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INLEIDING 

Iconografie 

De titel van deze bijdrage (I) bevat drie componenten die we vooraf even 
moeten verduidelijken. . 

Iconografie betekent de beschrijving van de afbeeldingen wat ook hun dra
ger zij : beeldhouwwerk, schilderij, glasraam, metaal, etc. Maar het spreekt 
vanzelf dat wij het niet bij een loutere beschrijving laten maar, over de iden
tificatie heen, een onderzoek instelden naar de bestaansreden en de betekenis 
van de voorstellingen en deze beschouwen in een ruimer verband, in hun 
functionele en organische samenhang; en dat we zullen pogen ze te begrij
pen, waarderen en verklaren in de context van tijd en menselijke omstandig
heden. Zodat hier tevens spraak is van iconologie. 

Sinds het ontstaan van het Christendom werden, tegen de Joodse tràditie 
in, figuratieve voorstellingen in de ruimten van de cultus opgenomen, even
wel niet zonder conflict. Maar de strijd tussen iconoclasten en iconodulen 
\ .... erd in 787 door het tweede concilie van Nicea definitief beslecht. Het was 
de grote wijsheid van de oude kerkvaders te hebben ingezien hoezeer de figu
ratieve afbeelding tegemoet kwam aan een diep menseli jk verlangen. En de 
hele kunstgeschiedenis is daar om dat te bevestigen. 

Elke periode heeft haar eigen iconografie in verhouding tot de evolutie 
van de verbeelding en de scheppingsdrang van de mens. 

Neogotiek 
Heden handelen wij over de iconografie van de neogotiek die grosso-modo 

in de 19de eeuw is gesitueerd, ofschoon ze nog een heel stuk in de 20ste eeuw 
voortleefde. 

Een neo-stijl, het woord zegt het zelf, heeft uiteraard een secundair ka
rakter. Het is een terugkeer naar het verleden met de bedoeling (zij het ook 
een illusie) dit verleden te doen herleven. In het gevoelsmatig ingesteld re
ligieus beleven van de Romantiek werd de middeleeuwse, gotische kunst als 
de christelijke kunstvorm bij uitstek aangevoeld en ingezet tegen het onge
loof van de 19de eeuw ; daarenboven als een specifiek nationale kunst tegen 
de klassicistische, met haar antieke voorbeelden die als vreemd en heidens 
werden ervaren. 

De neogotiek is een historiserende stijl, d.w.z. een mengsel van geleerdheid 
en creativiteit. Hij steunt in de eerste plaats op eruditie, op de kennis van 
het verleden zoals die door de oudheidkundigen vnL sinds de jaren 1840 in 

( 1) -I~ aanslUiting biJ mijn pUblikatie, De voormaUge Parochiekerk van Eek/oo, Ant
werpen, 1947, had Ik de studie van de nieuwe kerk ondernomen en daartoe de rijke 
uitrusting bestudeerd. In beslag genomen door miJn professlone'e opdrachten ',0 

Brussel en nadien In Oost-Vlaanderen kwam het werk niet tot publikatie. Om elk 
misventand te voorkomen moet hier nochtE:ns genoteerd worden dat Ik In de jaren 
'70 aan de heer deken, op zijn verzoek, mijn Iconografische fiches heb overhandigd 
en dat dienvolgens miJn documentatie een zekere verspreiding heeft gekend. 
Dank zij het voorstel van de heer Luc Stockman om op de gouwdag van het Ver
bond van de Kringen voor Heemkunde In Oost-Vlaanderen op 8 mei 1983 een lezing 
aan het onderwerp te wijden, en mijn oude belotte aan de heer Achlel De Vos, 
voorzitter van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, om een bijdrage 
voor ons Jaarboek te bezorgen, kan deze studie thans verschijnen. 
Aan belden mijn oprechte dank. 
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menigvuldige publikaties was vastgelegd (l) ; publikaties met leerstellig ka
rakter die niet alleen bestemd waren tot begrip van de middeleeuwse kunst 
maar ook als norm werden voorgehouden, als voorbeeld ter navolging ; wat 
niet belette dat de kunstenaars, onbewust, iets van hun eigen karakter weer
gaven, zodat zelfs de meest getrouw gewaande nabootsingen van de gotische 
voorbeelden steeds als werken van de 19de eeuw kunnen herkend worden. 

Uit de natuurlijk gegroeide middeleeuwse kunst werd de neogotiek als een 
coherent gestructureerd systeem geabstraheerd. En de navolging van zulk 
[ystematisch ensemble had tot resultaat dat een neogotische kerk, wals die 
van Eeklo, de weergave is van een ideale gotische kerk die in werkelijkheid 
als dusdanig in de Middeleeuwen nooit heeft bestaan. 

Het leven is immers sterker dan de theorie ; en met die terugkeer naar de 
Middeleeuwen was het niet zo eenvoudig. Inderdaad, tussen de gotiek van 
de Middeleeuwen en de neogotiek van de 19de eeuw was de beschaving niet 
blijven stilstaan. Na de schokken van de godsdienstoorlogen van de 16de 
eeuw had de kerk zich telkens weer hersteld en nieuwe heiligen voortge
bracht die men tot dan alleen kende in weelderige, bewogen barokcomposi
ties, doch nu, op grond van het gehuldigde principe van eenheid van stijl, 
ging voorstellen in gotische vormen in statische, frontale houding, in verhul
lende gewaden met hoekige plooien, omgeven door decoratieve details naar 
gotisch model. 

Daarenboven waren sinds de contrareformatie in het kerkgebouw ook 
nieuwe functies ontwikkeld en werden de daartoe bestemde meubelen zoals 
de preekstoel, biechtstoel, communiebank, die in de Middeleeuwen als dus
danig niet bestonden in een zelfde geestdrift in neogotische vormentaal ge
construeerd en versierd; terwijl anderzijds terwille van het principe van de 
eenheid van ruimte werd afgezien van het koordoksaal. 

De kunst der neogotiek is allerminst een kunst om de kunst maar evenals 
in de Middeleeuwen, een dienende kunst. Zij boeit ons om het inhoudelijk 
aspect - en daarvan is het iconologische wel het voornaamste. Het is een 
historisch fenomeen dat we met de nodige zin voor relativiteit moeten be
naderen. 

(2) We verwijzen hier naar enkele publikatIes (zonder evenwel een volledige bibliogra
fie te beogen) die mogelijk als bron voor de ontwerpers hebben gediend en alles
zins de toenmalige belangstelllngssfeer weerspiegelen. 
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Wij beschouwen onze bijdrage dan ook als een bronnenpublikatie ten be
hoeve van de kunstgeschiedenis en van de iconologie, tevens van de vroom
heidsgeschiedenis, alle drie componenten van de geestesgeschiedenis van de 
mens. 

Chronologie 

De derde noemer in onze titel is de kerk van Eeklo. Wij zullen dus even 
l~ngs het lijntje kijken hoe men hier de gotische voorbeelden en de neogo
tJsche precepten heeft waargemaakt en hoe creatief men zich daarbij heeft 
betoond. 

