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Editoriaal

llu anze vereniging "Vrienden van het Patrima-
nium - onder deze naam, haar zilveren jLt leum
heeft rand gemaakt, starten wij met de 1Ae jaar-
gang van onze archiefkrant in november.
Elk jaar wardt het publiek te Nieuwpoaft herinnerd
aan het praces van Jeanne Panne in 1650. Dankzij
het werk van J. Manballyu kunnen we de historie
van de zgn- heksenprocessen wat ontdoen van
wat de volkse literatuur ervan gemaakt heeft.
Uit het omvangríjke stadsarchief. waarvan in de
loop der jaren vele stukken zijn gepubliceerd,
brengen we een Havenreglement uit 1681 in ma-
derne zettine naat vaar. Eveneens lezen we een
bladzijde uit het Camarbouck.
Een ànder dacument veftelt iels over de tarieven
bij de uitaefening van de justitie uit de tijd van kei-
zer Karel V uit 1511.
Nieuwpaoft deed in 15A2 in een proces beroep op
de voorspraak van een lid uit de familie Moreel ...
waarvan er schitterende poftretten bestaan.
Uit de pers van die tild halen wil een repaftage aan
van een bezoek doot kaning Leopold ll op uitnodi-
ging van de ongekraande kaning van Nieuwpootl-
Bad . Benjamin Crombez.
De palitieke regimewissel in ons land van 1881.
liet aak sparen na te Nieuwpaaft met het confes-
sianeel andeMijs.
Juist een eeuw geleden, op 17 juli 1917, was er óók
te Nieuwpaaft aan het front een fatale misrekening
door een niet zorgvuldig genaeg voorbereid offen-
sief dat doodliep in de duinen van Lambardsijde.
Zelfs de oorlagspers was getuige.
We nemen afscheid van Honoré Boydens.

Geschiedenis

De vermeende heksen te Nieuwpoort

P.iadtattat! et L z..k/n.aí.. ?/.44u

Op 30 juni 2012 werd een gedenkplaai onthuld,
naar aanleiding van de oÍÍiciële rehabilitatie van
17 (dodelijke) slachtoffers van heksenprocessen
te Nieuwpoort in de 17de eeuw. Die plaat hangt
aan de halle, bijna tegenover de plaats waar de
terechtstellingen plaats grepen op het marktplein.
Het past eraan te herinneren, dat die gebeurtenis-
sen het gevolg waren van agitatie onder de bevol-
king te Nieuwpoort en een soort steekvlampolitiek
van de lokale overheid !

Wie de studie en ontleding van J. lvlonballyu, "De
heksen en hun buren" , Davidsfonds, 2015, door-
neemt moet dringend bijstellen, wat menig keer
herhaald wordt in allerlei teksten . door diverse
auteurs.

G. Demerrc



Die vermeende heksen waren géén erfgenamen
van een middeleeuws vruchtbaarheidscultuur door
het christendom bestreden, geen zwakzinnigen,
geen volksgenezers, geen vooruitstrevende vrou-
wen en geen slachtoffers van hebzuchtige heksen-
jagers (p.9).

De eerste processen van 1602-1607 waren het re-
sultaat van verklikking (p. 167); de latere, tussen
1611 en 1652, stonden los van elkaar...
Er waren in ons gewest nauwelijks heksenproces-
sen tussen 1530 en 1580. Dat was de periode van
de kettervervolging II

Het betrof meestal een slachtoffer, een betichte die
dikwijls beroep deed op een geestelijke of priester
(p.74),.
De bevolking leed in de periode van de processen,
niet speciaal onder een aanslepende oorlog, inte-
gendeel, of aan besmettelijke ziekten, of klimatolo-
gische ernstige omstandigheden ... (p. 83).
Er was te Nieuwpoort geen spoor van grote armoe-
de in die periode of een religieus conflict ... ( p. B7).

De religieuze conflicten, in een andere periode,
hadden niets te maken met de heksenprocessen
... (p. 87).
Bekentenissen waren er nauwelijks, wél na Íolterin-
gen ... (p.88).

Er zijn nauwelijks aanwijzingen van magische prak-
tijken in Nieuwpoort ... (p. 106).
Een hoer zijn was minder erg dan een heks te zijn
(p. 153) .

De goegemeente geloofde echt in het bestaan van
een duivel ... (p. 59).

Bisschop Simonis van leper (1585-1605) stond toe
dat priesters in de strijd tegen de duivel aan bele-
zingen deden (p. 157). Hij wees er ook op, dat niet
àlle ziekten met de duivel hadden te maken ...

Er werd in Nieuwpoort géén rekening gehouden
met de gedragingen van de 'beÍichÍe' ... (p. 168).
Er zijn geen sporen gevonden waarbij er beïnvloe-
ding was van hoger hand (p. 175).

De bestuurlijke elite was gewonnen voor een ver-
volging, en dat was niet uit vrees ... maar "sÍeek-
vlanpolitiek' (p. 179).
Er zijn nooit instructies gestuurd vanuit l\y'adrid,

Brussel, Gent of leper... (p. 175).
De processen werden niet van buitenaf georkes-
treerd (p. 175).

Tot '1627 zouden de 12 veroordeelden inderdaad
"levend' yerbrund zijn, en meestal werden resten
naar het galgeveld gebracht nadien... de latere 4
veroordeelden werd en " gestranguleerd' of gewurgd
... zoals dat vrij lang nog in Spanje traditie was, en
dan verbrand ...

Volgens onze opvattingen nu, was het barbaars ...
maar volgens de keure van 1163 was de rechts-
pleging nog erger:manslag > afhakken van hand,
diefstal > ophanging, doodslag > oog om oog...
Nog tot in de 18de eeuw : bij het "remen" van een
vreemd schip > bemanning over boord, geen krijgs-
gevangenen (sic) tenzij er kans was op losgeld.

Besluit: de brandstapel-slachtoffers te Nieuw-
pooÉ zijn door "dozijnen buren" verdacht ge-
maakt en beschuldigd. Vertwijfelde burgers
zochten een oorzaak voor elk ongeluk dat hen
overkwam en meenden dat te moeten zoeken
bij een van hun medeburgers.
Wat bleeÍ er in het eindoordeel bij het proces
over ? De vermeende oorzaak van iemands
dood en betrapt zijn op twufelachtige praktij-
ken, wat voor het publiek zwaarwichtig leek.
Hele reeksen van roddels werden genoteerd,
maar niet herhaald in het eindoordeel.

G. Derfeffe

JANNE DE DEYSTER

57 jaar, weduwe van Jan Panne. Zij was omstreeks
1593 geboren en dochtervan Cathelyne Goossens
en Jan De Deyster, die zelf op 15 januari 1603 in
Nieuwpoort als heks werd verbrand. Zij was ge-
trouwd geweest met bakker Jan Panne, die reeds
in 1646 was overleden.
Ze had met haar man elf kinderen gehad, van wie
in 1650 enkel haar zoontje Joorken nog leeÍde.
Die jongen was toen 13 jaar oud. Janne beweerde
tijdens het proces dat zij de vallende ziekte had,
maar haar meid bijvoorbeeld, had haar nooit zien
vallen (sic).
Het proces startte op 3 maart 1650.
Er kwamen op die dag 21 getuigen ten laste. Daar-
op werd Janne aangehouden en in de gevangenis
opgesloten.



Hier stond de bakkerij van Janne Dë Deyster.

Tussen de 7 april en I mei kwamen er nog eens
21 anderen tegen haar getuigen. Daarom werd zij
vanaf het einde van april ondervraagd.
Omdat ze alles ontkende, werd er tortuur op haar
toegepast in de nacht van 12 op 13 mei 1650.
Na zes uur foltering 'bekende'Janne, dat ze een
contract had gesloten met de duivel die zich Twee
Blancken noemde.
Zi yezaakle daarbij aan God en haar doopsel en
gafhaarzielaan de duivel, die haareen teken onder
haar rechterwenkbrauw gaf. Viermaal heeft Twee
Blancken haar door de lucht gevoerd naar een ver-
gadering van duivels en heksen op het Kasteelland.
Daar werd er op een viool gespeeld, gedansi, bier
gedronken en vers vlees verorberd (sic). Op aan-
sporen van de duivel bezorgde ze haar knecht
Ryckewaert Schroo een ongeneeslijke ziekte, waar-
aan hij op een pÍnlijke manier overleed.
Op 14 mei 1650 herhaalde Janne De Deysier die
bekentenissen buiten tortuur.
Ze werd op 16 mei 1650 op het marktplein gewurgd
en verbrand.

Janne De Deyster werd door meerdere personen
aangemaand om zich gerechtelijk te veMeren te-
gen de achterklap, dat zU een heks was. Janne her-
haalde telkens, dat zij dat zou doen, maar deed dat
nooit. Volgens de 20-jarige Tanneken Proost was zij
daardoor ten zeerste verdacht van hekserij.

