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Editoriaal

Jo GhUs werkÍe een beknapte geschiedenis bij van
de Koninklijke Kathalieke Fanfare tot ap vandaag.
Albeft Reybrouck (+) gaf reeds een jubileLtmboek
daarover uit in 1982. en zetfs een veNolg tot 1987.
Freddy Beun nateerde het eigentijds verslag van
de inhuldiging van burgemeester Frans van Baec-
kel te Nieuwpaort in 1869.
Uit het archief van Juul Fi iaeft (+) kon zijn klein-
zoan L. Filllaeft een uitvaenge bijdrage illustreren
van een cLlltLturprestatie in 1935 door het Davids-
fonds van NieLlwpaort (le apvaenng van .Barab-

bas' van Michel de Ghelderode (+). Het literair
oeuvre van deze merk'",/aardige aLtteLtr v/ardt als
wellicht niemand béter beheersl dan daar ramanisl
dr. Roland Beyen, Nieuwpaartenaar vatl gebaarÍe!
Er wordt ook Ltitgeweid hoe het Da,,/bsfands te
N i e uwpaort zich moedig enqacjee rde.
We zochten sparen ap in het archieÍ omtrent het
ontstaan van de beiaardtoren, die verdween mei
de ao og --.

L. Filliaeft las voar ons een historische l,,lieuw-
pooftse krant uit 19A9.
Dank zij de transcriptie van Honaré Baydens uit
het archief. kunnen wi nu lercn wie allemaal op de
loanlilst stond van de stad halfweg de l Bde eeuw.
Peter Vandenabeele gebruikte het oorlagsclag-
baek van zijn overgraotvader, am het lot van de
Nieuwpaortse buryers te omschrjjven tijdens en na
de diaspora.

Geschiedenis

Beknopte ceschiedenis van dë KoninktUke
Katholieke Fanfare(1882 - 20151

Het katho iek leven komt eind de 1gde eeuw weer
op gang na een periode van lberale bloel. Zo
werd er e nd 1879 een katholiek coi ege opger cht
en kwanr er een okaa Davidsíon ds (1 4l1ol1BBq.
Jaak Crs werd muz ekleraar en onder ziln impuls
\!eTd eerst een symfonie opgericht.
Vanaí 1879 verliep de bekende "Sint-Janspro-
cess e" zonder muztkale begeleidlng. Op initiatief
van het Dav dsfonds werd een nieuwe muziek-
maatschappij opgericht (1882): Fanfare van het
Davidsfonds met Jaak Cis a s dirigent. De eerste
voorzitter was de gekende lokale katholieke poli-
t cus/provincieraadslld Ado f Kernpjnck Ook pas-
toor J. Waffelaert (oorn van de atere bisschop),
Jan Snauwaert, Polydoor Rybens, Wi lem De
Roo. Lodewijk Deseck & Jules Lescluze (gestor-
ven als rnonseigneur én secretaris van de toen
malige paus) gaven ijverig Ílnancièle & logistieke
steun.
De fanfare verzorgde haar eerste optreden in het
ope-boa- met l'et op utstere^ van de p.ocess e
van H. Sacramentsdag n1883. Deeersteutsiap
buiten Nieuwpoort vond plaats te Oostdulnkerke.

G- Demerre



Als blijkvan dank, schonk de plaatselijke onderpas-
toor een vlag aan de kersverse fanfare. Vanaf 1884
kwamen de katholieken weer 42jaar aan de macht.
De kopstukken van de muziekmaatschappij be-
kleedden de voornaamste posten op het siadhuis,
wat de fanfare enkel ten gunste kwam. Bij veel van
de eerste opstappen onistonden er opstootjes met
de liberale tegenhangers, zonder al te veel erg. ln
1907 waren 60 muzikanten spelend lid. Een illuste-
re uitstap was onder meer die naar het kasteel van
baron de Coninckte Merkem. De climax van de uit-
voeringen in die tijd was deze van Blankenberge op
de eerste zondag van september'1907. Nieuwpoort
won het van de 30 deelnemende maatschappijen,
voornamelijk omwille van hun opgemerkie zin voor
orde & tucht. VanaÍ dat iaar werd het muziekkorps
ook in een passend uniïorm gestoken.
De eerste St.-Ceciliaviering greep plaats in 1884.

Een traditie die nog steeds in ere gehouden wordt.
Vroeger gebeurde dit wel met meer klank & drank!
's Morgens woonde men een plechtige mis bij ter
nagedachtenis van de overleden leden, daarna een
optochi door de stad, om dan vervolgens een Íeest-
maalte verorberen: koud vlees met brood, bier, wrn
en koekjes was steevast het menu.
De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog waren
zeer desastreus voor de stad Nieuwpoort. Op 23
augustus 1921 werd de fanfare heringerichi met
als voorzitter Thomas Van lseghem. De repetities
werden gehouden in een klas van het college on-
der leiding van Louis Deschieter. De eerste uitstap-
pen gebeurden meestal in het kader van uitvaarten
van Nieuwpoortse soldaien, uit vreemde kerkhoven
ontgraven, die hun definitieve rustplaats kregen in

hun geliefde stad. BU gevolg genoot de fanfare veel
bijval & aanzien onder de lokale bevolking. Met het
KB van 28 febr. 1933 mocht de naam ofÍlcieel Ko-
ninklijk heten.
ln 1922 kwam Octaaf Demuynck als onderwijzer
aan de gemeenteschool naar Nieuwpoort. Hij was
auteur van "De Zingende school. Methode voor no-
tenzang." Dil handboek werd jarenlang gebruiK in
de Vlaamse muziekscholen. Hijwerd tevens tot be-
stuurder/dirigent van de fanfare benoemd. Op 31

mei 1935 kwam hij echter plots te sterven. Nadat
men de plechtige communie-viering had opgeluis-
terd, waar onder andere zijn eigen dochter werd
gevierd, kreeg hij thuis een beroerte waardoor hij
terstond overleed.
Na de oorlog kwamen "de vetfelaren" met grootse
feesten ie Brugge, Roeselare en Kortrijk. Vanaf
1938 nam Gasion Bultynck de dirigeerstok in han-
den. Op zondag 12 januari 1936 vond het gouden
jubileum plaats met een jubelmis gepaard met
een feestelijk banket. Burgemeester/notaris Egide
Deeren was toen voozitter.

Toen kwam WO ll: weeral ellendelTrouwe muzikant
lvlarcel Beun kwam om in een concentratiekamp in

Duitsland. Er werd een plechtige dienst voor hem

opgedragen "gesponsord" door de collega-muzi-
kanten. Henri Braet was toen de nieuwe voorzit-
ter geworden. Het nieuwe repetitielokaal was een
schoollokaal van de Zusters Arme Klaren. Vanaf
1953 werd het een biizaal van de "Cardiinzaal', al
waar men nu nog gehuisvest is.

Met de 8oo-jarige viering van de stad Nieuwpoort
(1963) was er een prestigieule ceremonie waar-
bij ook de nieuwe uniformen werden voorgesteld.
ln 1971 werd er voor het eerst een concert in hei

siadspark gegeven, wat een rèdelijke belangstel-
ling mocht genieten. Tijdens de iaren '70 van de

2oste eeuw kende de fanÍare een terugval mede
door opkomst van de televisie én het oprukkende
weekendtoerisme. Vanaf 1980 kwam er weer schot
in de zaak en dat was het gevolg van de oprichting
van een lokale afdeling van de muziekschool, te
Nieuwpoort. Veel jonge talenten sloten zich aan en

door hun degelijke opleiding steeg het spelniveau
gevoelig. ln 1982 vond dan de eeuwÍeestviering
plaats met onder meer een jubileummis in de paro-

chiekerk en een solo-kunstconcert in het Stadspa-
viljoen dat druk bijgewoond werd. Zelfs de populai-

re chansonnier Johan Verminnen kwam optreden
in feestzaal Vismijn. Toen waren Frangois Van

Nieuwenhoven voozitter, oud-burgemeester Flori-

beri Gheeraeri & Pierre Goethals ondervoorzitters
én was Gaston Bultynck nog steeds bestuurder/
dirigent én dil al 44 jaat (!) lang...Het vertrouwde
lokaal werd grondig opgeknapt. Toen ontstond er

ook een nieuwe traditie; Hetjaarlijks bezoek van ...
Sinterklaas!

ln die bewusie periode stopte Gaston Bultynck met
dirigeren maar bleef spelend lid. Tony Osaer, Iid
sinds zijn jeugd én pas afgestudeerd aan het Con-

servatorium, werd de nieuwe dirigent. Na de "Hek-

sersÍoef 7985" verliet hij echter de fanfare omwille
van andere muzikale (professionele) bezigheden.
Jean-Pierre Vandorpe nam de dirigeerstok over en

deed dit vijftien jaar lang met de nodige geestdrift.

ln 1992 overleed Frangois Van Nieuwenhoven. De

nieuwe voorzitter werd Werner Verhue Ook hij

bleef die Íunctie een vijftiental jaar uitoefenen. Tij-



dens die periode kreeg de fanfare een meer "inier-
nationaal" elan want er werden meer buitenlandse
optredens versierd. Zo was de fanfare reeds actief
in onze buurlanden Frankrijk, Nederland & Duits-
Iand.
Bij de aanvang van de 21ste eeuw werd de fanfa-
re eerst muzikaal geleid door Patrick Mylle (2001-
2006) & Geert Deledique (2006-2013). Anno 2015
is Robin Verhelst de dirigent van dienst én neemt
Johan Zwaenepoel de rol van voozitter waar. De
fanfare bestaat nu uit een dertigtal teden, dikwijts
aangevuld met gastmuzikanten. De laatste jaren
wagen ze zich ook aan meer gedurfde projecten.
ln het kader van de "Herdenkíng van de Grote Oor-
log". 2014-2018 houden ze, tijdens die 4 bewuste
jaren, een jaarlijks muziektheatervoorstelling over
de belevenissen te Nieuwpoort en/of van gevluchte
inwoners tijdens WO l. Er werden eveneens optre-
dens vezorgd waarbij andere muziekverenigingen
deelnamen. Onlangs werd er nog een duo-concert
gehouden samen met onze stadsbeiaardier Els De-
bevere...

