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Editoriaal

Het beleg rond Nieuwpoort in 1489 werd afgebro-
ken en dat geraakte bekend tot ver buiten onze
grenzen. Drie vorstenhuizen waren betrokken bij
een dynastieke wissel en diewerd uitgevochten in
onze regio. Voor bijna drie eeuwen zou onze stad
kunnen weerstaan aan vele agressies. Haar ver-
sterkingen van 1400 loonden!
Freddy Beun citeert overvloedig uit een verslag-
boek van Roeland Van de Casteele van1905. Er
waren festiviteiten georganiseerd want België had
75 jaar vooÍdien zijn onafhankelijkheid gekregen.
Bovenop op de ruïne van de Nieuwpoortse bei-
aardtoren leidde luitenant Denys Shoppee het artil-
lerievuur van de Britse en Franse schepen, gericht
tegen de rechterflank van de Duitsers in 1914.
Het blokkeren van het front ter hoogte van Nieuw-
poort aan de zee gedurende de ganse Groote Oor-
log is misschien voor een groot deel daaraan te
danken.
Luc Vanacker bracht dit onder de aandacht. Hij
schreef diverse werken en artikelen over de Britse
rol toen, speciaal aan onze kust.
Wij lazen de tekst na op een prachtstuk uit ons pa-
trimonium omtrent de wetgeving voor de zeevis-
serU en de haringvangst.

Geschiedenis

BELEG VAN NIEUWPOORT 1489

G. Demerre
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Wie graag deze archieÍkrant digitaal wenst te
ontvangen,
kan dat als wi! uw e-mail adres mogen gebrui-
ken.
guidodemerre@gmail.be

Filips de Schone

Omwille van de huwelijksverbintenis tussen her-
togin lMaria van Bourgondiè, dochter van hertog
Karel de Stoute, en aartshertog lvlaximiliaan van
Oostenrijk, kwamen onze provincies onder de
minderjarige zoon Filips (de Schone) in 1482.
l\4aximiliaan trad aan als regent voor zijn zoon.
De Staten van Vlaanderen en een groot deel van
de adel ontkenden hem dat recht en ze stelden
zelf een raad van regenten aan op 10 juni 1482.
Adolf van Cleve, heer van Ravenstein, Filips van
Bourgondiè, heer van Beveren, Lodewijk van
Brugge, heer van Gruuthuse en Adriaan Vilain,
heer van Rasseghem.

Maximiliaan zag zich gedwongen deze keuze te
aanvaarden, maar herriep zijn woord, bij de dood
van Louis Xl van Frankrijk. Hij irok op veldtocht
om Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsber-
gen te heroveren en versloeg een troepenmacht
uit Gent. Brugge zwichtte en zette haar poorten
open voor de regent. Met de overeenkomst van



28 januari 1485 erkenden de Staten van Vlaande-
ren hem als 'mambouf voot zin zoon.

Maximiliaan van Oostenrijk

Hij trok naar Duitsland, alwaar hij tot koning werd
gekozen in 1486. Door grensconflicten met Frank-
rijk kwam het tot een oorlog, waarvoor Maximiliaan
'hulpgelden'oÍ beden vroeg. Toen hij zijn troepen
in Brugge probeerde te verzamelen, kreeg hij huis-
arrest in Cranenburg tot hij drie maanden later ak-
koord ging met vooMaarden op 16 mei 1488.

Daarom kwam keizer Friedrich lll met een Duitse
legermacht zijn zoon ter hulp. Ninove werd ver-
woest maar in Gent geraakten ze niet binnen.
Filips van Cleve werd de algemene bevelhebber
van de (opstandige) Vlaamse troepen en verplicht-
te de Duitsers uit het land. Ze riepen de hulp in

van de Franse koning Charles Vlll die zowel naar
Brugge als naar Gent 1200 Íuiters stuurde onder
de leiding van de heer van Peenen (Louis van Ha-
lewyn ?).

Philips de Crèvecoeur kwam met 600 ruiters, veel
voetvolk en steun van Kortrijk om de Duitsers te
verslaan, die de hulp hadden gekregen van het gar-
nizoen van Rijsel. ln naam van de Franse koning
nam hi.i leper en het Westkwartier om "te bewaren
ende te beschermen jeghens alle die gheene die
hem líeden qualijck wilden".
Louis van Halewyn deed hetzelfde voor Brugge en
de omliggende streek [ 't Vrije ] . Friedrich verliet
het land en liet zijn leger aan Albrecht, hertog van
Saksen.
Maximiliaan trok zich in Zeeland terug en verza-
melde er een vloot.

Gedurende heel die periode bleef het Westkwar-
tier: de stad en kasselrije Veurne, de stad Nieuw-
poort als sleutel van dit gewest, met Diksmuide,
Sint-Winoksbergen, Broekburg, Grevelingen,

Duinkerke en Sint-Omaars trouw aan de wettige
vorst. Maximiliaan kon hier rekenen op bevelheb-
bers als: Daniël van Praet, heer van Merwede,
Joris van Ebenstein en Denis van Moerbeke.

De Leden van Vlaanderen I Gent, Brugge en le-
perl benoemden bijvoorbeeld nieuwe wethouders
in Oudenburg en Oostende. Ze probeerden plaat-

sen zonder muren of vestingen te dwingen om
Brugge in zijn verzet te volgen.

Op 15 juni 1488 werden de Staten van West-
Vlaanderen' te Sint-Wnoksbergen verzocht de
eed van getrouwheid te zweren. Het Westkwartier
betaalde aanzienlijke sommen.

Penning huwelijk l\/laria & lvlaximiliaan

De wapenlieden van Nieuwpoort en Diksmuide
lieten zich niet onbeiuigd en plunderden in het
Brugse Vrije tot onder de muren van Brugge.
Op 'l'l augustus 1488 kwam daarop Filips van
Cleve vanuit Brugge met 1700 ruiters en 2000
voetknechten legeren in Oudenburg. Daar waren
6000 man voetvolk samengebracht uit het Vrije.
Op 12 augustus kwamen ze vóór Nieuwpoort,
maar werden door het garnizoen van Daniël van
Praet beschoten, zodat ze zich terugtrokken en
een Franse troepenmacht gingen vervoegen te-
gen Sint-Winoksbergen en Broekburg. De Fran-
sen hadden net Duinkerke veroverd.
De heer van Ravenstein (Adolf van Cleve) en Crè-
vecoeur verlieten even West-Vlaanderen.
Maximiliaans vloot werd in Zeeland bij Biervliet
verslagen, maat 18 hueden* en twee grotere

vaarluigen vaarden uit met Duitse soldaten, wa-
pens en proviand naar Nieuwpoort.
Er was even aarzeling aldaar omdat men de veld-
heer van de Vlamingen vreesde, maardes nachts
ging de magistraat over stag.
"den naervolgende nacht wierd alle dese macht
door de schaelchett vanden burgemeesters
wechgeruymt"
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Een aanzienlijk deel van manschappen bleef in
Nieuwpoort. Een ander deel werd naar Veurne en
Diksmuide gestuurd. De stad Duinkerke verzocht
ook hulp van de Duitsers.
ln november liepen de garnizoenen van Nieuw-
poort, Duinkerke, Diksmuide, Veurne en Handza-
me het hele Westkwartier aí. Die van Nieuwpoort en
Duinkerke staken in december Gistel in brand.

ln Brugge en 't Vrije wou men vanafdecembet "hen-
de te maken met den oorlog". De kanunniken van
Sint-Domaas leenden 8001b groot* om hun aandeel
te betalen voor het onderhoud van 800 'vechtende
mannen' die men in Frankrijk zou halen. Oudenburg
weÍd als quaftíer général gekozen. Op 3 januari
1489 werd een schouwing uitgevoerd van 600 man
uit hèt Vri.ie. Zij trokken met 600 ruiters en 400 man
voetuolk onder de leiding van Anthony d'Auxy uit
Frankrijk op naar Handzame. Ze namen het kasteel
en gingen legeren in Esen bij Diksmuide.

lnlussen heroverden de Duitsers enkele steden die
door de Fransen waren bezet : Grevelingen, Broek-
burg, Sint-Winoksbergen en voornamelijk Sint-
Omaars op 3 februari 1489.
Het was Karel van Savoye, gouverneur van Guy-
sen* en Denis van lvloerbeke met een deel van het
gaÍnizoen van Nieuwpoort die dit voltrok.

Nieuwe legerbenden met Philips de Crèvecoeur
werden verwacht, maar het maake de Brugse
macht wat nerveus ... het duurde té lang.
Men plande dan maar een aanval in mei 1489. Het
leger verzamelde zich bij het Tempelhof in Slijpe
met 4000 Vlamingen en 800 Fransen. Men legde
een brug over de lJzeÍ en dagelijks foerageerden
ze zich in de streek.
Op 30 meivernam men te Nieuwpoort dat de Brug-
gelingen in Nieuwendamme waren aangekomen.
Op 2 juni werd deze boodschap aan het garnizoen
van Diksmuide gebracht en de nacht erop aan dat
van Veurne.
De Vlamingen trokken naar Diksmuide met het in-
zicht dat te belegeren, in afr^/achting van de komst
van meer Fransen.
Die van Nieuwpoort staken Ramskapelle in brand
op 5 juni.
lnlussen vergaderden de afgevaardigden van
Nieuwpoort in Sint-OmaaÍs bij Joris van Ebenstëin
en Daniël van Praet. Boden werden op 6 juni gezon-
den naar de kapiteins van Diksmuide, Broekburg,
Sint-Winoksbergen en Duinkerke. De 10 juni werd
andermaal iemand gestuurd naar Jan van Huerne,
jonkheer Franchois en Anthonis van Gaesbeke in
Broekburg.

