door
het bestuur ontuangen. ln Leuven liet hij de recior
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van de universiteit niet uitspreken en liet verkondi-
gen dat iedereen die een klacht had, die kon mel-
den.

Hij kreeg er 3500 en las ze allemaal. Als ze aan-
dacht verdienden, gaf de keizer ze code A mee,
waarna de lokalen bestuÍen ze moesten opvolgen.

Op weg naar Duinkerke

"Op den twee en twintigsten meij ís alhier gear-
riveei Joseph den tweeden van díen naem keijzer
van Roomen, koning van Hongarien en Bohemen,
en graeve van Vlaenderen zoone van wíllent Maria
Theresia die alhier is gekommen síjn land besou-
ken. Hi is gekomemen van lper tot Veuren al waer
hi heeft gelogeert, en des morgens ten seven eu-
ren veftrocken Van Veurne den weg nemende naer
dese síad, heeft sijn gevolg vooren qesonden, en
hij net síjn voiture is veftrocken naer Duijnkerke,
gants onbekent, in welke stad rond gewandelt heb-
bende is gekommen op de caeie, heeft gevraagt
aen een borger díe stad dat hij hem zoude aen
toonen den basin den scheep timmer wei ..."

Ook naar Nieuwpoort

"Den keiser ín sijn rijtuíjg gesprongen sijnde, ...
den weg nemende langst het strcnge naer dese
stad alwaerhij ís gearriveert des naer míddagsten
een euren, ís afgestapt in de auberge de Chasse-
Roijaelle, naer geheeten t'hebben en wat gerust
is gecomplimenteeft door het magistraet, door de
geestelijk, is vertrocken naer de genever stooke-
ríe* , en die besigtígt t'hebben is veftrocken naer
den vesten der stad altijd gevolgt door d'heer Basi-
lius Van den Abeele en het magistraet, gekommen
sijnde aen het Brussche ** sas ls gesÍapÍ /n den
boot ten desen eijnde klaer gemaekt met kussens
om op te sitten, heeft het kussen dat voor hem lag
weg geworpen en op de banc bloot gaen siften,
ís alsoo geroeijt in den boot door vier schíppers
veftrocken naer buijten tot tegen de zee. Daer was
bij den keijser ín den boot denselven heer Abeele,
den Enginieur der stad, met de kaerte der haevent,
díe hem alles aen toonde. Het magistraet was ín
een andere boot díe hem opvolghde. Weder ge-
keei sijnde, is aen he, Brussche sas in sijn ridtuig
gestapt en afscheijd genoomen hebbende van het
magistraet met de belofte van de stad gedaghtig
te wesen ..."

Een vezoek van de Vissersgilde !?

Er was een internationaal conflict tussen Frank-

rijk en Engeland. De Fransen steunden de opstan-
delingen ln de Engelse kolonie van Amerika (í776)
en Oostenr jk ste de zich neutraal op. Er kwam een
toevloed van buitenlandse (Duinkerke) vissers naar
N euwpooft die er tjdelijk poorter werden.
Het ging de N euwpoortse vissers even voor de wind
met de vanqst van kabellauw. Ze verzochten de kei-
zer opdat vreemde vissers verboden zouden worden
kabe iauw op de Nieuwpoorise markt te verkopen ...
en dat werd lngew I gd I

Er waren overal k achten over de Hollandse garn -
zoenen. Dat ergerde de keizer ook mateloos. Hol-
andse koop ul konden zomaar doorheen de streek
open en tolvrij bevoorrading aanbrengen naar hun
garnizoenen. Daardoor werd een deel van de eco-
nomie hier ontwricht.
ln 1782 kreeg de keizer ze a lemaal weg.
Hij had intussen ook alle dorpskermlssen herleid
- op een en dezelfde dag. De'mlsdagen" voor al-
erle llturg sche .edenen waren opgelopen tot 150
vr ie daqen per iaar. Afschafíen die handel. er moest
geu/erkt worden. K oostercommunauteiten die niets
nuttigs voor de rnaatschapplj betekenen, zoals de
Kartu zers te Nieuwpoort : afschaffen en sluiten. De
Carmel eten waren reeds iets voordien vertrokken
(1779). Kaarsen aan het a taar ? Twee maal drie is
maximum. Bijenwas kon nuttiger gebruikt worden ...

.lozef I kreeg de bi)naam "De keizer-kaster van We-

N ets positiefs ?