Janne De Deyster was met een halsband geïolterd.
lvleesler Andries Desar, beul uit Brugge gelastte
zich met die taak. Janne heette hem nog van harte
welkom bij het binnenkomen in de Íolterkamer en
zei dat zï ervan overtuigd was, dat hij haar ging zui
veren van al de valse aantijgingen die tegen haar
waren geuit. Omdat zij hoopte dat de almachtige
God haar onschuld met een mirakel zou aantonen,
riep zij meerdere kercnluid."Moed, moed, God sta
mij bij l" MaaÍ zes uur later bekende zij toch, dat
zí een heks was en smeekte zij diezelfde beul om
haar zo vlug mogelijk los te maken.
Zij beweerde dat haar duivel al in de griffiekamer bij
haar was verschenen vooraleer zij werd gevisiteerd

en gefolterd. Hij had haar gezegd dat hi.i haar pijn
zou helpen doorstaan, maar Janne had daarvan
naderhand niets ondervonden. Terwijl zij gefolterd
werd, beweerde Janne dat haar duivel in de Íol-
terkamer aanwèzig was in de gedaante van een
beeld, dat haar voortdurend aankeek met starre
ogen. Hij verdween pas nadat de beulvan Brugge
wat wijwater in zijn richting had geworpen.

Janne De Deyster schreeuwde eens op een
avond, toen al haar deuren gesloten waren en zij
alleen in huis was, zo luid, dat het leek alsof zij
bij de keel was vastgegrepen. Meerdere buren
gingen kijken, maar troffen haar thuis alleen aan.
Toen de buren haar vroegen wat er gebeurd was,
antu/oordde Janne dat zij dacht, dat er soldaten
bij haar binnenbraken. Niemand vond toen ech-
ter een spoor van een inbraak. Jacquemynken De
Laitre vertelde dit voorval aan haar echtgenoot,
die haar antwoordde dat de duivel wel Janne De
Deyster bij haar keel moest hebben gegrepen, als
zij zo ha.d schreeuwde.

Links de gevangenis zoals uit die tijd.

lets later, net voor Kerstmis 1649, hoorde de
52-jarige Jacques Maertens, naaste buurman
van Janne, zowel Janne als haar meid om mid-
dernacht luid roepen: "SÍaa, or,s bij, staat ons bíj,
hier zijn dieven!' Meerdere buren kwamen kijken,
maar zagen nergens dieven of een spoor van
diefsial. Enkele dagen later zag lvlaertens uit de
achtertuin van Janne een zwarte gedaante ter
grootte van een hoed opduiken. Al draaiend en
zwaaiend vloog die gedaante door zijn achtertuin
tegen de tak van een boom, kraakte er een stuk af
en viel neer in de tuin van zijn andere buur. Om-
dat hij niet gezien had. wat dat ding precies was,
zei Maertens toen lachend aan zijn echtgenote
en zijn schoonzoon dat Jannes duivel misschien
net was gepasseerd. Hij had dat amper gezegd of
Janne stak haar hoofd boven de tuinmuur uit, op
de plaats waar dat zwarte ding was uitgevlogen
en keek hem kwaad aan, zonder iets te zeggen.
MaeÍens keek nog eens over de luinmuur van de
buurman waar het ding was gevallen, maar zag
daar niets liggen. De rest van de tak waartegen
het ding was gevlogen, droogde naderhand vol-
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ledig op. Tijdens haar tortuur verklaarde Janne dat
haar duivel toen in de gedaante van een grote uil
uit haàr tuin gevlogen was.
De dag voor dat Janne De Deyster werd aange-
houden, hoorde haar 17-jarige meid Cathelyne Bo-
gaert op de zolder van Jannes huis een groot ge-
rommel, waarvan zii de oozaak niet kende. Toen
zij op die zolder ging kijken, zag zij bij kaarslicht
een zwarte arm die zich al spelend twee keer heen
en weer bewoog over het opgestapelde hout.
Cathelyne Bogaert zag op de avond van Allerhei-
ligen in het jaar 1647 bij kaarslichi, tien tot twaalf
keer een beest in de gedaante van een zwarte kat
vlug heen en weer lopen in haar slaapkamer. Om-
dat de kamerdeur en het raam van de slaapkamer
gesloten waren, wist Cathelyne niet waar dat beest
vandaan was gekomen en uiteindelijk naartoe was
gegaan.

Rechis hel stadhuis zoals in de 17de eeuw

De 40-jarige Pieter De Cocq, die van beroep zager
en kanonnier was, liep op 5 maart 1650 rond acht
uur's avond in de Sint-Mariastraat voorbij het huis
van Janne De Deyster en hoorde plots iemand
roepen dat in een zijstraatje tegen de gevel van
het huis van Janne een verschrikkelijk beest lag.
De Cocq, die van geen kleintje vervaard was en
rotsvast vertrouwde op zijn christelijk geloof, liep
het straatje in en zag daar tegen de gevel inder-
daad een grote zwarte hond liggen, die zich niet
verroerde. Hij trok onmiddellijk zijn mes, liep naar
de hond en tieu "Gij duivel, ga ín naam van God
terug naar de afgrond van de hel'. Telwijl hij het
mes ophief om het in de hond te steken, verdween
die bliksemsnel, zonder maar enig spoor achter te
laten.
De duivel van Janne De Deyster heette Twee
Blancken en verscheen haar voor de eerste keer
in 1647 bij haar thuis, toen Spaanse soldaten haar
hadden beroofd van een grote som geld en zij
daarvoor ten zeerste bedroefd was. Twee Blanc-
ken verscheen in de gedaante van een man van
ongeveer 40 jaar, van normale grootte en met
zwart, kort haar. H, was gekleed in het blauw en
zijn woorden klonken alsof hU in een pot sprak. ln
ruilvoor haar ondeMerping beloofde hij Janne om

haar zo rijk te maken als tevoren. Janne De Dey-
ster gaf hem haar ziel en verzaakte daarbij aan God,
haar doopsel en haar christelijk geloof. ln ruil gaÍ de
duivel haar een valse driestuiverpenning, die zij uit-
eindelijk ontevreden wegwierp, omdat hij zijn gelof-

ten niet nakwam. Janne had slechts eenmaal seks
met Twee Blancken. Dat geschiedde in de avond-
stond tegen het einde van haar bed. Zijn penis en
zijn hele lichaam voelden ijskoud aan. Twee Blanc-
ken tekende haar boven haar rechterwenkbrauw
en bezocht haar later nog tweemaal bU haar thuis.
De eerste keer aten zij in haar tuin samen een stuk
vlees dat Twee Blancken had meegebracht en de
tweede keer droeg Twee Blancken haar naar haar
zolder. Twee Blancken hielp haar bij het beheksen
van haar knecht Ryckewaert Schroo, toen die haar
bedrogen had. Hij nam daarbij haar arm vast en
sloeg daarmee op Ryckewaert terwijl zij, op sugges-
tie van hem, zei."De duivel raaktiou, ikwens dat jii
nooít meer gezond zult worden."
Twee Blancken gaf haar ook een pak slaag, omdat
zij weigerde om het dochtertje van Jan Van Hamme
te beheksen en verhinderde haar om te trouwen met
FranEois De La Baenst, omdat zij hem beloofd had

om nooit meer te trouwen. Twee Blancken verbood
haar over dit alles te spreken tegen haar biechtva-
der, tastte dikwijls aan haar borsten en stonk daar-
bij naar vuiligheid. Tenslotte vloog Twee Blancken,
eens in de gedaante van een grote uil weg uit haar
huis over de tuin van Jacques lvlaertens.
Ryckewaert Schroo, die als bakkersgast achttien
maanden in dienst was bij Janne De Deyster, werd
plotseling ziek. Zin 42-Jatige moeder Marie Cour-
sens liet Janne bij zijn ziekbed komen om er "God
zegent, God beteft" te zeggen. Janne deed dat sierk
tegen haar zin maar herhaalde de formule driemaal
Meteen zei ze aan de aanwezigen, hoe ze nu nog

naar buiten kon komen, zonder dat ze ovetal zou-
den zeggen "JanÍ1e De Deyster is daar ontboden en
heeft daar gezegd "God zegent, God beter", dus is
zij een heks ...".
Ze zou zijn atmenhebben vastgepakt en verzekerde
hem dat zijn ziekte nog sterk zou verergeren. Na
haar bezoek begon Schroo zo hevig te bloeden, dat
hii twee dagen laier volledig was uitgebloed en over-
leed.
De 25-jarige bakkersgast Pieter De Febuere hoorde
Janne dikwijls rond twee uur in de nacht opstaan en
dan luid tegen zichzelf praten. Toen hij haar vroeg
waarom zij dat deed, antwoordde Janne dat zij als
weduwe alleen dan haar rekeningen, notities en