J. Ghijs

INHULDING VAN EEN NIEUWPOORTSE BUR-
GEMEESTER IN DE 19E EEUW :

FRANS VAN BAECKEL-FOQUEUR

Bij K.B. van 5 juni '1869 werd Frans Van Baekel-
Foqueur als burgemeestet der " Stad en Haven van
Níeuwpoort' l:enoemd.
Zoals verwacht kon men de benoeming en aanstel-
ling van een nieuwe burgemeester niet ongemerkt
laten voorbij gaan.
Hier volgt dan "het verhaal van heÍ Ieesf' zoals dit
werd verzameld en uitgegeven door PJ. Kesteloot-
De l\,4an in een "Herinneingsblaadje aan het ln'
hutdigingsfeest van den Heer Frans van Baeckel-

FoqueLr als Burgemeester der Stad en Haven van
N/eupod' in 1869.
Deze drukker Kesteloot s ten andere dezelfde man
die in í846 het versiag neerschreef naar aanlei-
d ng van de vler ng van prof. dr. Jacob-Lodewilk
Kesteloot en waarvan wij in een vorige uitgave van
ons blad eveneens melding deden.
Vooraf een klein beetje politieke geschiedenis.

Frans-Norbertus Van Baeckel werd op 18.10.1806
geboren ie Neuwpoort als zoon van Franciscus-
Everardus apotheker te Nieuwpoort en van An-
na-Theresia Decroo. Fransclscus-Everardus was
reeds burgemeester geweest van Nieuwpooft n
1820 onder het Nederandse regime.
Frans Van Baeckel ondertussen ook apotheker.
huwde op 3 oktober'1831 metAnna Foqueur.
Hil werd op 29 oktober 1839 als gemeenteraads id
verkozen en d t in opvo ging van zijn schoonvader
Michie Foqueur
Voor de 'petile hlslcire kunnen we rnededelen dat
deze I\4ichie Foqueur. grondeigenaar en aanne-
mer van de \rr'efken aan de nieuwe vestingen in
Nieuwpoort tildens het Hol ands Bewind, in 1836
tot burgemeester van Nieuwpoort was benoemd
enkele dagen nadat h I kwarn te overljden ! Hij was
reeds id van de gerneenteraad tijdens het Hollands
Bewind.
Nu terug naar Frans Van Baeckel.
Hij werd bl K B van T6 januari 1855 tol schepen
benoemd. n opvogr]g van Pieter Lefevere die
srnds K.B. van 18 februar 1854 burgemeester was
Deze Pleter LeÍevere heeft vervolgens op 3 no-
vember 1863 zjn ontsag aangeboden. Geboren
te Westende op 20 februari 1801 werd hij in 1825
docior in de Genees . HeeL en VroedkLtnde aan de
Hoageschaol te Geni. Hij zou dlt beroep meer dan
een ha ve eeuw uitoefenen en werd door de bevo -
king zeer geprezen. Hij stieÍ te Nieuwpooft op 23
septenrber 1868.
Van Baeckel werd bj elke daaropvolgende verkie-
zng herkozen en telkens iot schepen benoemd.
Ondertussen werd Louis l\4eynne "vaornaam reder
ter visscherije" burgerneester op 17 januari 1864.
Hil stierf als burgemeester op B aprll '1869, oud 72
laar en 5 maand.
Louis l\4eynne was evenwel een lange perlode bed,
legerig wegens zlekie . Gedurende deze periode
vervinq eerste schepen Van Baeckei de zieke bur-
gemeester. (Vandaar dat sommge bronnen ver-
melden dat Louis l\4eynne slechis burgemeester
zou zijn geweest tot'1868. Dit ooggetuigenverslag
spreekt dat duidelijk tegen).
Tot algemene tevredenheid van de bevolkino werd
Frans Van Baeckel dan ook bj K.B. dd. 5 juni 1869
tot nieuwe burgemeester benoemd.
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De 7e juni bracht "den bríevenpost' het staatsblad
in de stad dat "het zo verlangde" koninkli.jk besluit
behelsde, evenals de benoeming van dhr Frans De
Jaegher als schepen !

OgenblikkelÍk werd deze lijding doot "klokken-
geluid en beiaardspel' verkondigd, en nationale
vaandels wapperden aan openbare gebouwen, pri-
vate huizen, op de schepen in de haven en rond de
kaai en sluizen !

Reeds de dag zelÍ kwamen vele íelicitaties binnen,
inzonder van de ambtenaren, vrienden en kennis-
sen.
Dezelfde namiddag nog kwam de Sint-Sebasti-
aansgilde "ln corpora" haat hoofdman een hulde-
groet brengen en dit met "ontrold vaandel " . Dht
Roose-Vlieghe, koning, voerde eerst het woord,
gevolgd door P Kesteloot, een der jongste broers
en auteur van het herinneringsblaadje.
's Avonds om I uur kwam het "Philharmoniek Ge-
nootschap" lieve (!) serenades brengen aan de
nieuw gekozen magistraten.
En zoals het past werden alle "eer- en werkende
/eden" van dit genootschap door burgemeesterVan
Baeckel en schepen De Jaegher goed ontuangen :

" de wijn werd in ruime mate voorgeschonken, heil-
dronken, redevoeríngen, de omstandigheid toege-
past, voorgedragen, beantwoord en met toejuichin-
gen en handgeklap bejegend ! "
Nog was het niet gedaan : 's anderendaags 8 juni
was het de beurt aan de jonge muziekleerlingen
van de staats-middelbare school, zowel als aan
de leden van de "herbloeiende " Koozang-maal
schappij "de Havenzonen" om serenades te bren-
gen aan hun "íjverige voorzífter " dhr De Jaegher.
Ook zijwerden gul onthaald en vergast I

En vermeldt onze auïe]!]I " de schoone en treffende
woorden aan de leerende jeugd toegestuurd, moe-
ten níet weinig índruk hebben gemaal<t en den ijver
doen verdubbelen!"

De eigenlijke viering

Maar nu blijkt dat deze vieringen, in feite maar een
voorproefje zijn : op voorstel van de Íeestcommis-
sie wordt er beslist de eigenlïke plechtige inhuldi-
ging van de burgemeester te laten plaatsvinden op
dinsdag 29 juni, zijnde de derde dag van de Sint
Janskermis. Deze huldiging zou immers perfect
passen in het programma der feestelijkheden nav
deze kermis I

Schijnbaar is onze auteur P Kesteloot reeds ver-
lekkerd op deze kermis, want hij haalt een klein ge-
dichtje aan van Theo Van Ryswyck : "Altoos moet
de boog níet spannen, eenmaal mag men d'arbeid
bannen; Heden worde 't water wijn, heden zal het
kermis zin " I

Dinsdag 29 juni is dus de grote dag.
Vanaf de vroege morgen begint men met de versie-
ring der straten, namelijk in de l\,4arktstraat, voor het
huis van Mr Van Baeckel, waar men een grote tri-
omfboog opricht, met standbeelden, lauwertakken,
bloemkransen, vlaggen en wimpels versierd.
Ook op de stadstorens, openbare gebouwen, ge-
stichten en voorname huizen wappert de nationale
vlag. En ook in de straten waar de stoet zal voorbij
komen, ziei men versieringen met vlaggen van alle
kleur en natièn.
Daar bovenop schïnt een heldere zon en het schoon
zomerweder spoort iedereen aan nog vrolijkerte zijn
en om aldus marktbezoekers naar de stad te lokken
en "de bevolking meer dan te verdubbelen " !
Om de dag goed in te zetten laat burgemeester Van
Baeckel in het gesticht van de Zondagsschool een
grote verdeling van broden houden ten voordele van
de behoeftigen der stad.
Hierna volgi thans het verloop der plechtigheden.
Burgemeester Van Baeckel was om 11.00 h aange-
komen te Veurne, waar hij in handen van arrondis-
sementscommissaris Joye-Ghys de wettelijk vereis-
te eed heeft afgelegd.
" Ter dÍer gelegenheíd heeft deze hoge ambtenaar,
wiens qenegenheid voor Nieuwpooi algemeen be'
kend is, ten zijnen huize een ontbíit den heer Van

Baeckel aangeboden, waar ook aan deelnamen dhr
M. Bieswal, volksvertegenwoordiger en de auteur
van deze. Gedurende dit rijk en welopgedíend maal,
wordt er eene lieve serenade gebracht"
Terug naar Nieuwpoort.
Rond 2 uur stappen, op uitnodiging van het sche-
pencollege, vanaï het siadhuis, de gilden en ver-
enigingen in stoet op, met ontrolde vaandels en
standaarden, het spelende muziek aan het hoofd
en gevolgd door de heren gemeenteraadsleden,
rechter- en geestelijke overheden, en ambtenaren
van alle besturen. Zij gaan tot voorbij de voormalige
Duinkerkepoort alwaar de burgemeester rond 3 uur
aankomt, vergezeld van dhr Bieswal, volksvertegen-
woordiger en dhr Joye-Ghys, arrondissementscom-
missaris.
Het prachtige rijtuig dat hen aanbrengt, is omringd
van de brigade gendarmerie van Veurne . Deze van
Nieuwpoort trekken hen tegemoet tot over de stads-
grenzen. Allen zijn te paard en in volle uitrusting.
Bij het uitstappen wordt dè heer burgemeester "den

welkom en heilgroet" uilgebrucht opeenvolgend
door de heer Gheerbrant, schepen, M. Titeca, vre-
derechter, de eerw heer pasioor, dhrn De Grave, G.

Desmedt, provinciale raadsleden, en verder ambte-
naren, bloedverwanten en talrijke vrienden.
"Nog dreunde het vívatgeroep verder en verder
voort, dewyl het muziek het vaderlands lied liet ho-
ren en de triomfklok de blijde aankomst in de stad
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meldde, toen de driekleurige sluier aan den verwet-
lekoomden Magístraat, door zijnen kleinzoon, de
tienjarígen August Kempynck, ín dezer voege aan-
geboden werd" .

