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Editoriaal

Wij zetten onze 7e jaargang in met een paar lange-
re bijdragen en vier bladzijden meer per nummer.
Onze aandacht werd getrakken op een recent aii-
kel van een jong histaricus. J. Vermeersch. Hij be-
handelde een "Nieuwpaoise klacht" uit 1295 aan
het adres van de kanselarij van de Vlaamse grcaf,
Gwijde van Dampierre.
Uit het dagboek van Raland Osaer, tijdens de dra-
matische dagen van mei 1910 leest u het slat naar
een redactÍe van T. Hillewaere.
Freddy Beun diepte een beknapte biagrafie ap van
Jacob-Lodewuk Kestelaot naar aanleiding van een
feestviering ter zijner eet dle plaats had te cent in
1846. lntussen Ís die figuur die in 1978 te Nieuw-
pooft werd herdacht m/sschle/r wat vervaagd.
Filliaei bladerde ín enkele oude kranten van
Nieuwpootl. ln een vierde bijdrage pluist hij "De
Nieuwpaoftse Bode" uit van 29 aktober 1927.
Wij praberen nog enkele misverstanden in Nieuw-
poort uit de weg te ruimen en klaarheid te schep-
pen.
Drie van onze leden hadden elk een bijdrage in
de recentste uitgave van het Natianaal Biagrafisch
Woordenboek:een lemma over Hendrik Geeraeft
Gustaaf Buffelen Karel Cogge.

G. Demerre

Geschiedenis

NIEUWPOORTS KLA.CHT í295

De onvolprezen historicus R. Degryse citeerde
reeds in 1948 in 's Gravendomein te Nieuwpoort
de klachtenbrieï van "li boene gent communau-
ment de Nuefport" aan het adres van de kansela-
rij van de graaÍ van Vlaanderen in 1295.
Bij de stichting van Nieuwpoort in 1'í63, was er
een merkwaardigheid, namelijk dat Nieuwpoort
zijn voorrechten "ten geschenke" kreeg. Het vis-
sersgehucht "Sandeshoved" aan de lJzergolf
kreeg van de jonge Filips van de Elzas bestaans-
rechten ... maar daarvoor wou hij beslist een en
ander terug I

Hij had namelUk die grond reeds vooraf geschon-
ken aan de abdij van Broeksburg (Bourbourg) en
nam dat nu terug.
De burgers van de "Portus Novus" werden geacht
op drie manieren geld te genereren voor de im-
met hongeige gtatelík schatkist.

GRAFELIJKE SCHATKIST
De Nieuwpoortenaren moesten jaarlÍks een "stal-
penning" betalen van vier denieren per poorter.
Dat was de compensatie voor het gebruik van de



grafelijke grond en de vrijheden van de keure. Die
stalpenning was in oorspronq een soort huur om
zich te installeren, om een kraam op de markt te
zetten ... maar voor Nieuwpoort was het een recog-
nitiegeld, uit erkentelijkheid voor de gunst. "Poll tax"
zou iemand als l\,'largeret Tatcher dat later noemen-
Die stalpenning werd aÍgeschaÍt met een oorkonde
van 1274 en vervangen door de jaadijkse grond-
belasting, nl. één penning per roede. [ 1/120 pond
parisis voor 15,14 m2l
In de tweede plaats moesten de poorters "Íorage"
betalen : dat was een indirecte belasting op het ko-
pen en verkopen van grond, het brouwen, schen-
ken en invoeren van bier, het verkopen van brood
en het schenken van wijn.
ln de derde plaats moesten de "extranei", kooplui
van buiten de stad, voor alle waren die verhandeld
werden in de haven en met hun schepen ook tol
betalen.
De graaf - en het was de baljuw die daarop moest
toezien - rekende daarvoor niet op de schepen-
bank, maar het incasseren werd verpacht aan een
tollenaar. De belastingen waren dus geprivatiseerd.
De grafelijke kanselarij had zo geen last om een Ie-
gertje belastingambtenaren te onderhouden : men
kreeg alles in voorschotten !

Dat verpachten onder het bewind van Gwijde van
Dampierre gebeurde om de drie jaar. Dat bedroeg
bv in 1301 zo'n 580 pond parisis.
De burgers van Nieuwpoort waren in hun brieÍ zeer
beleefd, maar ook peÍtinent. Ze verwezen naat
God, en voor de middeleeuwer was de prins de
vertegenwoordiger van God op aarde. Het leek dus
dat ze nederig overkwamen. lvlaar hun timing was
goed gekozen.

POLITIEKE SPANNING
Er was weer eens een conflict uitgebroken tussen
Engeland en Frankrijk en dat had gevolgen voor de
handelsbetrekkingen tussen Engeland en Vlaande-
ren. De Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre werd
door de Franse koning gedwongen de kust in staat
van verdediging te stellen.
Floris V graaf van Holland stond voorlopig aan de
zijde van Edward I van Engeland, wat maalde dat
de vissers uit Holland een voorkeursbehandelinq
kregen en de Vlaamse vissers in de verdrukking
kwamen bijde haringhandel. Dit had gevolgen voor
de inkomsten van graaf Gwijde en dus brak hij met
zijn suzerein Filips de Schone van Frankrijk.
Graaf Gwijde sloot een verbond met Edward I in
1297.
l\4eteen werd het graaÍschap Vlaanderen aangeval-
len door de Fransen én door de Engelsen. Graaf
Gwijde verschanste zich in Gent, de Engelsen kwa-
men binnen via het Zwin en de Fransen bezetten

Brugge en ook Nieuwpoort. leper en Douai bleven
trouw aan de graaf als eilanden in Frans geconiro-
Ieerd gebied.
Het werd winter en Fransen en Engelsen sloten
een wapenbestand ...
Graaf Gwijde zat tussen hamer en aambeeld ... en
daar kwamen de protesten bovenop.

KLACHTEN
De "goede lieden" van Nieuwpoort verweten de
pachters van het grafelijk domein, dat de forage op
bier hoger lag dan op de keure van 1163 was be-
paald. Dat was afpersing. Omdat dit blijkbaar reeds
een tijd zo was, kwam daar dus bij, dat de schepe-
nen en de baljuw laks waren of misschien daaraan
ook schuld hadden.
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"a le fie ont este eschevíns et tonlier, et a la fie ba-
illu et tonlier ensamble ... " Zowel schepenen als de
baljuw waren soms ook tollenaar daarbU I

Dat was niet verboden. maar ... aangezien een
schepen was vrijgesteld van belastingen, had hij
ook niet te klagen bij verhoging van tarieven. En de
baljuw moest alles controleren namens de graaf ;

dus die conirole was een lege doos.
Ze vonden het ongehoord dat ook de "motte", een
heuvel waar een dwangburcht had op gestaan
sinds 1236, ook verpacht werd. l\,'laar die burcht
was reeds afgebroken en sommige poorters had-
den stukken van de motte verworven I in de Potter-
straat ?1. Dat werd hen nu afgesnoept ! Het sterk-
ste was dat een Nieuwpoortse poorter Jacob van
Diepen die motte pachtte voor 3 pond parisis per
jaar. En wie was de tollenaar ? Hendrik van Diepen.
ln 1302 werd deze pacht stopgezet.
Het wisselkantoor, de "cange", werd ook verpacht.
Aangezien de haven een internationale trafiek ken-
de en de vissers soms rechtstreeks hun vis ver-
kochten in Engelse oÍ Franse havens waren nogal
wat verschillende munten in omloop. Dat wissel-
kantoor was daarnaast ook een tafel van lening. De
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pachtprÍs van deze tank was 35 pond parisis per
jaar (1302) .

SOCIAAL PROTEST ?
Protesten tegen de inhalige belastinginners waren
geen zeldzaamheid. In de grotere Vlaamse steden
zoals Gent, Brugge en leperwas het de historici op-
gevallen dat er een conflict was gegroeid tussen het
"li pouvres" en "li rikes".
J. Vermeersch is van oordeel dat dit niet zo zeker
ook hel geval was in deze kleine stad Nieuwpoort!
Er was hier geen sprake van afzonderlijke wijken,
de poorters woonden nogal door elkaar. De sche-
pen en de beenhouwersgezel liepen in dezelfde
processie mee. Nieuwpoort had geen expoÍgerich-
te industrie met dito proletariaat, maar wel een gro-
te groep zelÍstandige handelaars, vissers en veel
diverse ambachtslui.
Damme kon wat vergeleken worden met Nieuw-
poo(. l\y'aar daar was er een klachtenbrief uit '1280

van de "ghequetsle arme lieden" jegens de "rike"
medeburgers.
ln Nieuwpoort is daarvan geen sprake : het zijn "li
boene gent communaument" ... dus àlle burgers.
Men klaagt tegen sommige schepenen.
Sinds 1287 was er namelijk ingegrepen, en werd
het stadsbestuur niet meer gevormd door aange-
stelden voor het leven, maar met de regelmaat her-
kozen. WaarschijnlUk had de graaf (cwijde) dit als
tegemoetkoming gewilzigd. "Nous rewardei le com-
mun proufit...a leur pière descendant".
Wij gunnen dat tot algemeen belang ... op verzoek
van de onderdanen ...

KADASTER
Graaf Filips had in 1163 zijn voozorgen genomen
door elke kolonist een gelUke kavel grond te bezor-
gen tegen een vergoeding. Dit systeem werd ver-
laÍen in 1274 zodat voortaan onderlinge verkoop
mogelijk werd. Het was niet meteen mogelijk dat ie-
mand grootgrondbezitter kon worden, wat veel later
WéI,

Het "Boec van den hofstede lande van der Nieuwer-
poort" uil 13'14 leert dat amper 52% van de kavels
verhuurd werden.330 Poorters bezaten kavels van
1/a tot'12 Íoeden;230 tussen de 12 en 24 roeden en
300 hadden meer dan 24 roeden ... Het gaat hier
dus over 860 gezinshoofden. De eigendom was
goed verspreid.
Er waren in Nieuwpoort 28 politieke mandaten in
jaarlijkse rotatie toe te wijzen : 13 schepenen, 13
raadsleden en 2 burgemeesters. Die hadden alle-
maal drie bijzondere voorrechten.
Vrijstelling van belastingen, het eerste recht om op
een binnengelopen schip een "deel" op te eisen en
sinds 1289 het monopolie om "gruut" te maken. Dit

laatste was toen de basis voor het brouwen van bier
... En dit was de veiligste drank voor elke Nieuw-
pooÍenaar, gezien de t\,rr'ijfelachtig waterkwaliteit.
Vanaf 1292 was ervoor gezorgd dat uit de stadskas
19 pond parisis ter beschikking kwam voor missen
voor een gestorven schepenen.

wtE ?
Op het ogenblik dat die klachtenbrief werd geschre-
ven hadden we in Nieuwpoort twee burgemeesters
: Robertus Vardeboud en Johannes Camerlijnck.
De schepenen waren : LambeÍtus Sijs, Johannes
Stasijn, Jacobus Zijgher Lieven, Johannes fs. Willas
Desto, Johannes Wimmotus Striemele, Johannes
Boecmaker, Baldewinus Henryc, Baldewinus de
Wevelandere, Johannes Tosijn, Aegidius Coppin en
Nicolaus Rijcolin.
Er waren twee pachters van het grafelijk domein
... die dus geviseerd werden : Bauduin Reyfin en
Henri de la Court.