Denis van Moerbeke, bevelhebber van Veurne,
liet hulp vragen bij de Engelsen in Calais en
stuurde Omaerde Crane naar Dikmuide met 100
man.
De gouverneur van Calais verzamelde 2000
Schotten, 1000 piekeniers en 300 ruiters metzes-
tien stuks geschut. Hij stuurde 8 grote schepen
met krijgsvolk en oorlogstuig naar Nieuwpoort.
Alles stond onder het bevel van Lord Daubey en
Morley die hun tenten opsloegen bij het klooster
Ten Duinen.
Een atuaardiging van Nieuwpoort en de Iandhou-
ders van Veurne-Ambacht met Willem van Ha-
veskerke gingen op I juni hen begroeten.
Er sloten zich 2000 Vlamingen aan uit Veurne en
Veurne-Ambacht onder Denis van Moerbeke en
Joris de Crane landhoudèr van de Kasselrij.
Dat leger van Archembault van Haveskerke, heer
van Diksmuide met duizend man en Daniël van
Praet , gouverneur van Nieuwpoort met benden
Bourgondiërs en Duitsers trok richting Diksmui-
de.
De belegeraars aarzelden, plooiden terug op
Beerst en werden op zaterdag 13 juni na Sink-
sen verslagen. Ene kapitein Picavet sneuvelde
en ook een Engelse kapitein van Guines, heer
van lvlorlas.

De zegevierende leiding trok terug naar Nieuw-
poort, waar intussen àndere Engelsen waren
toegekomen.
De kapiteins gelasten Cornelis Oudegod een
grote'sÍads-roybaerse" uit te rusten voor broe-
der Willem, den kapelaan van jonkheer van lvlas-
minstre, om naar Zeeland te varen en kennis te
geven "vander victorie ghebeurt zijne welwillende
ter Beerst."

Op '15 juni trok Daniël van Praet, heer van Mer-
wede met de kapitein van Calais, Denis van
Moerbeke, gouverneur van Veurne en andere
kapiteins naar Oostende. Denis van Moerbeke
werd als gouveÍneur aangeduid van Oostende
en Danièl van Praet trok op naar Brugge op 17

.iuni.

Ondertussen deed het gerucht de ronde van een
troepenmacht uit Frankrijk met de hertog van
Vendöme en maarschalk de Crèvëcoeur Ze had-
den de nederlaag in Beerst vernomen terwijl ze
Iegerden in Poperinge.
Op 17 juni kwamen boden in Nieuwpoort en
Oostende melden dat de Fransen opgerukt wa-
ren naar Roesbrugge. De stemming in het West-
kwartier was niet onverdeeld, want de Engelsen
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trokken zich naar Calais terug, want ze waren niet
- zoals beloofd was - bëtaald. Sommige Duitse en
Spaanse krijgslieden lieten dezelÍde klacht horen
Door Roeland Le Febure, ontvanger van Vlaan-
deren, en Denis van Moerbeke kreeg men van de
getrouwe steden hulpgeld:8832 guldens, waar-
van Nieuwpoort 1100 gulden bijdroeg.
Vanuit Calais kwamen daarom 1200 Engelsen te-
rug.
Nieuwpoort stuurde intussen messagiers naar
Oostende met een brief voor de heer van Mer-
wede (Daniël van Praet). Die ging op 18 iuni naar
Oudenburg en 's anderendaags weer in Oostende
bij Denis van lvloerbeke.

Vanuit leper trok CrèvecoeuÍ met 20 000 man rich-
ting Oostende om zich voor Nieuwpoort te positi-

oneren op 20 juni. Het merendeel waren Fransen
uit Picardie en Boulonnais met een groot aantal
Vlamingen en Zwitsers .

Daags voordien had de kapitein van Nieuwpoort
nog iemand gestuurd naar Grevelingen bij de ka-
pitein van Calais om buspoeder en naar Diksmui-
de om twee serpentienen. Oostende had ook een
van hun engienen geleend.
Bij het krieken van de volgende dag begon de
beschieting van de stad tussen twee en tien 's
avonds. Tien kartauwen en serpentijnen spron-
gen stuk. De hertog van Vendöme was van oor-
deel dat de beschieting te weinig effect had ... en
dacht aan mijnwerk.
lvlaar de belegerden deden hetzelfde ! Hei bleek
dat sommige tunnels dichtsloegen ...

De verdedigers durfden geen uitval en herstelden
zoveel mogelík hun muren en verdedigingswer-
ken. Een drietal torens en een boogscheut lange
muur was al ingestort. Met een tonnenbrug over
de stadswalwerd een bestorming gewaagd.
Het lukte blijkbaar voor de verdedigers van Daniël
van Praet om de Picardièrs en de Boulognezen af
te slaan.
Een veÍnieuwde aanval van de Zwitsers bracht
gëen beter resultaat. De kroniekschrijver" meent
te weten, dat beide aanvallen plaatsgrepen aan
de zuidkant.

BINNEN DE STAD

Op 22 juni had Danièl van Praet een Engelse do-
minikaan naar Calais gestuurd om bijstand. Het
stadsbestuur had ook een brief gestuurd naar de
schepenen van Diksmuide, die ze meteen door-
stuurden naar Sint-Omaars, Veurne en de Duitse
kolonel Joris van Ebenstein.
Op 23 juni werd poeder, schichten en ander krijg-
stuig per schip aangevoerd vanuit Calais.

Onderlussen was de stad Nieuwpoort bedrijvig om

de verdedigers van de stad te bevoorraden, wat uit

een steekproef in de rekeningen blUkt : ,

- Bethin Vincx leverden een kuip boter voor de lie-

den die dag en nacht op de muren vertoefden ter-
wijl de vijand voor de stad legerde.
- Er werden 139 tonnen, 8 pijpen. en 1931 stopen

bier, 3 stukken, 1 pijp en 440 stopen wijn verbruikt
tijdens de week belegering.
- Luucx Hurtsebout goot honderd en acht loodha-

mers voor de strijders.
- De straten werden opgebroken en de kasseien

door busschieteÍs tot werptuigen gebruiK.
- Magriet, twijf van Rycque Willaert, bracht 85 sto-
pen dubbel bier voor de loodgieters die tijdens de

stormloop van de vijand voortdurend lood goten.

- Mathys Lambrecht heeÍt kasseistenen gewor-

pen, verzameld en vertransporteerd tot de vesten.

- Jan vander Hauerier, kasseilegger, heeft nadien

39 roeden weer hersteld op diverse plekken in de

straten.
- Lood* werd verzameld, o.m. door de moeder-

overste van de Oud Grauwe Zusters, die 78 pond

gewicht leverde om er kogels mee te gieten.

Voor voedsel en drank van de verdedigers alléén

werd 1634 lb pars. besteed of nu 55 000 euro ...

BELEGERAARS

De schepenen van 't Vrije lieten burgemeester

Charles van Boneem op 24.iuni controleren 'lnt
siege voor NieupooÉ'om toe te zien hoe de pio-

niers van het Vrije zich gedroegen, en om te weten
welke ambachten geen mannen geleverd hadden.
Daarom werden ook extra manschappen aange-
voerd. Vanuii Brugge waren twee wagens gestuurd

met'taergyen'* en twee wagens met tentengetuig.

UITKOMST ?

Aangezien de verhoopte versterking niet vlug ge-

noeg kwam, neigden sommigen om tot onderhan-
delingen te komen. De kroniekschrijver noteerde
getuigenissen die het charisma van twee burge-
meesters moesten benadrukken voor het nage-

slacht.
Jan Turpin, de buÍgemeester vanden corpse, ge-

bruikte zijn gezag en persoonlijke moed om de be-

volking in 't geweer te krijgen.
-Tetlement qu'ils promirent eux tous ensemble vi-

vres et mourir pour ta querelle et tenir pied ferme
jusgues à ce gu i7s s eroient ou vainqueurs ou vaín-

cus. "
Zijn collega, Jacob Meegoet, burgemeester van
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schepenen, deed de plechtige gelofte om een sin-
gie* te laten maken die "alzo lanc als de stede groot
es int ronde ghemeÍen" als de stad zou kunnen ge-
red worden. Om dit kracht bij te zetten, zou men
met het beeld van O.L.Vrouw van den Nood Gods,
ene processie hebben gehouden op de wallen van
de stad.

Een derde bestorming, deze keer aan de oostkant
van de stad werden op bevel van de hertog van
Vendöme ruiters ingezet, die nu als infanteristen de
wallen bestormden . Er waren reeds enkele stan-
daarden gepland ... maar groot was de verwonde-
ring, toen ze zo weinig verdedigers ontwaarden.
Er werd gevreesd dat ze in een hinderlaag terecht
waren gekomen, dat er een krijgslist in de maak
was, zelfs dat ze verkeerde informatie hadden van
hun Brugse bondgenoten.