De kleine Kempynck droeg hierop een klein gedicht
voor , gericht aan "zijn zeer waarde en teer bemín-
de grootvadel. Het besloot als volgt :

"Tree'g'rust en welgemoed in NíeupotÍs oude ste-
de, Ontvang den Welkomzoen van al, En van uw
kleinzoon mede"
Nadat de burgemeester - zichtbaar aangedaan -
zÍn kleinzoon met innige tederheid had omhelsd
,zetie de stoet zich richting stadhuis, in beweging.
"Lieve kleine maagdekens besproeiden de eerste
voetstappen van de Burgemeester op stads grond
met bloemen en welríekend kfl.rd. " Vervolgens trok-
ken zij over deArkevaart in de volgende orde :

1. De Trommelslagers
2. Het Philharmoniek Genootschap, marchen uit-
voerende
3. Het Gild der kleine Kruisboog
4. Het Boldersgild "Concordia"
5. De sociëteit bolders Rhetorika
6. Het Boldersgenoolschap "Eendracht,
7. Het kleermakers Ambacht
8. De societeit Bolders "Hernemíng,
9. De Koorzangmaatschappij "de Havenzoonen"
10. Het Boldersgild "Bourgogne-Kruis,'
11. Het prinselijk gild van den edelen ridders ,§, Se-
bastíaan"
12. De koninklijke maatschappij van Rhetorika, on-
der kenspreuk "yar vroescepe dínne,'

Waarop dan de ganse "o,irrc,é/e" groep volgde, zo-
als hierboven reeds beschreven en onder leiding
van de nieuwe burgemeestet
We menen te mogen stellen dat het bolderspel te
Nieuwpoort dé ontspanning bij uitstek was !

Ook hier dienen we de aandacht te trekken op het
feit dat de leden van de Rhetorika -gilde aanwezig
waren op deze viering. lmmers heerst de mening
bij sommige auteurs dat in de jaren 1860-70 ,de

toneelkunst hier (in Nieuwpoort) schijnt te stuime-
ren, ja, bijna dood is". Deze bewering dient even-
wel met een korreltje zout genomen te worden !

Te meer dat er blijkt dat zowel burgemeester Van
Baeckel als de nieuwe schèpen F. De Jaegher, me-
delid waren van de vereniging ! En dit in navol-
ging van hun beide vaders ! Wel is het zo dat de
Ieden van de Rhetorika verwachtten dat beide be-
siuurders van de stad door hun aanmoedigingen de
jeugd zouden aanzetten om de gilde een nieuwe
stimulans te geven.
Zeker de nieuwe schepen Frans De Jaegher, ge-

boren te Nieuwpoort op 7 januari 1809, was een
bekend rederijker. Hii schreef verschillende toneel-
werken en verdedigde de Nieuwpoorise kleuren in
verschillende vreemde steden. Ook de auteur van
hel " Herdenkingsblaadle" P Kesteloot-Deman be-
haalde prUzen als declamator !

Nu terug naar de eigenlijke viering.
Op de triomfpoort, opgeslagen met lauwertak-

ken en wapperende vlaggen, op de plaats waar
vroeger de Duinkerkepoort stond, las men in grote
letters:

"Leve de Burgemeester !
ls poorÍ en wacht nu afgebroken,
Vandaag wordt door de werkliën,
De vreugdevlag ten top gestoken,
Om hulde aan U Mijnheer te biën.

Leve NieupotÍ "

Wie eveneens aldaar aanwezig moest zijn, is na-
tuurlijk dè Nieuwpoortse Rèus, zonder wie geen
enkel Íeest of kermis kon plaats vinden . Hij stond
op de markt uitgestald in zijn beste ktedij, en be-
groette de burgervader met een hartelijke dans op
het gekende deuntje "Moeder zet de pap op 't viea
de Reuze is hief'.
Na deze plichtvervulling trok de oude burger samen
met de ganse stoet verder door de stad.
Overal stonden er plakkaten opgesteld waarop de
bewoners ieksten aangebracht hadden, die de
burgemeester begroetten of hem hun steun toe-
zegden bij de uitoefening van zijn ambi.
Dit was onder meer het geval op de poort van de
stadstoren waar de klokkenluiders een jaarschriÍt
hadden geplaatsi, of bij het Estaminet Union, op de
hoek van de ma*t. Ook het hotel De Papegaai liet
zich niet onbetuigd. Evenmin als de Ontuanger der
Registratie of bakker Vlieghe, als goede buur der
burgemeester I

Een speciaal moment was er evenwel toen het
oudste zoontje van M. De Brauwere-Kesteloot aan
de hand van zijn moeder een ruiket van rozen aan-
bood. En terwUl de burgemeester hei knaapje be-
dankte, kwam een regen van bloemen , gemengd
met zilveren en gouden blaadjes, neergedaald,
hetwelke een engeltje op de vergaderde menigte
uitstrooidè I

De staak die het mechanisme van dit engeltje on-
dersteunde droeg het volgende gedichije :

"Als'Reusjen blij, zijn hoek verlaat, zich netjes laat
versieren,
En op zijn vlaamsch een flikker slaat, om mede
feest te vieren.
Zíet hij steeds rond, als uítgeput vraagt naar zijn
ouden makker,
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Waar is min lief Engeltje Schud ? Kom kínderen
maak hem wakker."
(Belangriik is om op te merken dat hier sprake
is van een zeer oud gebruik waarbu bloemen
over de voorbijtrekkende stoet of processie
wordt gestrooid door een zogenaamd Engeltje.
Dit gebruik zou zÍn oorsprong vinden bij de pa-
ters Recolletten die vroeger een klooster had-
den in de stad. Het systeem bestond er in dat
vanuit het eerste verdiep van een huis, gelegen
in de nabijheid van het stadhuis - toen gelegen
aan de hoek van de Langestraat en Oostende-
straat - een touw verbonden werd met éèn paal
staande aan de overzijde van dit huis. Via een
katrol en dit touw werd ëen mandje gevuld met
bloemen over en weder boven de menigte ge-
trokken en geledigd bovën deze menigte. Door
dit touw kon het mandie telkens opnieuw naar
het kwestieuze huis getrokken worden en op-
nieuw gevuld voor een volgende "lading" bloé-
men en snippers ! Een engelfiguurtje versierde
deze mand ,vandaar "Engeltje Schud" !)
Ontbraken verder evenmin in hun felicitaties :l\4evr.

Wwe Kempynck, grootgrondbezitster, verder bier-
brouwer en majoor van de burgerwacht A. Kem-
pynck-Van Baeckel , dhr H. Vaillant, drukker, enz.
Eindelijk aan het stadhuis aangekomen, had een
openbare zitting van de gemeenteraad plaats.
Schepen Prosper Gheerbrant, opende de zitting.
DaaÍop volgde de eedaÍlegging van dhr Frans De

Jaegher als nieuwe schepen. Stadssecretaris De
Meyer, gaÍ vervolgens lezing van het K.B., houden-
de de benoeming van dhr Van Baeckel als burge-
meester , alsmede van zijn eedaflegging in han-
den van de heer arrondissementscommissaris te
Veurne-
Na een korte redevoering door dhr Gheerbrant,
verklaarde deze laatsie dat dhr Van Baeckel als
burgemeester der stad en haven van Nieuwpoort
ingesteld was !

Hierop was het de beurt aan de burgemeester om
de menigte toe ie spreken. Hij eindigde met de
wootden "Vive Ie Roil
Ook de heer Vanden Berghe, pastoor der stad,
bracht hem - mei heldere en vaste stem I - de
gelukwensen der geestelijkheid. Hij verwijst naar
de welbekende goedwilligheid en het vreedzaam
karakter van de burgemeester en ziet dai als een
basis van goede verstandhouding tussen stad en
kerk. En als uitdrukking van deze goodwill gaven
ze elkaar de hand !

Uit het aní,,r'oord van de burgemeester op de toe-
spraak van de pastoor blijkt duideli.ik dat hij streeft
naar het behoud van de eendracht die tussen de
stad en de geestelijkheid heerst en dat deze zich
geen zorgen hoeft te maken.

Daarna vogden nog enkele toespraken, ingezet
door P Kesleloot in ziln functie van deken-schat-
bewaarder van de Rhetorika-gilde en de jonge

Louis Vinck, die sprak namens de "Havenzoonen".
Nadat schepen De Jaegher zijn eed heeft afgelegd
en secretars De Meyer de nodige stukken heeft
doen tekenen, begeeft de ganse stoet zich naar
de N{arktstraat naar het huis van de burgemeester,
waar fami ie, vrlenden en genodigden zeer harte-
lllk worden ontvangen door l\,4evr. Van Baeckel-Fo-
queur en hare dochters en waar hun een prinse ijk

banket te wachten staat dle 'mel de meeste be-
zorgdheid " apgedtend en aangeboden wordt.
We kunnen onze lezers het menu van dii bjzonder
banket natuurllk n et onthouden

Banquet donné à occason de L'lnstallaton de
Nlons eur

VAN BAECKEL _ FOQUEUR
Bourgmestre de la v LIe de N euPort

le 29 Juin 1869

Poiage St Germa n
Turbot sauce Ho landalse

Filet à la Frangaise
Poularde du l\,4ans à la régence

Canetons aux fines herbes
Téte de veau en todue

Asp c de Saumon

Punch à la crème

Petiis pois à l'Anglaise
Poulets et Salade
Cailles de vigne

Buisson de Homards
Galantine en Gelée
Jambon d'Anvers

Crème à la Suédoise

Paiisserie, Glaces à la Napolitaine
Ananas, l\,4elons, Raisins

En dit was het dan, voor de maaltijd. Het feest was
evenwel nog niet teneinde.
Terwijl iedereen zich tegoed deed aan de lekker-
nijen, speelden buiien de leden van het Philhar-
miek-Genootschap onder de groie triomÍboog die
was opgeÍicht ter hoogte van het huis van de bur-
gemeester. Deze serenades werd door de tafel-
gasten, zowel als door de buitenstaanders fel toe-
gejuicht.
Aan het dessert gekomen, was natuurlijk de tijd
aangebroken voor de talrijke heildronken aan de
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koning en aan de burgemeester. Zo namen aldus
het woord : eeÍst de burgemeester zelf, vervolgens
dhr volksvertegenwoordiger Bieswal, vervolgens
pastoor Vanden Berghe, dhr. Joye-Ghys, arron-
dissementscommissaris. Aansluitend daarop dhr.
de Grave, provinciaal raadslid, dhr. Lecluyse, ge-
meenteraadslid en tenslotie dhr Gustave Desmet,
provinciaal raadslid voor het kanton Veurne en
voorzitter van St Cecilia te Veurne.
Terwijl na deze toespraken de gasten langzaam
de banketzaal verlaten, genieten ze nog van de
verlichting die enkele buren hebben aangestoken,
terwijl gedurende ganse nacht de herbergen nog
krioelden van vrolijke kermisgasten en feestgeno-
ten ...
En met de auteur van het " Herinneingsblaadje"
zeggen we :

"Dit was het weynige 't geen wij te beichten had-
den; waarmede wíj alle líefhebbers verzoeken hen
hier ofdaar aan geen strootje te willen stoten, maar
luchthaftíg over heen stappende, te denken, dat het
dwalen menschelijk is" !