EPILOOG
De klachtenbrief was op perkamenl geschreven er,
francois zoals dat gebruikelijk was tot de Vlaamse
graaf, maar de rekening en het kadaster waren op-
gesteld in de volkstaal.
Lees mee "Dit es de boec vanden hoÍstede lande
van der nieuwerpoort dan oÍ dat mate liep biden
here wetteleike int jaer ons heren duzentich drie
hondert en dartiene jaer inde vasterne..."
Het nieuwe jaar begon toen met Pasen, dus was
het document eigenlijk van 1314.

(J.Vermeersch 2014 ; R. Degryse 1948, 1958, 1994)

G. Demerre

HET DAGBOEKVAN ROLAND OSAER (7)
slot

Wat vooraf ging:
Op zaterdag í8 mei í940 besloot het gezin Os-
aer, zoals nog wat stadsgenoten, naar Frankrijk
te vluchten. De ouders met acht kinderen en een
grootmoeder geraakten uiteindeliik geklemd
tussen het oprukkende Duitse leger en de inge.
sloten Geallieerden aan een brug over de Aa.
De moeder (41) bezweek, drie waren gewond
geraakt en allen belandden uiteindelijk op een
hofstede- De groolmoeder en een kind geraak-
ten voor verzorging apart en vader met zeven
kinderen probeerde in Oye.Plage te geraken ...



ln het schemerdonker bereikten wij de kolonje.
Vluchtelingen troffen we er niet meer aan, de Duit-
sers hadden er hun intrek genomen. lk stelde aan
vader voor verder te stappen, naar de hoeve met
de molen, waar moeder met mij, enkele dagen
voordien 13 eieren en melk hadden gekocht van de
vriendelijke boerin, bij wie we met een "au revoii, -
welk pj.inlijk toeval -waren vertrokken.

ln gespannen ventr'achting kwamen we op de hoe-
ve aan. Hopelijk zou men er ons onderdak bieden,
wanl zo dadelijk werd het nacht. Ik vertrouwde op
de boerin, aan wie moeder met trots over haar
mooie gezin had verteld.
Als de boerin het zich maar herinnerde, want van
dat gezin schoot er maar een troepje uitgehon-
gerde, afgematte en haveloze stakkers meer over:
vader had een stoppelbaard en allemaal liepen we
zwart, van top tot teen, met plakkende haren en
bevuilde kleren. Nadat er was opengedaan, keken
we binnen in een keuken, waar een tiental mensen
rond de tafel zaten te babbelen.
Om onze komst te verklaren, deed vader het relaas
van wat we hadden meegemaakt en voegde er aan
toe dat zijn vrouw slechts enkele dagen voordien
met mij op de hoeve was geweest. De boerin herjn-
nerde het zich maar al te goed en herkende mij.
Vaders verhaal bracht de aanwezigen in beroering,
en ze stonden op om voor ons plaats ie maken.
Sommigen weenden, anderen pinkten een traan
weg.
Ze bekommerden zich om ons en stelden ons op
ons gemak.
Op een groie propere zolder, waar stromatrassen
op de plankenvloer lagen, konden we ons te slapen
leggen.
's Anderendaags ontbood de boerin haar huisdok-
ter, voorAndré, die bijzonder veel last had van zijn
buikloop.
Lucien, die maar een noodverband aan had ge-
kregen, de dag dat hij gewond was geraakt, werd
opgenomen in het noodhospiiaal, dat was inge-
richt in het Saint-l\y'ichelpensionaat van Oye-plage.

Daar werd, bij gebrek aan geschikt instrumentarium,
de scherf uit zijn dij gehaald met een doodgewone
schaar
Boer Flamant, onze gastheer, was een grote, vrien-
delijke en fatsoenlijke man die, net zoals zijn vrouw,
met ons was begaan. Beiden deelden ook onze
bezorgdheid voor Metje en Herman die, elk afzon-
derlijk, naar een voor ons onbekende bestemming
waren afgevoerd. Daarom moedigden ze vader aan
om naar hen op zoek te gaan. Ze trachtten links en
rechts te vernemen waar er gewonden waren opge-
nomen in de regio, stelden een fiets ter beschikking
van vader en legden hem uit hoe hij zijn bestemming
kon bereiken.
Vele dagen na elkaar doorkruiste hij de streek en
bezocht hU ziekenhuizen en noodhospitalen.
Op een dag bracht hij het goede nieuws mee: hij had
ze beiden weergevonden en dan nog wel samen, '
in het Saint-Louisziekenhuis van Saint-Omer. Me-
ije had hem verteld dat, nadaL ze uit de hoeve was
geévacueerd met de Belgische ambulance, ze was
afgeleverd in een kerk.
Daar waren de stoelen aan de kant gezet en lag de
vloer vol gewonden. De kerk deed dienst als nood-
hospitaal, wegens de grote aanvoervan gekwetsten.
Ze werd in het koor gelegd en een trede van het al-
taar was haar hoofdsteun. Daar lag ze een hele tijd
te luisteren, naar het geschrei van een kind en ze
werd er hoe langer hoe zekerder van, dat het van
Herman kwam.
Aan een ziekenzuster vroeg ze of die haar het kind
wilde komen tonen, omdat ze dacht dat het haar
kleinkind was. fty'etje kende haar kleinkinderen maar
al te goed, want ze woonde bij ons in. lvlaar de zus-
ter, die misschien dacht dat [,4etje ijlde, zegde dat
ze het te druk had. Toen grootmoeder bleef aandrin-
gen, wilde de zuster wel dat ene kind komen tonen, .l
om van haar gezaag afte zijn. maar als het Herman
niet was. zou ze met geen ander kind meer komen.
En het was Hermanl Wat een geluk.
Dai zou des te meer blijken nadat ze waren over-
gebracht naar het eigenlijke ziekenhuis, waar Her-
man, in een kinderbedje, naast het bed van lMetje
weÍd gelegd. Dat was omstreeks de 28ste mei, de
dag waarop ons land capituleerde. Van die dag af,
was het Franse ziekenhuispersoneel de Belgische
patiènten niet langer gunstig gezind.
Metje kon zich min of meer behelpen, maar naar
Herman werd er niet veel meer omgekeken. Geluk-
kig dat grootmoeder er was, om vanop haarbed, ge-
bogen over hei kinderbedje, zo goed en zo kwaad
als het ging, Herman te wassen, schone luiers om te
doen en eten te geven. Aan zijn verwondingen werd
niet voldoende zorg meer besteed.
Hoewel ze nog een hele tijd in het ziekenhuis moes-
ten blijven, was het voor ons een grote opluchting



dat ze terecht waren en niet verminkt. Hun diepe
vleeswonden zouden dichtgaan, hoewel Herman er
levenslang ernstiq littekens zou aan overhouden.
We werden meer en meer gekweld met de vraag
wat er ondertussen was gebeurd met het dode li-
chaam van moeder en met ons hebben en houden,
die we op het slagveld hadden moeten achterlaten.
Hetwas alwel rustig geworden in Gravelines, dat na
vier dagen strijd door de Duitsers was ingenomen.
maar in de wijde omtrek van Duinkerke, woedde de
strijd in alle hevigheid voort op de stranden tussen
Duinkerke en De Panne, waar de massale insche-
ping van de ingesloten geallieerde troepen aan de
gang was.
De mensen op de hoeve raadden ons af naar Gra-
velines terug te keren, zolang de gevechten om
Duinkerke en de daarmee gepaard gaande strijd in
de lucht niet beëindigd waren.
lnmiddels bekwamen wij wai van de doorstane el-
lende. Het mooie weer lokte ons naar buiten en het
dagelijkse leven op de boerderij, dat nieuw was
voor ons, bezorgde ons veel afleiding. Het draaien
van de reuzengrote windmolen, kon ons uren lang
verstrooien.
En ook Saladier, het ezeltje dat op het erí stond,
was een attractie. Eigenlijk noemden we het Dala-
dier, zoals de toenmalige Franse minister van oor-
log heette. Die naam konden we beter onthouden,
want die minister was de laatste tijd heel veel in het
nieuws geweest; thuis in Nieuwpoort zongen we er
zelfs een liedje over:
"Hitler heeft een dikke kop - lvlussolini blaast hem
op en Daladier speelt er voetbal mee."