Daarbij moet men er wel rekening mee houden dat de verwezenlijking 
van de artistieke uitrusting van het interieur (afb. 3) over een periode van cir
ca vijftig jaar is gespreid (zie Bijlage) ; dat in 1883 het gebouw weliswaar 
voltooid was maar nog grotendeels ledig stond, naakt en witgepleisterd. 

Op het ogenblik van de ingebruikname en voorlopige wijding op 22 sep
tember 1883 waren volgende artistieke elementen aanwezig (3) : het hoog
altaar (afb. 4) en de vijf centrale glasramen in het hoogkoor (afb. 6), de 
kruisweg in het transept en de altaren van de twee kapellen die bij de tran
septarmen aansluiten, nl. die van het H. Hart en vàn de kerkpatroon H. 
Vincentius. Deze nieuwe kunstwerken moesten ongetwijfeld een exemplatieve 
rol vervullen. Hun schenking moest tot navolging aansporen; wat dan ook 
in een geest van emulatie gebeurde die veel gelijkenis vertoonde met de 
geest die de middeleeuwers in dergelijke omstandigheden bezielde. 

Men werkte vrij actief verder, blijkbaar met het jaar 1887 dat voorzien 
was voor de plechtige wijding door de bisschop als streefdatum, wijding die 
evenwel werd uitgesteld tot 1888 en gevolgd werd in 1889 door het wijden 
van de grote klok. In die enkele jaren van intense bedrijvigheid kwamen tot 
stand: de altaren van de zij koren, 1884, en hun glasramen (afb. 19), 1884 
en 1889 ; de vier overgebleven glasramen in het hoogkoor, 1885; de glas
ramen in de kapellen van de Gelovige Zielen, 1887 en in de doopkapel, 1888; 
alle altaren in de zijkapellen, waaronder vast gedateerd dat van de H. Anna, 
1885, van de H. Jozef, 1886, het reliëf in de doopkapel, 1886, en de altaren 
van de kapellen van de H. Barbara (afb. 32) en van O.-L.-Vrouw van Ze
ven Weeën, 1889, dat als het laatst-voltooide is vermeld; enkele afsluitin
gen, ni. van de dccpkapel, 1885 en van de k.apel van de H. Jozef, 1886 ; het 
doksaal en de orgelkast, 1886-87 ; de commumebank, 1888. 

Na al dat feestvieren werkte men onverdroten verder aan de afsluitingen 
van de kapellen van het H. Hart, 1890 en van de H. Anna, 1893 ; in 1891 
was de preekstoel klaar (afb. 24) en i~. 1892 het koorgestoelte (afb. 4) ; 
in 1891-92 het beeldhouwwerk van de hJkdeur en van het westportaal ; in 
1896, het reliekschrijn van Sint-Vincentius. De muurschilderingen (4) in het 

( 3) 

( 4) 

Voor zover gedateerd In een opschrift (zie Bijlage) ; verder volgens het Liber Memo
rlalls en andere eigentijdse aantekeningen; ctr. Luclen Lampaert, De parochiekerk 
van Eeklo stnt-VincentiuB, De Eeclonaar, 1964. 
MuurllchUderlngen : men noiere dat het uiteraard geen frescos zijn. Ze zijn zelfs 
uitgevoerd op deek en nadien cp de muur van de bllndnlssen geplakt, wellicht om 
het gemak van de uitvoering In ateller. Maar blijkbaar zijn zij volgens de wetten 
van de monumenta!e muur&chllderkunst opgevat en werden de estetlsche prinCipes 
van de vlakke kunst nagestreefd. Derhalve wordt hier doorlopend en zonder be
zwaar de term muurschildering gebruikt. 
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DEKENALE KERK EEKLO 

ó!ll!~ 

Tekening 1. - Plattegrond van de Sint-Vincentiuskerk te Eek,lo. 

Opmet:ng en tekening FILIP DHANENS. 
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koor met de veertig heiligen werden uitgevoerd tussen 1893 en 1899 (afb. 11-
18). 

Intussen was echter de deken Foubert, de bezielende kracht van de hele on
dernemi~g, op 6 april 1896 overleden. Te zijner nagedachtenis werd het jaar 
daarop, m 1897, het grote noordelijke glasraam van het transept met de 
Boom van Jesse verwezenlijkt (afb. 1). 

Nadien, in enigszins vertraagd tempo, beg-on men aan de beelden van de 
pijlers die tussen 1898 en 1910 werden geplaatst (afb. 3); de ontbrekende 
elementen in de zijkapellen zoals de vier biechtstoelen en vooral, nog net 
voor het einde van de eeuw, in 1899, de nieuwe doopvont (afb. 39) ; in 
1899 ook de afsluitingen van de kapel van de H. Drieëenheid (afb. 25) en 
\'an de kapel der Gelovige Zielen die toen als de derde-laatste werd genoemd. 

Na de eeuwwisseling volgden de muurschilderingen met de Twaalf Apos
telen in de blinde travee van het koor, 1902, de vijfde biechtstoel, 1903 (afb. 
30-31) en de afsluiting van de kapel van de H. Barbara, 1904 (afb. 40). 

In 1906 werden de tW .... è grote koperen koorkandelaars geschonken ter ge
legenheid van het jubileum van deken Hulpiau (afb. 4) en in hetzelfde 
jaar werd de prachtige afsluiting van de kapel van de kerkpatroon, met haar 
geelkoperen elementen, voltooid (afb. 27). 

Voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog werden de muurschilderin
gen in het pseudo-triforium (afb. 20) van schip en kruisbeuk met de figu
ren van Oud- en Nieuw Testament uitgevoerd en enkele glasramen voltooid, 
dat van de H. Vincentius in 1909 en dat van de H. Barbara in 1912 ; maar 
het groot zuidelijk raam in het transept, het Apocalpytisch visioen, voltooid 
in 1913, werd pas in 1919 geplaatst. 

Na de oorlog werden nog heel wat details aangevuld of decoratief schil
derwerk en polychromie uitgevoerd. In 1930 werd aan de reeds bestaande 
vier lichtkronen in het koor een godslamp toegevoegd t.g.v. de eerste mis van 
E.P. J. De Baets. Met het jubileum van deken De Temmerman in 1934 werd 
een weliswaar min of meer moderne paaskandelaar geschonken door de pries
ters van het dekenaat Eeklo en werd nog een ultieme aanvulling aan de ar
tistieke vormgeving van de kerk toegevoegd, nl. de twee grote schilderijen 
van Leo Steel aan de transeptgevels : dat was een halve eeuw na de voltooi
ing van de kerk hoewel ze ongetwijfeld ook nog tot de oorspronkelijke plan
ning behoorden en ze aanvankelijk ook als muurschildering waren voorzien 
(zoals ik het mijn vader nog heb horen zeggen). 