Freddy Beun

Bronnen:
- Ugent - PKesteloot-Deman - "Herinnerings
blaadje aan hei inhuldigingsfeest van den heer
Frans Van Baeckel-Foqueur als Burgemeester der
Stad en Haven van Nieuport "
- Roger Dansercoer - Van Vroescepe dinne - De
Nieuwpoortse rederijkerskamer
- WF - afdeling Westkust -'t Zit in de familie - de
afkomst van 350 burgmeesters

Het terugblikken in de ruime opslagplaatsen van de
geschiedenis, kan ons als lezers met een heden-
daags blikveld met zintuigen vol verwondering, wat
achteloos achterlaten. Grote en kleine geschiede-
nissen, bevolkt door grote en kleine hoofdrolspe-
lers, kunnen ons vandaag doen glimlachen, raken
gevoelige snaren of doen ons versteld staan wan-
neer we inhoud, vorm en taal als een historische
synthese de herinnering laten bevruchten. ln een
i\r'eetal bijdragen - twee historische momentopna-
mes uit het rtk gevulde culturele leven in Nieuw-
poort - 1935 en 1905 - wens ik de lezer binnen
te leiden in een soms vergeten iijd waarin cultuur
en organisatie een organisch geheel vormden, een
enthousiast huwelijk waar de meerwaardezoeker
van een ver verleden de hoofdrol mocht spelen.

BARABBAS
Openluchtopvoering van zondag

íí augustus í935

De Nieuwpoortse afdeling van het Davidsfonds
werd op zondag 24 oktober 1BB0 - nu reeds 135
jaar terugl - boven de doopvont gehouden. De
eerste voozitter Willem de Roo, die vier jaar la-
ter de burgemeesterssjerp mocht omgorden, had
een gedreven bestuur van notabelen en geestelij-
ken bij elkaar gepraat om in het lJzerstadje strikt
georganiseerde en wel geplande siappen te on-
dernemen om de werking van het Iiberaal gezinde
Willemsfonds van aniwoord te dienen. Voordrach-
ien, muziekavonden, toneelvoorstellingen, een
bibliotheek en een wellicht te luidruchtige fanfare
werden de organisatorische vaandeldragers om de
Davidsfondsleuze'Godsdienst, Taal, Vaderland' in
concrete daden om te zetten naar de harten van
de Nieuwpoortse bevolking. Samen met het pas
opgerichte St.-Bernarduscollege (1879) werden
plannen gesmeed om niet alleen het culturele cen-
trum te veroveren, maar ook in de nabije toekomst
de plaatselijke poliiieke macht ie veroveren. ( wat
concreet in 1884 ook gebeurde) Het oude verslag-
boek van de aídeling, met terugwerkende tijd neer-
gepend door culturele duizendpoot Roeland van
de Casteele, en in een niet zo ver verleden dankzij
Paul Bourgois gered uit de vergetelheid, vertelt ons
in een keurige kalligrafie de grootsheid van een af-
deling, de gedrevenheid van lokale spelers die op
de oevers van de eigen overtuiging de ideologie
van een cullurele werking hoog hielden. Het werk
van deze noeste cultuun^/erkers werd in de zomer
van 1914 voorgoed gebroken. De idealen geknakt
op het ritme van de mokerslagen van een losgesla-
gen apocalyptische oorlogsgod.
Na de Eerste Wereldoorlog stonden kleinmense-
lijke irekjes een spoedige wedeÍopstanding van de
afdeling in de weg. Pas in 1928 kon, dankzij de
bemiddeling van de toenmalige principaal van het
college Jozef Vanden Abeele, de werking worden
hervat. De opgestelde standregels - zeg maar het
interne huishoudelijke reglement- bekrachtigd op
de stichtingsvergadering van maandag 6 februari
'1928, brachten de opdracht van de afdeling ge-
detailleerd in kaart. Twee activiteiten kregen een
aparte vermelding: de jaarlijkse hoogmis voor de
overleden leden en de traditionele 11 juliviering.
Kort na de oorlog had men in Nieuwpoort reeds
Guldensporenvieringen georganiseerd. Een lokaal
comité probeerde ieder jaar opnieuw het stadsbe-
stuur te overtuigen om mee op de organisatorische
kar ie springen om op Vlaanderens hoogdag een
evenement te orqaniseren. lveestal werd een ide-
ologisch spelletje gespeeld en kwam het nooit tot

Cultuur
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een volwaardig feest. Een betoging, een fakkel-
tocht, een spreker en een oproep om de siad te
bevlaggen waren meestal de ingrediènten van een
jaarlijks terugkerende vaudeville. De eisen van het
organiserende comiié werden door het siadsbe-
stuur nooit ingewilligd: de vraag om op die dag de
leerlingen een vrije dag te geven en de vraag om
alle officiële gebouwen met het leeuwenvaandel te
bevlaggen werden met een negatief ant\Moord te-
ruggekaatst. Het stadsbestuur vroeg immers stee-
vast dat alle bestuursleden van het Davidsfonds
ook een algemene bevlagging zouden propageren
op de nationale feestdag van 2'1 juli. lederjaar op-
nieuw dus een rondje gemeenielijk pestenl
Het Davidsfonds probeerde dezè wat romantische
traditie opnieuw in eer te hersiellen. Men zocht en
vond toenadering met andere verenigingen en in
1930 werd naast de eigen 11 juliviering ook mee-
gevierd met de Vlaamsche Meisjeskring, de VIaam-
sche Oudstrijdersbond, het Katholiek Vlaamsch
Nationaal Verbond, de Vlaamsche Toeristenbond,
de Vlaamsche Studiekring van de Boerenjeugd,
de Jeugdkring, de Toneelkring H. Germana, de
St.-Bernardusgilde en de Toneelkring VO.S. Let-
terkundige Wies Moens sprak de Íeestrede uit op
de'Gezelle-Veriest-Roderbach' avond. Het orga-
nisatorische huwelijk met andere partners kreeg
de komende jaren echter geen navolging. Het Da-
vidsfonds plooide terug op de eigen werking. Na
een succesvolle filmavond in 1933 - met o.a. de
Vlaamsche KoppenÍilm - kon het bestuur in 1934
geen Guldensporenviering op poten zetten. Toen
in de herfstmaanden van 1934 druk werd verga-
derd om een volwaardig programma samen te
stellen voor het seizoen 1934-1935 werd met grooi
enthousiasme nagepraat over een prachtig open-
luchtspektakel opgevoerd op de markt van Veur-
ne waar pater Jozef Boon met heel veel succes
'Judas' yan Cyriel Verschaeve en 'Jererrias'van
Stefan Zweig aan het publiek van de Westhoek
had voorgesteld. Kon zoiets niet in Nieuwpoort
gerealiseerd worden? Onze grote markt zou met
de stadshalle, het stadhuis en de kerkgebouwen
een uitgelezen decor kunnen vormen om dergelijk
spektakel op te voeren. Op de bestuursvergade-
ring van 24 juni 1935 kreeg Juul Filliaert, de se-
cretaris van de Nieuwpoortse afdeling, de opdracht
contact op te nemen met pater Boon.
Pater Jozef Boon (1900-1956), pater redemptorist,
schrijver van toneelstukken, spreekkoren en ver-
halen, was de jongere broer van Jan Boon, jour-
nalist en later directeur-generaal van het N.l.R., de
voorlopervan de VRT. Jan Boon stond mee aan de
wieg van hei Vlaamsch Volkstooneel, een rondrei-
zend theatergezelschap dat in 1920 opgerichiwerd
door Dr. Jan Oscar de Gruyter. Onder invloed van

de NederLandse reg sseur Johan de l\,4eester werd
een nieuwe theatertaal onb/uikkeld die ln Vlaan-
deren in still en uitvoering een modernistische en
avant-gardische strom ng inluidde. Het Vlaam-
sche Volkstooneel mocht tijdens het inierbel um
rekenen op nationale en internationale erkenn ng.
Oplredens in Nederand en Frankrijk versterkten
hun repuiatie. Na interne tegenstell ngen hleld het
V aamsche Volkstooneel in 1932 op te bestaan.
De briefwsseing tussen Jozef Boon en Juul Fil-
llaert werd vanaf 25 juni een haast dagelilkse be-
kommernis om in een rnum van tijd een groot spek-
takel op poten te zetten. Boon stelde onmiddellijk
voor om'Barabbas', het gewijde treurspel van l\,4i-

chei de Ghelderode. in open lucht op te voeren.
Het stuk van de Ghelderode had sinds zijn eerste
opvoeringen een sterke reputatie opgebouwd. De
Brussese Franstalige schrijver Michel de Ghel-
derode (1898-1962) was een vee schrijver die de
controverse in ziln werk niet schuwde. ln zjn to-
nee stukken, verha en. poppenspelen en kunstkri-
t eken baadde ziln pen n een veela groteske, volk-
se en kleurrjke stj waarbij de macabere fantasie
ce eeuw ge strijd tussen leven en dood markeerde.
Vanaf í 925 werden de toneelstukken van de Ghel-
aerode veela vertaad door Jan Boon een vaste
,,,a:rde rn het gelvaardeerde repertorlum van het
V aarrs.he Vo kstooneel.

lrl chel de Ghelderode

Op verzoek van Jan Boon en Johan de Meester
had [,1chel de Ghelderode in 1928 Barabbas'ge-
schr-.ven De Ghelderode verzamelde in het stuk
al zln typische literaire ingrediënten en confron-
teerde het pub iek met een passiespe waar niet de
jdende Christus maar de moordenaar Barabbas

centraa stond. Het onconventionele ultgangspunt
en de modernist sche omkaderlng - bellchting, de-
cor kleurgebru k. opstell ng, regie en kledil zorg-
den vanaf de première op 4 maart 1929 voor een
gesrnaakt gevecht tussen pros en contra's. Het
stuk werd hetzelfde jaar met succes opgevoerd in