Zodra de slag om Duinkerke voorbij was, in de eer-
ste dagen van juni, trok vader met Hubert en mij
naar Gravelines. Lucien verbleef nog in het plaat-
selijke noodhospitaal.
Het uitgestrekte terrein, waarop de strÍd had ge-
woed, lag bezaaid met achtergelaten bezittingen.
Plunderaars hadden blijkbaar uitgezocht wat hen
kon dienen en de rest op de grond laten slingeren.
Hubert zag toch nog een hoop voetbalschoenen
Iiggen op een legerwagen. Ze zouden hem, jonge
voetballer (11 jaar) goed van pas gekomen zijn,
maar geen haar op zijn hoofd die eraan dacht om
eÍ een paar van te nemen.
We herkenden vlug de plaats waar wij hadden ge-
legen, omdat de baKiets al van ver in het oog viel.
Daar stond een man bij, met zijn rug naar ons toe-
gekeerd, zodat we hem ongemerkt konden nade-
ren. OndeÍ zijn arm hield hij een jutezak, waarin hij
well,cht zijn buit stak. Hij had zopas het splinter-
nieuwe missaal opgeraapt van Hubert, die in juni
zijn plechtige communie zou hebben gedaan. Ver-

ontwaardigd rukte ik het boek uit zijn handen en
zei: "C'est à moi" endemandroopaf.
We lieten de bakfiets nog staan, want we wilden
eerst het dode lichaam van moeder vinden. Vader
ging in de ene richting, Hubert en ik gingen de an-
dere kant op. Vader riep ons nogal vlug terug en
zodra hij ons zag komen, riep hU dat we moesten
blÍven staan.
Hij had moeder al gevonden, maar hij wou niet dat
we haar zagen, want de gevolgen van acht dagen
warm weer, met een regendag tussenin, waren al
duidelijk merkbaar op haar stoffelijk overschot.
Op het terrein waren er mannen verplicht aan het
werk gezet door de overheid om de slachtoÍfers te
begraven, die nog met tientallen verspreid lagen
over het slagveld. Vader leidde twee van die man-
nen naar de plaats waar moeder lag. Die omgeving
was nochtans al doozocht, maar moeder lag in
een greppei waar wat groen overhing, en ze had-
den haar niet bemerkt.
Ze werd in een deken en een tentzeil gewikkeld,
die er met tientallen waren achtergelaten en op een
houten kruiwagen gelegd. Tussen de fur'ee hand-
dissels was er een plankje genageld, waarop haar
benen rustten. Vader en de twee mannen met de
kruiwagen kwamen vanuit het struikgewas en sta-
ken de grote weg over. Hubert en ik konden alleen
maar toekijken, we mochten niet volgen. Vader wil-
de niet dat we zouden zien dat moeder in een mas-
sagraf werd gelegd, waarin reeds tientallen doden
naast elkaar lagen; zij was de vijfenzeventigste.
Onder haar nek werd een toegestopte fles gelegd,
waarin een opgerold visitekaartle van vader stak,
waarop hÍ haar meisjesnaam had bijgeschreven.
Terug op de plaats waar we onze bezittingen had-
den achtergelaten, stelden we vast dat het meren-
deel ervan gestolen was. Enkel de bakfiets, die een
kogelgat vertoonde, een kinderwagen, de poussel-
,e, een weinig kleren en wat kleinigheden bleven

Vaders bestelÍiets, de matrassen, de aftikelen uii
onze winkel, het overgrote deelvan de kleren, onze
nieuwe schoenen en pantoffels en allerhande za-
ken waren verdwenen. Moeders pelsmantel, die
waarschijnlijk op Hermans kinderwagen had gele-
gen, toen de obus er vlakbij ontploÍte, Iag er aan
flarden geschoten. We namen hem mee als aan-
denken aan moeders tragische dood.
Op een dag kwamen op de hoeve twee gewapende
Duitsers, per motor met zijspan, het erf opgereden.
Achterdochtig vroegen we ons af wal ze yan zin
waren; ook de boer was er niet gerust in. Tot ie-
ders opluchting, kwamen ze maar een varken op-
eisen, dat ze ter plaatse wilden slachten. De boer
verstond goed Duits, omdat hij in de Eerste We-



reldoorlog door de Duitsers krijgsgevangen was
gemaakt in verdun.
Wij, de kinderen, mochten niet zien hoe het dier
werd gekeeld en moesten in de schuur wachten tot
het gebeurd was. Daarna mochten we toekijken, tot
het in twee helften in het zijspan werd gelegd. De
duozitter liet ook nog zijn helm vullen met eieren
en hield de helm dan bij de kinriem vast gelijk een
eiermand.
De kop, de poten en allerlei slachtafual van het var-
ken werden niet meegenomen en vader mocht er-
over beschikken. Tot verbazing van iedereen op de
hoeve, bereidde hij er "poten en oren", hoofdvlees
en smout van. Hij had dat ook nog van zijn vader
geleerd. Het landbouwersgezin had het blijkbaar
zelf nog nooil gedaan.
Beneden, in de grote woonkamer, waarin een lan-
ge tafel stond, kon ons gezin afuonderlijk de maal-
tijden gebruiken en verblijven.
Het middagmaal, door de boerin bereid, bestond
doorgaans uit een bouillon, met daarin soepvlees
of vet gezouten vlees en veel qroenten. Daar aten
we brood bij. Het door de boer zelf gebrouwen ger-
stebier smaakte alles behalve lekker. De frieten
daarentegen, die vader eens bakte, vond iedereen
op de hoeve heerlijk.

Op een dag besliste de overheid dat de vluchte-
Iingen de gemeente moesten verlaten. Nu de strijd
om Duinkerke voorbij was, belette niets meer hun
terugkeer naar huis. WU waren echter nog niet aan
vertrekken toe, Lucien had pas op 4 juni hei nood-
hospitaal verlaten en voelde zich nog niet in staat
de lange voettocht te ondernemen, want ook over-
dag lag hij nog te rusten op zijn stromatras.
Nu moeder er niel meer was en Metje,- evenzeer
een moeder - nog in het ziekenhuis veóleeÍ, zou
vader alleen voor zijn kinderen moelen zorgen als
we eenmaal de hoeve zouden verlaten en dat kon
hij nog niet aan.
Nu zorgde de boerin groLendeels voor zijn gezin en
voor André was ze een echte moeder geworden.
En de boerin zelf had zich onmiddellijk zodanig aan
André gehecht, dat ze er maar moeilijk van kon
scheiden. Vader kreeg van de burgemeester van
Oye-Plage nog wat respijt, maar half juni moesten
wij tenslotte toch vertrekken.
Vader vroeg aan het landbouwers paar wat hij ver-
schuldigd was voor de buitengewone gastvrijheid,
maar het weigerde elke betaling.
De boerin had echter één wens: of ze André mocht
houden. Vader was hierdoor in verlegenheid ge-
bracht. Hij was er van overiuigd dat ze André lief-
devol zou vezorgen, maar hij kon geen afstand
doen van zun kind. HÍ riep zijn oudere kinderen bij-
een en vroeg naar hun mening. ook wij wilden ons
broeÍje niet achterlaten. De boerin begreep onze 6

beslissing, maar ze had toch zoveel verdriet om
haar kleine jongen.
Toen we vertrokken, met het weinige bezit dat ons
nog overbleef, overhandigde vader aan de boerin
een fles cognac. Ze weende, het afscheid viel haar
zwaaÍ. Zo vaak als we omkeken, zwaaide ze ons
na en ze zwaaide en zwaaide tot we in de bocht
verdwenen.

Een grote afstand zouden we die dag niet kunnen
afleggen, daarvoor waren we wat laat vertrokken,
maar Loon Plage konden we nog wel bereiken.
Daar zouden wè allicht weer mogen overnachten
op de hoeve van de oudere man en zijn twee zus-
ters, waar we op onze heenweg goed waren ont-
haald. Omdat de weg naar huis over de brug naar
Gravelines liep, kwamen we weer aan het slagveld.
Daar hielden we halt en gingen we aan het mas-
sagraf, naast de weg, aíscheid nemen van moeder.
Ze bleef daar nu achter, ver van huis.

red. ï Hillewaere

JACOB.LODEWJK KESTELOOT (1778-1852)

Arts, hoogleraar en Nieuwpoortenaar - veelvuldig
gevierd en toch vergeten!

Het lot is dikwijls hard voor veel verdienstelijke
mensen. Tijdens hun leven worden ze - met reden
- geacht en geëerd. En toch blijft er enkele tiental-
Ien jaren na hun dood, slechts een vage herinne-
ring aan hen over.
Dit is ook het lot geweest van een van onze zeer
verdienstelijke inwoners, Jacob-Lodewijk Keste-
loot, die hetals zoon van een schipperop de koop-
vaardij en een moeder, handelaar in linnen, bracht
tot arts, vervolgens tot persoonlijke vriend van ko-
ning Louis-Napoleon (toenmalig koning van Hol-

Kesteloot gevierd



land na de bezetting van Nederland door de Fran-
sen ) en van koning Willem lder Nederlanden, en
tenslotte tot rector magnjficus van de gloednieuwe
universiteit van Gent, waarvan het hoofdgebouw
ontworpen werd door niet minder dan architect
LodewUk Roelandt, een ander geniale inwoner uit
...Nieuwpoort !

Korte Levensschets
Dichter Prudens Van Duyse, persoonlijke vriend
van Kesteloot, heeÍt na diens overlijden een le-
vensschets geschreven.
Hieruit putten we de voornaamste gegevens.
Aldus blijkt dat de kleine Kèsteloot reeds van in
zijn jeugd blijk gaf van een bijzondere kennis. Dit
bleef niet onopgemerkt. Aldus verliet hij op 14-ja-
rige leeftijd Nieuwpoort om te Gent verder te stu-
deren bij de paters Augustijnen waar hijzich naast
het Latijn en Grieks bijzondèr bleek te interesseren
voor de natuuMetenschappen.
Ingevolge de invoering op het einde van jaren 1790
door de Fransen van de algemene conscriptie in
de veroverde gebieden, probeerde Kesteloot zich
hieraan te onttrekken.
Aldus kon hij zich in 1798 inschrijven aan de me-
dische faculteit van de universiteit te Leiden. Op
31 oktober 1800 promoveerde hij tot doctor in de
geneeskunde, de chirurgie en gynaecologie. Hij
werkte o.a. te Rotterdam, Vlaardingen en Den
Haag.
Op 'Í2 mei 1802 huwde hijJacoba Nolet, afkomstig
van Schiedam. Samen hebben ze vijf dochters van
wie er vier in leven blijven.
Teneinde op de hoogte te blijven van de laatste
evoluties in ondezoekmethodes verbleef hij tus-
sen 1806 en 1807ook regelmatig in Parijs waar hij
klinisch onderwijs volgde.
Ondertussen richtte hij in Nederland, samen met
enkele vrienden, een vereniging op die zich in
het bijzonder bezighield met het bestrijden van de
pokken. Aldus organiseerde hij - en dit was baan-
brekend voor deze periode - koëpokinentingen te
Leiden, Vlaardingen, Schiedam en ...Nieuwpoort.
Ook gaf hijin 1811 te Den Haag eenboekjeuitge-
titeld "De Koepokinenting, getoetst aan het gezond
verstand - in dorps-gesprekken"
Hierin stelt hij zich voor als prakiiserend genees-
heer in de Haag; medelid van de maatschappij van
geneeskunde te Parijs: van de maatschappij van
Vaderlandse Vlijt aldaar; van het Rotterdamsche
Genootschap ter bevordering der Koepokinenting,
etc. etc.".
Hoewel dit een vertaling is van het werk van de
Franse geneesheer l\,4arc onder de titel "/a yacc,ne
soumise aux simples lumières de la raison" ygnd
hÍ het nuttig dit te vertalen en uit te geven omdat

