Beste cultuurliefhebber
Sinds 2014 herdenkt het Koninklijk Atheneum van Zelzate de
gebeurtenissen rond de Eerste Wereldoorlog. In 2014 maakten we
een interactieve WO I-wandeling door Zelzate. Het jaar daarop
stippelden we een WO I-fietstocht uit in het grensgebied. Vorig jaar
brachten we een muzikale en poëtische avond rond WOI. Om de
herdenking van Wereldoorlog l verder te zetten, organiseren we
ook dit jaar een evenement.
Met het verzamelde materiaal stellen we een permanente
Wereldoorlog 1 tentoonstelling samen. Net zoals de vorige jaren
werken zowel leerlingen als collega’s mee aan het project.
We nemen je mee doorheen de oorlog in Zelzate aan de hand van
een aantal originele foto’s met bijpassende teksten. Wij wensen je
alvast veel leesgenot en we hopen dat je thuis nogmaals kan
nagenieten van deze verteltocht.

LUCHTFOTO CAMPUS GO! ZELZATE

DE MOLENSTRAAT
Nu: Kruispunt Wachtebekestraat / Leegstraat
De eerste Duitse tekenen van de oorlog waren in Zelzate merkbaar op
12 oktober 1914. Op de hoek van de Leegstraat en Wachtebekestraat, aan
het café “In het lammeke” en met op de andere hoek het estaminet,
stopte rond 14.00 uur een Duitse verkenner-cyclist. Na observatie keerde
hij terug naar het Kloosterbos.

Kort daarna volgden drie ulanen te paard, die op
dezelfde plaats afstegen, de Leegstraat
observeerden en zich terugtrokken. Deze ulanen
waren de voorhoede van het regiment infanterie,
in gevechtskledij en met pinhelm.
De Duitsers vielen in de nacht van 3 op 4
augustus ons land binnen. In Zelzate hield de
burgemeester Joseph de Tilloux een toespraak
met de volgende woorden:

“In deze droeve omstandigheden hebben wij het nodig geacht U samen te
roepen. Sedert 1830 heeft België zulke droeve omstandigheden niet meer
beleefd. De verrader, die gezworen had onze onafhankelijkheid te
waarborgen, heeft zijn eed onder de voeten getrapt en zijn geweten
bezoedeld met het bloed onzer vaderen, broeders en kinderen.
Sedert lang was er niet veel spraak meer van vaderlandsliefde en
patriottisme. Ons land was verdeeld door politieke partijen. Maar nu is ons
Vaderland in gevaar en allen, zonder onderscheid van partij, vergeten
hunne onenigheid en scharen zich rond onze dierbare Vorst.
Er bestaat in België maar één partij meer: de partij van het Vaderland,
onder de leus “Eendracht maakt macht”.
Onze soldaten gedragen zich als helden en wekken de bewondering op van
gans de beschaafde wereld. Zij tonen dat zij in hun aderen het bloed hebben
bewaard van onze voorouders, waarvan Cesar zegde: “Van alle Galliërs
zijn de Belgen de dappersten”. Vooraleer het Belgische Volk zal vernield
worden zal de vijand ons moeten onder de voeten trappen. Leve ons lieve
Belgenland, leve onze dierbare Koning, leve de Koninklijke familie!
Laat ons nu maatregelen nemen tot het lenigen van de smarten der families
van degene die zich opofferen voor de verdediging van ons land en groeten
we degene die reeds gesneuveld zijn voor onze vrijheid op het veld van eer.”

Vanaf 10 september 1914 bracht men in onze scholen 600 vluchtelingen
onder, vooral Antwerpenaren, gevlucht uit vrees voor diegenen uit “Das
Deutsche Reich”. Zij probeerden wanhopig hun laatste restje bezit en hun
naakte leven in veiligheid te brengen over de Nederlandse grens.
Koning Albert I volgde het gros van het landleger, verliet in de namiddag
van 7 oktober de stad Antwerpen, overnachtte van 7 op 8 oktober te SintNiklaas en kwam met zijn troepen in Zelzate aan op 8 oktober. De koningin
volgde per auto. De koning inspecteerde het gebied, bracht de nacht hier
door en vertrok in de avond van 9 oktober naar Eeklo.