Brussel, Antwerpen en Gent De voorstanders van
het traditionele theater even hadden moete ínet
de nvalshoek en associeerden het fenomeen van
massaspel en spreekkoor nog sieeds met de so-
cialistische beweg ng. De positieve en negatleve
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reacties van toneelcritici en schrijvers werden een
haast rituele bezigheid, verspreid over de kolom-
men van gen grote verzameling Vlaamse kranten.
ln een eerste schrijven aan pater Boon had Filli-
aeÍt voorgesteld om alle onkosten en de eventuele
winsten op rekening te plaatsen van de pater re-
demptorist uit Essen. Hei antwoord van de pater
kaatste het schrijven uii Nieuwpoort onmiddellijk
terug. Na twee succesvolle opvoeringen van Ba-
rabtas, o.a. in het Redemtoristencollege van Es-
sen op Pinkstermaandag 1935, was hij bereid
het massaspektakel op te voeren op de markt van
Nieuwpoort- De vooropgestelde voorwaarden wer-
den echter omgekeerd: de onkosten en de risico's
moesten door de inrichters worden gedragen. ln
Veurne had hij immers nog 1000 frank uit eigen
beurs moeten bijleggen. De eventuele winsten
mochten dan weer op rekening komen van de in-
richters. De pater vroeg daarenboven 3000 frank
voor het werk en de uitvoering van de studenten
uit Essen. Boon merkte hierbij schamper op dat hij
zeker niet duurder is dan een 'straatkeerdef. De
inrichters moesten ook zorgen voor logies en eten
voor de studenten-opvoerders.
De pater gaf reeds enkele prakiische overwegin-
gen mee met zijn correspondent. Kaarten moesten
te koop worden aangeboden aan 10, 7 en 5 frank.
Kaarien van 3 frank waren uit den boze want 'hef
volk zou er niet op af komen'. Na het overlopen
van een mogelrke opvoeringsdatum - tussen 21
juli en 15 augustus - met een duidelijk verzoek om
geen opvoering te voozien rond de periode van
Veurne Kermis, want de inwoners van Veurne had-
den dan immers geen centen meer - besloot Boon
met een dringende oproep om zo spoedig mogelijk
alles vasi te leggen.
Enkele dagen later gaÍ een bestuursvergadering
van het Davidsfonds groen licht om op de voor-
waarden van Boon in te gaan en onmiddellijk
praktische besprekingen aan te knopen voor een
opvoering op zondag 11 augustus '1935. Filliaert
nodigde Boon uit om in Nieuwpoort alles verder te
bespreken. Op 11 juli werd de pater door de se-
cretaris afgehaald aan het station van Nieuwpoort.
De eerste besprekingen werden ten huize Filliaert
in de Kokstraat afgerond. Boon opperde onmiddel-
lijk om een 'houtkoopman'le contacteren voor het
gebruik van planken, bestemd voor een uitgebreid
decorverhoog. Een bierbrouwer kon dan weet zor-
gen voor honderden houten tonnen om het geheel
van podia te ondersteunen. Het gesprek ging 's
avonds verder in de siudiekamer van Filliaert. Wat
met de belichting van het geheel? Zijn er groie lich-
ten aanwezig en wat is het voltage van de elektri-
sche leidingen? ls het mogelijk om de vensters van
het college, stadhuis en stadshalle te integreren in

het decor? Zijn er kosiuums aanwezig? Kunnen
leerlingen van het plaatselijke college toegevoegd
worden aan de spelers uit Essen? Beide heren
raakten het er in de late uurtjes over eens dat het
een organisatorisch huzarenstukje zou worden om
het vooropgestelde geheel klaar te stomen in één
maand. De volgende namiddag werd in hei college
een extra bestuur§vergadering georganiseerd om
de gemaakie afspraken te officialiseren. Het be-
stuur kon na een grondige bespreking volgende
besluiten formulerenr de opvoering zou inderdaad
plaatsvinden op 11 augustus, 2000 frank ereloon
voor pater Boon, onkosten voor de inrichters, kaar-
ten te verkopen aan 10,7 en 5 Írank, (de leden
van het DavidsÍonds kunnen met hun lidkaart een
rang opschuiven). Afgesproken werd om de even-
tuele winst te laten aan pater Boon, een duidelijk
compromis om zijn verminderde ereloon te com-
penseren.
In hei archieÍ van het Nieuwpoortse Davidsfonds
vinden we nu heel gedetailleerd hoe de voorbe-
reidingen werden georganiseerd. Een drukke
brievencorrespondentie, telefoonverkeer en bijna
dagelijkse vergaderingen moesten alle praktische
aspecten ien gronde voorbereiden. Zo'n 100 ver-
enigingen - Nieuwpoort en omstreken - kregen
een brief toegestuurd met de vraag om zeker de
datum van de opvoering vrij te houden en binnen
de structuur van de vereniging propaganda te ma-
ken voor het komende spektakel. Om een financi-
eel draagvlak te creëren werden ook tal van bedrij-
ven aangeschreven om fondsen vrij te maken en
in te tekenen in een programmaboekje ( 500 frank
voor een volledige pagina en 300 frank voor een
halve pagina - de prijzen werden later wat aange-
pastl ). Toen deze oproep niet het gewenste resul-
taat bracht werd de steun ingeroepen van Frans
Van Cauwelaert en Gusiaaf Sap, toen twee voor-
aanstaande katholieke politieke leiders. Hun naam
moest de twijfelaars over de streep halen. Ook het
Nieuwpoortse Stadsbestuur werd bij de voorberei-
ding betrokken. De inrichters vroegen in de stad
op 11 augusius een aangepaste verkeerscirculatie
( de Willem de Roolaan, l\,4arktstraat, Recolletien-
straat moesten vrijgehouden worden voor auto's
en autobussen). Daarenboven vroeg men aan het
stadsbestuur om de kosten voor de grootse belich-
ting op zich te nemen. Een bijeenkomst van het
schepencollege op 24 juli zelÍe het licht op groen
voor de manifestatie. Een schrijven werd gericht
aan'Het Beheer der Belgische Spoorwegen'om
een verminderd iariefte bekomen voor de studen-
ten-spelers uit Essen, alsook om de laatste trein
pas om 22 u. 30 i.p.v. 21 u.45 vanuit Nieuwpoort
ie laten vertrekken. Op 7 augustus berichtte het
bestuur van de spoorwegen dat een 'reductie'kon
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bekomen worden van 25yo als men een weekend-
ticket kocht en dat's avonds laat een extra trein
zou ingelegd worden.
ln de lokale en nationale pers werd de opvoering
van Barabbas kolommenlang breedvoerig uitge-

smeerd. De voor- en tegenstanders kregen een
podium om het stuk van de Ghelderode kritisch te
belichten, op te hemelen of neer te sabelen. Op

1 augustus berichtte De Standaard uitvoerig over
het Nieuwpoortse initiatief:
...'Door de zorgen van de plaatseliike aídeeling
van het Davídsfonds wordt dit grootsch opzetten
uitvoer gebracht. Het kan níet verheeld worden dat
het een gewaagd stuk is, maar die durf begees-
teing en instemming verweld. Het is dan ook niet
te betwíjfelen dat alle Vlaamsche kunstminnaars,
deze eenig-geboden gelegenheid om een kunst-
prestatíe van bedeed en belang te bewonderen
niet zullen nalaten dit opzet te steunen. Te Níeuw-
poort zou het op Zondag 11 Oogst moeten breulen
van Vtamíngen uit den Westhoek, uit Veurne-Am-
bacht, uít Noord- en Midden Vlaanderen, en ia, uit
de meer afgetegen Vlaamsche gouwen. Vele VIa-

mingen uít het Binnenland zullen rond dit tiidstip
hun verloí doorbrengen langsheen de kust Híer
wotdt hen nu de gelegenheid voorgeschoteld om

midden hun rustíg verlof een kunstuiting bij te wo-
nen en te steunen, die ze misschien nergens meer
zullen aantreffen'....
Niets werd nu nog aan het toeval overgelaten De
propagandamolen zorgde ervoor dat de opvoe-
ring van 11 augustus in het nieuws bleef. Dage-

lijks werden persartikels verspreid om het geheel

te promoten. Zo'n 300 grote affiches - met een
mooie veelkleurige moderne vormgeving - werden
in het Vlaamse land verspreid en plaatsten het

Nieuwpoortse initiatieÍ op de culturele kaart van
Vlaanderen.
Op het pleintje voor de stadshalle rees een mach-

tig decor op, waarop de spelers en zangkoren op

verschillende hoogtes en afstanden de woorden
van de Ghelderode konden declameren. De vaten

en tonnen van brouwer Druwé ondersteunden het
geheel. Pater Boon had 54 studenten uit Essen

meegebracht. Daarnaast waren nog eens een 200
tal figuranien gerekruteerd uit Nieuwpoortse ver-
enigingen van de pariij. De zusters van de Arme
Klaren en het Stella l\4aris hadden - zonder kosten

- de kostuums voozien! De meisjes van de Kaiot-
ters hadden een week lang inspanningen gedaan

om de voorverkoop van de kaarten ie organise-
ren. Van zaterdag 10 augustus tot maandag 12

augustus verbleven de Antwerpse siudenten in de
kamers van hei college. Het drukwerk - affiches,
toegangskaarten, programmaboekjes... - werd ver-
zorgd door de 3 Nieuwpoortse drukkers; Dumon,

Markey en Lammen-Vandenbriele. Twee collega's

van pater Boon, pater Berghs en pater Van Biesen

waren verantwoordelijk voor de regie van de mas-

sascènes en het slagwerk van de siudentenfanÍare.
Priesterleraar l\,4ayens van het college zorgde dan

weer voor de figuratie en de zangpartijen
Op zondag 11 augustus was het marktplein van

Nieuwpoort eventjes het centrum van het culture-

le leven in de Westhoek. Reeds in de voormiddag

brachten trein, tram, auto en autobus de mensen

vanuit het binnenland naar het lJzerstadie. De ter-

rasjes liepen vol, de restaurants deden gouden za-

ken en in de binnenstad werd het al heel vlug in

de namiddag een drukte van jewelste. Onder een
prachtig zomerzonnetie liep het marktplein vol.