het de kans gaf de bevolking op een eenvoudige
manier te sensibiliseren voor het gevaar van de
pokken via een fictief gesprek tussen een pas-
toor. een chirurgijn en verscheidene inwoners van
het dorpl
Kesteloot ging nog verder. Tussen '1807 en 1811
gaf hij , samen met enkele bekende collega's,
een wetensschappelijk tijdschrift uit, getiteld 'Ue
Schouwburg van in- en uitlandsche Letter- en Huis-
houdkunde" Hierin ontleedde hij in het bijzonder
binnen- en buitenlandse wetenschappelijke uitga-
ven betreffende de geneeskunde.
Aldus kwam hij in contact met koning Louis-Napo-
leon die hem in het bijzonder belastte met het toe-
zicht op de weldadigheidsinstellingen, godshuizen
en scholen der armere katholieken.
Naast zÍn uitzonderlijke kennis van de geneeskun-
de, had hij nog andere gaven.
Zo had hij een zeer mooie stem en kon hij zijn kun-
slen af en toe laien horen, onder begeleidinq van
koningin Hortensia aan de piano!
Waardevoller zijn natuurlijk zijn letterkundige wer-
ken van wetenschappelijke aard.
Aldus nam hij, onder andere, deel aan een wed-
strijd, uitgeschreven dooÍ de "Hollandsche Maet-
schappij van Fraaíje Kunsten en Wetenschappen"
om een "voldoende antwoord" te geven op hun
prijsvraag een loÍrede te schrijven op Boerhaave.
De winnaar zou een erepenning ontvangen.

Herman Boerhave (í668-'1738) werd in Nederland
immers beschouwd als de grootste geneesheer
sinds Hippocrates . Ook was hij een zeer geëerd
botanicus en scheikundige. Hij was tevens hoog-
leraaÍ en rector magnificus aan de universiteit van
Leiden.

Met zijn "Lofrede op Boerhaaye" bekwam Kesteloot
in 1813 dan ook de gouden erepenning die hem
door zijn vriend minister Falck werd overhandigd .

De gekende Nederlandse dichter Bilderdijk dichtte
dan ook een gelegenheidsgedicht ter ere van zijn
vriend Kesteloot !

Het was de eerste maal dat een Vlaming in Holland
een dergelijk eremetaal kon wegkapen!
De inhoud van zUn Lofrede, die gelooÍd werd voor
zijn stijl en inhoud, werd dan ook een klassieker
onder de bloemlezingen voor de Nederlandse stu-
denten. Vooral het tafereel van de steÍvende Boer-
haave bleef nazinderen.
Tenslotte zou Kesteloot zich naast wetenschap-
pen èn letteren, - nog op een totaal ander vlak ver-
dienstelijk maken.
AIs vriend van Koning Willem I was hij in staat hem
te helpen aanzetten over te gaan tot de stichting
van de universiteit te Gent.



De universiteit Gent beschouM hem dan vandaag
ook nog als een medestichter van hun Alma l\,4a-

ter .

Op 3 oktober 1826 spreekt hij , naar aanleiding
van de inhuldiging van de nieuwe universiteits-
gebouwen - ontvvorpen door zijn stadsgenoot en
vriend Louis Roelandt ! - de aanwezigen toe in het
Latijn en .. het Nederlands. Hij is de eerste rector
die zo iets doet bij de opening van het nieuwe aca-
demische schooljaar I Koning Willem deed zelfs de
tekst van de toespraak opnemen in de Staatscou-
rant!
Verder zette Kesteloot zich nog op vele vlakken in
ten voordele van zijn geboortestad.
Zo Ívert hU voor de restauratie van de eeuwen-
oude "Vierboete", de oudste vuurtoren van Europa.
Verder meent hij dat iedere gemeente of stad be-
hoefte heeft aan een eigen bibliotheek. Zo ook dus
Nieuwpoort. Hij doet aldus een gift van een flinke
hoeveelheid boeken uit zijn eigen collectie, o.a.de
volledige vezameling van de Brusselsè Academie.
Er werden verder werken uitgevoerd aan de ves-
tingen te Nieuwpoort door de Nederlandse over-
heid. ('lB1B-'1824)
Kesteloot heeft ook hier zijn zeg door advies te
geven inzake de waterafuoer, via hette laten bou-
wen van de vereiste sluizen. AIzo kwam hii iege-
moel aan de noodzaak de vroegere vervuilde stil-
staande wateren van de verdedigingsgrachten te
saneren !

Ook de aankoop van het bekende schilderÍ "De
slag bij Nieuwpoort in 1600" dat thans in de O.-1.
-Vrouwekerk hangt, is door bemiddeling van ko-
ning Willem aan de stad Nieuwpoort geschonken.
Uit dit alles blijkt dat hij zijn geboortestad steeds in
het haÍt heeft gedragen.
Op 3loktober 1851 werd zijn 50 jaar dokerschap
gevierd.
Op 6 juli 1852 zou hij overlijden.

Tot slot geven wij nog een kort ovezicht van zijn
bijzonderste werken :

Geneeskundige werken :

- Lofrede op Hermanus Boerhaave, tweede verbe-
terde uitgave; met portret en Íacsimile,enz. Gent
1825 blz Vlll,75,in 8'
- Verhandeling over de Geele koorts, door dr Miller
- uit het Engels vertaald, met aanmerkingen - den
Haag, 1806 - in 8'
- Conspectus Materiae Medicae in usum Audito-
rum. Gandavi, 1817,'11-93, in 8"
- Elementa Pathogeniae, in usum Auditorum con-
gezta, cum tabula analytica.Vll - 152, in 8" - Gan-
davi, 1825

Letterkundige werken :

- Artikels - en als medeschrijver - in hei tijdschriÍt
"De Schouwburg van in- en uitlandsche Letter- en
Huishoudkunde"Den Haag, 1805 , en volgende ja-
ren
- Hulde aan de nagedachienis van Mr A-R. Falck,
vrij gevolgd naar het fransch van den heer Quele-
let, met een naschrift en bijlagen voozien door J.L.
Kesteloot, In den Haag, Jacob,lV-106, met portret.
- Verscheidene artikels in de Koninklijke Academie
der Kunsten en Letteren in Brussel
o.a. dit artikel : "Description d'une peinture ancien-
ne découverte à Nieuport, en Flandre,1843, in 4',
met gekleurde teekeningen door Ch. Onghena".

Beoordeling
Kesteloot wordt algemeen erkend als zijnde voor
zijn tijd een belangrijk arts. Hierin speelden zeker
zijn acties voor de koepokinentingen een belang-
rijke rol.
Nochtans ging veel van zijn activiteit uit naar de

letterkunde. Zijn vriendschap met de talrijke lei-
dende Vlaamse en Nederlandse letterkundigen
zijn hiervan het beste bewijs.
Het is dan ook niet te verwonderen dat hij door de
nieuwe Belgische overheid als Orangist wordt be-
schouwd. Het onverwacht op emeritaat stellen in
1835 (op s7-jarige leeftijdl) zal zèker hieraan niet
vreemd zÍn.
Verder moet men vaststellen dat Gent lange tijd
een orangistisch bolwerk was en dat Kesteloot,
zij het bijvoorbeeld alleen al door het huwelijk in
1828 van zijn dochter met Jacques Velleman -
zoon van de bekende Gentse aanhangervan het
Hollandse Bewind Pieter Velleman, aannemer en
houthandelaar - automatisch met de Orangisten
werd vereenzelvigd !

Waterookvan zij, Kesteloot verdient doorzijn werk
als arts, doorzijn letterkundige en wetenschappe-
lijke werken en door zijn uitzonderlijke persoonlijke
relaties met twee koningen een ereplaats in de rij
van verdienstelijke inwoners van Nieuwpoort.
Ook de vaststelling dat hij tjjdens zUn ganse leven
het welzijn van Nieuwpoort voor ogen had, kandit
maar bevestigen.

Het toekennen van een straatnaam in het huidige
NieuwpooÍt zou er zeker aan toedragen zijn naam
blijvend te doen herinneren I

Bibliografie:
- Levensschets van J.L. Kesteloot - brief van Pru-
dens van Duyse aen den Heere A.D. Schinkel,
ridder der Eikenkroon, te 's Gravenhage. - Gent,
Letter - en Steendrukkery der Gebroeders De
Busscher, Savaenst.aal 1 852
- Ucent memorie - fragmenten uit teksten van



Fien Danniau en Jan Art.

Feestviering ter Eere van professor J.L. Kesteloot ,

gehouden te Gent, den 13 april 1846.
Het spreekt van zelf dat Kesteloot door zijn unieke
carrière een uitgebreide vriendenkring had. Deze
situeerde zich dan ook in de hoogste kringen.
Naast de koningen Louis-Napoleon en Willem I,

waren dit ministers, hoogwaardigheidsbekleders
van uit de universitaire en natuurlijk ook de lite-
raire wereld.
Deze vriendenkring meende dat het dan ook aan-
gewezen wa§ de rustend hoogleraar te vieren
door het aanbieden van een plechtig íeestmaal.

Aan PJ. Kesteloot-De l\,4an, neëf van de gevierde
en secretaris van de Rhetorica te Nieuwpoort, heb-
ben we te danken dat we weLen wie er aanwezig
was en wat er allemaal te beleven viel ! Dit verslag
werd dan ook gedruK bij J. De Cuyper en P Lop-
pens en uitgegeven in 1846.