Het verhaal wil (sic) dat op dat ogenblik burge-
meester Turpin een oproep deed bij de Nieuwpoort-
se vrouwen. Zi zouden daarop met een metalen
hoofddeksel op het hoofd en een loden knuppel in
de vuist hun mannen hebben bijgestaan ...

lellement que pour monstrer bonne mine, le dit Je-
han Tupín trouva que les femmes avoíent meilleur
coraige que les homme, sí leur fít poier salades,
prendre maillets de ploncq, et mettre teste à cré-
taux ; si que finablement Franchois appercheuftent
qu'il n'y avait gens de desfence"

op zondag 28 juni brak het belegeringsleger op en
's anderendaags kwam Denis van Moerbeke met
200 Engelsen uit de bezetting van Veurne en Duin-
kerke.
Philips de Crèvecoeur had nog net de linkerdijk van
de haven laten doorsteken. om de haven te doen
verzanden. ln werkelijkheid liep de duinenpolder
onder water en was de stad aan die kant nog béter
verdedigd.

Op 1 juli werd Olivier van Terrelique, op bevel van
Daniél van Praet, naar aartshertog Maximiliaan ge-
stuurd met het goede nieuws. Er vertrok ook een
bode naar Sint-Winoksbergen en Duinkerke.

EPILOOG

Te Brugge had men de hoop niet opgegeven en
probeerde men de maarschalk van Crèvecoeur tot
een nieuwe belegering aan te zetten.
Zijn legeÍ begon een beleg rond Duinkerke, maar
onenigheid* met de Zwitsers deed dat mislukken.
De schepenen van't Vrije stuurden Karel van Bo-
neem naar Oosiende om Crèvecoeur aan te zetten
Diksmuide te belegeren.

Het leger trok echter op 15 juli van bij Brugge via
Koekelare naar Ieper terug in Frankrijk.
De dag erop - er was slechts een klein groepje
Fransen in Oostende achtergebleven, kwam Da-
niëlvan Praet opzetten en stak Oostende in brand.
In januari 1490 vergaderden de schepenen er om
de stad 'weder in wezen te brengen'.
Jan vander Dondt, forier van de Roomse koning,
kwam vanwege de hertog van Saksen, op 14 au-
gustus, de vrede te Nieuwpoort bekend maken :

tussen Frankrijk, Engeland, Spanje en aartshertog
Maximiliaan met de Leden van Vlaanderen IBrug-
ge, 't Brugse Vrije, Gent en leper I.

Vlietynck E., Eene bladzyde uit de geschiedenis der stad

NieupooÉ, Oostende, 1889.

red. G. Demerre

*Goed om te wetën:

West-Vlaanderen lag toen westelijk van de leper-
lee/lJzer en noordelijk van de Leie
hueden = schepen met een platte wrang of dwars-
stuk, met weinig diepgang
schaelcheyt = aarzeling
800 lb groot = 9600 Ib pars of nu 245 000 euro
Guysen = Guines
roybaerse = roeischip
Kroniek van Adriaan Mesdagh van Ten Duinen
1 pijp = 176 stopen of 704 Pinten
lood lag toen op de daken van stenen gebouwen
taegyen = schilden bij geschutsstelling
singie = was een hele lange wassen wiek
onenigheid = was nagenoeg altijd omwille van be-
taling

Gedicht 1489

Voor Nyeupoort wildën si maken spel

Soeverein van Vlaanderen
Laat de moed maar zakken !

Geef u maar over.
als u wilt blijven leven.
Voor Nieuwpoort willen wij ons wel inzetten!
Hou u maar stil, verrader, kalm !

Wij weten wat u bedoelt.
Zou ik mij moeten overgeven ?
lk heb helemaal geen schrik !

lk rij hier langs de muren,
ik zit hier op mijn paard,
ik moedig de ruiters aan,
ik drink wijn uit schalen,
zoals menig moedige ruiter doet.
Herman die op de klokken sloeg,
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zag het Franse leger afkomen:
Wel, burgers van Nieuwpoort !

Stel u nu dapper teweer !

Want wij zullen niet mogen slapen:
ik zie de Franse soldaten
duidel!k in hun harnas staan!
Zij kwamen daar aangezet,
witter dan ijs,
op ene vroege morgen.
Zij behaalden weinig succes,
CrèvecoeuÍ met al zijn macht.
Gij zult niet oveMinnenl
Nieuwpoorl, wijkt geen duimbreed.
De Zwitsers met hun kleurige kledij,
zij lagen daar verdronken,
ze konden niet meer dansen,
daarom treurde Crèvecoeur,
dat hU gekomen was met weinig informatie
juist voor het stadje Nieuwpoort.
Hij behaalde nauwelijks voordeel.
Wie dit liedje dichtte,
dat was een flinke ruiter
Hij spotte (de vijand) in zijn gezicht
daarom zonk bij hem de moed .

Hij bid tot Maria, de zoete maagd,
dat zij het zoete Vlaanderland
onder haar hoede mocht nemen.

Hertaling naar Antwerps Liedboeksken
1544

Feesteliikheden

Te Nieuwpoort gehouden in 1905 naar aanlei-
ding van dë 75e verjaardag van de Belgische
onafhankelijkheid (22 en 23 Juli í905)

ln 1980 was het 150 jaar dat België zijn onafhan-
kelijkheid verwierf.
lk herinner mij niet welkè bijzondère feestelijk-
heden er te Nieuwpoort werden gehouden om dit
feit te herdenken. lk denk dat deze datum voor
velen onopgemerkt is voorbij gegaan.
Wel was er nationaal sprake om een nieuwe
tweetalige stad op te richten op de taalgrens
voorbij Brussel. Gelukkig heeft het gezond ver-
stand gezegevierd en werd afgezien van dit wan-
gedrocht ".

Evenwel in 1905 was men schijnbaar over het gan-
se land, en dus ook te Nieuwpoort, vol geestdrift
om luisterrijk de 75e verjaardag van "de verklaring
van s Lands onafhankelijkheid '' te vieÍen.
We beschikken over een uniek "gedenkboek van
deze Feesten" opgemaakt door Roeland Van de
Casteele. Daarin beschrijft hij in detail de door het
stadsbestuur verzonden uitnodigingen, de geplan-
de activiteiten, de namen en adressen van de be-
woners welke hun huizen versieren , het weder (!)
tijdens de activiteiten, de uitgesproken redevoerin-
gen, de uitgenodigden aan het banket, het menu,
de door de muziekkapellen uitgevoerde stukken.
Ge kunt het niet bedenken, het staat vermeldl
Deze Roeland was een echt Nieuwpoorts journa-
lisÍ" avant la lettre ''. Hij beschreef elk feit dat hem
interesseerde tot in het detail, schreef speeches
voor de plaatselijke katholieke politiekers, was
Vlaamsgezind en was ten slotte ...dichter. Of we
hem een verdienstelijk dichter mogen noemen blijft
evenwel nog steeds een open vraag.
Overlopen we eens wat onze voorvaderen in petto
hadden voor deze 75e verjaardag van de onafhan-
kelijkheid.

1. De omzendbrief naar de bevolking met oproèp
tot deelname aan de feestelijkheden (14 juli1905)
" ...Wij moeten nog, bij ale gepaste gelegenheid,
op luidruchtige wíjze aan onze vadedandsche ge-
voelens lucht geven, om daardoor in ons zelven de
vaderlandsliefde steeds aan te vuren ..."
"Wij durven verhopen dat dezelfde eensgezindheid
die bestatigd is geweest door den Gemeenteraad,
waar de fuvee politíeke gezindheden nochtans ver-
beeld zíjn, ook zal heerschen onder de burgers.."
"Wij steunen op de rechtschapenheid der Niepoott-
naars en wii maken een warm beroep op hunne
gehechtheid aan het Vaderland !"
(getekend : W De Roo, burgemeëster - Th. Dob-
belaere, secretaris)

2. Programma der Feesten Zaterdag 22 Juli

Van 7 tot 8 ure 's avonds Conceft op den beiaard
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door den beiaardier K. Dedeystere.
Om 8 ure zal de Stadsreus, schoon opgesmul<t, on-
der het geleide van de Muziek, overgebracht wor-
den naar de Marktplaats.
Van 8 tot 9 ure, concert op de Markt. De inwoners
worden uitgenoodigd talrijk op te komen om den
oudsten burger der Stad te vergeze en.

Zondag 23 Juli

"Van 5 tot 6 ure 's morgens (!) Geluid der Triomf-
klok
Van 6 1/2 tot 7 1/2 Conceft op de Beíaard door
beiaardier L. Deschieter
Om 7 min 1/4 , in het Oude mannenhuís, Feestver-
gadering van het Godshuizenbestuur
Om 7 ure min 1/4 vergadeft het Bureel van Welda-
digheid in leestuergadering ten stadhuize
Om 9 1/2 worden de kinders van beíde geslachten
van de officiële en van de vrije Scholen vergaderd
door de Hoofden der wederzijdse Scholen
Om 11 ure plechtig Te Deum in de Kerk
Om 1 ure, ten stadhuize, Banket voor de uitgenoo-
digde Overheden en Ambtenaars
Om 3 ure, ter Marktplaats, daaftoe bíjzonder ver-
sierd, Vaderlandsche Betooging
Om 5 ure, in de Scholen, Feestmaal voor de kin-
ders
's Ayonds om 9 ure, Algemene Verlíchting van de
Stad en daama Grcote Lichtstoet"

Ziehier het officiële pÍogÍamma.