Goed 12OO toeschouwers zochten een plaatsje en

keken reeds vol verwondering naar alle decorele-
menten die straks de spreekkoren galmend zouden

omarmen. ln de menigte, met blijkbaar vooral veel
'vreemdelingen', ontvvaardde men de silhouetten
van de schrijvers Felix Timmermans en August Ver-

meylen. Om 19u10 startie de opvoering De ge-

kende toondichter Arthur l\,'leulemans leidde breed

molenwiekend de aangepaste muzikale omkade-
ring. Met een wervelende geestdÍift speelden de

studenten uit Essen en de vele figuranten de ziel

uit het lijf. Hel enihousiasme was blijkbaar zo groot

dat de spelers ook achter de schermen in de bo-

venzaal van de stadshalle hun rol bleven spelen.

De aangepaste verlichting liet het geheel in een

haast mysterieuze sfeer ademen. Toen het toneel

verstomde brak een luid applaus los.

De inrichters konden nu samen met de realisator

een balans opmaken. Pater Boon verwoordde het

zo.'De roep is overVlaanderen dat Nieupooft wer'
ketíjk iets groots was'. Eind augustus werd ook de

boekhouding afgesloien. De totale onkosten be-

droegen 11 077,50 ïrank. De inkomsten bedroegen

9106 frank. EÍ bteef dus ene tekort van 1971,50

ïrank. Hierbij moet alvast gemeld worden dat de

Stad Nieuwpoort de beloofde elektriciteitskosten
nog niet betaald had. De definitieve afÍekening zal

later nog voor wat onenigheid zorgen tussen het

Nieuwpoortse Davidsfonds en paier Boon. Toen de
pater dan toch 3OOO frank eiste als ereloon werd de

briefwisseling wat minder vriendelijk. ln één van zijn

laatste brieven schreef Filliaert voor de aídeling een
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Hij meldde pater Boon: 'Ja de roep is er dat het
iets grootsch ís geweestte Níeupooft, maar't is een
Ies geweest: want openl uchtveftoon ingen loopen te
hoog ín de kosten. Dat kan maar gebeuren in grote
steden, waar u minstens een gehoor van 2500 man
kunt rekenen.'
De opvoering van Barabbas bracht in Nieuwpoort
wellicht voor hei eerst het werk van Michel de Ghel-
derode op het voorplan. Daarenbovèn zal hei wel-
licht ook voor het eerst geweest zijn dat een moder-
ne toneelopvoering aan het Nieuwpoortse publiek
werd voorgesteld. Precies daarom mag deze op-
voering, straks precies 80 jaar geleden niet verge-
ten worden. Een brokje cultureel erfgoed.

L. Filliaert

Naschrift

t, r4 r 4-d t Uua
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Deze bijdrage wens ik nederig op te dragen aan de
Heer Roland Beyen. Geboren in Nieuwpoort op 13
januari 1935 in een gezin waar generaties lang het
vissersbestaan het levensritme bepaalde. Na zijn
humaniorastudies in de colleges van NieuwpooÉ
en Oostende belandde hij in het seminarie van
Brugge. Zijn studie in Leuven luidde het afscheid in
van zijn seminarieopleiding. ln 1959 studeerde hij
af als licentiaat Romaanse filologie. Naast zijn werk
als leerkracht bestudeerde hij op een haast obses-
sieve wijze de Frans-Belgische letterkunde. Toen
hij in Schaarbeek de weduwe van lvlichel de Ghel-
derode leerde kennen siootte hi.i er in zijn nachtelij-
ke zoektochten op tal van documenten, brieven en
archiefstukken die een totaal nieuw beeld brachten
van de toen wat vergeten Franstalige schrijver. Het
werd de start van een ongekende en meermaals
bekroonde studiereis om de figuur en het werk van
de Ghelderode ie doorgronden en te documente-
ren. Hij schreef baanbrekende biografische wer-
ken over het leven en het werk van de Ghelderode.
Sinds 1991 vezorgde hijtevens de uitgave van de
correspondentie van deze schrijver. Op basis van
zijn minul.ieuze studiewerk werd Roland Beyen in

1994 als eerste Vlaming verkozen in de Acade-
mie Royale de Langue et de Littérature Frangaise
de Belgique. Werd in 1967 tot assistent benoemd
en promoveerde een jaar later tot doctor met een
baanbrekende stud e over l\4ichel de Ghe derode.
Beyen werd in 1970 hoog eraar aan de Universiieit
van Leuven. ln 1974 gewoon hoogleraar. Emerl-
taat n 2000
ln de pers wordt Roland Beyen soms de Paus vai l
de Ghelderodianen' genoemd. Zowe natonaal as
nle'-dto-dd .!o'd. - qe.oel d orn z]n 'ron--
mentale stud es over l\,4 chel de Ghelderode. Eer-
der dit jaar vierde h I z jn Boste verjaardag. 80 jaar
terug werd op de narkt van Nieuwpoort Barabbas
opgevoerd Kan d t wel een toeval zijn? l\,4 ssch en
kwamen de ouders van Roland Beyen op die zon-
rige zorrproèg e.e' I _\en ^aar de opvoe'ng va-
Barabbas? lvlissch en werd de bijna 7 maanden
oude baby besn'ret door de k anken en de gezan-
gen op het N eu,,vpoortse marktplein. Misschien
weerklonken de',loorden van IVichel de Ghelde-
rode as een verdrongen moedertaa in de oren
van de baby. Een ede e gedachte. Een niet te ver-
loochenen mysteke voetnoot in dai rljke gevulde
leven van onze geroemde oud-N euwpoortenaar.

Monument

OPRICHTING VAN DE BEIAARDTOREN
'1539-1542

Wanneer men de dubbels van de kerkrekeningen,
die in het N eulvpoorts Oud Archlef onder nr. 3165
te vinden z jn doorneemt, komt men erachter wel-
ke diverse personen betrokken waren bij de op-
richt ng van de nieuwe stadstoren-
De werkzaamheden hebben een aanvang geno-
men n de zomeT van 1539. Gauweyn Waes en
Adraen vanden Clichtove kregen het groen lcht
van de r.ag straat te Nieuwpoort. op 24 juli 1539,
om llt te zien naar de levering van kalk, voor de
bo!lliwerkzaamheden.

"Ghereyst by GaLtweyn waels ende Adriaen van-
den Clichtove by consente vander wet den XXllll in
haymaendt 1539 als tfandement vanden tarre ghe-
actrayeeft was te maecken omme calck te coopen
vaor hemlieder mayte ende aerhett ."Ío io 27 teclo

Er was al bepaald waar de toren moest komen,
wani het was nodig om enkele graven op het kerk-
hof te verplaatsen.

"France Waelwens vande doode lichamen tantgra-
ven ende in andre plaetsen te leghen." í 34 v'
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Men had uiteraard gerief nodig voor het graafu,/erk.
Er waren problemen met het grondwater en een
grote hoeveelheid zand moest getransporteerd
worden.

"Denselven (Jacop de Smit) voor lX yssers spaen
van elestick X schellen pars. omme te delven het
fondament vande torre." Í 26 r"
"Voor vier ghezellen díe by nachte vutghesleghen
hebben twaetre vanden fondemente vande torre
voor twee nachten." f 35 y"
"... omme carreman voor Vt dn (dagen) zyn derder
(dríewielkar ?) met drie paerden ghewrocht thebbe-
ne up het kerckhof omme het zand wech te voeren
commende vuten fondament vande torre." Í 33 y"

Vanaffolio 64 tot 76 en vanaf 86 tot 91 kan men uit-
voerig de afrekeningen vinden van betalingen aan
de werklieden.

"Ander vutgheven, ende betalínghe ghedaen van
dachueren byde temmerlíeden maetsers ende
díenders int werck vande torre dezer kerck. De we-
ken incommende smaendaachs den XXe in hoy-
maendt XVc XXXIX ghevrocht byde maeÍsers Íem-
merlieden díenders en andre omme te breken het
partail van dekercke ende fondatie vande torre te
beghínnen ..." f 30 v'

De grote opdracht werd toevertrouwd aan upper-
maetsenaere Jan vanden Broucke. De burgemees-
ter vanden courpse nodigde hem daarom uit in "De
Rode Hoed" : een zaak gelegen aan de oosz ijde
van het Marktplein tegenover het belfort. ln Gent
ging die burgemeester op zoek om advies in te win-
nen bij meester Lievin, een steenhouwer. Ook die
onkosten komen in de rekeningen voor.

"De weerdinne in den roonhoet van verteerde cos-
ten ghedaen by meestre Jan de broucke deerste
avent als hy cam omme te wercken."Í 23 v"
"... omme meestre lieven den steenauwere wo-
nende te Ghent te betaelen voor zyn salaris van
tad\,\/s dat hy gaf ter cause van de ardun steens te
cooqen." Í 23 v'
"ltem den burchmre vanden courpse voor den
ghelach dat hy betaelde daer den voorn Mr Lievin
present was binnen der stede van ghendt daer zy
spraeken vanden ardun steen te coopen ..-" f 23y"

l\,4eester vanden Broucke ging derhalve eerst op
verkenning naar Henegouwen om blauwe steen
te kiezen. Nadien waren er planken nodig om de
modellen op te tekenen voor de steenkappers. De
productie duurde uiteraard een zekere tijd voor

aleer dat kon geleverd worden. Het transport was
omslachtig. Eerst te water via de waterlopen tot aan
de kaai, en dan met kruiwagens naar de bouwplaats
toe.
Er waren vanzelfsprekend ook bakstenen nodig, die
niet van zover moesten worden aangevoerd.