Daarenboven moeten nog talrijke decoratieve elementen en toebehuren 
vermeld worden, verspreid over de hele kerk, zoals de muurbekledingen, ge
schilderd of in glazuurtegels, die een textiel behang simuleren waarin sym
bolische motieven zijn verwerkt; of de vloerperkjes voor sommige altaren met 
Maria-monogrammen, heraldische lelies, en andere motieven, de drie cre
densen in de koren, voetstukken,altaargarnituren, kruisbeelden en kandelaars, 
sedilia en krukjes, bidstoelen en knielbanken, de catalogen van de congregaties, 
de vaandels en hun kasten, de gewaden .~n voorwerpen van de cultus, voor
werpen voor de tijdsliturgie en voor bIjzondere gelegenheden, het schrijf
kastje in de doopkapel, het reliekschrijn voor de processie en de kerststal; tot 
en met de wijwatervaten en de offerblokken. 

Zo was de kerk van Eeklo, ofschoon niet behorend tot de oudste neogo
tische verwezenlijkingen, ongetwijfeld een van de belangrijkste, de volledig-

11 



ste en meest homogeen uitgeruste parochiekerk uit de neogotiek geworden 
(afb. 3) : argument dat ik in de postconciliaire periode van de jaren '70 
heb gesmeed en verdedigd om de voorgenomen verminkingen te voorkomen, 
zoals de verbouwing van de twee zuidelijke kapellen van de HH. Vincentius 
en Anna tot winterkapel waardoor het ensemble onherroepelijk verminkt zou 
zijn geweest, het opruimen van de communiebank, het ontpleisteren van mu
ren en gewelven, de aanleg van een parking rond de kerk, enz., argument 
dat gelukkig ingang heeft gevonden. 

Zo is de eenheid van stijl, dit zozeer nagestreefde maar zelden bereikte 
ideaal van de 19de eeuw dat hier op zulk een pregnante wijze tot stand was 
gekomen, ook nagenoeg ongeschonden bewaard gebleven. 

INSPIRATOR EN OPDRACHTGEVER 

De artistieke uitrusting van een kerk is in grote mate het resultaat van de 
samenwerking tussen vrome schenkers die hun bijdrage wilden leveren in de 
opluistering van het huis des Heren, een geleerde inspirator die doorgaans 
een verantwoordelijke positie bekleedde in het gebouwen bij de elaboratie 
der werken een leidende functie vervulde, en de kunstenaars, ontwerpende 
en uitvoerende, die de ideeën materieel gestalte gaven. Het is voor de kunst
historicus steeds een revelerende, boeiende taak de relatie op te sporen tus
sen het kunstwerk en de persoonsgebonden omstandigheden, en de planma
tigheid te onderkennen die tot de verwezenlijking van het artistiek ensemble 
heeft geleid, 

Aan de oorsprong van de kerk van Eeklo en van het eenheidsplan \'an 
haar arstistieke versiering heeft zeker ook een sterke, inspirerende persoonlijk
heid gestaan en niemand zal betwijfelen dat dit de toenmalige deken is ge
weest, Pieter Franciscus FOUBERT (0 1828, pastoor sinds 1874 en deken 
sinds 1878, overleden in 1896), een schrandere man die na zijn seminarie 
verder had gestudeerd te Leuven en te Rome en zeker ook kennis had ge
maakt met de toenmalige stromingen in de kerkelijke kunst in West-Europa. 
Te Eeklo wist hij zijn kerkbestuur en de hele parochie voor zijn plannen 
warm te maken en voor de verwezenlijking ervan zich door de bevoegde me
dewerkers te omringen, de geschikte architect, Modest Denoyette (5) en tal
rijke kunstenaars en ambachtslieden. Als geleerde clericus. vertrouwd met 
de bijbel, de kerkleraars en de heiligenlegenden, kon hij aan de schenkers en 
aan de kunstenaars een weldoordacht iconografisch programma voorleggen, 
Blijkbaar heeft hij al zijn kennis van de theologie en de H. Schrift, van de 
kerkgeschiedenis en de hagiografie ingezet om dit programma uit te werken 
tot een illustratie van de christelijke godsdienst zoals hij gedurende 19 eeu
wen in Europa en meer bepaald in de Nederlanden is waargemaakt. 

Het aan de 19de ceuw zo eigen historisch bewustzijn blijkt o.m. uit de 
keuze van de veertig figuren uit de nationale geschiedenis in de blindnissen 
van het koor (afb. 12-18), uit de illustratie van historische gebeurtcllissell ~':Onls 

(5) Deken Foubert had als pastoor van Gentbl'ugge een nieuwe kerk gebouwd. even
eens met M. Dcnoyette als architect; derhalve had hij ervaring op het gebied. 
Sinds het In druk gaan van deze bijdrage verscheen een biografische notitie O\'er 
P.F. Foubert In: W. HAMERLYNCK, De pastoors van Eflklo Sint-Vltlcclltlus. De 
Elk, driemaandelijks tijdSChrift voor familiekunde. Eeklo-Meetjesland. VUl. 1983. 
kwartaal Il, 117-118. 
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het verlenen van privileges aan ordestichters dat in sommige glasramen is 
\'oorgesteld (afb. 33), zelfs uit de voorstelling van eigentijdse gebeurtenissen 
zoals de nieuwe formulering van dogmas, het toekennen van nieuwe patroon
schappen, de verschijningen te Lourdes, nieuwe heiligverklaringen. Ook 
yan herdenkingen en eeuwfeesten van de oude heiligen vindt men de weer
slag. Treffend is een zekere voorkeur voor geleerde heiligen, kerkleraars 
en evangelisators, die de leeropdracht van de kerk bevestigden, en voor pa
tronen van de jeugd, meer bepaald van de studerende jeugd; wat precies 
te Eeklo als groeiend onderwijscentrum van een zekere betekenis was. 

Evenals in de Middeleeuwen was de kerk nog een wandelkerk; men kon 
er in rondlopen en overal was er iets te zien en te Ieren. Het didactisch en 
moraliserend karakter van de middeleeuwse kunst is ook eigen aan de neo
gotiek en heeft in deken Foubert een dankbare tolk gevonden. Kenmerkend 
is zijn bekommernis om zijn kennis mede te delen, wat overeenstemt met de 
middeleeuwse opvatting volgens dewelke de visuele kunsten het volk moesten 
onderrichten in de geloofswaarheden en in de morele wijsheid van de gods
dienst, want, zoals Thomas van Aquino het formuleerde, het is eigen aan de 
natuur van de mens tot de geestelijke dingen te geraken door de stoffelijke, 
omdat de kennis tot ons komt door de zinnen; zodat muurschilderingen, glas
ramen en beeldhouwwerken als het groot gebedenboek van de christenen 
vormden. 