Maar het lezen tussen de lijntjes, geèft een veel be-
ter inzicht hoe het er in werkelijkheid aan toeging.

Feestvergadering van het Bestuur der Godshuizen

Gedurende de uitdeling der koekebroden, heeft
er ook een feestvergadering van het Bestuur der
Godsh uizen plaats. Het voltallig bestuur ondeÍ voor-
zitterschap van J. Huyghebaert en met secretaris
ïh. Dobbelaere, vergadert in de ontvangstzaal.
"De ouderlingen en weezen worden door Zuster

Dominika, Overste van het Oude- Mannen en We-
zen gesticht in de grote zaal bíjeengebracht. De
zaal heeft een feesteqk voorkomen. Reine amme-
lakens zijn gespreid over vier tafels, waarop een
aantal tassen en teljoren naar een welsmakenden
versterkenden drank staan te wachten. Voor de
oude mannen, oude vrouwen, de weezen en de
Heren van het Bestuur zijn er bijzondere tafels ge-
dekt.
Bij de intrede van de bestuursleden staan de ou-
derlingen en de wezen recht en doen een eerbie-
dige buiging. De Voorzifter doet ze neerzitten en
houdt een feestrede.
Onmidde ijk daarna worden al de tassen met
goede chocolade gevuld en goed smakende koe-
keboterhammen worden rondgegeven. Een lek-
kerder en beter opgediend ontbijt had men in het
go&huis nooÍt gezíen.
Als de feestqenoten een tiental mínuten aan het
smakelijk eten zijn, biedt zich het weesmeisje Le-
onie Dobbelaere aan voor de Voorzitter en leest
met klare stem een gedicht (waarvan de journalist
bijvoegt "woorden van de verslaggever " .

Enige minuten later komt de ouderling Pieter De-
pauw tevoorschijn en leest met bewogen stem een
ander gedicht (eveneens : woorden van de ver-
slaggever !).
Dhr Vootzitter bedankt iedereen voor de goede
woorden die tot het Bestuur der Godshuizen zijn
gericht
Verder heeft er 's middags een feestmaal plaats.

De zíeken in het hospítaal ontvangen " de lekker-
nijen die hun zieke toestand toelaat!"
En 's avonds eet men het overschot van de mid-
dag! Den ganschen dag is het feest. Ongetwijfeld
zal men lang deze dag gedenken!"

Grote Brooddeling door het Bureel van Weldadig-
heid

"Om 7 ure mín 1/4 vergade!Í het Bureel van WeL
dadígheid ín Feestvergadering ten stadhuíze. Man
en vrouw van ieder behoeftig huisgezin, dat op de
líjst voor de groote brooddeeling voorkomt, worden
tot deze vergadering uitgenodigd .

Na een tiental minuten ís het voorportaal propvol
met arme vrouwen en mannen. Gans het Bureel
van Weldadigheid onder leiding van Burgemees-
ter W. De Roo, als ere-voorzitter en Emile Vanden
Abeele, vootzitter, ís aanwezig.
De Voorzitter richt tot hen een aanspraak over
de eerbied en de plichten nopens het vaderland.
Daarna doet de secretaris, L. Houvenaghel, de
naamafroeping van 216 gezinnen die op de lijst
van het Bureel voorkomen. Daarna bieden er zich
nog 17 andere armen aan. leder huisgezin ont-
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vangt een groot en goed koekebrood."
Het ís waarlíjk verrukkend al die behoeftige lieden
opgeruimd met een groot koekebrood in de ar-
men de trappen van het stadhuis te zien afkomen.
Verschillende gaan al dansend naar huís. Heden
zin er geen behoeftige gezinnen ín de stad. Bij
alle is het kermis !

Vaderlandsche Aanspraken der Schoolbestuur-
ders of der Leeraren

"Om 9 urel/2 worden de kinders van beide ge-
slachten (!) vergaderd door de Hoofden der we-
derzijdse Scholen. Aanspraken van aard om de
liefde tot het Vaderland en de gehechtheíd aan 's

Landsinstellingen in hun jonge herten te ontste-
ken en aan te vuren, worden gehouden.
Daar er in de school van de Arme Claren des
Zondags teveel werk moest zijn, wordt de rede-
voering des Zaterdags gehouden.
Zuster Agnes en Zuster Francísca doen aldus de
zaterdag hun vade andse toespraak ten over-
staan van de verschillende klassen.
ln de Gemeenteschool voor Meísjes spreel<t
mevr. Deman-Claereboudt over al het goed dat
gedurende de regeringen van de eerste koningen
werd verwezenlijkt. Dhr R. Vandewalle, Hoofdon-
derwijzer van de Gemeentelijke Jongensschool
geeft een overzícht van de vooruigang der kun-
sten, wetenschappen, enz.
ln de Staats-Middelbare Meisjesschool geeft
mevr. Vantomme een denkbee[d over de welda-
den door beide koningen gerea[iseerd ten voor-
dele van het land.
E.H. Principaal lserbyt van het St Bernarduscol-
Iege is evenwel afwezíg en bevindt zích in Nieuw-
poort-Bad. Dhr onderpastoor C. Delaere ver-
vangt hem en houdt een vaderlandse toespraak".
Alle vorige redevoeringen werden in het Vlaams
gedaan, vermeldt de auteur
"Dhr L. Deseck. bestuurder der Staats-MÍddelba-
re Jongensschool, houdt een eerste aanspraak in
het Frans voor de meest gevorderde leerlingen
en een tweede ín het Vlaams voor de leerlingen
der voorbereidende afdelingen. Als afsluít laat

hij de leerlingen het"Belgisch Vaderland" zíngen,
evenals "Naar Wijd en Zíid". Hierna begeven ze
zich naar de stoet.

Opgeleid door hun lerarenkorps en dragers van
natíonale vaandeltjes en dríekleurige cocarden, ko-
men zij aan bij het stadhuis om deel te nemen aan
den SÍoeÍ, die aldaar om 10 ure wordt gevormd."

De Stoet

"Tot deze stoet worden ook uitgenodígd al de over-
heden en ambtenaars, de maatschappíien van nut
en vermaak en al de inwoners in het algemeen.
De scholen en maatschappijen die het kunnen
doen, werden veLzocht groepen of praalwagens
te vormen in verband met de vaderlandsche ge-

schledenis of met den huidigen toestand van het
land onder opzicht van wetenschap, kunst, han-
del of nijverheid, hunne vaandels en zinnebeelden
mede te nemen en vaderlandsche opschiften te
dragen. De plaatsen ín den Stoetzullen door het lot
aangewezen worden".
De stoet is prachtig, vermeldt onze journalist.

Ze bestaat uit niet minder dan 40 groepen en drie
praalwagens
"Om 10 ure 1/2 zet de stoet zich in beweging en
begeeft zích vía de Oostendestraat, Vestenstraat,
leperstraat naar de kerk alwaar om 11 ure een
ptechtig Te Deum zal gezongen worden .

Doch tot spijt van allen, ís het weder zeer ongun-
stig. Toen de sielijke maatschappiien en school'
verenigingen rond kwai voor 11 voorbíi het Stad'
huis trekken, begint het fel te regenen en als de
fraaie groepen in de kerktreden, ziin allen druipnat!
lndrukwekkend is het Te Deum . De qendarmen in
groot uniÍorm staan rondom het hoogaltaar en als
het "Te Deum Laudamus" wordt aangeheven, doen
zíj aan den Almachtigen God hun eerbíedígen wa-
pengroet !
Na het Te Deum moet de stoet de Stad dooftrek-

ken maar het is onmogeliik . De slagregen verplicht
iedereen een schuílplaats te zoeken. Aldus ver'
enigen de Maatschappijen zich onmíddellijk in de
stadshalle.
Vaderlandsche aanspraken worden aldaar ge-

houden door heer schepen Pattyn.
Hij spreekt over onze vrede, onze vriiheden , onze
lJzeren-Wegen, onze welstand en geluk. Tus-
sendoor vermeldt hij "Om goede vaderlander te
zijn,moeten wij Vlamíngen zeggen : in Vlaandren
Vlaams en de Walen moeten tegenroepen : in 't
Walenland Waals.
De Vlamíngen moeten als bijtale Fransch leren en
de Walen Vtaamsch ! Aldus zullen we komen tot
"eendracht maakt macht" I
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De heer Burgemeester dankt de gloedvolle spreker
voor zijn vaderlandslievende woorden en vermeldt
hierop dat de heer Roeland Van de Casteele een
gedícht heeft gewijd aan het Vadertand en dat de
dichter voorlezing zal geven van de bijzonderste
delen van dit gedicht.
Dit loflied aan het Vaderland wordt (in de brochure
ín ons bezit) weergegeven in niet minderdan ...27
bladzijden I "
De dichteÍ-auteur vermeldt dat "bij hetslotvan de
redevoering van de díchtef' het muziek in de zaal
dreu nt!