Op 8 oktober kwamen de soldaten in Zelzate
aan. Diezelfde nacht was de markt hier een
bohemerskamp: soldaten van alle wapens,
paarden, veldkeukens, kanonnen, vrachtwagens
rolden door mekaar in het komen en gaan.
Soldaten sliepen in het zand of op de
straatstenen. In de dageraad van 9 op 10
oktober vertrokken de soldaten. Tevens begon
de uittocht van de Zelzaatse bevolking naar
Holland en de Overslag. Kort daarna werden de
ulanen te paard gesignaleerd, een voorbode van
het Duitse bezettingsleger.
Tegen 25 oktober keerden de meeste Zelzatenaars terug van over de
grens. Het dorpsleven werd hernomen met een oorlogregime.
De buurt waar het café gelegen was, was ooit één van de meest vrolijke en
feestende buurten van Zelzate (het Hoeksken, op het kruispunt van de
Leegstraat en de Wachtebekestraat). Er was een druk uitgaansleven.
Herberg “Het Lammeken” werd in de jaren zeventig verkocht en eind 1995
afgebroken om er een nieuwe woning op te bouwen.

Ulaan: Duitse ruiterpatrouilles tijdens de Eerste Wereldoorlog werden door
Belgische burgers steevast ulanen genoemd, hoewel het evengoed
dragonders, huzaren of kurassiers konden zijn. De voor ulanen eertijds
karakteristieke stalen lans was in het eerste decennium van de 20e eeuw
bij alle cavalerie-onderdelen als wapen ingevoerd - vandaar de verwarring.
Hun plotselinge verschijnen en verdwijnen, hun snelle optreden en hun
geheimzinnige tactiek veroorzaakten veel angst.

RIJKSMIDDENSCHOOL
Tijdens Wereldoorlog 1 waren in de Rijksmiddenschool (gebouwd in 1881)
Duitse troepen gelegerd.
Zelzate werd beschouwd als een “Etappengebiet”. Een etappegebied is het
gebied in de achterwaartse verbindingslijnen van een leger waar de
voorraden bewaard worden en waar de verplegingsdienst zich bevindt.
Hier gingen de Duitse eenheden ook rusten en was er geringe
bewegingsvrijheid voor de lokale bevolking. De inwoners mochten het
“Etappengebiet” amper verlaten en werden gecontroleerd door de
“Etappeninspektion”.
In december 1914 waren er meer dan 600 man van de Duitse troepen in
Zelzate. Men ging af op de voorgevel van de huizen en op de deur schreef
men het aantal logés. Verschillende woningen werden in beslag genomen
of omgebouwd tot soldatenheim.
Op de foto zien we de Duitse
soldaten van de tweede Kompagnie
Landsturm van het batallion
Oberlahnstein.
De gemeentelijke jongensschool
opende in 1879. Het woonhuis
werd betrokken door de
hoofdonderwijzers. Van 1882 tot
1890 was het een middelbare
school.
Sinds 1927 tot heden is er de Rijksmiddelbareschool gevestigd. De
middenbouw werd opgetrokken in 1924, de speelplaats geplaveid in 1939.
Begin september 1914 logeerden er verschillende vluchtelingen in de
Zelzaatse scholen. Vanaf 21 september gingen de scholen weer open, maar
niet voor lang! Half oktober was Zelzate bezet gebied tot
11 november 1918.

OUD GEMEENTEHUIS
Nu: Groenstraat
Het oude gemeentehuis in de Groenstraat (nu Franz Wittoucklaan) werd
gebouwd en in gebruik genomen in 1870. Op 8 oktober 1914 vergaderde
koning Albert I hier met de legerleiding.
Het imposante bak- en
hardsteengebouw van drie
traveeën en twee
bouwlagen, werd gebouwd
in 1868 naar ontwerp van
de Gentse architect E. de
Perre-Montigny.
Na de bouw van het
nieuwe gemeentehuis op
de Grote Markt in 1938,
werd het ingericht als
moederhuis en
Volkskliniek. Momenteel
zijn er sociale woningen in
gehuisvest.
Behouden voorgevel,
verticaal gemarkeerd door
hoekkettingen en een door
hoekkettingen afgelijnd
middenrisaliet en
horizontaal geleed door een arduinen plint, pui- en kordonlijst.
Rechthoekige poort met drie treden in geprofileerde omlijsting op neuten,
met bekronende rechte kroonlijst op voluutconsoles. Bovenvenster in dito
omlijsting onder driehoekig fronton. Overigens brede zijvensters met
nieuw schrijnwerk. Verdwenen fronton en dakruitertje.
Koning Albert I volgde het landleger dat op de vlucht geslagen was voor de
Duitsers en zich verschool achter het kanaal Gent-Terneuzen.
Hij kwam met zijn troepen aan in Zelzate op 8 oktober 1914.