Neef Kestelool begint zijn veÍslag dan ook als
volgt :

"Het zij mij vergund, als eigen neel en de naem
van Kesteloot voerende, my met de vereerende
taek te belasten verslag te geven van het feest ter
eere van professor Kesteloot gehouden, en deze
beschryving te doen vergezeld gaen van de rede-
voeringen, dichtstukken en wat er verder by die
gelegenheid voorgedragen is; en, ofschoon nog
slechts van ver den drempel der schoone Kun-
sten en Íraeue Letteren naderende, myne zwakke
stem in het gebied der vadeíandsche tael en let-
teren te doen hooren. De vurige wenschen voor
het welzyn van myn hooggeachten en beminden
Oom in my opgewekt, kon noch wilde ik onderdruk-
ken. Onweerslaenbaer aengedreven, volgde ik de
inspraek van myn hart "!

Als dat niet mooi gezegd is I

Vooraleer we ons aan de inhoud wagen van de
vèrschillende speeches en gedichten, overlopen
we vooraf eens de lijst der aanwezigen :

- Zijn vier schoonzoons : Jacob Velleman, bestuur-
der der Klasse van Bouwkunde aan de Academie
te Gent; prof. Lodewijk Van Biervliet van Leuven,
Jacob Kickx, hoogleraar te Gent en Antoon Van
Ysendyck, bestuurder en eerste professor der aca-
demie der schilderkunsten te Mons,
- Graaf D'Hane-De Potter, algemeen inspecteur-
curator (vertegenwoordiger van de Belgische over-
heid)
- de rectors van Leuven en van Gent
- Dr Guislain van Gent (Dr cuislain-museum!) en

vele andere dokteÍs en apothekers
- Prof. David van Leuven, (Davidfonds!)
- Architect Roelandt (wonende te Gent - geboren
Nieuwpoortenaar)
- Jan-Frans Willems, ontvanger der registratie
(Willemsfondsl); Hendrik Conscience; Prudent Van
Duyse; Karel Ledeganck.
- En dan uit Nieuwpoort : P Kesteloot; P Kesteloot-
De l\y'an; L. Decuyper; P Loppens;J. Vroome-Seys;
P De Keuwer; De lvlasière: J. Steylaers: Rooman;
Focqueur en enkele neven uit Brussel waarvan
de naam te Nieuwpoort ook bekend is, met name
Pierre de Brauwere van Steeland en zijn geadop-
teerde zoon Jean-Charles Nolet-de Brauwere van
Steeland.
Alles samen waren meer dan honderd gasten aan-
wezigl
Verschillende toespraken werden gehouden. On-
der andere dooÍ graaf D'Hane-De Potter, professor
De Block, oud-leerling van de gevierde, door dich-
(er Prudens Van Duyse die hem, in naam van zijn
vrienden uit Noord-Nederland een prachtige kristal-
len vaas "met een krans van laurieren en immoieL
len omvlochten en met doelmatige zinnebeelden
vers/èrd" overhandigen die het volgende opschrift
drceg "Hulde aan myn vriend den weledelen Hoog-
geleerden heer J.L. Kesteloot, oud-professor in de
geneeskunde,lid der Konínklijke Academie te Brus-
se/, enz - Xlll April MDCCCXLVI - A.D. Schinkel"
Verder nog door Jan-Frans Willems, vriend en
literator, dokter Sander namens zijn vrienden uit
Noord-Nederland en dokter Snellaert.
Prudens Van Duyse geeÍt een gedicht "Zalige Ou-
derdom" en een toespraak ten beste, gevolgd door
een toespraak van Hendrik Conscience en tenslot-
le een "aenspraek vanden verslaggevef'
Als laatste spreker kwam natuurlijk de gevierde
aan het woord !.

ln een koÍe toespraak verwijst hij in het bijzonder
naar de vriendelijke opvang die hij mocht onder-
vinden in Nederland toen hij diende uit te wijken
ingevolge de Franse overheersing. Hij herinnert er
tevens aan dat hij er steeds naar gestreefd heeft
een "plaets te winnen onder de vrye regtschapene
Nederlanders "

Ook de Gentse universiteit ligt hem nauw aan het
hart. Hij verklaart in haar zijn tweede familie te
zien I

Verder verbindt hij zich er toe "zich díenstbaer te
maeken aen de uitbreiding der moedeftael, en, om
zoveel in myn vermogen is, de nedeflandsche let-
teren te helpen luister byzetten"
En tot slot verklaart hi "Aen U dan eeuwige dank-
bare erkentenís! lk draeg u allen in myn haft !"



Beoordeling
De aanwezigheid alleen reeds van de plejade van
Nederlandstalige auteurs toont aan dat Kesteloot
een plaats had verworven onder de yoorvechters
van de Vlaamse volkstaal.
Zoals Van Duyse het uitdrukte in zijn ioespraak op
de feestuiering . "dít feest moge de veiranschten
oveÍluigen dat onze steden en dorpen de mannen
waarderen die de vlaemsche Volksbe sch aving,in
de eenige daertoe van God gegeven tael, bevor-
deren".
Het is dan ook terecht dat Kesteloot, enerzijds als
medestichter van de Gentse Universiteit en ander-
zijds als een uitgesproken medestander van de
Vlaamse taal en literatuur - en dit in het Fransta-
lig georiènteerd België van de negentiende eeuw
- meer in die zin herdacht wordt, dan eigenlijk als
de arts die aan de basis lag van zijn schitterende
caÍière !

BibliograÍie
- Feestviering ter Eere van P.of. J.L. Kesteloot -
PJ. KesteloolDe Man, Nieuwpoort, J. De Cuyper
enPLoppens-1846
- Ucent memorie -fragmenten uit teksten van Jan
Art

F. Beun

Oorlogsindrukken ll

Paula Devré - Hillewaere, de laatste Nieuw-
pooÉse oorlogsweès.

Deze zomer doemden in het Nieuwpoortse straal-
beeld foto's op van 'Nieuwpoortse gesneuvelden
en burgerslachtoÍfers van den Grooten Oorlog'.
Dankzij het minutieuze opzoekingswerk van o.a.
Danny Wilssens, Herman de Rechter, Jo Ghijs
en stadsarchivaris Walter Leliévre werd een lÍst
opgesteld van soldaten en burgers die het leven
lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nieuwpoort
bracht met de foto's en de uitgave van een be-
knopt naslagwerkje hulde aan deze soms verge-
ten slachtoffers.
De verhalen achter de foto's vertellen ons de ge-
schiedenis van een kleine volwassen gemeen-
schap die het op het altaar van de geschiedenis
hard te verduren kreeg. Burgers en soldaten, man-
nen en vrouwen, vergeten namen - soms met heel
duidelijke Nieuwpoortse wortels - keken ons in de
ogen en voerden ons terug naar een historische
periode vol diepmenselUke tragedies, dramatische
kantelmomenten gebeiteld in de overlevering van
vele gekende plaatselijke families.

Op 28 april 2014 overleed op enkele maanden
van haar zesennegentigste verjaaÍdag Paula
Devré - Hillewaere, onderwijzeres op rust. Haar
merkwaardige levensverhaal mocht zich deze zo-
mer stilletjes en nederig nestelen in het fotoproject
hier in de Nieuwpoortse straten. Op enkele plaat-
sen, o.a. aan de ramen van de Stedelijke Biblio-
theek, hingen twee foto's bij elkaar, het echtpaar
GustaaÍ Devré en Hortensia Debruyne, de ouders
van Paula Devré, beiden gestorven na één van de
laatste bombardementen op De Panne.
Gustaaf Devré was aÍkomstig uit Antwerpen,
en als douanier verbonden aan het station van
Nieuwpoort. Op 16 april 19'10 huwde hij Hortensia
Debruyne, dochler van Lodewijk Debruyne ('1 859-
1940) en Nathalie Mortier (1863-'1933). Het paar
vestigde zich in de Duinkerkestraat. Net zoals vele
Nieuwpoortse families werden ook zij op het onze-
kere pad van het vluchtelingenbestaan geworpen
door de oprukkende wereldbrand. Na een korte
tussenstop in Oostduinkerke vonden ze een on-
derkomen in De Panne. Gustaaf kon als douane-
beambte nu aan het werk in het station van Adin-
kerke. Zijn echtgenote Hoíensia, hoogzwanger
tijdens de vlucht in oktober 1914, beviel van een
zoontje Omer in februari 19í5. Het prille gezinsge-
Iuk bleef niet lang duren. Het zoontje overleed en-
kele weken later. ln 1916 verhuisde het echtpaar
naar villa Cathérine op de zeedijk te De Panne. De
hoge villa huisvestte de bureaus van de spoorwe-
gen vanAdinkerke. Ze bewoonden erde beneden-
verdieping en stonden in voor het onderhoud van
de villa.
Het echtpaar mocht begin 1918 opnieuw dromen
van gezinsuitbreiding. Hortensia was zwanger
maar moest regelmatig rusten. De zwangerschap
bracht nogal wat lichamelijke moeilijkheden voor
de aanstaande moeder en hun huisdokter vond het
eind augustus 1918 geraadzamer om haar over
te brengen naar Leisele, waar een noodhospitaal
was gevestigd verbonden aan hospitaal l'Océan te
De Panne. Het wachten op de baby bepaalde nu10