Vandaar ook het belang van de opschriften als complement bij de voor
stellingen ( zie Bijlage), op banderollen die door engeltjes of andere figuren 
worden gedragen, die de voorstellinll:en onderstrepen, of die tussen bloemen 
~n bladranken slingeren en evenals in de Middeleeuwen integraal deel uit
maken van het kunstwerk waarvan ze het schilderachtig symbolisme verkla
ren en de zeggingskracht verhogen. Soms zijn het korte tituli die de figuur 
identificeren; veelal ziin het citaten uit de H. Schrift, uit de werken van de 
kerkleraars, uit de officies en hymnen, die men in het missaal terugvindt ; 
soms zijn het vrome overwegingen of invocaties die gevoelens van geloof, 
hoop en liefde onder woorden brengen. 

Sommige zijn in het lati in, derhalve in de eerste plaats bedoeld voor de 
geestelijkheid en ook begrijpbaar voor hen die de latijnse school hadden ge
lopen maar waarvan de betekenis ook meermaals was uitgelell:d en die de 
kerkgangers vertrouwd in de oren klonken. Maar heel veel zijn in het neder
lands gesteld. Zij getuigen van de letter-kundigheid van de 19de eeuw, een 
tijd waarin de rederiikerstraditie nog een realiteit was, waarin de omhaal 
van woorden zo geliefd was. En evenals in de Middeleeuwen zijn er schuch
tere pogingen om de woordenvloed te versiHëren. Merkwaardig is de berijm
de overweging bij de kruio;weg (5.5,), een anoniem passif'gedicht (hf't is ui
teraard niet te zeggen of het door Foubert werd opgesteld) dat de via dolo
rosa begeleidt als in een soort Sin,t-Vitusgnng, en waarvan de lectuu~.pas dui
delijk wordt wanneer men rekel1lng houclt met het trage voortsChrI1den van 
rechts naar links, en het stilstaan hij elke statie, zodat men de tijd had om 
de verzen in de goede orcle te lezen van links naar rechts (zie tekening 2). 

Naast cleze sacrale opschriften is f'r een bijzondere categorie opschriften 
met historische betekenis, n1. de declicatieopschriften waarin cle naam van 
de schenkers en de datum van cic toewijding is vermeld. 
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Tekening 2. - Schema voor het lezen van het Passiegedicht bij de kruisweg (5.5>' 

Tekening FILIP DHANENS. 

Schenkers 

Wanneer wij belang hechten aan de identiteit van de schenkers van de 
diverse onderdelen van de artistieke uitrusting van de kerk, dan is dat niet 
uit curiositeit maar omdat zij veelal iets van het aanschijn van het kunst
werk en zijn betekenis helpen verklaren. Sommige schenkers zijn onbekend 
gebleven, hetzij toevallig, hetzij tengevolge van hun uitdrukkelijke wens. :Maar 
anderen hebben er geen twijfel over laten bestaan en voor onze voldoening 
hun schenking van een dedicatieopschrift voorzien, zoals dat ook in de Mid
deleeuwen gebruikelijk was, waarin hun naam en de datum van hun schen
king zijn vermeld (zie Bijlage). Een heel complex van gevoelens en overwe
gingen ligt daarin besloten: de wil om te overleven in de nagedachtenis van 
de mens, de wens om voor hun mildheid erkend te worden, de hoop om in 
de gebeden van de gemeenschap te worden herdacht met het oog op hun 
zielezaligheid, en zelfs een niet te onderschatten zin voor het historisch do
cument. 

Naar de kwalificatie herkennen we onder de schenkers een aantal geeste
lijken: deken Foubert en zijn onderpastoors, de te Eeklo geboren priesters 
en de directeur van O.-L.-Vrouw ten Doorn. De- leden van de kerkraad heb
ben blijkbaar met grote ijver bijgedragen. Hier gold de opvatting dat aan be
paalde ambten ook plichten waren verbonden. Uiteraard waren de meeste 
schenkers Eeklonaren. Men mag aannemen dat heel veel, zoniet alle paro
chianen hebben bijgedragen, hetzij individueel, of in familieverband, als lid 
van een groepering, gilde of confrerie, of anoniem via omhalingen en offer
blokken. 
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Door relaties van enkele vooraanstaanden zijn ook schenkers van elders 
tu~eng:komen, zoals Nathalie Hertoghs, van Gent, een bekende van notaris 
Bovyn, III de uitrusting van het noordelijk zijkoor de ministers Albert Nyssens 
(1855-1901) en Jules van den Heuvel (1854-1926), verwanten van de deken, 
elk voor een glasraam in de zijkapellen; of uitgeweken Eeklonaren zoals de 
\TOUW in het echtpaar Brisard-Temmerman te Aalst, schenkers van de kruis
weg. 

Opmerkelijk is het groot aantal ongehuwden onder de schenkers. Geen 
gezinslast hebbende werden zij wellicht bij voorkeur daartoe aangespoord. 
~Iaar het ligt ook in de logiek van de natuur dat het voor kinderlozen een 
gelegenheid was om op deze manier te willen naleven ; en vooral voor al
leenstaande vrouwen was het een gelegenheid tot zelfverwezenlijking. We 
treffen ook een aantal broers en zusters verenigd in een dedicatieopschrift, 
aldus 'Petrus Boute ejusque sorores' op een glasraam in het koor, 'Maria van 
Doosselaere ejusque frater Angelus' in de uitrusting van het zuidelijk zijkoor, 
'Polydorus Lippens ejusque sorores Paulina, Amelia et Francisca' op het al
taar van de H. Anna. 

De geest waarin al deze schenkingen werden gesublimeerd vind men uit
gedrukt in het korte op!:chrift op de zijmuren van de zijkoren rechts en links: 
'Geeft aan God wat God U gaf/Volgt Abel na, God zal U zegenen' ; op
schrift waarin de schenkers de bevestiging van hun mildheid konden her
kennen evenals de belofte van de verhoopte vergelding. 

Naast het dedicatieopschrift was het stichtersportret in de middeleeuwse 
kunst het meest treffende element dat de rol van de schenker visualiseerde. 
Nu zien we dat in de neogotiek het stichtersportret niet het belang krijgt dat 
het in de gotische kunst had. Dat houdt verband met de evolutie die het 
portretgenre intussen had doorgemaakt. Terwijl het stichtersportret in de 
gotische periode integraal deel uitmaakte van de kerkelijke kunst zien we dat 
het belang ervan in latere tijd vermindert. De triptieken raakten uit de mode 
en het was precies op de luiken ervan dat de meeste stichtersportretten voor
kwamen. Anderzijds kende het profane portret, bestemd voor huiskamer of 
representatielokalen een ongemene bloei. Daarenboven was de schilderkunst 
van de 19de eeuw haar eigen individualistische weg gegaan, terwijl de neo
gotische ateliers vooral ~ctief wa:en op gebied van beeldhouw.kunst en de 
geschilderde elementen ZIch toespItsten op de monumentaal-schIlderkunst en 
polychromie. Vermelden we terloops dat onder de dertien retabels in de 
Eeklose kerk er slechts vier zijn met geschilderde, overwegend decoratieve zij
panelen; en slechts een daarvan nl. het retabel van de H. Barbara, heeft 
beweegbare luiken. 