H j had echter bil een deel van hei publiek nlet a tijd
ee1 s echre ;1d'-k -age ate^. Bij de p'ogressiever
kreeg hij aanhangers. Versterkingen werden ge-
slecht en gronden nuttig aangewend. Grootgrond
bezit was al bestreden voordien : zeer grote eryen
had men reeds opgesplltst om fiscale redenen. "E,
Flandre et Brabant la populatiotl étoutfe entre les ab-
bayes et les manastères rlches." Er werd toen Frans
gesproken in Wenen.
De adeijke en kerkelijke grondbez tters wentelden
alie belastlngen af op de boeren en spendeerden
zelÍ handen vol ge d. Voortaan werden ze ook ge-
taxeerd.
Misdadigers en bede aars werden gescheiden uit de
gevangenissen. Erkwamen eenpersoonscellenwaar
kon gewerkt worden (ll). Lijfstraffen waren vooTtaan
verboden. Herendiensten werden afgeschaft. Werk-
lozen werden ingezet om straten en plernen schoon
te maken of op het platteland te werken. Kinderen
moesten opleiding krljgen. Roversbenden werden
hard aangepakt.
De wrokkige adel en dezelfuoldane kerkgafJozef I
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een "slechÍe pers".
Die geprivilegeerden zouden 15 jaar later nog veel
zwaarder worden aangepakt door de republikeinse
Fransen.

* Bernardus Laurens Detert, geboren in Rotterdam,
werd poorter te Nieuwpoort op 15-03-1781 . Hij was
gestart met een geneverstokerij te Nieuwpoort.
** Sas in de achterhaven aan de Brugse vaart (plas-
sendale).

(Kroniek van J.B. Rybens, hs. p. 45-46, uitg. BdKupe
1966)

red. G. Demerre

Archief 2

Schenking van gronden

Schenking gedaan door de graaf cwijde van Dam-
pierÍe aan zijn zoon Gwijde, van alle alluviale gron-
den die Iiggen tussen Nieuport en Nieuweheide.

"Nous Guls, cuens de Flandres et marchís de Na-
mur, faisons savoir atous ke nous donnons eÍayors
donneít, ottroions et avons oftroiet a nostre chier et
ameit fil Guion le get de mer tout entierement gisant
entre nostre vile de Nuefpaft et une autre vitete kon
claime te Neuveheide ..."

vert.
WU Gwijde, gÍaaf van Vlaanderen en markies van
Namen, laten aan iedereen weten dai wij geven en
hebben gegeven, gunnen en hebben gegund aan
onze lieve en beminde Gwijde, de zeeafzetting, he-
lemaal, liggende iussen onze stad Nieuwpoort en
een ander plaatsje dat men noemt Nieuweryde ...
en verder nog alles tussen die twee plaatsen wat
zoals het vorige door de zee is afgezet tegen de
duinen, en wat wij recent hebben gewonnen door
dijken. Dit geldt, als onze beminde zoon Gwijde aan
ons en onze nakomelingen als heren van Vlaande-
ren, eeuwigdurend en onverbrekelijk vier denieren
van ons Vlaams geld als rente per jaar betaalt op
het feest van Jan - Baptist.
Wij vragen en verzoeken dat onze lieve en beminde
zoon Robert, onze oudste nakomeling, graaf van
Nevers en Gwijde van Vlaanderen zoon, met deze
gift, op deze wijze akkoord gaan, en aanvaarden en
dat bevestigen door hun zegel ...
Als getuigenis van deze zaak hebben wij onze ze-
gel aan deze brief gehangen met de zegels van
onze tresorier en beminde heer Gwijde graaf van
Vlaanderen en markies hiervoor vermeld.

Dit is gebeurd in het jaar van de l\4enswording van
onze Heer IVI.CC.LXXX, de dinsdag na O.L.Vrouw
geboorte, de maand van september.

Dat was 10 september 1280. O.L.Vrouw geboorte
was traditioneel 8 september... want O.L.Vrouw
Onbevlekt Ontvangen vierde men op 8 december:
I maand verschil I

De dag van Jan - Baptist was traditioneel 24 juni.

Gwijde van Dampierre (1226-1305) trouwde twee
keer. Bij zijn eerste wouw lvlathilde van Bethune
had hij 8 kinderen, waarvan de oudste Robert van
Bethune (1249-1322) hem zou opvolgen in Vtaan-
deren.
Bij zijn tweede huwellk (1265) met lsabella van
Luxemburg, kreeg hij het graafschap Namen, en
daarbij had hij 11 kinderen, waarvan de oudste, Jan
van Namen ('1267-1330) was en een jongere zoon
Gwíde van Namen (1272-1311).