het ritme van de dag. Gustaaf en Hortensia schre-
ven brieven en hielden elkaar op de hoogte van de
toestanden in De Panne en Leisele.
Na een kort bombardement nabij het noodhospitaal
werd op 22 september 1918 een dochter geboren,
Paula. l\,4oeder en dochter werden rond '10 septem-
ber 1918 opnieuw in De Panne verwelkomd. Fami-
lieleden, collega's van Gustaaf en vrienden vierden
de thuiskomst.
lnmiddels was op het westelijke oorlogsfront het
lang verhoopte eindoffensief losgebarsten. De
kranten blokletterden de geallieerde vooruitgang
en brachten de eindoverwinning in de geesten van
de vier jaar lang getormenteerde bevolking. Op de
zeedijk van De Panne sloeg het noodlot echter toe.
Op woensdag 16 okiober 1918, rond 1Bu3O, viel
een bom op villa Cathérine en villa La Dune. De
klap moet enorm geweest zijn, beide villa's werden
met de grond gelijk gemaakt. ln villa La Dune, waar
een burcau van de rechtbank van Veurne was ge-
vestigd, vielen vier slachtoffers. ln villa Cathérine
sneuvelde het echtpaar Gustaaf Devré en Hortensia
Debruyne. Hun lichamen werden door toegesnelde
burgers en soldaten uit het puin gehaald en overge-
bracht naar hospitaal l'Océan waar hun dood werd
vastgesteld. Lodewijk Debruyne kon via het kel-
derraam ontkomen. Paula, pas vijfentwintig dagen
oud, werd levend van onder het puin gehaald. Haar
wiegje stond net onder de trap die de tragische klap
kon opvangen.
Het kindje werd overgebracht naar Repos Sainte-
Elisabeth waar ouderlingen werden verzorgd. Het
gezin van de directeur bekommerde zich nu over
het lot van kleine Paula.
Het zou nog wat voeten in de aarde hebben vooral-
eer Paula onder voogdij van haar grootouders kon
geplaatst worden. Grootvader Lodewijk Debruyne
weÍd pas begin 1919 officieel als voogd aangesteld.
Juul Filliaert, in 1916 gehuwd met de zus van de be-
treurde Hortensia, schreefeen dossier vol met brie-
ven om alle rechten van de oorlogswees te beharti-
gen. Zo werd Paula in 1919 op papier geadopteerd
door het Amerikaanse Rode Kruis. Het weeskind
ontving vanuitAmerika viertrimesters lang een som
van 125 fr. als steun voor haar verdere onhir'ikkeling
en ontwikkeling.
Pas in 1921-1922 kwam het gezin van opa Lodewijk
Debruyne terug naar Nieuwpoort. ln de Hoogstraat
werd een huis met een aanpalend landbouwbedrijf
gebouwd. In het gezin zorgde de jongste zus van
Hortensia, Alma Debruyne, verder voor de opvoe-
ding van Paula. Toen AIma in 1936 huwde met Cy-
riel Hillewaere werd Paula met open hart verwel-
komd in het huiselijke geluk van het pas getrouwde
paar.
Paula studeerde in '1937 aÍ als onderwijzeres, na

studies aan de Normaalschool van ïelt. Ze startte
haar pedagogische loopbaan in het St.-Lutgardis-
inslituut in Westende waat ze in 1974 op pensioen
ging. Collega's, leerlingen en oudleerlingen bleven
tot haar dood met veel waardeÍing praten over de
inzet en de dienstbaarheid van Paula.
Op het einde van de jaren zeventig werd Paula of-
ficieel geadopteerd door het echtpaar Hillewaere-
Debruyne. [,4ei Íierheid droeg ze nu haar dubbele
familienaam. Na een korte ziekte overleed juffrouw
Paula op 28 april 2014 in het Koningin Elisabethin-
stituut in Oostduinkerke. Het was haar laatste wens
om bijgezet te worden in het graf van haar adopiie-
ouders op de stedelijke begraafplaats in St.-Joris.
De Eerste Wereldoorlog had haar lot bepaald. Ze
volgde met interesse de vele initiatieven die wer-
den opgezet om de start van die wereldbrand te
herdenken. De gemeente De Panne vermeldde
haar verhaal in een pas verschenen wandelgids en
auteur Luc De Muynck kon haar getuigenis vastleg-
gen in zijn boek over hospitaal l'Océan. De Nieuw-
poortse foto's brachten een diepmenselijke getui-
genis van onschuldige slachtoÍfers. Hun blik leerde
ons dat oorlog verder gaat dan alleen maar strate-
gische zegepralen.

L. Filliaeí

Krantennieuws in Nieuwpoort

Het krantennieuws in Nieuwpoort deel 4 (slot)

De Nieuwpoortsche Bodë - vUfde jaargang - nr.
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poortse weekblad dat de vooroorlogse kranten-
iraditie nieuw leven kon inblazen. Het weekblad -
verschijnende den zaterdag - kreeg een duidelijke
ondertiiel: 'Algemeen Nieuws- Handels- en Aan-
kondigingsblad'. Eén nummer kostte 20 centiemen,
een abonnemeni voor een geheel jaar - binnen
en buiten de stad- kostte '1'1.50 fr. Een buitenlands11
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abonnement kostte 22,50 fr. per jaar , voorop te
betalen.
De aankondigingen werden aangerekend per keer
dat een advertentie geplaatst werd. Voor 4 gewone
regels: 2,50 fr. voor'l keer, 4 Ír. voor 2 keer, 6 fr.
voor een mand, 12 fr. voor 3 maanden, 20 fr. voor
6 maanden en 35 fr. voor 1 jaar. Voor '10 gewone
regels betaalde men het dubbel van de hierboven
vermelde prijzen. Het blad werd gedrukt en uit-
gegeven bij Huis Dumon in de Marktstraat 7 in
Nieuwpoort.
Het nummer van 29 oktober opende met een
laatste oproep aanwezig te zijn op het'Luisterlijk
Tooneelfeest' van zondag 30 oktober. ln de Zaal
van het Davidsfonds, Willem de Roolaan 75, bracht
de Sint-Bernardsgilde de opvoering van'De oude
Firma'en 'Hoe men schilder wordt'. Genummerde
plaatsbewUzen tegen 5,4,3 en 2 fr. konden bij druk-
ker Dumon worden afgehaald.
Na een oproep tot een sterk en volwaardig gelovig
leven - Miles Christi - werd een beknopt verslag
afgedrukt van de gemeenteraadszitting van 18
oktober laatst. Een eerste agendapunt betrof de
'Commissie Onderstand'. Het 3e kwartaal werd af-
gesloten met een overschot van 29 585,18 Ír (ont-
vangsten: 579 353,89 fr. - uitgaven: 549 768,71
fr.) Tevens werd de aanbesteding voor de beno-
digdheden van de kraamzaal bekrachtigd en toe-
gewezen aan AndÍies Bittremieux voor een bedrag
van 750 fr.
Een h,r,/eede agendapunt besprak de Rekeningen
van de Stad Nieuwpoort voor 1926. Schepen The-
vissen berekende dat er een tekort was van 33
836,44 fr. Het verslag van de gemeenteraad ver-
volgde in het volgende nummer.

Onder de rubriek 'Weekkroniek' werd een brief af-
gedrukt van 'De Bond Westkustvisschers', onder-
tekend door hun voozitter H. Vreeswyck, gericht
aan de gemeenteraad. De voozitter drukte er de
bekommernis uit dat de toestand van de kaai voor
heel wat ongemakken zorgde. l\,{et het'sprotsei-
zoen'voor de deur wensten de Westkusfuisschers
een duuzame oplossing voor het verhandelen en
verkopen van hun vis.
De redactie meldde dat de 'Jongelingskring Sint-
Jan Berchmans'op zon- en feestdagen in de Ioka-
len van het Davidsfonds samenkomen. Zo kunnen
de ouders aan'hunne zonen, die minstens 13 jaar
oud zijn, aangenaam verzet verschaffen en ze aan
de gevaren van de straat onttrekken'.

Docteur Fr. De Ryck, Schipstraat 42, plaaiste een
kleine advertentie:'Raadplegingen voor oogziek-
ten, alle dagen van B tot 11, 's zondags aÍwezig'. 12

Ook Dr. André Van Damme, Potterstraat 15, ( Te-
leÍoon 174 ) bood zijn diensten aan: ' Bi.izondere
raadplegingen voor inwendige ziekten vanT y2 - 10
uur en van 1 Y" lot 3 uut.'

Notaris Deeren mocht in naam van de katholieke
minderheid in de gemeenteraad een lans breken
om familievergoedingen voor de stadsambtenaren
in te brengen.

Kerkelijk Nieuws:
Feestdag van Jesus Koning 'met om 7 uur Geleze-
ne l\y'is met algemeene communie, 10 u Hoogmis,
's namiddags Grootsche plechtigheid: Vespers om
2 u, Lof te 2 u % . Sermoen door E.H. Leenaers.
Brengt bloemen en keersen tot de opluistering van
het H. Hefiebeeld'.
Op 1 november:Allerheiligen: 'Hoogmis, na het Lof
Groot Offlcie der overledenen'.
Op 2 november:Allezielen: 'Requiemmis - om 7 u
's avonds plechtig Zielenlof e_qsermoen. Parochia-
nen van NieupooÍt brengt HtlÉe aan uwen Koning
Jezus. VieÍt de Heiligen - Gedenkt de overledenen'.

De reporter'Goal' maakte een verslag van de voet-
balwedstrijd'Nieupoort- Waereghem'. De lokale
ploeg moest de duimen leggen met 1-3. Niet ge-
treurd echter; 'We spelen voor ons vermaak en
doen ons best om te winnen; maar verliezen we,
hewel het is tot daar. Den volgenden zondag gaan
we dan met nog meer moed ten strUde'. Op het ter-
rein van de sportvereniging werd ook een wedstrijd
cyclo-ball ingericht. 'Door cyclo-ball verstaat men
voetbal per velo en om dit sport uit te oefenen moet
men waarlijk velo-akrobaat zijn.'
Volksvertegenwoordiger Geo Goetgebuer meldde
dat hij 'zUn zitdag te Nieupoort op zondag 13 no-
vember om '10 u 'ln de Frontduif hield.
Het Patronaat der H. Germana - bij de zustersArme
Claren in de Hoogstraat - kondigde een Toneel-
feest aan voor zondag 6 en maandag 7 novembeÍ.
l\4en bracht er de opvoering van ' De dochter van
Robrecht van Bethune'. Daarna nog een tweezang
'De christin en de jodin', een klucht'ln den gouden
ezel'en een geestig gezelschap 'Manden en Pan-
ders'. Genummerde kaarten aan 3 fr. te verkrijgen
bij Mr. Vandenabeele, Langestraat.

l\,,laurice WittevÍongel ( en zijn medespelers René
Blondé, Paul Berquin en Franqois Calcoen ) werd
gefeliciteerd met zij 'Solo- Slim'gespeeld in café
'La Liberté'. Hij had 'elf Schuppens, Koeken Heer
en Koeken Aas'.
Het buitenlands nieuws: 54 Chinese illegalen ver-
borgen op het Nederlandse stoomschip 'Almkerk';



vier blanken vermist in Frans-Marokko en Rusland
voorspelt een oorlog over anderhalfjaar.