We vinden slechts een stichtersportret : en dan nog moet het begrip ge
nuanceerd worden, want de voorgestelde persoon was niet de schenker van 
het kunstwerk. Het betreft de figuur van deken Foubert (afb. 1), onderaan 
het glasraam met de Boom ~an Jess~ in de n~?rdelijke transeptgevel, op tra
ditionele wijze voorgesteld, In devotIe voor ZIJn naampatroon de H. Petrus, 
knielend aan een bidbank: een posthume hulde die hem zeker toekwam. In 
eenzelfde geest werd in 1934, in het schilderij van Leo Steel, aan een der 
knielende koningen de trekken gegeven van deken Remi de Temmerman die 
toen zijn gouden priesterjubileum vierde en nagenoeg 25 jaar deken te Eeklo 
Wa3. Zulk alternatief om een al1usief portret in een van de figuranten van de 
compositie op te nemen was niet nieuw en te E"klo vindt men het ook in 
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het schilderij van Jozef Geirnaert waar de figuur van de H. Rochus de trek
ken van ridder Stroo draagt; wellicht is ook de figuur van Simon Stock in 
het schilderij van Theodoor De Heuvel een portret. 

Maar de meest gebruikelijke oplossing was dat de schenkers zich door hun 
naampatroon lieten vertegenwoordigen. De kennis van al de voornamen van 
de schenkers is derhalve noodzakelijk. Het kon immers gebeuren dat een 
schenker om een ons onbekende reden zijn tweede naampatroon verkoos, zo
als het geval is met Polydoor Lippens die zich op het altaar van de H. Anna 
liet vertegenwoordigen door de H. Lodewijk, zijn tweede naam Ludovicus 
zijnde; ook voor deken Hulpiau werd op de koorkandelaars zijn tweede 
naampatroon, Theodorus, verkozen. Overigens moet het de ontwerpers heel 
wat kopbrekens hebben bezorgd om een patroonheilige te vinden en met de 
geschikte attributen te voorzien voor personen die met een modenaam waren 
gedoopt, b.v. voor ene Stephanie, Sylvie of andere Triphon. 

Er kan ook een meer versluierde relatie liggen tussen de ~chenker en de 
voorstelling, omwille van een bijzondere devotie of levensomstandigheden of 
die van naastbestaanden. 

De dood van een familielid is meermaals aanleiding geweest tot het schen
ken van enig kunstwerk, vnl. in verband met lijden, hoop en vertroosting; 
aldus reeds in 1880 de schenking van de geschilderde kruisweg n.a.v. het over
lijden van K.E. Temmerman ; de uitrusting van de kapel van de Gelovige 
Zielen, ten dele geschonken door Emilie van Doosselaere n.a.v. de dood van 
haar vader. Maar ook feeestelijke omstandigheden waren aanleiding tot een 
schenking, zoals de eerste communie van de kinderen of de eerste plechtige 
eremis van een jonge priester. Enig genealogisch micro-onderzoek zou wel
licht nog een verklaring kunnen bieden voor de keuze van sommige voorstel
lingen. 

Men mag aannemen dat een planmatige eenheidsgedachte aan de grond
slag ligt van de hele uitrusting en versiering van de kerk van Eeklo, een een
heidsplan dat over de jaren heen richtinggevend is gebleven, zij het ook met 
sommige afwijkingen ingevolge omstandigheden (waarop wij te gelegener 
tijd zullen wijzen) en met een grote soepelheid op het gebied van de volks
devotie die zich, evenals in de Middeleeuwen, tamelijk vrij kon uitdrukken, 
zodat de strengheid van de cultus en de bloemrijke devotie harmonisch bij 
elkaar werden betrokken. 

De essentiële elementen van de versiering, vnl. van het hoogkoor, van het 
transept en van de hoge middenbeuk. mt't hun dogmatisch en geleerd karak
ter, werden ongetwijfeld door Foubert vastgelegd; deze werdpn weinig of 
niet beïnvloed door dp persoon van de schenker die zich zelf in generositeit 
geheel wegcijferde ten gunste van de functie en betekt:'nis van zijn schen
king in het kader van het ensC'mble. 

In sommige gevallen kon de voorkeur van dp schenkC'rs met de functie 
van het kunstwt'rk wd gelukkig samentreffen, zoals b.v. in de beC'ld('n van 
Petrus en Paulus aan de ingang van l1('t koor, ,geschonkt'n n.a.v. de N'I"5tr 
communie van Pieter en Paul GoC'thals ; maar de individuele \'ool"keul' W\ll 

de schenkers kon zich ook affirmeren ten nadelf' van de zui\'erheid van ht't 
plan en dit enigszins overwoekC'l"en, zoals we zullen zipn in dt> zijkol'f'n. En 
het spreekt vanzelf dat gedurende zulke omslachtige pl'o('C'ssm en ,'ooml nn 
het overlijden van de leidende figuur, C'r al C'pns wij1.igingt'n konden dool'g't'
voerd worden of dat Cl' al eens iets kon misloppn. 
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Ind~rdaad, af en t~ heeft de eruditie te kort geschoten. Maar zoals men 
het naleVe v~n so~mlge voorstellingen in de middeleeuwse kunst met bijzon
der~ delectatIe gemet, zo kan men de goedbedoelde vergissingen in de neo
gow:che kunst met humor benaderen. Zou men zich ergeren om een Karel 
de Goede, graaf van Vlaanderen, de martelaar van de Sint-Donaaskerk te 
~rugge, die de orde van ~et Gulden Vlies draagt (afb. 17)? De tentoonstel
lmg van 1907 had nog met plaats gehad, maar wellicht werd over dat fas
cinerend onderwerp reeds gesproken (6), en mogelijk dacht men dat het 
hoogste ereteken uit het verleden een dynastische vorst toekwam. Of zou men 
Z\'iaar tillen aan het feit dat men Landoaldus als kardinaal heeft voorgesteld 
I afb. 13)? Misschien had de schilder een mooi model bij de hand waarvan 
het rood gewaad tussen de groene en de blauwe een geschikte afwisseling 
bracht. En op de plaatselijke heiligverklaring van paus Leo X komen we 
verder terug (afb. 34). 

Kunstenaars 

De uitvoerende kunstenaars hebben zich zelden door een opschrift doen 
gelden. Signaturen op de kunstwerken zijn uiterst zeldzaam. Wij noteerden die 
van H(enri) Dobbelaere, 1883, glasschilder, op het middelste glasraam van 
het hoogkoor en die van H(onoré) Verwilghen, 1899, op de muurschilde
ringen van het hoogkoor; en de veel latere van Leo Steel, 1934, op de twee 
grote schilderijen in de kruisbeuk. Het opgeschroefde koperen plaatje van F. 
Geeraert op de koorkandelaars is veeleer het merk van een firma dan een 
kunstenaarssignatuur. Weliswaar is het niet uitgesloten dat er meer andere 
signaturen verborgen zijn op plaatsen die normaal niet zichtbaar zijn. Maar 
blijkbaar werkten de kunstenaars, evenals in de Middeleeuwen, in atelier
verband, veelal familiale ateliers, en beschikten zij over bekwame ambachts
lieden als medewerkers. 