Hij inspecteerde het gebied, bracht de nacht van 8 op 9 oktober door in de
woning van brouwer en schepen Cesar De Clercq aan de Westkade en
vertrok in de avond van 9 oktober naar Eeklo.

Het leven van Albert
Albert Leopold Clemens Marie Meinrad
Brussel, 8 april 1875 - Marche-les-Dames, 17 februari 1934, prins van
België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van
23 december 1909 tot 17 februari 1934 Koning der Belgen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Albert 1 opperbevelhebber van het
Belgische leger.

Koninklijk monogram van Albert I.
Op 11 oktober 1914 was de beslissing gevallen het Belgisch leger
te verzamelen achter de IJzer. Daar zou het ook slag leveren waardoor een
definitief einde kwam aan de bewegingsoorlog en de loopgravenoorlog
begon. Terwijl de regering in ballingschap was in Le Havre bleef Koning
Albert I tijdens gans de oorlog bij zijn soldaten in de loopgraven. Na de
oorlog richtten de oud-strijders in Nieuwpoort naast de IJzer een
monument op om hem te gedenken en te eren. De koning ging de
mythologie van de Belgische geschiedenis in als koning-ridder en koningsoldaat.
De koning zelf was met de officieuze titel van zijn hagiografen niet opgezet.
Wel nam hij, in overeenstemming met het toenmalige begrip van de
grondwet, daadwerkelijk het opperbevel waar over de Belgische
strijdkrachten en hij woog zwaar op de belangrijke beslissingen die tijdens
de veldtocht genomen moesten worden. Een bijzonder moeilijke beslissing

van historisch belang was het Belgisch Leger niet naar Frankrijk terug te
trekken, maar wel naar de streek van Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide
achter de IJzer.
Historisch onderzoek leidde tot het besluit
dat Koning Albert I een groot koning was die
zijn taak als opperbevelhebber van het leger
(en als staatsman), quasi in afwezigheid van
de regering, op onberispelijke wijze vervuld
heeft. Het Belgisch Leger leverde onder zijn
leiding een wezenlijke bijdrage aan het
stoppen van de vijandelijke opmars. Hij kon
België als staat redden van de ondergang,
het land internationaal laten erkennen als
“brave little Belgium” en de troepen
vrijwaren van massale verliezen in zinloze
offensieven. Toen Albert I koning was, kwam
de huidige Duitstalige Gemeenschap in 1920 bij België.
Albert I stierf na een val van de rotsen in Marche-les-Dames (Namen)
op 17 februari 1934. Zijn lichaam werd pas de volgende dag gevonden.
Omdat er van deze val echter geen getuigen zijn, wordt druk gespeculeerd
over de ware doodsoorzaak. Albert was een bekwame klimmer en daarom
menen sommigen dat het moeilijk aan te nemen is dat het om een ongeval
zou gaan. Theorieën gaan van jaloerse echtgenoten, zelfmoord tot moord
door de Franse geheime dienst omdat Albert I het militaire akkoord met
Frankrijk zou willen opzeggen en terugkeren naar de Belgische neutraliteit.
Geen van deze stellingen heeft men kunnen bewijzen.
Vanwege zijn houding en gedrag tijdens de Eerste Wereldoorlog is Albert I
nog steeds één van de populairste Belgische vorsten. Er zijn in België veel
standbeelden van hem te vinden en verschillende zaken naar hem
vernoemd: zoals de Albertina-bibliotheek (Koninklijke Bibliotheek van
België) in Brussel, het Albertkanaal, het Koning Albertpark in Gent en dat
in Kortrijk en het Koning Albert I-monument. In 2005 eindigde hij op nr.
126 in de Vlaamse versie van De Grootste Belg en op nr. 12 in de Waalse
versie. De faam van Koning Albert I reikt tot ver over de grenzen van
België. Ook in het buitenland zijn straten en pleinen naar hem genoemd en
zijn er monumenten opgericht.

SOLDATENHEIM
Oostkade (fietsenatelier)
Ten tijde van de oorlog was dit het huis van de weduwe van Jules De Clercq
aan de Oostkade. Het werd ingericht als een soldatenheim. De inrichting
van het huis gebeurde
op kosten van het
gemeentebestuur.
Vaak moest de
gemeente hiervoor
leningen aangaan.
Burgemeester Cesar
De Clercq ging
leningen aan bij de
stad Gent, bij
particulieren en bij het
Gemeentekrediet.
Vaak zorgden de
Belgische inwoners
tegen betaling voor de
was van de Duitsers.
Door die inwoning
leerden ze de Duitsers
vaak van een andere
kant kennen: gewone
mensen die ook bang
en bedroefd waren,
die ook honger en
heimwee hadden.
De Duitse troepen die hier gelegerd waren, waren ten
laste van Zelzate. Cesar De Clercq, burgemeester ad
interim, ging een lening aan van 42000 frank bij de stad
Gent, 29 400 frank bij particulieren, 30 000 frank bij het
Gemeentekrediet in 1915. Daarnaast stonden ze hun
eigen jaarwedde en die van schepenen en raadsleden
af aan het hulpcomité.