Versiering der Stad

De auteur van het boekje begint met een wel
vreemde mededeling aan de inwoners : '1^tij zu en
de inwoners die aan den opschik der Stad hebben
medegewerkt trachten tevreden te stellen met, zo-
veel als mogelijk, aan te halen, alles wat er gezien
is geweesÍ. Wij bidden hen ons te willen veront-
schuldigen indien wíj een kleinigheid te weíníg aan-
gehaald hebben ..."
Dan vangt hij aan de namen en beroep van de in-
woners, bijna straat per straat, weerte geven, díe
hun huis hebben versierd, telkens met vermelding
van opschriften, vlaggen, verlichting, enz.
Hij vangt aan met de vermelding dat " in de Ves-
tenstraat enige diekleurige vaandels wapperen"
gevolgd door de namen van de deelnemende be-
woners.
Al de namen en straten opgeven is onbegonnen
werk. Opvallend is evenwel dat hij goed weet wie
hijveÍmeldt. Zo bij voorbeeld in de Oostendestraat,
de namen van belangrijke burgers : "ingeníeur Fer-
nand Maeftens , Emile Vanclen Abeele, kathotiek
gemeenteraadslid, Amand Dumon, gemeente-
raadslid , vrouw Viaene (Boldershon, enz;
ldem in de Kaaistraat: de burelen van Geldens en
Cie, woning van de heer boekhouder Mauríssen.
De Havenstraat mag zeker niet vergeten worden
want er zijn "twee huizen met groote nationale vlag,
behangsels in Belgische kleuren en lantarentjes',
en bewoond door .. Roeland Van de Casteele en
M. Verstraeten !
De Langestraat is met sparren beplant.
Aan het stadhuis, het posthotel, het gestícht det
" Dames des Sacrés -Coeurs", het hospítaat, het
oude mannenhuis en bijkans alle woningen , ziet
men een groote nationale vlag wapperen.
Zo gaat het verder mel de vewizíng naar o.a.
J.Huyghebaeft, gemeenteraadslid in de Lange-
straat, politiedienaar Leon Schittecafte in de
Kokstraat. Ook de kerkeknecht P Gryson woont
in de zelfde straat, evenals de loodsleerlíng p Bo-
gaert.

Boven het huis van den heer Secretaris Th. Dob-
belaere ín de Duínkerkestraat lezen wij ín let-
ters van veelkleurige glaasjes voor de verlíchting
"Leve 't Vaderland."
De mooiste vermelding vinden wijevenwelde vol-
gende, ook in de Duinkerkestraat : "voor het ven-
ster van de heer H. Decoster, slachter, ziet men
een zwíjnskop, waaronder het volgende te lezen
staat : "Dítfeest kan mA níet meer baten. lk moet
daarbij het leven laten" . Dít is toepasselíjk op het
zwijn en niet op de slachter. die zijn woníng voor
de omstandigheid heeft opgeluisterd !"
ln de Hoogstraat passeer-t híj voorbij het huis van
Onderpastoor Delaere, drukker Louis Lammen,
(de drukker van zijn boekje) viskoopman J. Co-
laert, paraplumaker Ed. Dutreeuw het begijnhof,
en de school van de Arme Karen.
ln de Recolettenstraat woont koster Eug. Dechiè-
vre, en schepen J. Snauwaei.
Onderpastoor Vandepufte verdient een bizonde-
re vermelding in de Schipstraat.
De Marktstraat is buitengewoon prachtig ver-
sierd, meldt onze journalist. Gans de straat ís met
sparren beplant en weinige huizen zijn er waar de
nationale vlag niet wappert. lmmers daar wonen
Julien Callier, commissais van het Zeewezen,
Fl. Dumon, drukker, Gust. Vandeputte, slach-
ter, bakker Ferdinand Deschieter, notaris Albert
Stroom, onderwijzer Desí ré Dechièvre, brouwer
H. Dobbelaere, schepen J.C. Pattyn, treínwach-
ter Paul Struwe en tenslofte niemand minder dan
burgemeester W. De Roo.
Vermelden we tot slot nog het huis van hove-
níer Pieter Deschieter, waar het "Engeltje Schudt"
staat. Dit is een engelenbeeld,zegt onze auteul'
dat geduríg aan het venster naar de straat of van
de straat naar het venster zich beweegt om bloe-
men of gekleurde papiersnippers over het volk te
schudden of nieuwe voorraad te haten." Volgen-
de verzen geven deze specifieke plaats aan :
"gegroet, o Reusje, ge zijt mijn vriend, en sinds
zovele jaren zijn wij de vreugde van het volk,
meest van de Níeuportnaren. lk ben zoo bU van
U te zien op dezen schoonen dag en'k wensche
dat ons Belgie lief in vrede en voorspoed leven
mag."

Op de Marktplaats staat de Reus ons deftig aan
te staren. Op de meeste huizen wapperen drie-
kleurige vlaggen; de ruime Marktplaats is beplant
met sparren, die bij middel van driekleurige dra-
perién met elkaar verbonden zijn. In het midden
bemerkt men een prachtige overdekte kiosk met
driekleurige vlaggetjes versierd, waarboven de
namen van de grote componisten geschreven
staan.
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Het Sint Bernarduscollege, bestuurd door E.H.
Principaal J. lserbyt, spant de kroon in de versie-
ring van de markt, en misschien welvan de ganse
stad. Ook alle herbergen zoals De Kroon, de Bei-
aard, L'Union, A Ia Forlune, A la Belle Vue, hotel
Au Pelican nemen deel in de feestopschik.
En tot slot eindigt hij zijn wandeltocht achter het
oud Slrjpertje.
Daar ziet men de pastorU van E.H. August Bus-
schaert. "Ofschoon ín een weinig bewandeld
kwaftier gehuisvest, heeft de herder der stad niet
nagelaten zijn woonst prachtig op te smukken. Er
hangt o.a. een transparant waaronder men kan
lezen "Godsdienst bloeie in België " Gans de pas-
torijen de nabíjheid heefteen voorkomen van bui-
tengewonen luister. "

"Maar het noodweer heeft toegeslagen : op de
Markt is de vlaggenstok van hotel "De Pelikaan"
ín dríe stukken gevlogen. Een aantal lantarentjes
van de verlichtíng. opschriften. versieringen zijn
allemaal door de wind weggerukt. Vlaggen zijn
gescheurd.Ook de bij de verslaggever thuis is de
vlaggenstok in tuvee gebroken en ligt het natio-
nale vaandel in het slijk .

Maar niet getreurd, want ...
Hel Banket wenkt !
Om 1 ure vergaderen 38 genodigde Overheden
en Ambtenaars ten stadhuize waar een prachtig
feestmaal hen wacht. Onze reporÍer ís dan ook
een van de genodigden !
De eretafel staat voor het tafereel "Het Oordeel
van Cambyse".
Er zijn drie tafels, met aan de eretafel de burge-
meester en leden van het schepencollege. Ook
pastoors Buschaert en lserbyt zíften aan deze ta-
fel. Pastoor Busschaeft zegt het gebed voor het
eten en aanstonds worden de uitmuntende scho-
tels opgediend. (het betreft een menu met I gan-
gen..).
Gedurende het banket wordt een telegram ge-
stuurd naar de Koning.
Tijdens het banket woÍden de vlaggen en versier-
selen legen de gevels der huizen gekletst" door
de regen en de wind, maar zulks wordt op de sta-
tige feestelijke vereniging op het stadhuís níet ge-
merl<t . Daar is alles vroolijkheíd.
En voor hetgeen de hoedanígheid er schoÍe/s
betreft, alles is uitmuntend en de hotelier Mr H.
Braet verdient een lofwoord over de vakkennis
díe hij ín deze bewijst."

Atuluit

"'s Namiddags om 3 uur, moest de Vaderlandsche
Betooging plaats vinden . Doch het slechte weder
is een hinderpaal en daarom grApt de plechtigheid
ptaats in de stadshalle.
Aldus treedt de Fanfare van het Davidsfonds op
met een prachtig Zang- en Speeltuigconcert, on-
der leidíng van muziekbestuurder J. Huyghebaert.
Honderden (!) kinder- en mannenstemmen zingen
het vaderlands líed en daarna "Naar Wijd en Zijd".
Verder speelt de fanfare "Hohenzollern", Flots du
Danuble, La Muefte de Poiici, enz. De auteur Ís
vol lof over de bestuurder want hij meent dat hij
de 'fanfarc op een hoogte heeft gebracht die vele
kleine en grote steden mogen benijden "
Ook de beviende íanfare "Katholíeken Burger-
kring" uít Middelkerke is aanwezíl. Alhoewel nog
jong, meent de auteur, bezít de Burge*ring een
aantal talentvolle muzikanten díe wedijveren om
de uitvoering zoo luisterrijk mogelijk te maken en
dit alles onder de kunstige leiding van dhr Jan Tid-
gat.
Na het conceft dat om 6 ure 5 minuten (!) eindigt
is de wind gevallen, en de tucht opgeklaard. De
zon veftoont opnieuw haar lieftallige stralen en de
volksmenigte wandelt met genoegen de schoon
ve rsie rd e strate n door!
Des avonds is de verlichting sieflijk. Bijna alle stra-
ten nemen er aan deel. De Marktstraat, de Ma <L

de Langestraat, schitteren met hevigen glans.
's Avonds om 9 ure wandelt daarna een verma-
kelíjke lichtstoet de stad door. Hij is voorafgegaan
door mannen en vrouwen met honderden lan-
tarentjes. Daarna komen de Muziek van het Da-
vidsfonds omringd met fakkels en den Katholieken
Burgerskring met eige naardíg verlichte hoeden!
Ëen talrijke volksmenigte volgt al dansend de
lichtstoet. Tot laat in de nacht duurt de volksvreug-
de vootÍ-"
Men zou denken, hiermede zit de herdenking er
op. Neen, op de maandag 24 juli is de stad op-
nieuw in feest, maar ditmaal met een zomerse zon
en de vernielde versieringen zijn in de mate van
het mogelijke hersteld.
Opnieuw is er een stoet (dezelfde van gisteren),
opnieuw staan de overheden te wachten. Opnieuw
zÍn alle verenigingen aanwezig ... lvlen kan er
schijnbaar niet genoeg van krijgen ...
En onze verslaggever besluit aldus: "dat de ju-
belfeesten van 23 en 24 juli 1905 die te NieupootT
gevierd werden lang in het geheugen geprent blíj-
ven en dat de vaderlandsmin, waaNan zíj in alle
tijden bewijs gegeven hebben, voortdurend in hun
harten blijve gloeien !"