De ontwerpende rol van de architect Modest Denoyette moet zeer belang
rijk zijn geweest. Men mag aannemen dat de meeste onderdelen van de uit
rusting die op basis van een architectonisch opgevatte structuur zijn gemaakt, 
zoals het hoogaltaar en een aan tal (zoniet alle ) zijaltaren, het kcorges toelte, 
de communiebank, de afsluitingen, het doksaal, door hem werden ontworpen 
of dat hij er het silhouet van bepaalde. Men kan zich echter afvragen of hij 
voor de figuratie iets meer dan een ideeënschets leverde. 

Of en met wie Foubert eventueel voorafgaandelijk overleg heeft gepleegd, 
aan wie hij raad heeft gevraagd is voorlopig niet bekend. Heeft hij b.v. con
tact gehad met Jean de Bethune (zij waren generatiegenoten) of met an
dere leidende kunstenaars? 

Hoe verleidelijk het ook was hebben wij er toch van afgezien hier in te 
gaan, tenzij terloops, op de talrijke kunsthistori~~he aspecten die het o~d~r
werp ons biedt, ~oals .~et opsporen van vormelijke mod~~len of vergelIJkm
gen met andere eIgentIjdse kunstwerken, vnJ. met de talnJke werken van de
zelfde kunstenaars in de kerken van Gent en Brugge. Eensdeels zou dit de 

(8) Ook In de schilderkunst was de belangstelling voor de orde van het Gulden Vlies 
reed" tot ultlng gekomen, zoals b.V. In de taferelen van Albrecht De Vrlendt, 'Kare! 
V wordt tot rtdder van het Gu!den VUe.' geB!agen', circa 1880. of van Alexander 
Hannottau, 'Het Kapitte! van het Gulden VUes te Brugge', van 1893, cfl·. Pol De 
Mont, De Schilderkunst In BelgII! van 1830 tot 1921. 's Gravenhage, 1921. 
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omvang van de bijdrage aanzienlijk hebben aangedikt, anderdeels valt dit 
eigenlijk buiten het bestek van onze bijdrage. De studie van de kunstateliers 
wordt evenmin aangesneden. Het is een taak die weggelegd is voor jonge 
kunsthistorici met zin voor precisiewerk, die hier een vruchtbaar terrein zul
len aantreffen e). 

HET CHRISTOLOGISCH PROGRAMMA 

H et triomfkruis in de viering 

Het iconografisch programma van de Eeklose kerk is essentieel Christolo
gisch, zoals trouwens dat van de meeste middeleeuwse kerken, d.w.z. dat het 
geaxeerd is op de Verlossing van het mensdom door het Offer van Christus, 
op de voorspelling ervan in het Oude Testament sinds de val van de mens in 
het Aards Paradijs, de bloedige voltrekking ervan op de Calvarie, de onbloe
dige herhaling ervan in de Eucharistie, en op het respons dat de christenen 
aan dit heilsmysterie hebben gegeven en de vervulling ervan op het einde der 
tijden in het perspectief van de uiteindelijke zaligheid. 

De basisgedachte die de neogotiek daartoe uit de Middeleeuwen heeft ge
abstraheerd is dat de kerk het symbóol is van het mystieke lichaam van Chris
tus. Daarom moest de kerk gebouwd worden op het plattegrond van een vol
maakt latijns kruis, naar analogie met het op het kruishout uitgestrekte li
chaam van Christus en moet zij geoosterd zijn, d.w.z. met het koor naar het 
oosten georienteerd, volgens wat Alberdingk Thijm in 1858 de 'Heilige Linie' 
noemde (afb. 3). En, zoals de kruisdood van Christus het essentieel element 
is van het christendom, zo is de afbeelding van Christus aan het kruis het 
centraal element van de artistieke uitrusting van het gebouw: het triomf
kruis in de viering, op de kruising van de as van de kerk met de dwarsbeuk, 
onder de triomfboog die toegang verleent tot het koor, symbool van het 
hemels Jeruzalem. 

Het hoofd van de Christus op het triomfkruis (4.1) (8) is omgeven door 
een krans van eucharistische symbolen, druiventrossen en korenaren waarvan 
het getal acht ongetwijfeld een toespeling inhoudt op de Acht Zaligheden 
die we in de kerk als een rode draad herhaaldelijk zullen aantreffen. In de 
vierpasmedaillons op de uiteinden van het kruishout zijn, zoals gebruikelijk, 
de vier evangelistensymbolen gebeeldhouwd. Maar op de keerzijde treffen 
we iets heel bijzonders aan. 

De normale tegenhangers van de vier evangelisten zijn de vier latijns{' 
kerkvaders die dan op de keerzijde van de vierpassen werden \'oorgesteld : 

(7) Zelfs de identiteit van de kunstenaars stelt problemen, daar hun voornamen niet 
altijd bekend zijn. Voor zover mogelijk. de Chronologie in acht nemend. hebben 
wij die in de Bijlage toegevoegd. Maar voor sommige was dat niet mOlileUjk. zoals 
voor de glazenier Coucke te Brugge. waar verschillende leden van de familie over 
een paar generaties samen werkzaam zijn geweest; de voornaam van de (Gentse') 
beeldhouwer De Bruycker heb Ik nog steeds niet gevonden. 
Mijn oprechte dank aan Architect A. Bressers voor de inlichtingen betl'effende zijn 
familieleden. 

(8) De nummering tussen haakjes verWijst naar de pal'agrafering van de Bljlalle. 
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een combinatie die overigens beantwoordde aan een zinvol idee: de evan
ge!isten Îl: de richting van de gelovigen, de kerkvaders in de richting van de 
pnesters In het koor die daardoor aan hun leeropdracht werden herinnerd. 