De gewonnen grond, waarover hier sprake, is het
dichtgeslibde Vloedgat, wat zelf nog geactiveerd
was geworden door de aanleg van de Groenendïk
... gelegen ongeveer parallel met de huidige Vic-
torlaan aan de duinenpolder (Lenspolder). Er was
vrij vroeg sprake van de Grave Jansdijk. Die naam
werd bestendigd tot een eeuw lateÍ in de tijd van
Jan zonder Vrees (137'1-1419) onder wiens bestuur
óók aan die zeedijk werd gewerkt !

Zo'n gewonnen grond langs onze kust was vanzelf-
sprekend spontaan eigendom van de "Heer". Die
kon dat schenken oÍ verkopen en vroeg daar soms
een symbolisch wederdiensi voor terug. Noq tot de
Franse tUd (1794) stond op kaarten voor de dui-
nen van Oostduinkerke tot tegen ónze havengeul ;

A.S.M. nl. à sa N,4a.iesté ... en dat was laatst keizerin
Maria Theresia van OostenÍijk .

Kort daarop schonk Gwijde van Namen die qrond
aan zijn oudere broer Jan van Namen en van Belle!
Van dan af was die grond eigendom van de familie
van Belle (Bailleul).

Verkoop 2Sjanuarí 1311

"Nous Jehan de Flandres, cuens de Namur, faisons
scavoir a tous ceulx qui ces presentes lettres verir-
ront et oyrront, que nous avons a nos bons amis
les echevíns, bourgmaistres, consaulx et a toute la
communeaulte de la ville de Neufport vendu et le-
alement, ugne poulre que nous avions gisant entre
Ia havene de ladite ville de Neufpoft devers le west,
et le poulre mon seigneur Jehan de Baillioel ..."
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vert.
Wij Johan van Vlaanderen, graaf van Namen, la-
ten allen weten aan die deze brieven zullen lezen
en bezitten, dat wijaan onze goede vrienden sche-
penen, burgemeesters, regeerders en de hele ge-
meenschap van de stad Nieuwpoort, hebben ver-
kocht, een polder van Johan van Belle ...van 38
en een half gemet en 59 roeden ongeveer aan 25
pond groot Vlaams per gemet waardoor de som
bereikt is van 967 pond I sch 5 d ...
... Weet dus ook dat tussen de beweegbare sluis
tussen de haven en de gezegde poldeÍen de kocx-
strate naar de haven, een dijk ligt van een roede
breed lopende tot aan de dijk van Johan van Belle
in de richting van de vierboetes...

"Lan de grace mil llle et X, le juedy apres la con-
verslo, Sí Pol" 28 januati 1310 o.s. of 1311.

Paulus' bekering valt op 25 januari.

Uit dit laatste blijkt duidelijk dat de'?o/del'afge-
sloten was met een dijk van 3,84 m breedte langs-
heen de havengeul vanaf de Kokstraat richting
een ai{ateringsluis van de polder naar de twee
Vierboeies toe !

Dat de teksten in middeleeuws Frans werd ge-
schreven mag ons niet verbazen. Het graafschap
Vlaanderen was van oudher een tweetalig graaf-
schap met haar zwaartepunt in Frankrijk, waarioe
het behoorde. Hèt grafelijk geslacht was Frans van
origine en hun administratie was in't Frans. Ker-
kelijk documenten waren vanzelfsprekend in het
Latijn, een taal die ook in de burgerlijke admini-
stratie werd gebruikt... want alle klerken kenden
minstens deze taal, niet zelden waren het geeste-
lijken. Let erop hoe een datum werd omschreven
... zo uit de kerkelijke kalender geplukt.

Lange tijd was de residentie van de graven van
Vlaanderen zelfs in Lille (Rijsel) en daar bleeÍ heel
lang de administratie van de Rekenkamer...

Coutumes de la ville èt du port de Nieuport, Tome V p.

166-167 èn 177-178.
Het eerste oigineel behoort tot de charters van Namen
n" 34 uit de rekeningenkamer van Lille B 1568, het
tweede is charter n' 13 uit het S.A.N. nr. 2907.

Het recht om wapens te dragen

ln Amerika kent iedereen 'The Second Amend-
menf" dat het recht beschermd voor de burger om
wapens te hebben en te dragen. Dit werd aan de
grondwet toegevoegd op 15 december 1791 als
onderdeel van de "Bill af Rights".
Daar staat wel onm ddellijk achter, dat dit niet onbe-
grensd is en dat zowel de federale staat als de lo-
kale staat vuurwapens en soortgelljke mag regelen.
Dll "bljvoegsel' is gedeeltelilk gesteund op de En-
glish B ll of Rights van 1689.