De rantsoenering trad in voege en een taks werd geheven ter
ondersteuning van de behoeftigen. In 1916 besloot de raad tot aankoop
van klederen voor behoeftige militairen, en aardappelen en stro voor de
bezetters. Leningen en opvorderingen waren schering en inslag tot in 1918.
Vele burgers en grote herenhuizen waren verplicht soldaten te logeren.
Zelzate was het centrum van de frontbeweging. Troepen gingen voor drie
weken naar de IJzer en kwamen dan rusten. Men bekeek de voorgevel van
de huizen en dan schreef men het aantal logés op de deur. Sommigen
kregen muzikanten, anderen intellectuelen of voetvolk over de vloer.
De legerstaf was ondergebracht bij de burgemeester. Het huis van de
weduwe van Jules De Clercq aan de Oostkade werd een Soldatenheim. De
veldkeuken situeerde zich in de Groenstraat. Het kasteel van Van Heyghen
werd een casino, met grote luxe! In het restaurant aan het station kwamen
bureaus en de mouterij werd een marmeladefabriek. De paarden werden
op de hofstede in de Kerkstraat gestald. Een lazaret was gevestigd in het
Klooster van de Zusters in de Kerkstraat.

foto: Leon Van Hyfte - de marmelade fabriek in Rieme
(foto uit collectie van fam. Bollen-Delemarre)

MOUTERIJ
Westkade
Zelzate kende rond de eeuwwisseling verschillende mouterijen. Eén van de
bekendste was die van de familie De Clercq op de Westkade. Naast de
mouterij, aan de kade van het kanaal, stond een wit herenhuis waarin
koning Albert I in de nacht van 8 op 9 oktober 1914 overnachtte.

Hij inspecteerde het gebied en vertrok in de
avond van 9 oktober naar Eeklo.
Vandaag zijn deze gebouwen gesloopt en
verdwenen en vervangen door de
winkelketen Colruyt.

MARKT
Commission for Relief
Tijdens de oorlog was hier een afdeling van de CRB gevestigd. De gevel
heeft nog steeds dezelfde indeling als toen. De letters CRB staan voor
Commission for Relief, een Amerikaans hulpcomité dat ervoor zorgde dat
levensmiddelen in het land kwamen en verdeeld werden.

De eetgewoonten van de bevolking veranderden noodgedwongen
drastisch, zelfs bij de burgerij. Het dieet werd karig en eenzijdig. Voedsel
dat voor de oorlog gewoon was, werd een luxeproduct dat enkel nog tegen
exorbitante prijzen te krijgen was. Koffie, boter en vlees werden van het
menu geschrapt. De voorraad van gewassen zoals tarwe, rogge en gerst
slonk, door het gebrek aan meststoffen, landbouwwerktuigen en mislukte
oogsten. Zelfs aardappelen werden een gegeerd product. De Belgen aten
vooral brood, maïs, erwten, rijst, soep en aardappelen. Wie geluk had,
kreeg wat Amerikaans spek te eten.
Traditionele recepten werden vervangen door oorlogsrecepten.
Vanaf de winter van 1917 werd de voedselschaarste nijpend. Het officieel
rantsoen dat was vastgesteld op 1200 Kcal per dag werd zelden of nooit
gehaald. Men moest overleven op de helft, of nog minder, van wat men
voor de oorlog kon eten. Mensen vielen flauw op straat, de bevolking
verzwakte en epidemieën kwamen steeds frequenter voor.