Nu stellen we vast dat op de keerzijde van het Eeklose triomfkruis (afb. 
2) vijf medaillons aanwezig zijn, elk voorzien van een naam, vergezeld van 
de afkortingen S voor sanctus en D voor doctor: boven Gregorius, links Au
gusti~us, in het midden Hiëronymus en rechts Ambrosius ; dat zijn de vier 
klaSSIeke kerkleraars; in het onderste medaillon van de paal van het kruis 
leest men de naam Bernardus. En ik denk dat we hier a.h.w. de sleutel van 
het iconografisch programma van deken Foubert aantreffen. In de bemin
nelijke figuur van Bernardus van Clairvaux (ca. 1091-1153) zijn de gotiek 
van de Middeleeuwen en de neogotiek van de 19de eeuw verenigd. Wèlis
waar zijn in de kerk ook andere kerkleraars op eervolle wijze vertegenwoor
digd, vnI. Thomas van Aquino bij het hoogaltaar, Bonaventura e.a. Maar 
die waren sinds lang als kerkleraar erkend. Bernardus echter pas in 1830. 
Toen had hij de titel van 'doctor mellifluus' meegekregen, d.i. de honing
zoete, de honingvloeiende leraar. Het kan geen toeval zijn dat zijn naam 
hier bij die van de vier latijnse kerkvaders werd gevoegd. Zeker heeft Fou
hert tijdens zijn studie kennis gemaakt met de geschriften van en over Ber
nardus, die beroemd was om zijn welsprekendheid en zijn ascese. Vooral 
zijn ascese is van belang voor de kunstgeschiedenis, en wel in een dubbel op
zicht. Enerzijds is daar zijn brief waarin hij zich uitsprak tegen de gedroch
ten in de laat-romaanse beeldhouwkunst die hij niet geschikt achtte voor 
zijn kloosterlingen; vandaar de sobere cistercienzerarchitectuur. Maar ander
zijds, par un juste retour des choses, waren zijn grote godsvrucht voor de 
Passie van Christus en zijn verering voor O.-L.-Vrouw van buitengewoon be
lang voor de ontwikkeling van de vroeggotische kunst met haar gevoelsgela
den ervaring in de voorstelling van de evangelische gebeurtenissen : de Lieve
Vrouw, niet meer in de vorm van een majestueuse Sedes Sapientiae maar in 
de menselijke relatie van Moeder en Kind, in een tedere expressie, gericht op 
het gevoel van de toeschouwer ; en de uitbeelding van de bittere passie van 
Christus, gericht op de 'com-passie' van de gelovige. Gedrochten en andere 
fantastische elementen werden verwezen naar bepaalde uithoeken van de 
kerk en vooral naar ondergeschikte, niet eervolle plaatsen waar zij als sym
bolen van ondeugd werden beschouwd, zoals b.v. op de zitterkens van de 
koorgestoelten. 

Bernardus, heraut van de gotische kunst, mag ook als heraut van de neo-
gotische kunst worden beschouwd; en heel zeker te Eeklo. 

Aartsvaders en profeten 
De komst van de Verlosser zoals die herhaaldelijk in de H. Schrift werd 

voorspeld door de profeten en zijn afstamming. van de aartsvaders en van 
de koningen is hier in beeld gebracht door de fIguren van het Oude Testa
ment die geschilderd zij!1 in de blinclnisse~ v~n het pseudo-trif?rium van de 
middenbeuk, telkens drIe per travee, dertig In totaal (6.3) : hnks i:'en aan
tal figuren uit de Genesis, een paa~ uit de. Exodus, ee~ van d~ Rechters, 
twee Koningen en enkele andere fIguren Uit de GeschIedkundIge Bocken 
(afb. 20) ; rechts een p~ar hoger~riestcrs en twaalf profeten, nl; de vier grote 
de twee super-grote, Ehas en Ehscus (afb. 21), Baruch de vnend van Jere
mias, en vijf van de kleine profeten ; zodat het totaal twaalf het bijbelse ge-
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tal vormt dat zijn weerklank zal vinden in dat van de twaalf apostelen. En
kele figuren die men zou verwacht hebben zoals Abel, Salomon, Micheas, ont
breken. Anderzijds bevinden zich in de zuidelijke transeptarm nog drie oud
testamentische figuren, twee sterke vrouwen, Judith en Esther, en de man 
Job. 

Elke figuur is vereenzelvigd door zijn naam. Zij dragen het kostuum en 
enige attributen die illustratief zijn voor hun persoonlijkheid en levensge
schiedenis, overeenkomstig het verhaal in de H. Schrift. De profeten dragen 
daarenboven een brede banderol met opschrift, een fragment uit hun voor
spellingen. Een enkel voorbeeld: de grote profeet Elias, met vlammend 
zwaard, symbool van zijn ijver voor God, de raaf die hem kwam voeden in 
de woestijn, en het vlammend wiel dat de vlammende wagen moet suggere
ren waarmee hij ten hemel werd opgenomen. Op zijn banderol: Zelo zelatus 
sum, vurig heb ik geijverd. 

In de tondo's van de boogzwikken daaronder zijn de Mariatitels geïllus
treerd (6.4), de z.g. Laudes M arianae die, gesproten als zij zijn uit de oud
testamentische beeldspraak hier wel op hun plaats zijn en de rol van Maria 
als co-redemptrice beklemtonen; een rol die haar van in het begin der tij
den door het 'Raadsbesluit van de H. Drievuldigheid' was toebedeeld; lau
des Marianae die o.m. door Bernardus van Clairvaux in het Ave Maris 
Stella werden becommentarieerd. 

De onmiddellijke aardse afstamming van Christus en die van zijn voor
loper Johannes de Doper zijn voorgesteld in de traveeën van het transept 
(5.3) dichtstbij het triomfkruis, enerzijds Anna en Joachim zijn grootouders 
en Jozef zijn voedstervader; anderzijds Zacharias en Elisabeth en hun zoon 
Johannes, de scharnierfiguren tussen Oud en Nieuw Testament. In de bij
horende tondo's ziet men de werktuigen van de Passie (5.4), de z.g. Arma 
Christi, die tevens in verband staan met de kruisweg in de kruisbeuk. 

Evangelisten, apostelen, kerkleraars 

Dichtbij het triomfkruis treffen we, zelfs bij herhaling, de drie grote reek
sen evangelische getuigen : de twaalf apostelen, de vier evangelisten, de vier 
kerkvaders. 

De symbolen van de vier evangelisten troffen we reeds aan in de vierpas
sen van het kruishout. In levensgrote beelden (4.2.) zijn zij ook aan de pij
lers van de viering geplaatst, in hun traditionele lokalisatie: zoals de vie
ringspijlers het hele gebouw steunen, zo schragen zij het hele christendom (9). 
In symbolische gedaante zijn ze nogmaals uitgebeeld in muurschildering on
der de apostelen in het koor (1.4) (afb. 4) ; fraai gebeeldhouwd zitten ze 
op de vier hoeken van het koorgestoelte (1.7) (afb. 7-10) ; vergezeld van een 
oud-testamentische prefiguur ziet men ze nog eens in de glasramen van het 
koor (1.2). 

De hele reeks apostelen is uitgebeeld in muurschildering in dt> C'erste tr<1\'('e 
van het koor (1.4). Als kleine beeldjes ritmC'ren zij de ondt'rdelen van de 
communiebank (4.4). En de twee levensgrote beelden van Petrus en Paulus 
(4.3) bij de ingang van het koor zijn wellicht de getuigen van eeu f('('ks die 

(9) Wel heeft men afgeweken van de traditionele plaats der evangelisten. Normaal moet 
Johannes ten noordoosten staan en Mattheus ten zuidoosten: blijkbaar werd l'en 
vergissing begaan en werden zij verwisseld bij het plaatsen. 