"..vutgheven ende betalinghe ghedaen ter cause
van voyagen ghedaen by meestr Jan vanden brouc-
ke omme de blaeuwe steens te coopen. Den voors
meestre Jan vanden Broucke uppermaetsenaere
vanden wercke vanden torre dese kercke van dat hy
gereyst heeft by laste vander wet naertlandt van he-
negauwe omme te vernemen ende besoucken naer
den beste blauwe sarcíne steens omm te bezyghen
int werck vanden voors torre ende gevachieft Xllll
daeghen beghinnende den Vll in decembre 1539 te
Xxllll par sds (sdaegs)." Í 29 f
"Clays de vriendt voor een wageschot ende za-
ghers van tselve wagheschot ghezaecht thebben
omme barders te maecken daermen den blauwen
steens naer hauwen moste." Í 25 t"
llan Mergot voor L voetten barte omme taefels te
maecken daer meestre Jan vande broucke syn pa-
troens op maecte ende schreef." I26 y"
"Michiel blanckaeft smet voor twee hameren omme
den pierdegreen (pierre de grès) mede te hauwen
ende reeden." Í 25 r"
"... ende betalinghe die der up ghedaen es den voors
Seronimus nopere ..-metgaers de vracht vanden scí-
ppers die dieselve steenen ghebrocht hebben alst
blyck upde guiten ende bieven díe de scippers ghe-
brocht hebben ...voors ter somme van Xllc p(ars)..."
f29f
"De cordewaghencruders vande caye van Xlc ende
L pierdegreys ghebrochts thebben van vuter nooft-
poofte op kerckhof deser sÍede Íe Vll s elc hondert
by vootwaerde ." Í 31 t"
"Joos vander moere ende Jacop vynck vande voorn
Xtl last steenen te binghen met heurlieder waghens
van het slachvelt (overslag ?) tot op het kerckhof." Í
29 ('

Waar heeft meester vanden Broucke zijn inspiratie
gehaald ?
Daarvoor irok hij naar Rijsel om de ioren bij de kerk
van St.-Etienne te monsteren. Deze kerk bestaat
niet meer, want in 1793 werd ze verwoest in de tijd
van de Franse Revolutie tijdens het beleg door de
Oostenrijkse iroepen I

"Den Xe in meye byden se[ven Me Jan de brouc-
ken ghereyst thebben naer Seronimus nopere ende
naer Rysele omme te gaen besien den torre van Ste
Steven ende daernaer zyn concept te nemen ende
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wercken ende heeft ghevanchieft Vl dn (dagen) te
Xxllll sh sds.'f 29 a

Tussen juli 1539 en februari 1541 werd de Ílnancle-
rlng door de rnagistraai van N euwpoort tn handen
gegeven van Jan Francrscus Monier, priester. met
toezicht van de v er kerkmeesters. Dat was niet de
pastoor van de O.-L -Vrouwparochie want dat was
toen l\4aarten Praet tot 1540 en nadien Joannes
Themseke. Voor een dee was daar wel een cape-
laen blj beirokken : Joannes lVercelles of zoals uit
de reken ngen bljkt Jan l\,4archelis.

"Jan Franc nonier pbr als ghecommiteeft synde by
mynheeren vander wet ter erectie vande nyeuwen
torre dien men maect an de kercke van deser sie-
de van llieLlpootÍ- Ende dit over eenen termyn van
Xvlll maenden beghinnende den XXe in hoytnaent
1539 ende expireerende den eersten in sporcke
15c eenenveertích ende als doen waeren kerckmrs
lgghrick gheeftsse, gaLtweyn waels. Vinaent de la
paofte ende Cornelis Adaems." Í 55 {

ln een eenvoudige geschiedschrijving van Nieuw-
poort, leest men gebruikelijk dat de kerk gebouwd
werd met een deel van de'tienden haring'die in
het ancien regime werden uitgekeerd. Mathias Rey-
noudt noteerde dat in 1680. Die 'Íènden'werden
iraditioneel verdeeld in drie delen : een derde voor
de 'armen', een derde voot de 'bedienaar van de
kerk'en een derde voot het'kerkbestuul .

Uit de kerkrekeningen blijkt nu echter, dat het stads-
bestuur weliswaar de opdracht gaf, maar dat de fl-
nanciering los stond van die'tienden'.
Bij de bouw van de toren kwamen de Íondsen uit
andere bronnen.
Daarwas in de eerste plaats 'devotiegeld' van poor-
ters, blijkbaar op vrijwillige basis. Niet iedereen be-
taalde en de sommen verminderden met de tijd.
Er werd een 'zestiende' penning geihd op erfelijke
renten veÍkocht door de kerkmeesters. Deze laatste
Ieenden blijkbaar geld en een zestiende op de rente

moest worden afgedragen. Deze rekenkunde kan
vreemd ijken, maar I pond was 20 schellen of 240
penning. Een zestiende deel op een pond was dus
wel een rond bedrag van 15 pennen of 'l s 3 p.

Sommlge boeten die door de magrstraat werden
opgelegd gingen naar de bouw van de toren.
Wanneer er "rechl op issuwe' moest betaa d wor-
den, g ng een t ende van dat bedrag naar de toren.
De issuwe d e betaa d moest worden, was 10 pro-
cent op de waarde van je bezit. wanneer men ver-
huisde of \,vanneer iemand overleed.
En ook de stuerleden werden u tgenodigd een be-
drag aÍ te dragen.

1 Eerst ontíanck van devotteghelt ghegheven by
diweersche personen wanende inde noardstrate,
Mandemakerestrate Íl,,larktstrate ende cranestrate-
sinte Mariastrate. Hanqhewaeistrate. Merct ende
tpotterstraetkin.' I 55 f
2 "Ander ontíanck ter cause van eene lyfrente den
penningh zesthrcn vercocht by de voornaemde
kerck me e ste rs by ca n se nte alsvaore n g eassig ne erl
up tdisch lanclt vander NyeupoarÍ..." Í 8A f
3 " Ander ontíanck van boeten de welcke diweer-
sche poafters gheardonneft zyn gheweest ende der
an ghecandemneert by de wet te gheven ten prof-
fyte van de yoors tore, ... 'í 59 v'
4 "Ander antfanck van issuwe ende Xe penninghen
ghegeveLt by diweersche aeldynghers I eigena-
menl ende dal by ardannantie van de wet ten praf-
fyte vande yoors torre ... f 60 v"
5 "Vander antfaick ter cause van harync cammands
by ghifte van d',,'tersche stuerlieden ten praffyte van-
de voars tarre .. Í 60 t'

Er was nog veel materiaal nodig voor de af,^/erking
van de toren. Er waren bakstenen nod g en andere
gekapte stenen voor de gewelven en de venster-
bogen. Er lvaren slel ingen nodig d e moesten ge-
tirnmerd worden. Aanqezien de abd iten Duinen in
Koksilde over haar hoogtepunt heen was toen, had-
den ze b ijkbaar overschot aan materialen en am
bachts u d e ze te ge de konden maken bil debouw
van de toren te Nieuwpoort.

'...goede reken(ing) van brycsteens die hy gheno-
men heeft te haLtwen amme de drie vensters ende
de botle van de torre gaende naerde kercke alla-
venant van de berders ende ghelycke de blaeuwe
steens ghehauwen zyn." Í 85
"Pieter de hoyere voar alle tyzewerck dit jaar 1542
ghelevei thebbene als van naghels ende anders
onme de stellinqhen van de torre te maecken ende
ooc van zekere yzers verscerpt ende verstaelt theb-
bene ter oorbare [ten dienste ]vande lorre"'í 84
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"Den V-en in octobre 1542 Jan bestelt steenhauwen
van myn heere den abt vande cloostre vande Dune
voor zyn salaris ende moyÍe van de blaeuwe steens
die ande torre ghewrocht zyn ghemeten ende ghevi-
siteeft thebbene'í 63
"..dachueren ghedaen by meestre Jan vande brouc-
ke ende syn knechten te coxyde ende elders omme
steens te zoucken ende hauwen den Xxllen in de-
cembre" Í 76

En ioch is de ioren toen niet afgewerkt en stopte de
bouw op een derde van de vooziene hoogte. Tus-
sen 1578 en 1584 zou men zelfs die toren afbre-
ken tot tegen de grondvesten ! ln 163'l begon men
aan de heropkouw. In 1637 liet Sanderus het pa-
norama van Nieuwpoo( lekenen door een van zijn
vaste tekenaars Vedast de Plouich ... met een letter
b, tot waar de heropgerichte toren toen reikte. De
rest kwam er nooit. Nog eens een eeuw later (1735)
zette men een kleine achthoekige campanile er bo-
venop, zoals dat nog te zien was vóór de verwoes-
ting in de oorlog 1914-19'18.

Met dank aan Honoré Boydens voor de transcrip-
iies uit de kerkrekeningen.

Red. G. Dernerre

Archief
S.A.N. nr. 2906

Regystre van de ghepensioneerde der stadt
NieupoÉ beghinnende den í january í744

Dhr. & Mre Winnocq Diers * , stadsdocteur, staet ten
pensioene van lb 216 by jaere et expedie tot den
3 aptil 1747,3 juli 1747, 3 october '1747, 3 january
1748,3 aptil 1748.
Sr. Layreyns de Conynck, stadschirurgyn, staet ten
pensioene van lb 3-0-0 gr sjaers tot ultima january
1747. I een chirurgyn was toen ondermeer ook kap-

per ... l
Sr. Frans Gregorius Descamps, mre in stadts groote
schole staet ten pensioene van lb 150-0-0 tot ulti-
ma januaty 17 44, april , ju ly, octo ber 44, ja n u a ry 45,
april, july, october, january 46, april, july, october en
zelÍde maanden voor 1747 en 1748.
Den selven over logement 's jaeÍs de somme va
60-0-0 tot ultima january, april, july, oclobeÍ 1744,
1745,46,47,48.
P(iete)r Verband & vidua Joos l\4ycke, oppassers
& waeckers van beede de vierthoorens, staen ten
pensioene elck ter somme van 36-6-0 s jaers tot
ultima october 1743,44,45,46 ,47.
Op den 20 february 1749 Jacobus Adam aenveert
tot de bedieninghe van den vierboete, voor syne
grootmoeder & met de last van haer te onderhou-
den op d'ordinaire gage, in te gaen op 1 meert 1749
& by provisie op de grooter torre te woonen tot de
vierboete zal syn gerepereert tot de leste ougst
1749 tot dese leste february 1750.
15 maert 1751: een halÍjaar gage aan Steven Ver-
bandt & Jacob Adam als oppasers & waekers van
de beide viertorren.

De vier lootsen

Pieter Vroome, Pauwels Vroome, Jan de Lycke &
Baudeweyn Ardaen staen ten pensioene elck van
50-0-0 sjaers, tot ultima april, octobet 1744, 45,
46, 47, apfil '1748; voor Vroome tot lesten october
1748, lesten february 1749.
Jan de Lycke heeft sigh selven van het loonschap
ghedemitteerd. Gereduceert 23 july 1746 op dhelft
synde 25-0-0 by jaere vanaf 1 ougst 1746.
Joannes Laureyns als loots in de platse van Jan de
Lycke van 1 july 1744.

Joannes Laureyns, loods, is overleden 17 april
1751, en vervangen door Pieter Vroome, vanaf 30
aTil 1752 is de loodsengage niet meer ten laste
van de stad maar van Sr Pieter de Roo.
Bij de loodsen is Jacob Vynck op 4 january 1753
aanvaard ipv Pieter Vroome.