Freddy Beun
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Bron: Van de Casteele R- "Gedenkboek van de Feesten welke
te Nieupoort werden gevierd ter
Gelegenheid van de 75e Verjaring van de Uiiroeping van Bel-
gië's Onafhankelijkheid"

NieupooÉ, drukkerij Louis Lammen, Hoogsiraat 83

Shoppee's Tower.
Of het belang van een Nieuwpoortse kerktoren
in oKober 1914

Britse troepen zijn bij twee gelegenheden cruciaal
geweest voor het behoud van de lJzerlinie tussen
Nieuwpoori en Diksmuide in oktober 1914.
De eerste keer was toen de Belgen zich uit de Ver-
sterkte Plaats Antwerpen terug wilden trekken op 2
oktober 1914. Het Britse Oorlogskabinet werd per
telegram op de hoogte gebracht. De volgende dag
weÍd de Belgen gevraagd om het nog even lan-
ger vol te houden. Er was versterking op komst.
En inderdaad, op 4 oktober namen vier bataljons
oÍ één brigade Royal Marines stellingen over van
het Belgische Eerste Linieregiment ten zuiden van
Antwerpen. Op 6 oktober kwamen twee extra Naval
brigades aan. Samen vormden die drie brigades de
Royal Naval Division, die de hele oorlog lang als in-
fanteriedivisie zou opereren.(*1 )
Op 3 oktober was de Belgen nog meer versterking
beloofd en was hen ook gezegd dat ze uit Antwer-
pen mochten vertrekken als de beloofde versterking
langer dan drie dagen op zich liet wachten. De extra
versterking kwam er niet en op 8 oktober werd tot
terugtrekken besloten.
Als de Belgen op 3 oktober uit Antwerpen waren
vertrokken, kon dit betekend hebben dat de Duit-
sers vijÍ of zes dagen vroeger, op 12 oÍ 13 oktober
aan de lJzer hadden gestaan in plaats van op 18
oktober. Winston Churchill, de toenmalige Minister
van Marine, maakte van die vUf of zes dagen in zijn
memoires 'tien dagen', maar hij had het wel bij het
rechte eind toen hij schreef dat'there would have
been nothíng at all in front of Ypres'. De BÍitse troe-
pen konden niet vóór 15 oktober in actie komen ten
noorden van Armentierc.'Het verlies van Duínkerke
was zeker en dat van zowel Calais als Boulogne
waarschijnlijk.'(2) De zes Belgische divisies zouden
niet jn staat zijn geweest om het 12 divisies sterke
nieuw gevormde Duitse Vierde Leger van generaal
von Beseler te stoppen.

Er was echter nog een tweede gelegenheid waar-
bï de Britten cruciaal waren bij het behoud van de
lJzerlinie en dat was dooÍ de aanwezigheid van een
kleine vloot die vanuit zee Duitse troepenconcentra-
ties op land beschoot vanaf 18 oktober 1914.

De Belgen hadden om artilleriesteun van de Britse
vloot gevraagd op 15 oktober, toen de Duitsers
Oostende hadden bereikt. De Franse opperbevel-
hebber Joffre vroeg dit ook op 16 oktober. Die be-
schietingen begonnen precies op 18 oktober, de
dag waarop de Duitsers de lJzerlinie aanvielen.
Vanaf 19 oktober kwamen eerst hÍvee, nadien vijf
Franse destroyers die Bítse flottielje versterken.
Die kleine vloot bestond uit drie kanonneerboten,
ook monitors genoemd, met geringe diepgang
(1,7 meteo. die uitermate geschikt waren om in
de ondiepe kustwateren te opereren. Tot op 200
meter van het strand. foen ze zell beschoten
werden, trokken ze zich terug tot op ca. één ki-
lometer Ze droegen een bewapening van twee 6
inch-kanonnen (152mm) op de voorplechten twee
4,7 inch-houwitsers op het achterdek. Midscheeps
waren er nog vier 3-pounders. Ze maakten deel uit
van de Dover Patrol, die koÍt voordien opgericht
was met Horace Hood als bevelvoerende admi-
raal. Die flottielje bestond verder uit een wisselend
aantal dëstroyers (waaronder vijf Franse), kruisers
en een paar kleinere vaartuigen.

Door de duinenrlj konden die schepen niet schie-
ten op zicht en waren ze afhankelijk van artille-
riewaarnemers op land. Om de communicatie met
de Belgen af te spreken had admiraal Hood op
'17 oktober in Nieuwpoort aangemeerd. Er kwam
een waarnemingsballon boven Koksijde-Bad, van
waaruii onder meer het vuur op Rodepoort Farm
gestuurd werd en er kwam terkeqs één waarne-
mingsotficier in Ramskapelle en in Nieuwpoort-
Stad zelf op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk op de Grote lvlarkt.
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Doorsnede en bovenaanzicht van een eerste generatie mo-
nitor (boven) en de positie van de flottielje voorde kust in de
h,veede helft van oktober 1914 (4. Banks, A ftIilitary Atlas of
the First World War).

Op die toren had luitenant Denys Shoppee van
19 oktober 1914 tot mei 1917 zijn waarnemings-
post. De kerk brandde af op 21-22 oktobet 1914
en toen de trap onbruikbaar geworden was, werd
aan dè westkant een ladder tegen de muur beves-
tigd. Voor de geplande aanval van augustus 1917
bouwden Britse genietroepen extra observatieto-
rens en namen ze ook de Grote Schoorsteen (la
Grande Cheminée) in Ramskapelle van de Belgen
over. Wellicht is de observatiepost op de O.L.-
Vrouwekerk toen niet meer gebruikt. Op ïoto's van
kort na de oorlog is de ladder al ernstig bescha-
digd.
Luitenant Denys Shoppee, die vlot Frans sprak,
had een telefoonverbinding met het Belgische
hoofdkwartier in Veurne en leidde de scheepsaÍtil-
letie van de 'kustluizer' (coast lice) draadloos
vanop zijn toren.
De Ílottielje van de Dover Patrol beschoot vooral
troepenconcentraties en artilleriestellingen in Lom-
bardsijde, Westende-Bad, Slrpe en Lovie (-3).

Op de foto diezelfde toren vanuit het westen, met ladder.
(Foto R. Bacon, The Dover Patrol 1915-1917)

Hiervoor had men de waarneming vanuit een vlieg-
tuig zelÍs op St.-Pieterskapelle, hemelsbreed op
ruim 11 km van de lJzermonding. Dit vuren zou du-
ren tot begin november. Toen werd nog een Franse
aanval gesteund die stilviel voor Westende-Bad.
De Duitsers hadden intussen niet stil gezeten en
artilleriestellingen gebouwd in de duinen, die nog
moeilijk te spotten vielen. Ze hadden ook zwaar-
dere artillerie in stelling gebracht die vërder kon vu-
ren. Daardoor werd het risico voor de flottielje van
de Dover PatrolÍe groot en ze trok zich uit die posi-
tie voor de lJzermonding terug.

Klopt het verhaal dat de aanwezigheid van de Do-
ver Patrol voor de kust van Nieuwpoort de Duit-
sers eryan weerhouden heeft om te proberen in

Nieuwpoort zelÍ de lJzer over te steken en dat ze
het daarom meer zuidelÍk gewaagd hebben, in de
Bocht van ïervate (22 oktober) en bij Ramskapelle,
waar op 30-31 oktober nog zwaar gevochten werd,
maar waar vooral het wassende water in hun rug
de Duitsers tot de terugtocht maande?