Diverse feesten werden aangekondigd: Een luister-
lijk toneelfeest door toneelmaaischappij 'Kunst Adelt'
in de ïeestzaal van de Katholieken Krlng in Westen-
de. Het middeleeuws drama'Eric de Minnezanger'
werd er op de planken gebracht.
Bij Charles Lingier-Dewulf in de Recollettenstraat
was er op zondag 30 oktober een 'Groot Feest met
Tombola voor verscheidene kiekens en konijnen'.
Bij Ed. Delaruelle, in het Volkshuis in de Kaaistraat,
was er dan weer op dezelÍde zondag een 'Groote
Íuinbolling'. ln danszaal 'Parnasse' in de Hoogstraat,
was er, nog steeds op diezelfde zondag, een 'Groot
Feest met jazzband en verschillige accordéons'.
ln Cinéma "t Oud Niewpoort', ingang langs de Lan-
gestraat, werden enkele films aangekondigd; 'Rid-
dersgeest', 'Het einde van de wereld', 'De DoodstrUd
van Jerusalem' ( aanbevolen doorde Paus! ) en'De
Dief van Bagdad'.
Bij Hendrik Provoost, Parnassusbrug, op 1 novem-
ber 'Een groote tuinbolling'.

De Rechtbank van Veurne gaf een ovezicht van de
straffen die onlangs werden uitgesproken. We ver-
melden hier geen namen maar het gepleegde mis-
drÍf en de daaraan verbonden straÍfen lijken ons wel
interessant genoeg om te vermelden. Een ovezicht:
- diefstal: 2 maanden en 260 fr. of I dagen
- aanplakkingen op een niet daartoe bestemde

plaats: 50 fr. of 1 dag
- slagen: 500 fr. of 15 dagen
- smaad: 300 fr. of I dagen
- bedreigingen: 300 fr. of I dagen
- duinen omgraven: 2x30 fr. of 2x'l dag
- zonder eenzelvigheidskaart; 50 fr. of 1 dag
- aannemen van valse naam: 260 fr. of 8 dagen
- reisduif zonder officiële ring: 500 fr. of 15 dagen
- overspel: 500 fr. of 15 dagen
- medeplichtigheid aan overspel: 500 fr. of 15 dagen

Het Stadsbestuur deed een oproep om kandidaten
voor te dragen voor de 'Prijs van Kinderliefde', ge-
sticht door een inwoner der stad. 'Eene som van 250
fr. zal in 1928 als prijs geschonken worden aan den
ingezetene (jongen of meisje), minstens 18.iaar oud,
die zich het verdienstelijkst getoond heeft door zijn
werk en zijn gedrag:
a) in het helpen van zijne ouders of één van hen om
een talrijke kroost op te brengen
b) in het oppassen of onderhouden van een zieken
of gebrekkelijken ouder oï grootouder ofvan minder-
jarige broeders of zusters in nood verkeerende'

Énkele notariële berichten:

Aankondiging 'Openbare verkooping van Stad
Nieupoort'., door notarissen Perlau en Deeren in

Nieuwpoort en Verdievel in Veurne. Het betrof; 'in

de l\,,larktstraat ( 1 lot ), in de Schipstraat ( 4 loten

), in de Marktstraat ( 2 loten ), op de Grote Markt (
1 lot ), in de Duinkerkestraat ( 1 lot ). Huizen had-
den recht op oorlogsschade. De percelen bouw-
grond'met de puinen zich er nog op bevindende
der gebouwen er op gestaan hebbende', eveneens
met rechten op oorlogsschade. lnstel in Hotel 'Belle
Vue'en overslag een week later in herberg 'Café La
Liberté'.
Het weekblad groepeerde enkele kleine berichten.
De heer Thevissen vroeg 'eene huishoudster'; op
het bureel van het weekblad werd een 'Kieken-
kot in pitch-pine en eik'te koop aangeboden; een
chauffeur-mecanicien vroeg een plaats voor luxe
oÍ camion; in Lombardsijde - in de Bassevillestraat
31 - was 'een schoonen eigendom te koop, best
geschikt voor rentenier of kweeker'. Ook een 'pels-
konijnenkweekerij in vollen bloei'over te laten, alle
geprimeerde dieren. Bij den CoiÍfeur, Kaai 43, was
een moto te koop, zo goed als nieuw van het merk
'Seroli'.
Bij Madame Weyne, op de hoek van de Kerkstraat,
werd een kruidenierswinkel geopend en geïnteres-
seerden voor een 'Broei kasen broei moeder'kon-
den zich wenden bij 'Pension Verdi', Groote Steen-
weg in Nieuwpooft-Bad.

Fabriek Depreiter, Brugstraat 55 in Adinkerke, had
een mooie geïllustreerde advertentie geplaatst voor
zijn 'Fourruren - vellen mantels. De meeste en
schoonste keus der streek. Eigen werkhuis. Recht-
streekse invoer. Beste kwaliteit. 40% beterkoop dan
elders. Onze kliénteel is tevreden en vermeerderd
van jaar tot jaar. ledere concurÍentie tegen de prij-

zen van het huis Depreiter van Adinkerke is onmo-
gelijk in dezelfde kwaliteit'.

Ook Georges Berteloolsobry, Ooststraat 5 in
Veurne, prees zijn gespecialiseerde kledij aan:
'Overgroote keus van manskostumen te beginnen
van 95 fr. Pardessus, impermeables in alle prijzen.
Specialiteit van kinderkostumen en werkkleederen,
oliemantels en leeren vesten'. Om zijn klanten naar
Veurne te lokken werden 'Reisonkosten van tram
betaald voor aankoop boven '100 Ír.'

De Westvlaamsche Betonwerkerij (Tel. 1032 in
Brugge) zorgde voor'blokken, assche platen, af-
sluitingen, weipalen, deksteenen, geperste beton-
buizen, holle betonvloeren, kunststeen, plaaster
platen, vensterdorpels en deurdrempels'.

Garage 'Américain', l\,4arktstraat, deed om redenen't3



van vertrek, 'Uitverkoop met groote vermindering
van prijs van banden alle soorten van N., alsook alle
reparatiestukken van voituren en camions. Ford -
Chevrolet - Ciiroën motos en velos'.

Leonce Dutrieue in de leperstraat, deed een op-
merkelijke promotie: 'Velos gansch nieuw aan 495
fr.! Om toe te laten aan eenieder een nieuwe velo
te koopen zal Dutrieue Leonce honderd velos ver-
koopen merk Willy, aan een fabriekprijs van 495 fr.
volledig opgezet met vrijwiel, achterfrein, slijkban-
den in hout of in yzer volgens keus. Nlichelin oÍ Hu!
sison banden, pompe, belle, sacoche, enÍin alle toe-
behoorten met één jaarwaarborg. Ook te verkrijgen
het welgekend merk Salvator en Delta reeds lange
jaren gekend voor hunnen goede hoedanigheden'.
Naast de fietsen verkocht hij tevens' beste naaima-
chienen aan zeer voordeelige prUzen'.

Huis Dumon, lvlarktstraat 7, was dan weer gekend
'voor uw schoolgerief zooals schrijÍboeken, farden,
klasboeken, pennen, potlooden, penhouders, pen-
nedoozen, vulpennen, passerdoozen, teekenboe-
ken, equeÍres en woordenboeken'. Ook voor het
'encadreeren van schilderijen, printen en poÍtretten'
moest men zich wenden tot het huis Dumon.

Stoomverwerij Edg. Houck-Duforet met bijhuis
Henri Vanbillemont in de Recollettenstraat, maaKe
publiciteit voor'verwen, nieuw wasschen en droog-
kuischen, van allerhande kleedingstukken, hoeden,
tapijten, beddekens, binnenhuisversiering. Rouw
binnen de 24 uren. Voor al uw schilderwerken
wendt u bij HenriVanbillemont, zeer verzorgd werk,
matige prijzen'.
Huis Dobbelaere, broeders en zusters, Marktplaats,
had een 'Groot magazijn van glas en kristaal, gleis
en porcelein, verlaKe artikelen, aardewerk en hout-
werk. Schoone keus , genadige prtzen, trouwe be-
diening'.

Op het bureel van de uitgever werden ook koop-
jes geplaatst: 'Te koop per occasie: eene schoone
buizestoof'; ook 'Apolo', het 'interessante weekblad
handelende over kunst, wetenschap, mode, foto,
ciné, radio, electriciteit, huis en haard en tuin', wa-
ren ten bureele te verkrijgen.
Edoard Van Bavinckhove, Oostendestraat 12, be-
richtte dat 'Van heden af te verkrijgen: aÍikels voor
begravingen, zooals kroonen in alle grooten in me-
taal, bloemtuilen in artificieel en in levende bloe-
men, plakken in porselein'.

Tot slot prees het'Welbekend huis Justine Dechiè-
vre, Recollettenstraat 29', haar waren aan: ' alwaar
te verkrijgen zijn allerhande wolle artikelen als: 14

wolle sargièn, bedspreien, vareuzen, baaies, on-
derbroeken, koussen, zokken, echarpen, sayetten..
Groote en schoone keus van ondergoed in flanel en
katoen als: mans- vrouw en kinder hemden, rokken,
cols, manchetten, hemdborsten en plastrons. Verder
welbekende merken van de Corset PD. en van de
handschoènèn 'Chrom'.

L. Filliaert

KATTESAS
Een "katte" was bij een versterkte stad (dikwijls)
een kunstmatig opgehoogd deel oí,r,/el om een goed
overzicht te hebben bij verdediging tegen een om-
singelende legermacht, oÍvr'elomgekeerd om als be-
legeraar zich te kunnen opstellen en béter binnenin
de stad te kunnen ... vuren met geschut (zoals in
Oostende 160'l-04).
Sinds het ontstaan van de stad Nieuwpoort was er
een waterafuoer uit het Veurnse, westelijk en ooste-
lijk langsheen Nieuwpoort naaÍ de havengeul. Daar
stond al vlug in beide gevallen een soort sluis op :

westsluis en oostsluis.
Hier t etreft het de westelijke atuoer. Op het einde
daarvan zijn er verschillende, in verscheidene peri-
odes, sluissystemen geweest. Toen de stad, boven
op de aarden berm een heuse ommuring mel torens
kreeg (1400), noemde men dat stuk tegen de ha-
vengeul in het westen : de Gapaard. lven had inder-
daad zichi op de havenmonding en de zee. De ver-
hoging binnen die hoektoren werd "katte" genoemd
... De diverse sluizen die in die buurt zijn gebouwd:
aanvankelijk iets dichter bij zee en nadien beetje bij
beetje dichter bijde stad kregen de naam "Kattesas".
Sinds iets meer dan een eeuw is het zelfs geen echt
sas meer: er kunnen geen schepen meer "versast'
(geschut) worden. Dat was reeds in '19'14 niet meer
het geval. want één paar ebdeuren waren gesuppri-
meerd door de aanleg van het treinspoor dwars over
de sluis naar Nieuwpoort-Bad in 1869.
En om het helemaal verwarrend te maken r er was
ongeveer ter hoogte van de Astridlaan-Kaai, nu on-
der de rotonde, een "spui" met deuren om water van
de stadsgracht te regelen. Die stadsgracht liep waar
nu de Astrid-, W. De Roo- en Kon. Elisabethlaan lig-
qen. Dàt was het échte 'Kattesas', maar de naam
werd later gegeven aan het oude Veurne-sas verder
op...