De nieuwe staat Amerika had zich weliswaar los-
gescheurd ln T776 van het moederland Engeland,
maar de meeste lurd sche principes ult Engeland
b even bewaard.

En te Nieuwpoort ?

Op 10 septeriber 1448 bevest gde de heriog Bour
gond ë, F ps de Goede (Dilon 1396- Brugge 1467),
zowat dezelfde rechten aan de burgers van Nieuw-
poort I

"... entre autres que les bourgeois de la ville de Nieu-
potl pouvaient pafter des armes par tout le pays de
Flandre. sans encaurir ni confiscation ni amende
quelcanque) privilège dant le magistrat et les bour-
geois de Nieupaft ont jaui et sont en paisible pos-
sesslo, depuls un temps assez long paur cansti'
tuer un droit incantestable : et toutes les fois qu ils
ont cru rencontrcr quelque tentative pout l'entraver
et y mettre obsÍac/e, l/s s'y étaient opposés de fait
et en justice : de safte qu'ils sont reslés conslam-
ment dans leurs drolÍs, possesslons eÍ salslnes-"

De hertog was op dat ogenblik óók graaf van
Vlaanderen. D t voorrecht werd aan de burgers van
Nieuwpoort bevestigd, omdat er een rechtszaak
was aangespannen door lvlart n Braern tegen Hu-
bert de Prevost, baljuw en proost van Sint-Donaas
in Brugge.

Deze laatste had l\,4aeftin Braem doen aanhouden
in het Steen te Brugge gedurende drie v er dagen.
Hij had hem een lang mes en een degen afgeno-
men, die hij b j zich droeg. Om vrlj te kornen had h j

een zekere som geld moeten beta en. wat hij niet
teruq heeft gekregen.

Daarop had Braem een open brief gericht aan de
hertog mei de aanklacht, dat hii zijn wapens niet
heeft teruqqekreqen, dat hij gevangen had gezeten
en kosten had moeten maken door dat verlet.

red. G. Demerre
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De baljuw van Brugge werd daarom gedagvaard le
Dendermonde en werd verplicht Braem schadeloos
te stellen ... "latende den voorseide van der Nieu-
pooft paisivelic ghebruken van hueren voorseide
prevílegen ende vryheden".

Het betekende, dat de burgers van Nieuwpoort wel
degelijk dat voorrecht reeds hadden zodat het nu
nog maar eens werd bevestigd.

I De vorst in die tijd trok geregeld doorheen zijn "rllC'
en verbleef soms geruime tijd in een bepaalde stad
... met zijn gevolg. Dat is de reden waaÍom uit de
Boergondische tijd in diverse steden in Vlaanderen
en elders imposante gebouwen zijn overgebleven.
Het gaf de lokale economie met handelaars en ex-
tra kans om een aardig graantje mee te pikken ...I

Burger Braem had er ook de magisiraat bij betrok-
ken, want in de uitspraak van 1448 stond uitdruk-
kelik i " Par ce que quelque temps en?a les bourg-
mestres et échevins e la ville de Níeuport, et Maftin
Braem alias Goedemoete; bourgeois de la dite vil-
le, pafiie jointe, et chacun pour ce qui le regarde,
demandeurs, nous avaient exposé que ladite ville
notable, dotée de nombreux et beaux privilèges
et franchises, quí furent accordés par le comtes et
comtesses de Flandre, d'heureuse mémoire, et par
mon dit seígneur présentement régnant. "

Coutumes de la ville et du port dè Nieuport, Tome V, p.
230-236.
Uitq. L. Gilliodts-Van Sevèren, Brussel, í901.

Weer eens een merkwaardig werk van Luc Vanac-
ker.

ln 2014 verscheen van hem reeds "De groÍe /eerr-
te. Nooit gestelde vragen over de Eerste Wereld-
oorlogl' bij Lannoo Campus.
Heel dikwijls had hï het daarin over te weinig oÍ
niet aangehaalde verbanden, redenen en feiten die
in de iradilionele geschiedschrijving niet uitgelegd
worden. Niet zelden zit ook hij met vraagtekens bij
verklaringen.