Duitse bronnen

Het klopt volledig. lk citeer enkele passages uit de
officièle geschiedschrijving van het Duitse Rijksar-
chief.
Op 18 oktober 1914 gaf generaal von Beseler de
Vierde Ersatz Divisie het bevel om vanuit Middel-
kerke naar Nieuwpoort op te rukken, de Vijfde Re-
servedivisie diende zich op Mannekensvere te rich-
ten, terwijl de Zesde ReseÍvedivisie via Koekelare
naar Schore diende te marcheren. Op die manier
hoopte hij richting Veurne een opening te forceren,
die andere divisies dan gingen benutten. lvlaar'de
Ade Ersatz Divisie stootte reeds bíj Westende op
weerstand en ze belandde in het vuur van een En-
gelse vloot kruisers, die buiten de reikwijdte van de
landbatteijen de hele dag het kustgebied planma-
tig beschoot.'

iF

De Groie Marki van Nieuwpoort voor de oorlog met links de
stadshalle en de belforttoren. Die laatste werd op 17 oldober
1914 door Belgische genietroepen opgeblazen. Dat belette
niet dat Nieuwpoort zwaar beschoten werd. Rechts de toren

van de O.L.-Vrouwekerk. (Foto J. Ameeuw)
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19 oktober : 'De 4de Ersatz Divisie werd nog steeds
door vuur van Engelse oorlogsbodems afgeremd.'
22 oKober : 'Bi het Derde Reservekorps werd de
4de Ersatz Divisie door de Engelse scheepsaftille-
rie zo sterk verlamd dat de Belgen, versterkt met
Fransen een aanval op Lombardsijde ondernamen
en het dorp konden bezetten.'
26 oktobeÍ : 'Tot een aanval van de 4de Ersatz Di
visie kwam het echter niei, door de werking van de
vijandige scheepsartillerie, die zich opnieuw in de
strijd mengde.'
27 oktober : '(...) het vuur van de zwaarste aiille-
ríe van de víjandige vloot had zo'n sterke morele
uitwefking, dat de divisie zich in beschermde stel-
língen terug moest trekken.'
Op 28 oktober blijft bij Nieuwpoort nog één brigade
van de 4de Ersaiz Divisie over
29 oktober : 'Voor Níeuwpoort werd de 33ste Ersatz
Brigade door vuur van de scheepsaftilleríe onder-
drukt. Ze kon bijgevolg niets ondernemen, hoewel
hetterrein ten oosten van de lJzer vrij lag en ook de
stad Nieuwpoort klaarblijkelijk niet bezet was.'
Op 30 oKober dringt een compagnie Duitsers de
stad binnen, maar wordt door inÍanterievuur terug
gedrongen. De helft van de indringers wordt gevan-
gen genomen. Von Beseler ziei af van verdere aan-
valspogingen (-4).
Het loont de moeite even naar de data te kijken.
De Duitsers vallen de lJzerstelling aan op 18 okto-
ber 1914. Dat is een volle week voor de Belgen op
25 oktober besluiten met inunderen te beginnen! Ze
worden echter door Britse en Franse scheepsartil-
lerie van de Dover Patrol in die mate geremd dat ze
uiteindelijk de stad niet aanvallen, maar meer naar
het zuiden, buiten het bereik van de scheepsartil-
lerie, een doorbraak zoeken.
We mogen bijgevolg aannemen dat zonder de actie
van de DoveÍ PatÍol, de Duitsers Nieuwpoort inge-
nomen zouden hebben en dus ook het sluizen- en
veÍlatencomplex in handen gingen hebben. Die ac-
iie krijgt echter alleen bij de Britten de erkenning die
ze verdient.
ln naam van de Britse opperbevelhebber John
French, schrijft de Bítse militaire aiiaché bij het
Belgische leger, kolonel Tom Bridges : 'Hood's ac-
tie redde zonder twijfel de Belgische linker flank en
ze had naar mijn oordeel een beslissend aandeel
in het uiteindelijke succes van de verdedlg/ers '(.5).
We mogen dan ook zonder overdri.iven besluiten dat
zonder de actie van de Dover Patrol, de Duitsers
Nieuwpoort ingenomen gingen hebben en er bijge-
volg geen inundatie uitgevoerd had kunnen worden.
Die inundatie was'een van de belangrijkste keer
punten van de oorlog'oordeelt de bekende Britse
historicus lan F.W. Beckett in The Making of the

First World War'lndien de Duitsers in hun opzet
waren geslaagd,'gaat Beckëtt verder, 'zou dit het-
zelfde resultaat hebben gehad als in 1940, zijnde
de dreigende nederlaag van Belgíé en Frankrijk
en de verplichte evacuatie van het Britse expe-
ditieleger, waardoor Groot-Briftannië gelsoleerd
ging raken en een mogelijk doel worden voor een
invasie. ln plaats daarvan begon vier jaar stagna-
tie aan het westelijke front'(*6).

Luitenant Denys Shoppeè

Ook luitenant Denys Shoppee die vanop zijn toren
in Nieuwpoort het artillerievuur van de Brits-Fran-
se vloot gestuurd had, deelde in de eer. Hij werd
vermeld in'DlspaÍches' (de officiële legerrappor-
ten) door Sir John French op 15 januari 1915 en
'Gazetted by War Office' (publiek gemaakt) op 14
februari 1915 'voor zin uitstekende werk, toen hij
verbonden was aan de BriÍse missie bi het Bel-
gische Hoofdkwaftier, bi de geleiding van Brits
scheepsvuur voor de Belgische kust en het orga-
niseren van draadloze en telefonische commu-
nicatíe, waar de schepen afhankelíjk van waren
voor het vuren. Stond dag na dag bloot aan he-
víge Duitse beschietingen en verzaakte nooit aan
zin plicht (.7)."
Hij ontving het Distinguished Service Cross.
ln oktober 1914 had admiraal Hood van de Dover
Patrol ook twee 6 inch-kanonnen en één 9.2 inch-
spoorwegkanon aan land gebracht, met de bijbe-
horende artilleristen van de Navy. Kapitein Henry
Halahan kreeg het bevel over deze Naval Siege
Guns, die heel de oorlog aan de Westkust zouden
blíjven.

(foto : www.ancestryco.uk)

13



Kapitein Halahan op Shoppee'6 ToweÍ eind 1915. (Foto
Albums Valois)

Luitenant Denys Shoppee bleefde observatie ver-
zorgen, ook al ging het bevel in de duinensector
eind 1914 formeel van de Belgen op de Fransen
over. Vandaar dat Shoppee in 1917 van de Fran-
sen eerst het Croix de Guerre kreeg (op 24 febru-
ari í 9'17) en nadien zelfs de Légion d'Honneur (14
septembe|1917). Tussendoor had Koning Albert
I hem tot Ridder in de Leopoldsorde geslagen (21

april 1917). ln mei '1917 verliet Denys Shoppee
zijn fel gehavende toren in Nieuwpoort.
Denys Charles Gerald Shoppee was op 7 febru-
ari '1892 geboren in Thames Ditton, in het graaf-
schap Surrey. ln datzelfde dorpje stroomopwaarts
de Thames, net buiten Greater London, werd op
2 oktobet 1917 ook een Belg geboren uit ouders
die voor de oorlog op dë vlucht waren. Hij werd
in 1974 bekend toen hij de Nobelprijs voor ge-
neeskunde ontving. Zijn naam had u wellicht al
geraden :Christian de Duve.
Denys Shoppee tekende al op zijn 14de (op 15
januari 1905) bij de Navy. Na de oorlog bracht hij
het nog tot Lieutenant Commander (in decembeÍ
1927). Hij overleed in Edinburgh op 22 augustus
1958, 66 jaar oud.
Omwille van het belang van de Dover Patrol bij
het tot stand komen van het lJzerfÍont, verdient
minstens iemand van die groep het om officieel
herdacht te worden in Nieuwpoort.
Waarom niet admiraal Horace Hood en luitenant
Denys Shoppee met een infobord bij de O.L.-
Vrouwekerk in Nieuwpoort?
Zonder de Dover Patrol was er wellicht geen
'wesÍfronÍ' geweest en was België een deel ge-
worden van een door Duitsland gedomineerd Mit-
teleuropa... en waren HendÍik Geeraert en Karel
Cogge nobele onbekenden gebleven.

Dank :

We besluiten graag met een woord van dank aan
het adres van Guido Demerre voor de 'plaatselij-

ke ondersteuning', aan stadsarchivaris Walter Le-
lièvre voor het fotomateriaal, aan Aurel Sercu voor
zijn hulp bij het vinden van biografische gegevens
over Denys Shoppee via internetfora en aan JozeÍ
Ameeuw voor een foto van Nieuwpoort.

Luc Vanacker

i*í)Voor een meer uiigebreid relaas, zie L. Vanacker, De
Britten aan de Belgische kust, Academia Press, 2017.
("2) W Churchill, The World Crisis 191'1-1918, Deel I, Od-

hams, Londen, 1938, p.327.
(*3) Lovie en Rodepoort Farm bevinden zich in de buurt van

de Rattevallebrug over de PlassendalevaaÍt, zowat halfweg
iussen Nieuwpoort en Slijpe.
(.4) Alle citaten uit : Reichsarchiy Der Weltkrieg 1914 bis
19'18. Die militarischen Operationen zu Lande. V Band. Der
Herbstfeldzug 1914, Mittler & Sohn, Berlin, í929.
(-5) Geciteero i" Steve R. Durn. SecuÍng the naÍrow Sea.
The Dover Patrol 1914-1918, SeaioÉh Publishers, Bar.sley,
2417, p.64.
('6)lan F.W. Becketi, The À,,laking of the First World War,

Yale Ue Londen,2014, p. 2.
(*7) National Archives Kew : ADN4 '196/145/29'l

Placcaet 1564

Patrimonium

Een belangwekkend stuk patrimonium heeft lange
tijd te pronk gehangen in een Nieuwpoorts muse-
um. Het is een tweeluik van hout volledig volge-
schreven met een reglement uit 1564 omtrent de
zeevisserij en de haringvangst.