boeken kon maken.
Volgens de 49 jarige Guillaume Witvoet aarzelde
Janne De Deyster niei om eens op de voorbroek te-
gen zijn mannelijkheid te wrijven teMijl zi.i tegen die
mannelijkheid zei : " Waar ben iii nu ?" en "Zult iii
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je nu wel gedragen zoals jij mi ooít eens hebt ver-
Íeld?" Na die behandeling was Witvoet een hele tijd
impotent.
Het 7-jarig zoontje van de so-jarige Janneken Van-
der Zype lag over dag ziek te bed toen hij heel
angstig riep dat Janne De Deyster aan zijn bedje
stond. Toen zijn moeder bij hem kwam. zag zi nie-
mand staan en zei daarom aan haar zoontje, dat hij
droomde. Maar de jongen anh,voordde haar dat hij
heel zeker was dat Janne enkele ogenblikken eer-
der voor hem stond en dat zij gekleed was in een
zwart hemdje en een blauwe rok, kledij die over-
eenkwam met de kledij die Janne die dag droeg.
Tijdens de gewone ondervragingen ontkende Jan-
ne die verschrningen. Tijdens de tortuur werd zij
daarover niet meer ondervraagd.
Janneken Vander Zype was eens zwanger, maar
toen zij dacht dat zij het kind zou baren, ontzwolhaat
buik plotseling zonder dat er een kind uitkwam. Zij
wist ook niet wat er met haar vrucht was gebeurd.
Na dit voorval zat haar boezem nog twee maanden
vol melk en plotseling was er geen melk meer. Van
dan afwerd ze nooit meer zwanger en kreeg zij ook
nooit meer haar maandstonden. Omdat Janne De
Deyster met haar vorige echtgenoot ruziede over
een erfeniskwestie, vermoedde Janneken dat Jan-
ne haar die tegenslag had aangedaan.
Janne raakte eens de echtgenooi van Vander Zype
aan in het begin van hun huwelijk. Sindsdien was
hij al zïn mannelijke kracht kwijt. Hij genas slechts
nadat hij Janne De Deysier een pint had betaald.
Van dan afvoelde hij zich weer als een jonge leeuw.
Janne voorspelde aan Vander Zype dat haar echt-
genoot met veel geld van een zeeroof naar Nieuw-
poort zou terugkeren en die voorspelling kwam uit.
Janne beweerde daarna dat Jannekens echtgenoot
heel vlug terug naat zee zou gaan en van die reis
niet meer zou terugkomen. Ook die voorspelling
kwam uit.
Aan de 33-jarige Louis Walgrave vertelde Janne,
dat de weduwe van Gillis De Cueninck haar geld
onder haar bed begraven had in een aarden pot
met daarboven een steen met een kruis. Een dele-
gatie van de schepenbank van Nieuwpoort onder-
zocht die bewering en stelde vast dat ze klopte.
Aan de 37-jarige schoenmaker Jacques Baelde zei
Janne, dat hij bij het schieten naaÍ de oppergaai zijn
boog zou breken. Dat gebeurde en Jacques brak
toen niet alleen zijn eigen boog, maar ook een ge-
leende.
Op de dag dat Pieryne l\,4inne in Nieuwpoort werd
gefolterd [1639] , kwam Janne De Deyster om-
streeks elÍ uur's morgens aan huis bij de 37-jarige
Jan Jacobs en zei hem:"Pierynes duivel heeft haar
verlaten en zij heeft bekend". Meteen vertelde zij

een aantal zaken, die slechts de dag nadien be-
kend raakten.
Toen Jan Jacobs voor zijn dochtertje Marijke een
Recollect te Nieuwpoort raadpleegde werd ze be-
lezen over negen dagen en hij liet haar bedje op
magische voorwerpen onderzoeken. De moeder
van het kind vond 25 soorten graankorrels en wierp
die in het vuur. Op aanraden van de pater liet Jan
Jacobs ook alle andere bedden- en oorkussens in
zijn huis onderzoeken. ln het bed van Jacobs vond
men allerlei soorten granen, hazelnoten, kromme
spelden, 'lappenlakens' en twee beentjes.

Op een banket zei Janne De Deyster aan de 24-ja-
rige Pieter Antheunis, dat haar vader Jan De Dey-
ster ten onrechte als heks was verbrand 116031 en
dat diegenen die daarbij hadden geholpen nu allen
overleden waren, omdat de duivel hun nek had ge-
broken. Haar vader was iemand die zich bezighield
met de kunst van necromantie, beweerde Janne.
De grootvader van Janne, Laurens De Deyster
werd reeds in de jaren zeventig van de 16de eeuw
verdacht van hekserij. ln 1602 vertelde zijn nog
levende (tweede ?) echtgenote Maeyken De Zoo-
mere, die toen 75 jaar was, aan de burgemees-
ters en schepenen van Nieuwpoort dat Laurens
De Deyster op Goede Vrijdag in 1577 volkomen
terneergeslagen thuiskwam omdat twee personen
hem in de herbeÍg "De Gouden Kop" inNieuwpoort
van hekserij hadden beschuldigd. Hij trok zich die
beschuldiging zo aan, dat hij er ziek van werd en
negen dagen later overleed .

Zo had Janne reeds in de gevangenis van Nieuw-
poort tegen de 4o-jarige Janneken Lynderson ge-
zegd dat ze een schoon hemd had aangetrokken,
omdat ze verwachtte dat de beul van leper haar
lichaam zou onderzoeken op duivelstekens. l\,4et-

een voegde ze eraan toe, dat zij uitkeek naar dit
onderzoek omdat het zou aantonen, dal zij zuivet
op de graat was. De 37-jarige meester Gheeraert
Van den Berghe, dokter in de medicijnen, beaam-
de dat Janne inderdaad gezegd had dat ze zo'n
onderzoek wenste, ondanks het Íeit dat zij op haar
lichaam meerdere littekens van verzweringen had.
Bij de prikproef tijdens het tortuur doorAndries De-
sar, beul uit Brugge, bekende Janne dat de duivel
haar tekende onder haar rechterwenkbrauw Toen
werd er zonder dralen in geprikt en Janne voelde
er niets van. Dat werd in het eindvonnis letterlijk
overgenomen.
Volgens de 55-jarige FranQois De La Baenst keek
Janne De Deystere de avond voor hun huwe-
luksÍeest plotseling opzij alsof er iemand op haar
schouder had geslagen en stapte zij onmiddel-
lijk daarna naat haa. bakkerswinkel. Toen zij te-



rugkeerde zei zij dal een onzichtbare geest op
haar schouder had geklopt, haar in de winkel had
vastgenomen, haar sprakeloos had gemaakt en
haar, onder bedreiging dat zij nooit meer zou kun-
nen spreken, had doen beloven dat ze nooit meer
zou trouwen. Na die belofte kreeg ze haar spraak
terug. Omdat hij door dat verhaal zeer verbou-
wereerd was en vermoedde dat Janne over een
kwade geest sprak, had De La Baenst het huwe-
lrk niet verder laten doorgaan. Aan de pastoor van
Nieuwpoort, die wou weten waarom het huwelijk
niet was voltrokken, zei Janne, dat de geest van
haar overleden man haar had doen beloven nooit
meer te trouwen. Tijdens de confrontatie met De la
Baenst ontkende Janne het hele verhaal.
Volgens de 18-jarige cipierster Mary Practycke zei
Janne De Deyster haar twee keer terwijl zi.i in de
keuken van de gevangenis van Nieuwpoort aan het
rondlopen was: "Dra ag min bed maar naar boven,
want mijn engel (eufemisme voor duivel) is daar
al en verwacht mij daar. lk ben daar zeer blij om ."

Tijdens de confroniatie met Mary ontkende Janne,
dat zij dat zou gezegd hebben. Zij wou alleen aan-
geven dat zij in haar slaapkamer, die boven gele-
gen was, een recollectenpater wou ontvangen.
Aan de 17-jarige meid Cathelyne Bogaert vertelde
Janne dat ze twee littekens op haar lichaam had,
een nabij de rimpels in haar hoofd en een op haar
dij, en dat beide littekens haar aangeboren waren.
Aan diezelfde meid zei ze ook dat wanneer zij de
pijniging van de beul niet overleeÍde, zij haar beste
kap en haar hemden aan een bepaald pater moesi
geven.
Voor de burgemeesters en schepenen waren dit
de zoveelste aanwijzingen dat Janne werkelijk een
heks was.

Compllatie uit het werk van J. I,4ONBALLYU, "De hek-
sen en hun buren", DF Leuven,2015.
De minuut van het vonnis is verloren geraakt. Ze werd
ooit uitgegeven door
F. VANDENBUSSCHF in Analectes pou' servire à
l'histoire de la sorcellerie en Flandre, in La Flandre. Re-
vue des monuments d'histoire et d'antiquités, 7 (1875),
p.327-330.

Kern van het vonnis die weerhouden werd voor
de einduilspraak:

" ...om anne te hanghen aen eenen boosen gheesÍ
ende helschen viandt, ghenaempt soo ghy seght
Twee Blancken, aen welcken ghy ghegheven hebt
uwe siele van over drie jaeren ende hem ontf-
anghen eenen gheconterfeyten die struyver pen-
nynck in de plaetse van andere ryckdommen die
hy belooft hadde ... van welcken boosen gheest,

wesende in de ghedaente van een manspersoon
van omtrent 40 jaeren, ghedect met een blauw
cleedt, ghy ontfanghen hebt een teecken onder
uwe rechtere Wmbrauwe, hebbende van den
selven tot vier keeren ende stonden ghetranspor-
teei gheweest door de lucht in den nacht ín de
vergaederinghe van twee andere boose gheesten
ende menschen up het Casteelland, alwaer ghy
te saemen met hun ghedanst hebt met een violon
waerop was spelende eenen boosen gheest ofte
andere persoonen van ghelícke conditie, telckent
ontrent een heure, ende waernaer met hem ghee-
ten eenich vleesch ende ghedroncken bier, alle
ghebrocht by de boose-quade gheesten.Van daer
ghy wederom ghetranspoieeft syt gheweest bin-
nen u huus, hebbende noch met selven tuwen huy-
se gheeten ende ghedroncken tot tweemaels toe
ende andersins met hem famílíere gheweest. Bo-
vendien dat ghy u eens up eenen avontstondt up
de sponde van u bedde van hem vleeschelíck hebt
Iaeten bekennen, 't welck ghy seght maer eens te
hebben ghepermitteert, hoewel dat hy u dickmaels
ghesolliciteerÍ heeft. Dat ghy oock op den dach van
publicatie van paíx van Holandt bínnen deser stede
(5 juni 1648), met een quaden wensch ende slach
van uwen hant ghegheven met assítentien van den
voorseyden boosen gheest, up tlyf van Richewaeft
Schroo, jonckman met u ghediendt hebbende, in
hem veroorsaeckt hebt eenen vreemde quellynghe
ende siekte, ende 't eynde diere syne doot sonder
den selven naderhant te hebbe, connen ghenesen
nietjeghenstaende dat ghy om den voorseyden
jonckman te contenteren, oock by consente ende
persuasíe van uwen boosen gheest, over hem
hebt gaen seggheniGodt seghent u, Godt betert u'
ende dat alles volghens uwe confessien ghedaen,
soo binnen toLture als daer buyten ..."