Oorlogsmonument
Vlak voor de kerk staat het
oorlogsmonument op de Grote Markt.
Dit monument werd gebouwd door
Louis Willems (bijgenaamd Scheve
Louis). Hij boetseerde in 1921 een
soldaat in zegevierende houding (als
model gebruikte hij François Steyaert).
De opdracht werd gegeven door de
toenmalige burgermeester De Tilloux. De omheining is in de loop der jaren
verdwenen.
Louis Willems kwam uit een steenkappersbedrijf uit Lokeren. Hij kwam
naar Zelzate in 1915 en woonde met zijn vrouw in de Franz Wittoucklaan
26. Zijn vrouw hield er een winkel open voor “Vischgerief en alle soorten
Gereedschappen”. Ze was ook gekend als bedreven handlezeres,
kaartlegster en waarzegster.
Louis was leraar in de gemeentelijke tekenschool en boetseerde en
beeldhouwde in zijn atelier vooral kerkornamenten, portieken, enzovoort.
Louis was ook een bewonderaar van het ballet. Hij sloot zich in Zelzate aan
bij de turnafdeling. Tijdens een acrobatisch standje kwam Louis zwaar ten
val en hij hield er een zware vergroeiing van de rugwervels aan
over. Dit leverde hem nadien de bijnaam “Scheve Louis” op.
Hij stierf in 1970.

Kiosk
De kiosk op onderstaande foto is ook van de Markt verdwenen.
Onder de Duitsers die in het
etappegebied verbleven waren ook
muzikanten. Die werden ondergebracht
in het café op de plaats waar nu de
drogisterij Kruidvat/KBC gevestigd zijn.
Vaak ging het om muzikanten van de
keizerlijke garde. Op regelmatige
tijdstippen traden zij hier op.

DE BRUGHUIZEN
De brughuizen waren vroeger de woning van twee families brugwachters.
Het huis werd gebouwd in 1910 door aannemer Victor Gouwy.
Tot halverwege de jaren zestig lag hier de brug die een
verbinding vormde tussen de linker- en rechterkanaaloever.
De eerste elektrisch aangedreven klapbrug kwam er in 1911.
Op 12 oktober 1914 zagen
twee werknemers van de
fabriek Sopar hoe de
Belgische genietroepen de
kabel die de elektrische
stroom voor de brug
aanvoerde, onbruikbaar
maakten. Het verkeer over
het kanaal bleef gedurende
de hele oorlog enkele
mogelijk via vlotten of via
een met de hand bediende brug.
Op 12 oktober kwamen twee ulanen aan langs het kanaal. De klapbrug
stond open en er was enkel een roeiboot. De eigenaar van de roeiboot
kreeg het bevel de ulanen over het kanaal te varen. Van daaruit gingen zij
naar het station, maakten telefoon- en telegraafverbindingen onklaar en
lieten zich terug overzetten.
De volgende dag kwamen de Duitse genietroepen aan. Die vroegen een
ketting om de brug weer in gebruik te kunnen nemen. Er werd uit het
magazijn de nodige ketting gehaald en de brug werd met de hand omlaag
gedraaid.
Aan de ingenieur-brugdraaier Désiré Hollemans vroegen de Duitsers “om
de kabel te herstellen om de brug elektrisch te bedienen”. Désiré gaf veel
uitleg met vaktermen en daar de Duitsers vrij naïef bleven, zou de brug de
ganse oorlog met mankracht omhoog en omlaag moeten gehaald worden.
Omhoog halen viel nog mee, omlaag duurde en duurde en …
De brugwachtershuizen werden onlangs gerenoveerd en zijn momenteel
eigendom van de gemeente Zelzate. Voor de brughuizen stond er op deze
plaats een douanekantoor.

Tussen de brughuizen en de oprit van de nieuwe brug (officieel geopend in
1968) lag vroeger het station. Het werd in 1865 gebouwd door de
Belgische Spoorwegen. Er liep een noord-zuidwaartse lijn Gent-Terneuzen
en een lijn Assenede-Lokeren.
Het kanaal Gent-Terneuzen werd voltooid op 18 november 1827. Dit
kanaal voldeed technisch niet. Het had slechts een bodembreedte van 10
meter en de maximale diepgang bedroeg amper 4,40 meter.
In 1870 begonnen de
verbeteringswerken: er kwam
een waterdiepte van 6,50
meter, een bodembreedte van
17 meter en een tracé van 65
meter. In 1885 was het kanaal
klaar.

In Zelzate besloot men in 1894 de eerste rechttrekking van het kanaal uit
te voeren. Het bestaande oude kanaal, dat liep langs de Grote Markt, P. De
Colvenaereplein, Suikerkaai, werd verlegd naar waar zich nu het
gemeentelijk park bevindt, tussen Westkade en Oostkade.
In de jaren zestig werd het kanaal nog eens verbreed en verdiept en kreeg
het zijn huidige locatie.
De brughuizen behoorden oorspronkelijk bij de brug die over het tweede
kanaaltracé liep. Een tijdlang waren het museum van de Tweede Gidsen en
het museum van Mietje
Stroel erin ondergebracht.
Na een grondige
opknapbeurt doet het nu
dienst als gebouw voor
gemeentelijke diensten en
ook onze burgemeester
zetelt er.