Vroedvouwen

Corneillie Verlaere gheswooren vroedvrouwe deser
stede ... pensioen 84-0-0 sjaers tot ultima january,
april, july, october, 1744,45,46, july 47. ls overle-
den 23 meye 1748.
17 july 1749 21-0-0- verleent a Pastoor Daunay
ghemachtigd over de soone erfgenaeme & uytre-
dinghe van de erÍvenis van Corneillie Verlaere, syn-
dè sekere van de Casteele, verschenen 23 meye
1748, haeren sterfdagh.
Dhuysvt van Norbert Maertens geswoeren vroed-

ets van R. Blockhuyse 1640
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1754.
Jacobus van Hove id
1754.

vrouw deser stede, ... pensioen 84-0-0- sjaers tot
ultima january, april, july, october 1744,july 1745.
Dhuysvr van Joseph Meganck, gezworen vroed-
vrouw deser stede, is aenveirt 5 maat, 1746, ...
pensioen 84-0-0 sjaers 1746 ... 1751.
Jeanna wwe van Joseph lvleganck is aanvaard als
vroedvrouW' voor 84-0-0 s.jaers 1751-60.

Poorteluyckers *"

Pieter Allaert ...30-0-0 sjaers, gheaugmenteert met
2 gr jder, by jaere ingegaen 1 meye 1744: 1744 tot
'1760.

Carel Willekey 30-0-0, gheaugmenÍeert ...1744 Íot

50-0-0, u i. april 1745.
[,4artinus de Keere pensioen ']80-0-0 sjaers 1744
(21 maert 1750 overleden. ln ziln plaats 11 april
1750 aanvaard Judocus Ceys pens. 20-0-0 groot
Vlaams 1751 .

Joannes lvlortier, princelicken officier 1754-55 afge-
dankt 29 novernber 1755, en vervangen doorAnsel-
mus Degraeve.
Carel Dankeny princelicken offic er deser stede, ...
pensioen van 50-0 0
Het clooster van de Re igieuse Penintenten ln Diks-
muide verzorgen de krankzinnigen Jacoba Caroen
en Pieternele Wy le, elk voor 1B-0-0 groten sjaers.
'10 novembre 1749 Pieter Hellynck, doet eed als
stadschirurgyn
16 septembre 1751 20 A 0 aan Jacques Douchelet
a s geeste ilke vader*** van de Paters recollecten
over 1 laar toeleg voor het prediken van de maan-
delijkse stat e door deze paters in de OLV kerk elke
1e zondag van de maand

transciptie H. Boydens

1 b (pond) grootVlaamswas in 1744 =6qulden en
nu zou dat 66 euro ziln geweest.
Dat was het 12-voud van 1 b parisls.
1 lb groot was onderverdeeld in 20 schelllngen, en
elke schel ing in 12 groten
lb 13-10 6 was dus 3246 groten
* Poorter geworden op 27 -08-1742 lcentiaat in de
medecijnen verlet N euwpoort voor Poperinge.
'. Luycken = dlcht doen I oogiuikend > een oog
dichtkn lpen l.*. Geen échte geestelilke, maar weldoener van
kloosiergemeenschap.

Sprokkels uit de Gemeenteraad
22 oktober í909

ln het maandelUkse informatieblad 'Nieuwpoort IJw
SÍad'brengt de redactie de lezer onder de noemer
'Flitsen uit de gemeenteraad'met de regelmaat van
de klok interessante weetjes over het bestuur van
onze stad. ln beknopte taalworden we op de hoogie
gebracht van komende inÍrastruciuur-, omgevings-.
studie- en rioleringswerken. Dadingsovereenkom-
sien, eindafrekeningen, verrekeningen en retribu-
t,es allerhande verruimen onze blik op het taken-
pakket van een bestuursploeg, een gemeenteraad
en de verschillende stadsdiensten.
Ook in het verleden werd de Nieuwpoortse bevol-
king op de hoogie gebracht van het reilen en zeilen
van de bestuurlijke organen van de stad. Voor de
Eerste Wereldoorlog brachten de lokale kranten,

1744lot

Stadsboden

P(iete)r Jacobus vanden casteele, camerbode de-
ser stede ... 60-0-0 s jaers, 1744-50
Frangois De Bart, camerbode, omver'i luydende
stadsclocke, 30-0-0 17 44-17 53
Deselve als maender vanden broode & om te dis-
tribueeren aan die van de eedt van den broode 36-
0-o 1744-1753
Carel de Vallejo, stadsbode, 60-0-0 sjaers 1744
(doorstreept), tot admissie van Onghereet (zie hier-
onder)
Pieier Allaert de jonge is betaelt tot lsten april, oc-
tober '1756-60

Franc. Debart , stadsbode 60-0-0 sjaers 1742-1747
Augustyn Onghereet, geadmitteerd'l O septembre
1744, 60-0-0 lot 1749.

Musicanten in OLV prochiekercke

Pauwels Carrelier, o rcanist,72-0-O sjaerc 1744-45,
geaugmenteert met 7 gulden, samen 73-3-4 sjaers
tot 1750.
Joannes Geert, violon ist, 200-0-0 sjaers, deselve
als carrellioneur ot 72-0-0 1744-46
Cornelis Begrem, bassenspeelder &violonisl 80-0-0
1744-56
Jeannes Caroen, musicien, 180-0-0 i744-52
Joannes Denye , musicien 72-0-0 17M-47.
Frans Denye, musicien & violonist 40-0-0 1744'-60
Hieronimus de Nouse( superius, 48-0-0 1744-47
(is gestorven 1747)
G u ill(a u m )e l\y'asseli s heeft 24 january 17 52 eed af-
gelegd als coster
De 4 coraelen pensioen 1 patacon courant sjaers
(samen 9-12-0) 1743-52

Joannes De Quick. pÍincelicken ofíicier. pensioen
15



een liberaal en een katholiek persorgaan, veelal
ideologisch gekleurde berichtgeving vanuit de ge-
meenteraad.
ln de gemeenteraad van 22 oktober 1909, in zitting
om 17 u 30, werden na het bespreken van 'Brief
Kerkfabriek nopens pastorij', 'Brief nopens verbqf
Bestuurster der Staars Middelbare School buiten
stad,'Hoogeschooluítbreíding, vraag van toelaag',
'Tu íbootdíenst. Rekwest' en'Godshuizen. Verdrag
met den heer Florízoone nopens het uítbakken van
land, uítgebreid aandacht besteed aan enkele va-
iapunten, de gebruikelijke 'Mededeelingen en vra-
gen'. Hier volgt alvast het verslag van één van deze
variapuntenl
'De heer Burgemeester zegt dat er reeds díkwijls
opmerkingen zijn gedaan geweest nopens het ble-
ken langs alle kanten van het waschgoed en dat
het schepencollege voorstelt maatregelen te ne-
men om zulks te keer te gaan.
Het college stelt dus voor aan de kostelooze be-
schíkking van het publiek twee bleekplaatsen te
stellen: ín het koerseplein en nabÍj het oud poer-
magazíjn. Het lid heer Emile Vandenabeele vraagt
of er ook zal mogen gebleel<t worden op het gras
groeiende op den zuídkantvan den hoop macadam
liggende op de kaaí. M. Dumon vraagt aan wíen
behooft dat toe? En M. Rybens zegt dat hij het niet
weet, doch dat Pier UylÍenhove er nogmaals twee
of tij karretjes heeft weggegehaald gister of eer-
gisteren. De leden HH. Cool en De Jaegher doen
opmerken dat het vooral in het zomerseizoen ís dat
opmerkingen gedaan worden van een anderen kant
dat het noodíg b dat de huis en andere linnen ver-
lucht worden in het belang der openbare gezond-
heíd, en dat bij de korÍe winterdagen het moeilik is
zoo verden bleekte moeten dragen. De heersche-
pen Pattyn vermeent den bleektoe te laten een dag
per week. Eindelijk op voorstel van M. Cool beslíst
den raad 1e dat de stad kosteloos twee bleekper-
ken ter beschikking stelt van het publiek en 2e dat
van 1 Mei tot 1 October volstrekt op geene andere
plaatsen zal mogen gebleel<t worden.

Het bleken is reeds lalg uit onze herinnering ver-
bannen. Toch mooi dat onze bestuurders meer dan
honderd jaar terug aandacht hadden voot de'open-
bare gezondheid' van de Nieuwpoortse bevolking.

L.Filliaert

Biblíoqrafie

Aan de hand van een oorlogsdagboek van Emiel
Vandenabeele (1857-1948), werkte zijn achter-
kleinzoon Peter Vandenabeele heel uituoerig aan
een reportage over de burgerbevolking tijdens en

na WO 1. Terwijl men met dat boek de aftakeling tij-
dens de eerste oorlogsdagen kan volgen, maken wij
kennis met de uitgebreide Nieuwpoortse familie en
hun ruime kennissenkring.
E. Vandenabeele was werkgever-scheepsbouwer en
gemeenteraadslid.

Zijn gezin verbleef tijdens de oorlog in Engeland,
maar onmiddellijk na de verwoesiing van zijn stad
kwam hij als een der eersten ierug om zijn bedrijf te-
rug op te starten. Hí was mede het slachtoÍfer van
de besluiteloosheid van de hogere overheid voor de
uitbouw van de Nieuwpoortse haven.
Auteur Peter Vandenabeele levert ons met grote
nauwkeurigheid de inventaris van de burgerlijke
Nieuwpoortse oorlogsslachioffers, na grondig archie-
Íondezoek.
"Frontstad ín de Grote Oorlog", uitg. De Krijger, Erpe-
Mere, 20'15.

Repliek

F. Beun wijst er ons op dat burgemeester Van Baec-
kel in 1869 werd benoemd (p. 2).
Lezer Joseph Dumon merkt op dat de lierenproductie
bij Brusselle aanvankelijk de naam "Neptunus" droeg
(p.6-7).
Voor de herberg "ln de Pelíkaan" mochten wij er aan
toevoegen dat die naam voorkwam op het Marktplein
tot de oorlog 14-18 en nadien in de O.L.Vrouwstraai
(p. ío).
Wij willen niei nalaten om te melden dat de inhoud en
de illustraties bij het artikel van F. Beun oveÍ "Twee
NieuwpooÍÍse kínderen in Zwitserland gedurende
de Eerste Wereldoorlog" (p.13-16) te danken is aan
Willy Deltombe.
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