Getuigen op de procesdagen . Jacques Maeftens
buurman, Cathelyne Bogaeft meid, Jacquemyn-
ken De Lattre, Pieter De Cocq kanonnier, Guil-
laume Witvoet, Pieter De Febuere bakkersgast,
FranQoís De La Baenst, Maríe Courtens moeder
van Ryckewaert Schroo, Mary Practycke cipierster,
Jan Jacobs, Tanneken Proost, Pieter Antheunís,
Jannekens van der Zype, Jannekens Lynderson,
Gheeraert van den Berghe dokter, Louis Walgra-
ve, weduwe Gillis De Cienínck, Jacques Baelde
schoenmaker, Tanneken Gallet, Antheunís Wíl-
laeÍÍ, Mathijs Reynout raadspensionaris, Maeyken
Gouseune, Maeyken De zoomere, Jacquelynken
Doornagele, Pieter Jaecx, Maeyken Elleboot, Pie-
ter De Bruyne bakkersknecht, Janneken Hoorens,
J an neken s Cordelíe r, Tan neke n caroen, Catherine
Bogaerts, Joosyne Kuenyncx, Tanneken Sardeyn,
Mayken Loyseune ...



Archief
168Í

Keuren ende Ordonnantien, mitsgaeders's loon
van de Havenmeesters van lnbringen ende Vuyt-
leeden van Schepen ín ofte vuyte de Havene der
Stede ende Port van Nieupoi, van níeuws ges t,
vuytgegeven ende getauxeeÍt by Burgmeesters
ende Schepenen deser voorseyd SÍeden desefl
xviiíj January 1681.

(moderne zetting)

1. Vooraleer kapiteins, kooplieden en schippers
binnen de haven aankomen met hun schepen zul-
Ien ze niemand anders als loods aannemen dan de
havenmeester of een van zijn gezellen op straÍÍe
van een boete voor de havenmeesler.
2. Wanneer het voor komt dat vissers ofzeelui voor-
bij de zeebanken in zee een loods hebben aange-
sproken zodat die met de kapitein of schipper het
schip in de haven is binnengevaren, zal de haven-
meester daarvoor het derde van de gage krijgen.
3. De bovenvermelde kapiteins, kooplui of schip-
pers oÍ andere opvarende personen zullen de ha-
venmeester gedogen en hem laten sturen om het
schip binnen te brengen.
4. De voornoemde havenmeesters zullen met hun
boot of schuit buiten de havenmond wachten, twee
uur voor elk hoog water en daar blijven tot het tij
over is, om andere schepen te helpen bij het uitva-
ren, alwas dat bij een volgend getij.
5. Wanneer de voornoemde havenmeester niet
aanwezig is, en men binnenkomt bij hoog water
zonder havenmeester, zal men voor het binnenva-
ren geen loodsgeld schuldig zijn.
6. Wanneer het zou voorkomen dat de havenmees-
ter een schip binnenbrengt in de haven, daarmee
problemen heeft of als de wind verkeerd zit om bij
de kaai te brengen, mag hij het schip achterlaten
om andere schepen te helpen bij het in- of uitvaren,
bij het volgende getij.
7. Hij zal erzorg moeten voor dragen dat de bakens

verzorgd worden en als er nodig zijn dat te melden
bij de burgemeester van het corps * , zodat daar-
voor kan gezorgd worden. Hij moet ook toezicht
houden op de Vierboeters ** , tenzij hun werk be-
hoorlijk gekweten wordt zoals het hoort.
8. Alle soorten schepen, zowel oorlogsschepen,
koopvaardijschepen, pinassen "**, binnenlanders,
schuiten of andere soorten, met een, twee of zon-
der masten of waar ze toe behoren, zullen schuldig
zijn om te betalen : 4 stuivers per last geladen of
gelost. Speciaal bij schepen van '120 last of meer
zullen ze 24 gulden betalen bij het binnenkomen
en de helft bij het buitenvaren ... onmiddellijk te in-
nen.
9. Alle andere schepen zullen bij het uitvaren half
zoveel betalen als bij het binnenvaren.
10. Wel te verstaan nochtans, dat binnenlander-lui
van deze stad als zij uitvaren op hun beurt hier of
in andere provincies vrij zijn van loodsrechten. Dat
geldt ook als ze varen naar Oostende of Duinkerke
of van daaruit, geladen binnenvaren in de haven
van Nieuwpoort.
11. Zi zullen ook vrij zijn van betaling ten aanzien
van hei Ambacht van de Binnenlanders, zolang
zij in Oostende of Duinkerke vrijgesteld zijn van
loodsrechten.
12. Wanneervrije binnenlanders van deze stad, uit
Duinkerke of Oostende met koopwaar hier komen
binnenvaren, ook uit andere provinciën, zullen zij
het voormelde recht betalen en bij het buitenvaren
de helft ... tenzij de binnenlander geen koopwaar
mee heeft. Wanneer er echter om een loods ver-
zocht is moet hij het gewone recht betalen.
13. Alle soorten schepen, zowel schuiten of dog-
gers of andere die hier uitvaren ter visvangst of
hier binnenkomen moeten geen loodsrecht beta-
len, tenzij ze om een loods verzochten.

Aldus gedaen in't Collegie date endejaere als voo-
ren, my GreÍfier t'Oorconde. Ondt. M. Reynoudt.

*De eerste burgemeester "van het corps" ook genoemd
"van de commune". De tweede burgemeester was die
"van de wet" ook genoemd "van schepenen".
** Veranh,voordelijken voor de vuren op de Vierboete /
vuurtoren.
*** Klein type schip
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Uit het Camerbouck

1557-1560
fol. 192 v'

29 juli 1558

Het bleek opvallend voor de magistraat van
Nieuwpoort daÍ "vele en de díverssche pooiers
ende habitanten der stede van Duunkercke" weg-
getrokken zijn uit hun stad met eventueel hun
schepen oÍ wagens en zich binnen de muren van
deze stad Nieuwpoort proberen te vestigen ...

Daar prcbeerden de Heren der Wet een stokje
voor te steken.

"...indient niet belete waere, occasie zoude wezen
dat de zetve stede ghescepen zoude zyn gheheel
ende altonder te blwene; zo eyst dat omme daer
jeghens te vaorziene, ter bede ende verzoucke
vanbe wethouders vander voorseider stede, ende
oock want tzelve in rechte ende redene ghefon-
deeil es, byden heere ende wet deser stede ghe-
ordonneert ende ghestatueerl es dat híer naer
volcht."

Ze richten zich niet alleen tot de nieuwkomers,
maar ook tot de wethouders van Duinkerke !

i

"Dai alte pooiers ende habitanten die van Duun-
kercke alhier bínen derstede ende scependomme
ghecommen zyn, van stonden an schuldich wer-
den thuus te keeren met hueren goeden zodanich
als die zyn, tzy dat de zelve noch zyn in scepen of
binder stede íngheleyt zyn, zonder des te zyne in
ghepreke, op peyne van arbitraire correctie, ende
datlmen procederen zal tot confiscatie vanden
zelten goede, deene helft tot profblte vanden Co-
nynck onzen gheduchten heere ende dander helft
tot proífy'e vande stede van Duunkercke."

Het was hen beslist verboden hun goederen te
Iossen, of te verkopen of te stapelen. Wanneer
dat toch zou zïn gebeurd moeten ze alles weer
inladen.
Niemand uit Nieuwpoort, zelfs geen vreemden
mogen goederen kopen, op straffe dat àlles ?he-
confísquiert te wordene sconyncx proffite".
Overigens is het zelfs voor de Nieuwpoortenaren
verboden ?e stede te rumene op arbitraire cor-
rectie".

Situatie.

De nieuwe vorst Filips ll had net zijn vader keizer
Karel V opgevolgd (1555) en de Franse ambities

begonnen aan onze zuidergrcns hun getaande au-
toriteit te herstellen. Ze hadden de opperste rechts-
macht, het parlement van Parijs, over de Neder-
landen verloren (1527) ma hun imperialistische
neiging nog niet.

De hertog de Guise had de muten van Arlon laten
slechten, waarop koning Filips'leger Picardië bin-
nentrok.
De heer des ïhermes, die juist in de plaats van
Strozzi, tot Franse maarschalk was aangeduid,
trok Grevelingen voorbj over de Aa bj Broekburg
(Bourbourg) en llet Duinkerke zwaar beschieten.