KOMMANDANTUR
Havenlaan 5
Het gebouw in de Havenlaan was een ondergeschikte
Grenzkommandantur. De woning was oorspronkelijk eigendom van de
familie Tijdgadt. De woning is nu eigendom van de vrouwelijke
dierenarts dr. A. Bouckaert.

Vanuit dit gebouw volgden de Duitsers de controle op alle domeinen van
het dagelijkse leven op de voet: handel en ambacht, grondstoffen en
voedselvoorraden, paarden en reisduiven, persoonlijke bewegingsvrijheid,
enzovoort.
Voor de dagelijkse en permanente controle zetten de Duitsers hun
militiare politie in. Deze mensen werden in de volksmond
“Markepakkers” genoemd.

STUIVER
Dit terrein was vroeger de grenspost langs de weg naar Sas van Gent,
Nederland. De grenspost kreeg de naam “De Stuiver”. Het was een
verwijzing naar de herberg “De letste Stuyver” die hier eind zeventiende,
begin achttiende eeuw was gevestigd. Reizigers verteerden hier hun
laatste vreemd geld. De Stuiver is verdwenen in het nieuwe kanaaltracé
van de jaren zestig.

Op 16 juli 1917 kwamen in Zelzate Engelse vliegtuigjes de vijandige
stellingen bombarderen. Ook de kleine grenscentrale was een van de
doelwitten. Twee bommen werden gedropt. De ene kwam niet tot
ontploffing, de andere miste op 20 meter na. Niet de centrale was
vernield, maar wel het café van Florimond De Clercq en Victorine Seels.
Beiden werden gedood, net zoals de toen aanwezige August Steyaert. De
drie kinderen, Jeanne, Maria en Leonie, overleefden de aanval wel,
aangezien zij aan de andere kant van het huis sliepen.

TOLKANTOOR
Het douanekantoor werd ontworpen door architect Josse Van Kriekinge en
gebouwd in 1910 door Victor Gouwy. Dit Tolkantoor werd opgericht naar
aanleiding van de verbreding van het kanaal. Het is opgetrokken in
neoclassicistische stijl. Het deed in eerste instantie dienst als
douanekantoor, in het bijzonder voor de zeer drukke havenactiviteiten aan
de Havenlaan. Vroeger waren hier ook talrijke schipperscafés,
schipperswinkels en expeditiekantoren.
Het werd opgericht in opdracht van het toenmalige ministerie van
landbouw en openbare werken. Het gebouw getuigt van een opmerkelijke
originaliteit en vrolijkt door het uitzicht de omgeving op. De constructie
bestaat uit een gelijkvloerse verdieping met een hoog plafond en een
verdieping onder een mansarde-achtig dak. Het geheel bestaat uit een
middengedeelte van 5 traveeën geflankeerd door twee paviljoenen elk van
één travee. Vroeger waren op het gelijkvloers diverse burelen die via een
interne gaanderij bereikt kunnen worden. De voorgevel wordt gesierd door
een serie booggewelven. In de gevels is blauwe hardsteen gebruikt voor de
sokkels, kolommen, sierlijsten, bogen, kozijnen en lijstwerk. De eigenlijke
muren zijn uitgevoerd in “boomse” steen.
Vanaf 1954 deed het
gebouw dienst als
vredegerecht. De Regie
der gebouwen verkocht
het pand aan de
gemeente Zelzate. Sinds
1999 is het in
privéhanden en werd
het gebouw volledig
gerestaureerd.
Momenteel is het een Bed and Breakfast met een prachtige Japanse tuin
en een kunstgalerij.
Het verhaal over de Stuiver werd ons verteld door Josef Hambersin. Hij was
er als tienjarig manneke bij toen in 1917 het cafeetje op de Stuiver in een
Engels bombardement vernield werd. Jozef woonde als kind aan de
Stuiver op de hoek met een kleine zijweg (de Groenenbriel).