ORDINANTIE ENDE PLACCAET SCONYNGHS
ONS GHEDVCHTS HEEREN VP TFAICT VAN.
DER ZEEVAERT VANDER VISSCHERIE ENDE
HARYNCK & CE XVC LXIIII

Er verscheen een transcript,e in de Costumen der
stadt ende port van Nieuport van de hand van
de eerste raadspensionaris en griffier F.J. de BÍau-
were in 1761.
lntussen waren er twee eeuwen verlopen en had
de auteur de spelling helemaal aangepast aan zijn
eigen tijd. Als bekwaam jurist had hij heel wat ver-
duidelijkingen aangebracht.
De inhoud van dit rëglement was altijd belang-
wekkend genoeg, want elke stuurman moest een
exemplaar, geschreven of gedrukt, steeds in zijn
bezit hebben en zelfs de bootslui op de hoogte
brengen van de inhoud vóór elke afuaart.
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lnhoud in 't kort

Art. 1 Wie ter visvangst trekt moet het roer zodanig
houden dat iemands anders want (visserijtuig) niet
beschadigd wordt.
Art. 2 De schepen die met visvangst bezig zin
moeten hun bezaanzeil achteraan lichten.
Art. 3 Bij valavond moet het anker gelicht worden.
Art. 4 Lichten moeten aanduiden als het anker
wordt neergelaten of gelicht.
Art. 5 Een visser mag een andere visser niet hin-
deren.
Art. 6 Niemand mag het vangsttuig van een ander
naderen of beschadigen.
Art. 7 Wat moet de stuurman doen als er onweer
is?
Art. I Hoe moeten de lichten opgesteld worden ?
Art. I Waarop moet hij letten bij het ankeren ?
Art. 10 De stuurlui moeten letten op de boeien in de
vaarrichting.
Art. 11 Wat te doen als per ongeluk de vleten of net-
ten van een anderen beschadigd worden.
Art. 12 Wat men moet doen als er netten 's nachts
beschadigd woÍden.
Art. 13 Collega vissers van dezelfde haven, moe-
ten elkaar bijstaan bij het binnenhalen van netten.
Art. 14 Wat gedaan moet worden als men vreemd
visgetuig ontwaardt.
Art. 15 Elke stuurman moet z'n naam en die van de
thuishaven aanbrengen op z n schip.

Art. 16 Wat te doen als men het visgetuig van een
collega heeft binnengehaald.
AÍt. 17 Men moet tekens aanbrengen om te sig-
naleren dat men ièmand anders gewant bij heeft.
Art. 18 Men moet de overheid op de hoogte bren-
gen over dit voorval.
Art. 19 Men moet het visgetuig goed verzorgen,
men mag desgevallend onkosten aanrekenen.
AÍt. 20 De overheid zal matrozen onderyragen om-
trent eventuele overtredingen van het reglement.
AÍt. 21 Hoe moedwillige schade vergoed kan wor-
den.
Art. 22 Hoe onvrijwillige schade vergoed kan wor-
den. Overheid spreeK recht.
Art. 23 Bij het uitspreken van boeten, is er een ver-
deling aan drie instanties.
AÍt. 24 Elke stuurman moet het reglement bij zich
hebben, en alle bootsluiop de hoogte houden van
de inhoud.

Transcriptie

Men moet routine hebben om alles te lezen op dit
museumstuk. De Brauwere omschreef de letterstijl
als de zogenaamde Sint-Pieterletter. Ons komt het
voor als een schrUfletteÍ zoals op sommjge char-
ters uit ons patrimonium. We hebben een poging
gedaan.
Er was echter veelvuldig gebruik gemaakt van
weglatingen : de letter n , ook bï ver- en -der ...
de letters er, door een liggend streepje boven het
woord aan te brengen.

Op beide luiken staat een wapen afgebeeld : links
het koninklijk wapen van Spanje en rechts het
wapen van Nieuwpoort. We resorteerden in 1564
onder koning Filips ll en in zijn naam regeerde
de landvoogdes Margaretha van Parma. Dat was
nog net enkele jaren voor de "opsÍand'zou los-
barsten...
De letters zïn zwaÍt op een donkerbruine achter-
grond en waarschijnlijk in de tijd vele keren met
een vernislaag overdekt.
Traditioneel hing het in de kamer van de Vier-
schaar van het stadhuis.

Artikel )«
origineel

Item ende om voorts alle occasien van schaede
te beletten ende bënemen soo verre het doen-
elic, so sullen den officiers, burghmeesteren,
schepenen ende andere wethouderen vander
plaetse daer af sulcke buijssen oft schepen
ter zeeneeringe varen, ghehouden syn, int af-



snyden vande teylt ende oplelten van elcke
buyssq Íe ontbieden wt elck schip daer aen
ghecomen drie oft vier boob-ghesellen, of so
vele alst hem goetdijcken sal, ende van hemlie-
den op hueren eedt vernemen oft sij of hueren
medegheselle, den anderen gheen schaede in
want, netten oftandersins ghedaen en hebben,
in tnemen, wechvoeren of breken van dien, om
hemlieden ende den ghenen die ieghens dese
ordinantie oft eenigh punct van dien ghedaen
sullen hebben, te moghen castien en corrige-
ren anderen ten exemple; Ende sullen de sel-
ve boots-ghesellen daertoe gerequireert ende
versocht sïnde, schuldich sijn de gherechte
waerheit daervan te zeggen, sonder yette vers-
wijghen of simuleren, op verbuede van huer-
lieder haijse, ende bovendien arbitralic ghecor-
rigeert b worden.

We hebben de weglatingen aangevuld in fine.

Versie van de Brauwere

Item ende om vootis alle occasien van schaede
te beletten ende benemen soo verre het daen-
elick, soo zullen den Officiers, Burgmeesteren,
Schepenen ende andere Wethouderen van der
Plaetse daer aí zulcke Buyssen oft andere Sche-
pen ter Zee-neeringe vaeren, gehouden zyn, in
't afsnyden van de teylt ende opletlen van elcke
Buysse', te ontbíeden r/t elk Schip daer aengeko-
men dry oft vier Boots-gesellen, oft soo vele als 't
hemlieden gaetduncken zal, ende van hemlieden
op hueren eedt vernemen af sy of hueren Mede-
geselle den anderen geen schaede in want, Net-
ten oft a,dersints gedaen en hebben, in 't nemen,
wechvaeren of breken van dien, om hemlieden
ende den genen die jegens dese ordinantie oft
eenich point van dien gedaen zullen hebben, te
magen castien en corrigeren anderen ten exem-
ple: ende zullen de selve Boots-gesellen daer tae
gerequireeft ende versacht zynde, schuldig zyn
de gerechte waerheyt daer van te seggen, son-
der íet. te verswygen of sÍmuleren, op verbeufte
van huerlÍeder huyse, ende bovendien arbitralick
gecorrigeei te worden.

(Costumen 1774 p. 356-357)

Naschrift

ln het reglement waren voor diverse overtredÍn-
gen boeien voorzien, die schommelden tussen
25 en 60 Carolus gulden. Een Carolus gulden tel-
de 20 stuivers. Die zou nu zo'n 38,50 euro waard
geweest zijn ... dus tussen 962 en 2310 euro !

Aangezien enkele van de bootslui werden onder-
vraagd over de al dan niet toepassing van het re-
glement, stond de deur op een kier om te zwijgen
uit loyauteit met de schipper, de reder en de be-
manning (een soort omerta).
Het reglement was afgekondigd in naam van de
vorst, en de vertegenwoordiger te Nieuwpoort na-
mens die vorst was de baljuw Toen was dat Jonk-
heer Octaviaan de Clercq.
De vissersvloot, de haven en ook het kustgedeelte
rond de monding van de lJzer viel onder de juris-
dictie van Nieuwpoort ... ook dat deel wat in de
Franse tijd Oostduinkerke zou worden (Nieuw-
poort-Bad).
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Spelling

De schrijfwijze in '1564 was niet altijd even con-
sequent. Met de transcriptie van de Brauwere in
1774 is ons opgevallen hoe het spellen was ge-
evolueerd.
Vele keren werd de a > ae, soms bleef ae behou-
den. De c werd ck, ook de k. De ye werd ie. De ue
spelde men eu. Een gh werd g. De s werd meestal
z. maar een z werd dan s. Elke ij werd y. Een eí
werd ey, en ej werd ei. Voor tseyl schreeÍ men 't
zeyl, Cleene werd kleyne. Ende werd in 't kort en.
Vichtich werd vijftig. Eenichsins werd eenigsints
en uit werd M.

red. G. Demerre

Colofon
Redactieadres:
Vrienden van het Patrimonium
p/a P Deswartelaan 69-102
8620 Nieuwpoort
Veranh,voordelijke uitgever G. Demerre
Canadalaan 61 - 8620 Nieuwpoort
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