De burgers .. "mits die door geen Krijgsvolk ge-
sterkt wisten begaven zích de vierden dag in ge-
sprek. staande hetzelve. wierdt de stad oveNallen.
gewannen en Ltitgeplunderd. De Fransen, dit stuk
verrigt hebbende dwongeLt ook St. Wynoxbergen,
dat ze in koolen leiden, en verwoesteden
al het land tot by Nieuwpaaft." "

Koning Fi ips stuurde vanuit Brussel de stadhouder
graaf Lamoraa van Egmond naarVlaanderen. Zjn
eger bestond ut Nederlanders o.l.v. Bgnicourt,
Duitsers o l.v l\,4onnlkhuizen en Spanjaarden o.l.v.
Luis d Caravag a

Tot de monding van de Aa bil Grevelingen werd het
leger van des Thermes achtervolgd en verp ette-
refd verslagen op de 13 van de hooimaand fiu i) ...
Duinkerke kwam terug onder Spaans gezag.

Epiloog.

Zo le zien was er ln die periode nog niets te mer-
ken van opstand binnen de Nederanden. De ede-
Len waren nog koningsgetrouw en Spanie had
zelfs Engeland als bondgenoot tégen de Fransen.
Tijdens de Slag bij Grevelingen beschoten Engelse
schepen de Fransen in de rug ...
Tien jaar later was dat he emaal anders I De graaf
van Egmond stied op het schavot.

* F. van l\4 eris, Historl der Nederlandsche Vorsten,
1'71q ^ /.)O-/.1n
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Rechtsoraak

1541

Te Rijsel nam de vorst, keizer Karel, op 30 septem-
ber de beslissing eens de puntjes op de i te zetten
aangaande de betaling van gerechtsdienaars.

ln de Raad van Vlaanderen waren klachten toege-
komen waarbij men zich beklaagde dat er soms "Íe
weínig werk was" of dat er geen officier ter beschik-
king was om straffen uit te voeren ... Er waren ook
misbruiken, waarbij sommigen zich te veel lieten
betalen : soms drie vier keer meer dan wat gebrui-
kelijk was.

Tarieven

Wanneer de "executeurs criminels" zich buiten zijn
residentieplaats moet begeven hèeft hij recht voor
elke dag op 15 patars* voor zïn eigen onderhoud.
AIs hij een tortuur moet uitvoeren op zo'n dag, zelfs
meerdere bij dezelfde persoon, krijgt hij daarvoor
30 patars. Wanneer hij meerdere personen moet
ondeMerpen krijgt hij voor elk gevat die 30 patars.
Wanneer hij een doodstraf moet uitvoeren, of dat
nu koken betreft, verbrijzelen van ledematen, ver-
hangen oÍ verdrinken naar gelang de uitspraak ...
maar ook het aïhakken van handen, het afsnijden
van oren ofandere ledematen, iemand tentoonstel-
len, op een wiel binden : daarvoor krijgt hij 5 pond
van 40 Vlaamse groten* (5 lb gr. Vlms).
De voorwerpen en werktuigen daarentegen waar-
mee men de activiteiten uitvoert vallen ten laste
van de overheid en moeten ter beschikking zijn.
Ook de assistenten bij de uitvoering krijgen dezelf-
de vergoeding voor hun verblif 15 patars per dag
en 30 patars voor de tortuur per beklaagde en 5 lb
gr. Vlms voor de uitvoering.
Voor het inwinnen van informatie, wat er juist moet
gebeuren, is er een vergoeding van 10 patars,
wanneer het buiten de residentie valt,20 patars.
Wanneer men vooraÍ zich moet verplaatsen om
inÍormatie in te winnen in 'ges/oÍen sÍeden'(zoals

Nieuwpoori) is de vergoeding 30 patars. Is het
een luitenant in aÍwezigheid van zijn meester dan
is de vergoeding 15 patars.
Voor de baljuw in landelijke plaatsen (zoals Rams-
kapelle), buiten gesloten steden, is de vergoeding
16 patars, voor de aanwezige schepenen en ge-
rechtsdienaars binnen hun eigen residentie 6 pa-
tars.
De griffers krijgt voor zUn werk 12 palars.
Wanneer hei buiten hun residentie valt worden die
bedragen verdubbeld.
"Pour les disner et depens de bouche" voot de
rechtsdienaars na de uitvoering van een doodstraf
is bij gesloten steden een bedrag voorzien van 4 lb
gr Vlms en voor landelijke plaatsen de helft.
Er waren dan natuurlijk ook salarissen voor de ci-
piers, confesseurs, advocaten van de beklaagden
op de dag van de uiivoering, vergezeld met wijn.
Die tarieven golden volgens de gebruiken van de
streek.

> Er kan dus wel een rekening gemaakt worden,
hoe hoog de onkosten van een procesuitvoering
kon oplopen voor de familie en nabestaanden.
Daarbij was het ook normaal dat de familie instond
voor het onderhoud, verblijf en voeding tijdens de
voorhechtenis.

(Réglement touchant la justice criminelle et l'exécution
d'icelle. Coutumes de Nieuport p. 269-272)

* patar = stuiver of'll20 van een gulden lnu 3, 33
euro lof 1/10 van een pond parisis ( 1 Ib pars.)
*'1 pond van 40 Vlaamse groten ( 1 lb gr. Vlms) =
12 pond parisis = 6 gulden Inu 400 euro I

Willem Moreel

vader en zoon

Willem Ill Moreel 1427128-1501

Deze vermogende Bruggeling liet zich door Hans
Memling omstreeks 1470 portreieren met zijn kin-
deren en zijn vrouw op een drieluik. Rond 1480
was hij een van de hoogst getaxeerde stedelingen.
Hij was de zoon van Willem ll N/loreel (í400-1447).
Hij was eigenaar, had belangen in de bankwereld
en was diverse keren schepen van de stad. Tot
twee keer toe werd h, burgemeester van schepe-
nen, maar kwam door intriges in de politiek tot twee
keer toe in diskrediet door wisselenden kansen.
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Wisselende regimës

Hij werd een eerste keer burgemeester in 1478,
nadat hij waarschijnlijk aanstokèr was geweest van
een stedelijke revolte. Men had hem tot twee keer
toe afgevaardigd als onderhandelaar naar het hof.
Gedeeltelijk lag hij aan de basis van het Groot Pri-
vilege : een wettelijke overeenkomst waarbij de
grote steden "vijdommen" aÍdwongen bij de land-
voogdes Maria van Bourgondië ('1457-'1482).
Een eerste keer ontkwam l\,4oreel aan een veroor-
deling, toen regent Maximiliaan bij de dood van
Maria van Bourgondië in 1482, loyauteit wou af-
kopen.
Toch werd het voor hem weer benard in 1483 als
burgemeester, zodat hï zich in Doornlk terugtrok !

Hans Memllng. Vooraan Willem lll met naast hem
Willem lV

n 1489 werd Nieuwpoort belegerd door een coali-
tie van opstandige steden als Brugge en Gent met
Franse steun ... terwijl men in de stad loyaal was
gebleven met vorst Maximiliaan.

Toen men in Brugge de landvoogd gevangen zette,
zijn schout liet onthoofden en een overeenkomst
afdwong, werd Moreel zelf schout !

Duitse landsknechten kwamen Maximiliaan - die
tenslotte Duitse keizer was gekozen - ter hulp, hij
verbrak nadien zijn beloften en Brugge moest de
duimen leggen. l\,4oreel werd verbannen naar Bre-
da omwille van zijn opruiende taal.

Bij het uitvlakken van de binnenlandse ooílog,
mocht Moreelweer naar Brugge komen.

Nieuwpoorts proces

ln 1499 was er een handelsovereenkomst gesloten
tussen Rouaanse kooplieden en de steden Nieuw-
poort, Oostende en Duinkerke voor de levering

van 60 last kaakharing. Maar een paar benadeelde
kooplui trokken naar het Parlement van Rouen om
een oude rekening te vereffenen ...

Er werd een proces ingespannen tegen Nieuwpoort
door Adam le Seigneur en Gaultier Cavelier, want
tijdens de troebelen van 1490 had de luitenant van
lvlaximiliaan, Engelbert van Nassau, capiteynen en
andere dienaers te Nieuwpoort bevel (!) gegeven
een schip uit Rouen in beslag te nemen om 'Íer
oorloghe te varene in den dienst van denzelven
ons gheduchten here ende prince'.Het betrof een
karveel van'56 vaten of daeromtrent metten toebe-
hooÍten'.
Men had het schip gegeven aan Joncker Gheert
van Aldemburch die ermee in het voorjaat van 1491
in de strijd tegen Sluis het laatste weerstandsnest
tégen Maximiliaan had bedwongen.
Aan Gheert van Aldemburch had de stad bvb. een
vergoeding betaald om "Daeromme hy vachierde
19 daghen te 24 s daechs. Comt ende betaelt 22
lb. 16s "

Willem lV Moreeljr

Op 29 oktober 1502 gaat meester Jan van l\,4ari-
voorde, pensionaris van de stad Nieuwpoort naar
Brugge:
" an Wíllem Moreel omme met hem te besoignieren
ande cooplieden van der buersse aldaer eene dole-
ance t heffene jeghens Adaem le Seigneur"

Enezijds hadden de aanklagers in Dieppe enkele
Nieuwpoortse handelaars met hun goederen laten
arresteÍen als borg en anderzijds deed Nieuwpoort
beroep op de kanselier en Engelbert van Nassau
in Breda, opdat de (nieuwe) landvoogd Filips de
Schone zelf, zich garant zou stellen, voor de Nieuw-
poortse delegatie naar het proces. Dat werd ge-
gund.
Op 11 november 1502 worden Willem jr lvloreel en
meester Jan van Marivoorde naar Dieppe en Rou-
en gestuurd "by commissie van mynen heere van
Nassau uut name van onse gheduchten here ende
prince".