De woningen werden in deze straat de “Tijdgadthuisjes” genoemd, naar de
naam van de eigenaar van de naastliggende suikerfabriek. Tot 1930 was
deze fabriek actief.
“In ’t Scheepken” was een grensherbergje aan het kanaalwater, het werd
bewoond door Florimond De Clercq en Victorine Seels. Het lag op de
Stuiver, dicht bij de oude grenspaal, een beetje voorbij de teerfabriek. De
suikerbietenwagens werden in die tijd met paardenkracht voortgetrokken.
Tijdens Wereldoorlog I was de grens met het neutrale Nederland
afgesloten door de Duitse bezetter. Een kleine Duitse elektrische centrale
lag recht tegenover ’t Scheepke op het kanaalwater te drijven. Deze
centrale draaide op kolen en maakte elektriciteit voor de grensafsluiting
waar de draden van de grensbareel onder stroom werden gezet.
In 1917 dropten Engelse vliegtuigjes twee bommen waarvan één ontplofte
op het café dat tot puin werd gebombardeerd. Drie dagen later werd de
tweede bom, die niet ontploft was, door de bezetter tot explosie gebracht.

De Duitsers poseren bij de
ruïne van het café met het
Engelse springtuig in hun
midden.

Deze foto toont de put die de
explosie naliet.

KAREL WAEGENAER
Karel Waegenaerstraat
Karel Waegenaer werd geboren in Zelzate op 5 februari
1893. Hij was werkzaam als douanier te Boekhoute
tijdens Wereldoorlog 1. Vanuit deze functie vormde hij
het contactpunt van verschillende verzetsgroepen en
spionnen voor het doorgeven van brieven met informatie
over “den vijand”. Karel werd waarschijnlijk verklikt en
aangehouden door de Duitse bezetter.
Hij werd gefusilleerd op het terechtstellingsoord aan de Martelaarslaan te
Gent op 10 september 1917.
Hij heeft een begraafplaats in Boekhoute, maar
uit zijn briefwisseling bleek dat het zijn laatste
wens was om naast zijn vader in Zelzate begraven
te worden. Hij kreeg in 1918 een staatsbegrafenis
in Zelzate.
Zijn graf is nog steeds te bezoeken op het kerkhof
(zie uitleg monument 11 over het kerkhof). Het
straatje dat de Havenlaan met de SintStevensstraat verbindt, werd naar hem genoemd
(het is amper 150 meter lang).
Karel was geboren en getogen in Zelzate. Door zijn job als douanier zat hij
in de ideale positie om brieven door de draadversperringen met Nederland
te smokkelen en ze zo aan de Geallieerden te bezorgen. Karel schreef op
de vooravond van zijn terechtstelling brieven aan zijn moeder en zuster.
Uit de brieven die hij schreef bleek dat hij graag in Zelzate zou rusten naast
zijn vader en dat hij zeer bezorgd was over het welzijn van zijn echtgenote,
Maria De Telder, en zijn kinderen.
Dit is zijn laatste brief:

Gent, den 9 September 1917
Beminde Broeder en Schoonzuster,
Ik vraag u vergiffenis mocht ik ooit ten uwen opzichte eenige misgreep
begaan hebben en u ontevredenheid veroorzaakt hebben, weest verzekerd
dat alles onvrijwillig is geweest.
Als ongelukkiglijk deze brief u zal toekomen zal ik niet meer in leven zijn,
doch troost u allen, ik sterf in vrede met de menschen verzoend met den

allerhoogsten en gesterkt door alle de troostmiddelen onzer Moeder de
Heilige Kerk.
Beminde Broeder, ik heb zoowat duizend frank tegoed verschoten geld door
mij voor het vaderland, als de oorlog gedaan is gelief dan de goedheid te
willen hebben te willen zorgen dat die gelden aan mijne echtgenoote zouden
uitgekeerd worden.
Ik stel u dus, Beminde Broeder, als voogd aan over mijne kinderen, laat hen
altijd en allen goed leeren en zorg er voor dat zij deugdzaam blijven.
Vertrouwende dus in U, Beminde Broeder, smeek ik u allen niet te veel
verdriet te maken in mijn afsterven, het gebeurt in vrede met God en de
menschen en voor eer en roem van ons duurbaar Vaderland.
Gelief dus, Beminde Broeder, ook de goedheid te willen hebben te willen
waken dat het mijne echtgenoote en kinderen die ik allen zoo teeder bemin,
aan niet ontbreke zoolang den oorlog nog duurt, na deze zullen zij wel
herdacht worden.
Zoodus, Beminde Broeder en Schoonzuster, niet te veel verdriet, aan alles
komt een einde ik sterf welgemoed voor God en het Vaderland.
Bewaar deze brief voor laten en als aandenken van uw teederen en
jongeren broeder.
Mijne beste omhelzingen en zoenen voor u allen alsook voor de kinderen.
Ik zal u indachtig zijn in mijne gebeden.
Wees gij allen mij ook in de uwe indachtig.
Uw getrouwe en toegenegen broeder,
(K.Waegenaer, handtekening)
Morgen 10 September is mijn laatste dag.