OUDE VEURNESASAr'EURNESAS
ln verband met de inundatie van 1914 komt even
het Oude Veurnesas ter sprake omdat Karel Cogge
een alternatief had bedacht, toen bleek dat de mi-



litairen aanvankelijk een veto stelden om aan de
Noordvaart-overloop te manoeuvreren.
Cogge gebruikte ook wel eens als naam "Spaanse
sas" omdat de traditie wou dat in de Spaanse pe-
riode (1669-1672) aan de Westsluis was gewerkt.
Het werd nochtans een sas met B deuren in de pe-
riode 1771-1773.
Sommige auteurs, en niet de minste, lieten zich
misleiden en stelden zelÍs, dat het sas ergens in
Veurne lag ...
Overvloedig veel reporters en auteurs 'vergeten'te
vermelden dat het gebruik van de overloop van de
Noordvaart wel degelÍk éérst was voorgesteld door
Cogge. Hij had er eveneens de voozorgen voor
bedacht.
Toen Hendrik Geeraert assisteerde bU de schuiven
van de Noordvaart, was dat niet zijn 'plan' wel zijn
'uituoering'!
Vanaf 1861 heeft men de Veurnevaart een nieuwe
bedding gegeven aan de oostkant van de stad, met
op het einde in de Ganzepoot een verlaat en een
sas met brug.

ARSENAALSTRAAT
De eerste mis in 1919, te midden de Nieuwpoortse
ruïnes, werd gecelebreerd in een arsenaal ('l ) dat
doorheen de oorlog was overgebleven langs de
straat die nu Arsenaalshaat noemt. Dat bouwsel
stond even zuidoostelijk, waar nu de Potterstraat
op uitkomi. De resten zijn afgebroken in de 1930-er
jaren.
Het meer bekende Bommenvrij was uiteraard ook
een arsenaal (21 uit 1820, en bestaat nog als be-
schermd gebouw in de Schoolstraat. De Duvetorre
(3) werd ook omgebouwd (1820) tot arsenaal maar
kwam gehavend uit de oorlog. Noordelijk van de
haven, waar nu zandhopen liggen, was er ook een
arsenaal ... ongeveer tegenover het begin van de
VismUn. Het was een perfecte schuilplaats voor de
(Franse) soldaten die het Maison de Caoutchouc
(4) hebben gedoopt. De projectielen schampten af
op het gewelf ...

VAUBANVERSTERKING
Van als men een beeld of kaart ziet van Nieuwpoort
van vóór 1860 zijn de meesten geneigd te denken
dat Nieuwpoort binnen een Vauban-vesting gele-
gen was. Zelfs nog tot in de jaren 60 van vorige
eeuw had Nieuwpoort haar Grand Redan/Grote
Pjjlschans juist noordelijk van de haven. Ook dat
werd betiteld als een rest van een Vauban-vesting.
Foul !

De bastions ('16de eeuw) en pijlschansen rond
Nieuwpoort dateren uit de 17de eeuw, zelfs voor
een deel tijdens een Hollandse periode 1576-1584
en werden vervolledigd tijdens een échte Hollandse

periode 1820-25. Enkele keren hebben de Fransen
er een en ander aan hersteld, dat wel. Als ze al een
Vauban-achtige versterking hier hebben aange-
legd, dan is dat rond de Kleine Vierboete (nu waar
het Nautilusgebouw staat)in 1691. Nieuwpoort lag
toen op een internationale grens, en die Kleine
Vierboete was een tijd door Fransen bezet.
Wel is Vauban met zijn naam aan Nieuwpoort ver-
bonden, door er een maquette te laten van maken
in 'Í697... om eventueel de officieren beter te kun-
nen instrueren.

BARRAGES/STUWEN
Op de oude kaarten rondom Nieuwpoort is er in 't
Frans steeds sprake van 'barrages'. Dat waren of
zijn stuwen dië het waterpeil in de aiflateringswa-
terlopen, maar ook in de kanalen moesten op peil
houden.
Dat kan met schuiven, dikwijls perh,vee voorde vei-
ligheid in dezelfde'poortopening'. Die werden vroe-
ger gelicht of neergelaten met een tandstaafen een
kruk met tandwiel. Nu zijn daar motoren voor.
Soms wordt het niveau geregeld met schotbalken.
Dat verschilde wel volgende het seizoen of de wa-
tertoevoer. Schotbalken zijn ook nodig bij schutslui-
zen (sassen) als men aan herstellingen toe is. Die
passen dan in gleuven van de saswanden.
Aan de Ganzepoot zijn erdus barrages (overiopen):
naast het Veurnesas van de Veurnevaart, aan de
Noordvaart, naast het lepersas van de lJzer, aan
de Kreek van Nieuwendamme, en aan het Nieuw
Bedelf.
Er was ooit nog een barrage op de Koolhofuaart
en twee op de Noordvaart : de Sint-Jorisstuw (tot
1991) en de stuw van de Ketelaarsdam.
Sinds de constructie van het nieuwe pompgemaal
in 1990 waren die allemaal overbodig.

VEURNE-AMBACHT
Historisch is dat de naam voor een juridische on-
derverdeling van het graafschap Vlaanderen sedert
de 13de eeuw. Het was ongeveer een omschrijving
binnen de lJzerbocht maar ook tot dicht tegen Po-
peringe en leper en ongeveer de huidige Franse
grens met het Bergen-Ambacht (St.-Winoksbergen/
Bergues).
Te Nieuwpoort staat dit nu als aanduiding bij de
belangrijke waterafuoer naar de Ganzepoot van de
achterhaven. Er komen echter verschillende na-
men in aanmerking al naar gelang een onderdeel
van de ganse loop.
Binnen de bocht van de lJzer komt vanaÍ de Fintele
de Grote Beverdijk. Die wordt gevoed met de Slop-
gatvaart (Lo), de Krommegracht en Reigersvliet
(Lampernisse-Pervijze), de Steengracht en Vene-
pevaart (Steenkerke-Ramskapelle).15



ln Ramskapelle krijgt die de naam van Noordvaart
en vanuit Wulpen loopt daar de KoolhofvaaÍt in. Het
allerlaalste Íragment noemt men wel eens de Slijk-
vaart en zelfs Oostvaart.

G. Demerre

Nationaal Biografisch Woordenboek

Op 14 oktober2014 werd in Brussel deel 21 voorge-
steld van hel Nationaal Biografisch Woordenboek.
De historische muren van de Marmezaal binnen in
het Paleis derAcademiën Iuisterden vol nederigheid
naar de plechtige toespraken en in het historische
decorwerd een brok geschiedenis aan de hand van
lijvige en vlot geschreven biograÍleën aan het pu-
bliek voorgesteld.
Het Nationaal Biografisch Woordenboek is echt
niet aan zijn proeïstuk toe. Reeds in het interbellum
groeide in Vlaamse academische kringen de hoop
om in Vlaanderen een tegenhanger van het Frans-
lalige Bíographie Nationale op de sporen te zetten.
De voorbereidingen werden echter gedwarsboomd
door de Tweede Wereldoorlog. Het idee kon men
pas in '1952 opnieuw op de spreekwoordelijke agen-
da plaatsen. Tussen droom en daad stonden ech-
ter heel wat praktische bezwaren en het zou uitein-
delijk nog tot 1961 duren om voldoende financiële
draagkracht te verzamelen om het projeci levens-
vatbaar te maken. Drie jaar later - we schrijven
1964 - verscheen het eerste deel van het Nationaal
Biograíisch Woorden boek. Een schare schrijvers,
academici en leken, hadden een eerste bundel bio-
grafische teksten bij elkaar geschreven over beken-
de en minder bekende overleden persoonlïkheden.
Onder de auspiciën van de drie Vlaamse Academi-
en - de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
Belgié - werd nu met de regelmaat van de klok een
nieuwe uitgave op de markt gebracht. Het laatste
deel verscheen reeds in 201'1. De eerste 10 delen
zijn sinds 2009 ook online raadpleegbaar.
Het pas verschenen eenenh,vintigste deel is alvast
uitgegroeid tot de lijvigste editie ooit. Het boekdeel
verzamelt niet minder dan 110 biografieën, neerge-
pend in 1260 kolommen tekst. Tekst en zorgvuldiq
geselecteerde illustraties dringen diep binnen in het
leven en het werk van bekende en minder beken-
de persoonlijkheden uit de wereld van de kunsten,
wetenschappen en politiek. ln dit herdenkingsjaar 
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wordt tevens uituoerig aandacht besteed aan per-
soonlijke wetenswaardigheden van zij die tijdens
de Eerste Wereldoorlog diepe sporen trokken door-
heen onze vaderlandse geschiedenis.
We vermelden hier- met enige lrots - dat drie leden
van onze vereniging, de'Vrienden van het Patrimo-
nium', een bijdrage mochten verzorgen voor deze
gerespecleerde uitgave. Guido Demerre verdiepte
zich in het woelige levensverhaal van onze Nieuw-
poortse held Hendrik Geeraert, Luc Filliaert roemt
uitvoerig het kunstenaarsschap van kunstschilder
Gustaaf BuÍfel en Erwin Mahieu vezamelde de bi-
ografische bijzonderheden van Veurnnaar Karel
Cogge. Hulde aan deze historische figuren. ProÍi-
ciat aan de schrijvers!

Hendrik Geeraert (Nieuwpoort 1 863 - Brugge 1 925)'
Gustaaf BuÍfel (Lo 1886 - Kessel-Lo 1972)
Karel Cogge ( Veurne '1855 - Veurne 1922)
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