Willem Moreel jr. volbracht zijn zending met de
beide Rouaanse kooplieden. Het resultaat was wel
enigszins nadelig voor de stad Nieuwpoort. Men
verloor uiteindelijk het proces en werd veroordeeld
tot zekere kosten aan de benadeelde kooplieden.
"Adaem le Seígneur voor zekere costen daerinne
dese slede jeghens hem ghecondempneert was
te Rouaen ter cause van den processe dat dese
stede daer jeghens heeft blijckende by zijnder ce-
dule ende hier betaelt 8lb. 10 s" (Stadsrekening
van 1502,51 v')
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Anderzijds vinden we ook onkosten die betaald
werden aan Jan van lvlarievoorde tijdens zijn ver-
blijÍ in Rouen "by hem verteert in een ghelach ... 3
lb.5 s."

Wiè is wie ?

Zoals rnen kon lezen in het vorig nurnmer van de
archiefkrant, bil het a ike over Fridolin l\4oreel, van
de hand van Alfons Christ aan lvlorreel ... heeft de
familie l\loreel/l,4orreel zeer veel sporen, nagelaten
te Nieuwpoort.
Tljdens zjf speurwerk vestigde ons ld Fons l\,4or-

reel onze aandachi op twee me dingen n het Poor-
tersboek van N euwpoori VVF Westkust vzw - 2011

14-02-1499 l\4OREEL W lem x lonkvrouw l\4arie
van den Berghe fa Anthon s.
17-02-1499 N4OREEL W ienr. Ís W ler| x N

Gaat het voor deze twee poofters over een vader
en een zoon? Dat zou kunnen.

l\iiaar. ziln dle twee [,4oreels de bewuste persona
ges ult het aftikel van R. Degryse ? lnd en wé]. dan
zouden deze beide vanuit Brugge afkomst g ... zich
ingepoorterd hebben te Nieuwpoort. Dan is het na-
tuurlijk plausibel dat men op Wilem lV t!,loreel een
beroep deed, maar dan lljkt het er bijna op dat Wil-
lem lll N,,loreel m ssch en gestorven is in Nieuwpooft
of alvast kort na zjn lnpoortering te Nieuwpooft
(1501 ).

(nlwik pedia org ; R Degryse 1955)
www vliz.be/ m sdocs/publ cations/250101.pdf geeft het
artike van auteur R. Degryse weeT n overdruk, waar
de kr tische auteur zijn eigen tekst heeft gecorr geerd ...
dat het oveÍ Wi em l/oreel vader én zoon gaat.

Benjamin Crombez, de schepper van Nieuport-
Bains, heeft de koning verzocht deze magnieÍieke
badplaats te komen bezoeken. De koning is giste-
ren daarop ingegaan.
Om deze dag feestelijk te maken heeÍt Crombez
de autoriteiten van Nieuwpoort, zijn vrienden en
natuurlijk ook de pers uitgenodigd.
Nadat we de mooie vlakte, met de vette weiden,
die ons, behalve goede kiezers in voldoende aan-
tallen, de fameuze beroemde Diksmuide boter be-
zorgd, kwamen we eerst aan in NieuwpooÍ-Stad
waar een uur later de Koninklijke trein zou voorbij
komen.
Vele vlaggen en een ongewone drukte was er daar,
waar anders een constante stilte dé gebeuftenis
van de dag is.
Wij bemerkten een hele lange rij van ezelkarre-
tjes. Het waren de bewoners van LombardsÍde en
Oostduinkerke die zich naar Nieuwpoort-Bad had-
den begeven om even later een stoet te vormen
voor de koning.
Heel vreemd, afzakkende naar Nieuwpoort-Bad
kwamen de karretjes op het zelfde ogenblik aan
als onze trein. Was het omdat die spannen met
lange oren zo snel waren of omwille van de traag-
heid van onze trein? De vertraging kan liggen aan
het feit dat de wagentjes zo beladen waren. Er wa-
ren zeer veel wagentjes te kort ....
Kortom, na een vriendelijke ontvangst door onze
Doornikse collega Delmée van l'Economie, die niet
spaazaam was op zijn goed humeur.
De heer Crombez had zijn gasten verwend tot's
anderendaaqs.

F. l\,4orreel
G. Demerre

Villa Crombez.

De Koninklijke trein werd aangekondigd, dus vlug
naar het station. Een groot aantal personen wacht-
ten de koning op. die nauwelijks uit zijn wagen was
gestapt, uitvoerig welkom werd geheten door B.
Crombez.
Hij zei hem onder meer dat in Oostende, waar de

11

NIEUPORT-BAINS

Willenr lll



kon ng verb eef, men de Engelsen van op grote af
stand kan aanwjzen, maar dat in Nieuwpoort meer
Vlamingen zijn dan zand op het strand, om hem
welkorn te heten
Hij voegde erblj dat, indien zijne hoogheid de
voorkeur geefi aan Oostende om er te verbljven.
Blankenberge binnenkort de graaf van Vlaanderen
zal zien en dat Nieuwpoort-Bad de voorkeur genlet
van de Koninklijke pr nsessen.
De koning antwoordde met takt en gewiekstheld
die wil van hem gewoon zijn. Na een paar begroe-
tingen onderhield de vorst zich met enkele perso-
naliteiten zoals Oswald Vande Kerkhove, de
nieuwe gouverneur van Henegouwen en met en-
kele vertegenwoordigers van de pers zoals o.m.
Victor Hallaux.hooÍdredacteur van la Cronique en
Delmée

Dijk 1900.

Even later trokken ze te voet, de koning met Crom-
bez naar het strand. Omwille van lage tij was het
mogelijk dat een grote menigte hem kon volgen.
De gastheer bezorgde hem uitvoerige informatie
over de nieuwe badplaats.
De pier (het staketsel) is heel lang, wel '1000mwat

600 meter langer is dan die van Blankenberge. Ze
dient om de ingang van de haven af te bakenen,
wat de monding van de lJzer is, die in 860 "/sera
porÍus" heette en later de naam Santhove kreeg.
Nadat een tempeest Lombardsijde verwoestte,
waarvan hei afhing, werd het dan Novus portus,
Nieuport genoemd (sic).
Het zicht dat men krijgt op het einde van de pier is
schitterend. Het oog reikt vanaf een kant de open
zee en aan de andere kant de rijke streek van
Veurne-Ambacht maar dichterbij de formidabele
duinen die eigendom zijn van Crombez waarin hij
probeert wat ontwikkeling te brengen.
Men heeft echte oases gemaakt te midden de dui-
nen. De aardappel groeit er gemakkelijk. Het is
zelden dat de aanwezigheid van de mens er de
grond niet vruchtbaar heeft kunnen maken (sic).
Een paviljoen. genoemd -poÍagel. is omgeven
met een boomgaard en een lap vruchtbare grond.
Hei is zo , dat de genoemde oases in de duinen,

vroeger slechts bevolkt waren met enorme legioe-
nen konijnen.

De koning liep van verrassing tot verrassing en kon
zich nauwelijks de plotse belangrijkheid van Nieuw-
poort-Bad bevroeden. Uiteindelijk liep de vorst op
de dijk, en bezocht enkele villa's. Hij was ook ge-
tuige van een originele sliert paardevissers op gar-
naalvangst en de landelijke koetsen, met Hollandse
trekken, waarbii de paarden en de ezels met canvas
bekleed waren en versieringen ter ere van de vorst.
Uiteindelijk kwam de koning aan bï de schitterende
woonst van Crombez. De heer Louis Crombez, bur-
gemeester van Doornik en mevrouw L. Crombez met
Benjamin Crombez broer, namen de honneurs waar.
Er werden nog anderen voorgesteld , o.m. Robert

Mols de schilder, waarvan enkele doeken de woonst
van Crombez sieren.
Vergeten we niet dat zijn majesteit ontvangen werd
in de ontvangstzaal van Nieuwpoori-Stad door de
stedelijke autoriteiten waar de burgemeester hem
welkom heette.
Om vier uur bracht de trein de vorst naar Oostende.
Om zes uur werden de genodigden verzameld bij
Crombez voor een groot banket, waar tvr'ee tafels
waren opgesteld. Benjamin zat voor aan de éne taÍel
en Louis Crombez de andere.
Vanuit Doornik warèn eÍ velen komen opdagen. Er
waren ook autoriteiten uit Nieuwpoot-Stad, Veur-
ne enz. De pers was er vertegenwoordigd o.m.
"L'Echo du Parlement", "La Chronique", "La Gazette
de Bruxelles", "L'Opinion d'Anvers", "L'Economie
de Tournai", "La Verité de Tournai", "L'Organe de
Mons", "Le Journal de Bruges" enz. De menu was
schitterend, de wijnen overvloedig en de gasturijheid
enorm.
Op het uur dat deze regels verschijnen, zal het feest
nog niet afgelopen zijn want een groot deel van de
deelnemers zullen zuchten op dit mooie strand en
de zee aanschouwen.
Kortom een enorme dag. De dijk waar charmante
constructies zijn gezet zoals het excellente "Hótel de
la Digue" en"Grand HóÍel des Bams" stellen een zeer
aangenaam aspect voor. Dit ensemble zal de vorst
zeker een zeer levendige impressie hebben gebo-
den en hem geïnspireerd hebben om deze mooie
badplaats nog te bezoeken, die Crombez heeft we-
ten te doen verrijzen uit het ooit onvruchtbare zand.
Sainctelette, minister van openbare werken, verge-
zelde de koning.