In een PS zet hij erbij:
Na den oorlog verzoek ik u tezamen met moeder en mijne echtgenoote te
zorgen dat mijn stoffelijk overschot te Zelzaete ter aarde besteld worden,
daar waar mijn teergeliefde vader eens ter aarde gesteld is.
Gedenk mij en den duurbare afgestorvene onophoudend in uwe gebeden.

In 1918 heeft hij in Zelzate een staatsbegrafenis gekregen.

KERKHOF
Naast het oorlogsmonument op de Grote Markt
is er ook nog een grafmonument terug te
vinden op het kerkhof. Hierop staan de namen
van de burgerslachtoffers die vielen tijdens
Wereldoorlog I. Het graf ligt op plaats E 298.
Opvallend is dat op dit monument de foto van
Karel Waegenaer is aangebracht. Er staan ook
namen van burgerslachtoffers op die niet op
het monument op de Grote Markt zijn vermeld.
Op het kerkhof is een erepark voor gesneuvelde
militairen. Er liggen zes militaire slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog en
in totaal 240 oud-strijders van 1914-18 en 1940-45.
In 1377 stond er reeds een kapel op deze plaats, de Sint-Laurentiuskapel.
In 1530 werd er een pastorij aan toegevoegd. Naar aanleiding van de
parochiale zelfstandigheid werd in 1570 een nieuwe kerk gebouwd, los van
Assenede. In 1613 werd ze vergroot met zijbeuken, in 1689 met een
sacristie en in 1777 vergrootte men het koor.
In 1829 werd er een voutekapel Zuid en Noord en een nieuw portaal
gebouwd. In 1880-1881 werd de kerk afgebroken. In 1879 werd de nieuwe
kerk op de Grote Markt gebouwd.
Grondplan op de Poppkaart van 1842. Hierop is
de ligging van de kerk,
huizekes voor oudenvan-dagen, de pastorij en
het later weesschoolke
van de Eerwaarde
Zusters te zien (van 1853
tot 1865).

Het kerkhof na afbraak van de kerk en pastorij.

Schets van de kerk en pastorij, afgebroken in 1880-1881.

KLOOSTER
Dit gebouw is een voormalig kasteel. In 1851 werd hier het kasteel van
Bruno van de Wattijne gebouwd. De man was notaris en kwam zich in
Zelzate vestigen. Bruno had tien kinderen en nood aan een ruime
huisvesting. Hij stierf echter voor de nieuwbouw en zijn kinderen
verkochten grond, kasteel en land op 27 oktober 1864 aan de Eerwaarde
Zusters. Zij trokken in de woning in 1865 en het gebouwencomplex groeide
uit. In juni 2009 verlieten de laatste zusters van de Heilige Vincentius a
Paulo hun klooster.
Tijdens Wereldoorlog 1 deed het klooster dienst als opvangcentrum voor
de vele vluchtelingen die in Zelzate aankwamen, later was het ook dienstig
als lazarette.
De huidige eigenaars van het klooster
stellen zich als doel de gemeente Zelzate
nieuw sociaal cultureel leven in te
blazen en ruimte te bieden aan mensen
om samen te komen voor allerlei
doelen. Het voormalig kloostergebouw
staat ter beschikking van kunstenaars en
kunstenaarsverenigingen, voor
vergaderingen, meetings, feesten en evenementen. De zaal “De Kapel” is
het paradepaardje met glas-in-loodramen en een houten koepelspits met
beschildering.
Een deel van het gebouw wordt verhuurd aan het museum van de Tweede
gidsen en het museum van Mietje Stroel.

Tweede gidsen
In 1994 werd het 2de Regiment Gidsen, een Leopard-tankbataljon uit
Altenrath in Duitsland, samen met veel andere eenheden ontbonden.
Er stelde zich toen het probleem van het bewaren van het rijke
patrimonium van dit roemrijk Cavalerieregiment dat werd opgericht in
1874. De gemeente Zelzate stelde zich kandidaat om dit patrimonium een
thuis te geven. De gemeente was het regiment namelijk erkentelijk voor de
grote offers die de eenheid had gebracht bij de verdediging van Zelzate
tijdens de achttiendaagse veldtocht in de meidagen van 1940. Het museum
brengt op gepaste wijze hulde aan het rijke verleden van het regiment.
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Na het lezen van deze brochure kunnen we allemaal tot dezelfde conclusie
komen: “Nooit meer Oorlog!”
Voor meer info: bezoek onze website: http://go-zelzate.be
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