Hij heeft het over de Franse politieke machinatie
als voorbode van de Groote Oorlog in 1914; Over
de onhandige diplomatie en de pubtieke trots aan-
gewakkerd door de media: Over de verwarring in
de getuigenissen in verband mel de "inundatie"
vanuit Nieuwpoort; Over de monumentenstrijd in

Diksmuide na de oorlog; Over het proefterrein rond
Nieuwpoort voor chemische oorlogsvoering; Over
de medische dienstverlening aan het froni, waar
Patrick Vanleene in "Op naar de Grote Oorlod' in
2001 reeds naar verwees. En tenslotte over "Het
vergeten zeefront" I

De Britten aan de Belgische kust, De Noordzee als
frontlijn tijdens WO l. Academia Press, 2017.

ln de reeks van de uitgaven waar de boekenplank
te Nieuwpoort vol door geraakt, lezen we nu uitge-
breid over de diverse ingrepen, vanwege de Britten
met hun bondgenoten uit het Commonwealth, die
hier aan de Noordzeekusl óók een aanzienlijke Íol
hebben gespeeld.

Kristof Jacobs publiceerde reeds in 2007 "/Vieuw-
pooft sector - 1917' meÍ uituoerig gedocumen-
teerde illustraties wat de rol was van de Britten
en Australiörs in de zomeÍ van 1917 in de sector
Nieuwpoort-

Luc Vanacker vraagt meer aandacht voor de bij-
drage van de Britten bij de aftocht vanuit Antuver-
pen naar de lJzer; de belangrijke rol vanuit de zee,
die mede de Duitse pletwals aan onze kust heeft
dwars gezeten.
De artillerie, eerst vanuit zee, en later vanaf Oost-
duinkerke en Nieuwpoort speelde een beslissende
rol, voor het vastpinnen van de Duitsers in Lom-
bardsijde, Westende en Middelkerke.

André Gysel vertaalde voor ons de "Henrnerr,gen
aan de Grote Oo og van vice-admiraal Pierre Ro-
narc'h. De MarineÍuseliers aan het lJzeiront 1914-
í9í5'in 2016 bij De Schorre,
Hieruit bleek overduidelijk, dat die fractie van het
Franse leger op het gepaste moment, het verzwak-
te Belgische front wist te dichten.

Maar, zoals Luc Vanacker verder gaat, heel wat
Britse levens zijn ingezet op dat zeefront, Wat ge-
beurd is in 19í7 in de duinen van Lombardsijde en
langs de havengeul, was een tragische misreke-
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ning. Dat in combinatie met de 2e Slag bij leper,
naar Passenda e toe. was dat ook ... net als rond
Verdun. aan de Somme en de Chemin des Damesl

''i...- a

Het monument van de "Mlss/rg" naast
monument verdient meer bezinning.

ons Albert-

Kr stof Jacobs vest gde terecht onze aandacht hoe
100 jaar geleden, op 16 oktober 1917, luitenant
Leopold Calllerg ter hoogte van de Nieuwpoortse
"Ganzepaof' dodelijk getrofíen viel. Reeds in juli
was hij het slachtoÍfer geworden van oorogsgas
en hielp nog verschillende Britse gassiachtoÍlers
in veiligheid brengen. ln september was hij terug
op post te Nieuwpoort. nadat hii fe icitat es had
ontvangen van koning A bed I, voor zijn inzet.
Tussen het lepersas en de stuw op de Noordvaart
ls bij het lJzergedenkteken een herdenkingsteen
opger cht op de plaats waar h j vlel.
Deze burgerlijk lngenieur was a s vrijw lllger zich
gaan aanbieden bij de pion ers van de 3de
legerdivisie te Luik. Hij was ook betrokken bij de
verdedig ng van Antwerpen en had onder vljande-
ijk m trailleurvuur een 100-tal Franse mar ne fuse-
ie.s te Diksmuide over de lJzer geleid. Admlraal
Ronarch gaf hem het het Franse oorogskruis 1e
klasse. Hij was net op 1 oktober u tenant benoemd.
Hij werd eerst te Adinkerke begraven op 18 okto-
ber 1917. De Compagnie'Sapeurs-Pontonniers'
waartoe hij behoorde, had gedurende de oorlog 27
doden te betreuren, naast 50 gewonden en 143
gasslachtoffers.
l\,4en kan dat aíezen van de bronzen p aat aan de
ruïne van de ''Duvelorre 

.

Na de oorlog werd zjn stofíeljk overschot overge-
bracht naar het Cimetière de Sainte-Walburge te
Lu ik.

naar K. Jacobs

Colofon
Redactieadres:
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Canadalaan 61 - 8620 Nieuwpoort

Op de begraafplaats van
N.4ilitary Cemetery' l ggen

" Known unta God' I

Op de Belgische militaire
kapelle zelÍ zijn et ... 4O2

de "Ramscappelle Road
er 314

begraafplaats van Rams-
"Onbekend".
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