Journal de Bruges 11-08-1878 p.2
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EEN KANTELMOMENT
te Nieuwpoort

Vanaf halÍ\i,r'eg de 1gde eeuw bestond het politieke
landschap in Vlaanderen uit twee strekkingen : de
liberale en de katholieke. Aangezien het kiesstelsel
bepaald werd door een zeker niveau van belastin-
gen waren er bvb. in Nieuwpoort slechts een paar
honderd kiezers. Mannen ouder dan 25 jaarl
Dat aantal g roeide naar het einde van de 19de eeuw
toe, omdat het kiescrns werd verlaagd en vanaf
1893 een t\,tr'eede en derde stem gegund werd, mits
bepaalde'bekwaamheidsbewijzen aanwezig wa-
ren.
Verkozenen hadden dus meestal een zelfstandig
beroep : nijveraars, dokters, juristen, ambtenaren,
grondeigenaars ... zelfs brouwers, want bij hen was
het inkomen en de belasting duidèlijk op te sporen.
Op het platteland domineerde in onze regio de ka-
tholieke strekking, maar in kleinstedelijke centra
was dat niet zelden de liberale strekking. Dat was
ook het geval in Nieuwpoort !

LIBERALEN

Een hoogtèpunt voor deze strekking beleefde men
in België in 1875 en ook in Nieuwpoort. Wie waren
de vertegenwoordigers in het stadsbestuur ?
Een nijveraar, een apotheker, een dokter, een inge-
nieur, een gewezen vrederechter, een grondbezit-
ter, een brouwer... zeg maar een vezameling van
onafhankelijke personen, die niet economisch on-
derschikt of gedomineerd waren door de katholieke
zutl.
De katholieke kerk, ook de parochiegemeenschap
in Nieuwpoort, had voordien een kleine eeuw gele-
den een trauma opgelopen door de ravage van de
Franse terreur, de bezetting van ons land door de
Franse politiestaat van Napoleon en een tijdelijke
autocratie van een protestantse Hollandse vorst.
Er kwam een zeer liberale grondwet in het nieuwe
land België, maar de kerk, als instituut voelde zich
achteÍuit gezei in haar toonaangevende rol als
"richtsnoef' yoot de bevolking.

Gedurende een volle eeuw was er in Nieuwpoort
geen enkele kloostergemeenschap meer. Daar wa-
ren er tlvee eeuwen voordien zes geweest ! Er was
gedurende een eeuw geen enkele school met ka-
tholieke inspiratie : maar wel een zondagschooltje.
Europa kende een resem van revoluties in een do-
zijn landen en niet zelden werd niet alleen de bur-

gerij bet\i,,/ist maar ook een instituut, dat herinnerde
aan het ancien regime : de kerk. Uit de top in Rome
kwamen er banvloeken tegen elke vorm van nieuw-
lichterij en hervorming. Dat sijpelde door in de bis-
schoppelijke brieven en een volgzaam gedeelte
van de maatschappij - de kerken zaten nog vol -
paste zich aan dat geestelijke gezag aan.

De liberalen daarentegen hadden heimwee naar
de verdwenen idealen van de Franse revolutie, die
voor een groot deel door Napoleon waren wegge-
drukt (dus ook bij ons). EIke revolte - vooral in ste-
den - schudde aan de zelfuoldane burgerij. Bij elke
schok werd iets toegegeven ...

KATHOLIEKEN

ln 1875 volgde pastoor Henri Waffelaert de over-
leden pastooÍ van de Nieuwpoortse paÍochie op.
Meteen zag hU de behoefte om een katholieke
school op te richten, naast de reeds bestaande ge-
meenteschool. Via zijn bisschop kon hij een com-
munauteit Clarissen uit Brugge bewegen om een
lagere school op te starten in de Hoogstraat:dat
was in 1877.
Notaris L. De Puydt - een liberaal - werd voorgedra-
gen voor de provinciale verkiezingen, want het kan-
ton Nieuwpoort had recht op één zetel. De bisschop
had vruchteloos aangedrongen via de pastoor, op-
dat Adolphe Kempynck - een katholiek - zich kandi-
daat zou stellen. Men wou van katholieke zijde ten
allen prijze iemand uit de dominante liberale familie
Meynne dwarszitten.

ONDERWIJS

Er was in NieuwpooÍ sinds 1855 een Rijksmiddel-
bare school voor jongens en in 1878 kwam daar
een meisjesaÍdeling naast.
ln 1B7B waren weer gemeenteraadsverkiezingen
- dat gebeurde elke drie jaar voor de helft van de
zetels. Frangois Van Cuyck, Prosper Gheerbrant,
Pierre Loppens, Aimé de Brauwere, Willem De
Roo, Adolf Kempynck werden rechtstreeks verko-
zen. Vier liberalen en twee katholieken. De nieu-
we kandidaien waren Pieter Deswarte en Amand
Van Temsche voor de liberalen en Jean Snauwaert
"marchand de fromage et de vogelzaad" spotte de
liberale krant.

ln de katholieke pers werd geklaagd : "A Nieupott
oà les famílles indigentes sont nombreuses, on re-
fuse absolument loul secours aux pauvres qui en-
voíent leurs enfants aux écoles catholiques." Ook
in Ramskapelle : "lls sont privés des distributíons
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extraordínaíres, ,écesslÍées par le rigueurs de l'
hiver.".

Reactie De Philharmonie - met liberale connotatie
- was niet langer welkom in de processies. Twee
katholieke raadsleden namen uit protest ontslag
uit de raad : Willem De Roo en Adolf Kempynck.

EEN PLAN

Het Wiilemsfonds - met als boegbeeld Pieter Des-
warte - stelt een viering voor bij het zilveren jubi-
leum van de Rijksschool en het gouden jubileum
van België. Dit feest zou doorgaan in 1880.

Het gasthof "De Papegaal'was een ouderwetse
afspanning op het lvlarktplein en die stond te koop
in 1878. Pastoor WaÍfelaert haalde Willem De Roo
en Adolf Kempyck aan zijn kant om dat te finan-
cieren. Elk zou de helft van de vraagsom voor een
rente lenen en August Kempynck, broer van Adolf,
zou de koop sluiten. Die was brouwer en voor het
publiek zou dai niet opvallen ...

Pieter Dumon, bakker, bood zich aan voor de koop
en verklaarde te werken voor rekening van August
Kempynck. Het was 20 augustus 1878 - feest van
Sint-Bernardus - en meteen had pastoor Waffe-
laert een naam voor het college te Nieuwpoort !

Het terrein van de Sint-Sebastiaangilde, de bijho-
rende café "5t. Bastiaan" en het gasthof "De Pa-
pegaaÍ' weÍd reeds het jaar èrop opengesteld als
College voor jongens met als pÍincipaal Arseen
Dehulster.

VERRASSING

"De voíturen vertrekken van de Papegaai, zijn be-
stemd voor de Papen en de Gaaíen" klonk het bii
de liberalen.
Het duurde víer vijf weken vooraleer er een reactie
stond in de líberale pers te Brugge - waar zeer re-
gelmatig níeuws uit Nieuwpooft werd toegestuurd.
"Van't ongediert der papen, weg met de papen".

ln NieuwpooÍ-Bad trommelde Benjamin Crombez
op 3 augustus 1880 wel 700 leerlingen bij elkaar
uit de omringende scholen, om er een deÍlé mee te
organiseren ten bate van het offcieel onderwus. Er
was nog spottend geschreven over de moeizame
start van het College : "...un four complot dans Ie

recrutement de ses élèves ..-"
BU de inhuldiging van de stoomboot "SÍad Nleu-
porf'spraken de schepen Deswarte en raadslid De

Puydt. lvlen kon niet nalaten aan de frustratie lucht
ie geven.

"Les gents de Níeuport ont méríté de la reconnais-
sance de la ville de NieuporÍ, trop dotée, hélas, de
couvents quí n'appoient avec eux que la misère et
I ignorance. (Jou.nal de Bruges).

En de liberaal Charles lvleynne belegde op '13 mei
1880 een vergadering met 28 burgemeesters en'
250 kiezers ... want hij kandideerde voor het par-

lement. In die tijd was de verkiezing nog niet "ge-

heim"l

De reactie op de kansel liet niet op zich wachten.
En op straat : "Weg met de geuzen!"
Maar met de raadsverkiezingen van 1BB4 ... "1a ma-
joité, catholiques I'emportent ... avec 15 votes ...
comme à Furnes" (La Patie).
De nieuwe meerderheid trad aan : Willem De Roo,

Pierre Dumon, Adolf Kempynck, griÍfier Quagebe-
ke, Jean Snauwaert, dokter Van Houtte, Polydoor
Rybens.
Nu gebeurde er in FrankrÏk, waar de katholieken
in ons land zo voor vreesden : het katholiek onder-
richt werd verboden in de scholen en zelfs de reli-
gieuze instellingen moesten sluiten. Zo kwam er in
Nieuwpoort in í 884 een communauteit op de vlucht '
toe van Les Dames de la Sainte Union in de Lan-
gesiraat, die betalend onderwijs zouden versirek-.
ken zowel lager, en later middelbaar onderwijs voor
meisjes, maar in 't Frans. De meisjes afdeling van
de Rijksschool liep daardoor leeg.
Met het banket bij de nieuwe burgemeester Willem
De Roo op 14 Íebruari 1885 in de Marktstraat ont-
stond er tumult op straat. Commentaar in de katho-
lieke pers:
"Le tíbératisme canaille nous y a si bien habitués
q u' il est devenue ordi naire."

Er was een kantelmoment bereikt te Nieuwpoori :

de katholieken in het oÍfensief.

(J. Filliaert 1929; Gazette van Brugge, Journal de
Bruges, La Patrie )
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Wereldoorlog I

De Be gische Standaard
ff.712 zaletdag 14 juli 1917

Op 't Vlaandersche front
De Duitsche aanval tegen Nieupoort

Redacie Juul Filliaert

"Het laatste Engebch ambtelijk bericht heeft ans
het begin gemeld van de bedrijvigheid die op't
Vlaandersche frant voor de eerste weken wordt
verwacht.
De Duibchers hebben natuLtrlijk stnds dagen de
ongewone werkzaamheid op en achter het ge-
vechtsfrant der Vlaandrens maeten benerken en
er het logisch besluit uit gelrakken dat ze in een na-
biien tijd iets ap de maaq zouden qedrukt warden.
Maar zaaals dit ge',^laante is bij den vijand, heeft hij
willen peilen eerslens om zeker te zijn, vevalgens
om zoo magelijk de bereddering van het offensíeÍ in
aantocht te bele m mmeren.
Deze peiling gebeuft nu sinds enkelen tijd, dage-
lijks, ap het Belgisch front. Overal tasten de Dull
schers off zeker te zijn inzake de nieuwe slerkte
van hel Belgisch fronl. Dat verklaaft die dagelÍjk-
sche ritten, tegen onze vaorpasten, ritten díe nu en
dan, zoo a.m. zuidelijk Dixnude de kenteekenen
veftoonen van een aanval in regel.

The À,4issing.

De poging tot belemmering van onze actie hebben
de Duitschers met uítnemende hevigheid geplaatst
tegen Nieupooft en heel de noordelijke sector waar
de Engelschen de plaatsvan de Franschen hadden
ingenomen-
Dit front heeft dikwijls reeds verrassingen opgele-
verd en 't was niet zonder reden dat er mocht ver-
wacht worden dat de Dutlschers hun poging zou-
den geplaatst hebben in den duinensector waar op
4 November 1914, de Belgische troepen in een hin-
d e rl aag we rde n g e I o lít.
Het moet er echter aan toegevoegd dat luttele da-

gen nadien den Duitschers eene zelfde poets ge-
speeld werd door de Franschen die de stijdlinie
terugbrachten tot vóór Lombardzyde, en Nieupoori
ruimte gaven.
De Engelschen, nog niet helemaal vertrouwd met
de streek, mochten er zich aan verwachten dat de
Duitschers hier een poging zouden wagen, die dan
nog dit voordeel kon bijbrengen Nieupoort te be-
dreigen, Níeupoort de sleutel van de verdediging
in 't noorden. Maar niemand had deze pogíng zoo
vroegtijdig ingezien.
Na een beschieting die víer en twintíg uren duurde
en die in hevígheíd de kanonnade van Yper over-
trof: die zich uitstrekte van aan de zee tot aan Ram-
scapelle en waarin groote stukken en hoogen toon
voerden, vielen de Duitschers aan op het front ge-
legen tusschen de zee en de steenweg van Lom-
barlzijde naar Níeupoott. Terzelfder tijde namen
ze de verkeerswegen en de dorpen, ver achter
het front gelegen, onder vuur zoodanig dat tot ont-
ruiming van talrijke dorpen door de krijgsoverheid
moest besloten worden.
Het gevecht werd verwoed gevoerd op de strook
gronds van aí het "Hoornwerk" tot de zee. De En-
gelsche aftillerie kon onmogelíjk den vereischten
steun ín't gevecht geven, daar men met de opstel-
ling nog bezig was. Het aanvoeren van reserven
en hulptroepen werd onmogelijk. De bruggen over
den Yzer geslagen werden stukgeschoten en re-
serve kon alleen langs de sasse,, naar 't gevecht
trekken; maar deze plaats werd, natuurlijk, door de
Duitschers, razend, onder vuur genomen.
Bíjna heel aízonderd, hielden de Ëngelschen in
den sector van Nieupoort tot de Zee wanhopíg
stand, maar konden onmoglik het pleít ten hunnen
gunste beslechten en moesten dan ook de verove-
ring van dezen sector door de Duitsers lijdzaam
onderstaan.

De Duitschers meenden ook de stad te benade-
ren langs den weg van Lombaftzijde maar híer kon
hulp worden geboden en bleef hun poging strop-
pe n h a I ve rwe g e Lo m b a rtzij d e- N ie u poo rt.

Van aan zee tot rechtover den ouden Vuuftoren
moeten de Duitschers thans op den rechteroever
van den Yzer genesteld ziften. Een gevaarlijke po-
sitie om handhaven zal het wezen, índien de En-
getschen door een tegenaanval veld kunnen win-
nen naar Lombaftzíjde en dus den vijand zijdelings
vermogen te beschieten. En dít is een noodzake-
lijkheid om de verdere ontwikkeling van den strijd
met gunstig gevolg toe te laten."
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Commentaar

Dit is een afspiegeling van een dramatische epi-
sode die zich heeft afgespeeld op 11 juli 19'17. De
Britten hadden de Fransen afgelost in Nieuwpoort,
om in overleg met het leperse front een aanval op
te zetten, gericht iegen de Noordzeehavens. Ope-
rclie "Hush".
De actie richting Passendale was een pijnlijke gru-
welijke misrekening zoals de oorlogsgeschiedenis
ons leert, maar de bedoelde actie bij Nieuwpoort
eveneens !

De Duitsers voeEen blijkbaar aan dat er iets op
til was en vielen eerst aan in de duinen van Lom-
bardsijde, waar netvijfduizend Britten overde loop-
bruggen van de havengeul waren toegekomen.
Dat was de operatie "Strandfest".
Doordat de vlottende bruggen stuk werden ge-
schoten zaten de Britten in de val en niet minder
dan
1 300 werden krijgsgevangen gemaakt. Meer dan
3000 sneuvelden of verdronken bij de poging om
te ontkomen. Slechts vijfenzeventig man konden
zich zwemmend redden.
De Duitsers hadden voor het eerst hier mosterd-
gas gebruikt en vlammenwerpers. Met hun lucht-
fotografie waren ze behoorlijk op de hoogte over
de frontsector.
Met verstomming hadden de gevluchte Nieuw-
poortenaren in Sint-ldesbald vooraf gezien hoe de
Britse (beroeps)soldaten met muziek voorop, op
klaarlichte dag vertrokken waren ichting Nieuw-
poortl

IA. Vanhoucke ]
Toen de Duitse artillerie in alle hevigheid in ac-
tie kwam, vielen er bijna tweehonderd Briiten als
slachtoffer bij het kruispunt van de polderstraat-
Kinderlaan ... wat de naam kreeg van "Death Cor-
,el' ! [ G. Dutrieue ]

(K. Jacobs 2007); www.rudolfsiffer. be/galleria2O 1 3/
NieuwpEuThan/.../071 0Sirandfest.htm

Honoré Boydens
1921-2017

Over een spanne van meer dan 50 jaar heeft een
erudiet persoon zoals Honoré Boydens zich be-
wogen in het cuturele en intellectuele leven van
Nieuwpoort. Er is een tijd geweest dai men ver-
woed aan het zoeken was om een "quiz" of een
"zoektocht te organiseren, waar Honoré eens niet
de eerste pr ls \,ron.
Na een succesllke oflicier & instructeur-catrière
begon hjeen tweede beroep bj het rilksregister.
waarna hi.l een bezeten genealoog en archief-
plu zer we.d Oud schrift moderne en oude talen
voTmden vooT hem een uttdag ng.
Niel zelden kunnen wil nu nog uit zijn nota's leren.
VjÍent,,vintlg jaar was h j een sterkhouder van het
Beauvar et-kamerkoor, vijÍentwintig laar zat hlj in
de Cultuurraad bj de werkgroep geschiedenis en
v jfentwlntig jaar stimuleerde hlj onze Vrienden van
het Patr rnoniur| sinds hun stad in 1992.

Colofon
Redactieadres:
Vrienden van het Patrimonium
pla Kaai 50 - 02104 - 8620 Nieuwpoort
Verantwoordelijke uitgever G. Demerre
Canadalaan 61 - 8620 Nieuwpoort

Ook te raadplegen op: \ÀlÀli,r'.nieuwpoort.be

red. G. Demerre
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