20 



bedoeld was om de pijlers van het schip te sieren maar die uiteindelijk niet 
tot stand kwam (zie beneden). 

De vie.~ latijnse kerkvaders die door hun naam vertegenwoordigd zijn op 
de .keel'ZlJde v.an het triomfkruis (afb. 2) zijn ook afgebeeld in muurschil
derIng (4.7), In borstbeeld in de medaillons van de travee tussen de koren 
(het voorkoor ) . 

"H aTtelaren en belijders 

De twee grote categorieën van martelaars en belijders die in de Middel
eeuwen steeds in parallel werden geplaatst, getuigen door het bloed en ge
tuigen door woord en daad, zijn vertegenwoordigd in de overgebleven blind
nissen van het transept (5.3). We zien er de protomartyrius Stefanus en de 
H. Laurentius, beide diakens en ambtsgenoten van de kerkpatroon; Vincen
tius a Paolo, diens naamgenoot; een aantalordestichters zoals Franciscus en 
Clara, Dominicus, Ignatius van Loyola ; Franciscus Xaverius, Bernardus en 
heilige vrouwen als Lucia en Agnes, Cecilia, Coleta, ook de pittoreske figuur 
van Benedictus Labre die door zijn heiligverklaring in 1881 in de belangstel
ling stond. In het koor zelf treffen we een heel bijzondere categorie van mar
telaars en belijders, de uitgelezen schare van Nederlandse heiligen (afb. 4) 
waarover zo dadelijk meer. En aan de martelaars en belijders zijn ook de 
beelden van het schip gewijd. 

HET HOOGKOOR 

Het hoogaltaar en het Heilig Sacrament 

Op het uiteinde van de lengteas van de kerk, de z.g. 'Heilige Linie' staat 
het culminerend element van de kerkuitrusting, het hoogaltaar (1.1) (afb. 
3), waar de H. Mis werd gecelebreerd (dat meet nu inderdaad in het ver
leden worden gesteld). 

Het is niet toegewijd aan de kerkpatroon; dat was trouwens in de Mid
deleeuwen ook niet het geval. Overeenkomstig zijn functie is heel zijn ver
siering op de Eucharistie georienteerd : gegrcndvest op de soliede basis van 
zijn drie marmeren treden, symbool van de H. Drievuldigheid, met brede 
tombe, symbool van het graf van Christu:, waarop het misoffer als onbloe
dige herhaling van het bloedig offer van Christus wordt gebracht. In de vier 
medaillons van de tombe, symbolen van dit offer: twee uit het Oude Testa
ment, de Toonbroden en de Ark des Verbonds, beide objecten uit de tempel 
van Jeruzalem; de andere twee, traditionele symbolen van Christus zelf, de 
Pelikaan die volgens de legende zijn jongen met zijn bloed tot leven wekt en 
het Lam Gods dat volgens de woorden van Johannes, wegneemt de zonden 
der wereld. 

Het retabel is uiteraard geïnspireerd op de voorbeelden van middeleeuwse 
gebeeldhouwde retabels: in hc;t .mjdd~n CC? Calva~ie en aan weerszij?en een 
voorafbeelding van de Euchanstle, belde UIt het NIeuw Testament: lmks, de 
Bruiloft van Cana waar het water in wijn w('rd veranderd; rechts de ver
menigvuldiging van de Broden; twee ~pisodes die .duidelijk gekozen zijn om 
het leerstellig karakter van hun symbolJek, het ene m verband met het brood, 
het andere met de wijn, heide direct toepasselijk op de Eucharistie. 
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Het retabel heeft geen luiken, zoals dat in de Middeleeuwen het geval zou 
zijn geweest. Heel oorspronkelijk zijn dan ook de twee beelden die aan weers
zijden van het altaar dat gemis opvangen, een mannelijke en een vrouwelijke 
heilige, een Italiaan en een Nederlandse die beiden sterk verbonden zijn met 
de devotie tot de Eucharistie, links Thomas van Aquino en rechts Juliana 
van Cornillon. 

Thomas van Aquino, de geleerde dominicaan die leefde in de 13de eeuw 
en in 1323 heilig werd verklaard, de 'doctor angelicus' de engelachtige le
mar, ook wel 'doctor communis' of universele doctor genoemd, was in de 
19de eeuw weer sterk in de belangstelling gekomen. Weliswaar was hij reeds 
il1l 1567 tot kerkleraar verheven, vandaar zijn attributen, een open boek en 
een pen (ofschoon de zon op zijn borst, de zon die de kerk verlicht, hier ont
breekt). Maar in 1850 werd hij als patroon van de katholieke scholen geko
zen en in 1879 werd hij aangesteld als patroon van de 'Accademia romana 
di &. Tommaso d'Aquino' te Rome, waar het Thomisme als een lichtbaken 
werd gesteld tegenover het materialisme van de 19de eeuw. 

Thomas was ook degene die het officie van het H. Sacrament had samen
gesteld met de heerlijke hymnen Verbum Supernum, Adoro te devote, Sacris 
Sole'mni's. Vier verzen uit het Verbum Supernum lezen we in de glasramen 
van het koor boven het hoogaltaar (1.2) 

Se nascens dedit socium 
Convescens in edulium 
Se moriens in pretium 
Se regnans dat in praemium 

(Dit laatste evenwel verdwenen door beschadiging). 
En onderaan het retabel lezen we een citaat uit het Sacris Solemnis : 0 res 
mirabilis manducat Dominum/ pauper., servus et humilis dat als het verhulde 
signatuur van deken Foubert mag worden beschouwd. 

Aan de andere kant staat het beeld van de H. Juliana van Cornillon bij 
Luik, onder wiens impuls het feest van 'Corpus Christi' , d.i. Sacramentsdag 
werd ingesteld in 1246, feest dat in 1264 tot de hele kerk werd uitgebreid. 

Nu is het zeker geen toeval dat het Eeklose hoofdaltaar zo nadrukkelijk 
Eucharistisch is uitgebeeld. Het zal ons zelfs niet ontgaan dat te Eeklo de 
jaarmarkt rond Sacramentsdag wordt gehouden en dat de grote Sacraments
processie op die dag rondging. De confrerie van het H. Sacrament was zeer 
levendig gebleven en ik wil hier even uitweiden op een merkwaardig gebruik 
i.v.m. de maandelijkse binnenkerkse ommegang van dl' confrerie, een merk
waardig gebruik dat a.h.w. een iconologische betpkenis heeft: elf keer per 
jaar gaat de processie, steeds rechtshoudend in haar beweging, in haar voort
schrijden door alle ruimten van de kerk; alleen in januari, op de zondag 
rond Driekoningen gaat zij in omgekeerde richting, d.i. steeds linkshoudend ; 
zulks in de aBusieve gedachte om, evenals de drie koningen, de moordlustige 
Herodes te ontwijken door langs een andere weg te gaan ('0). Dit is ,"oorwaar 
een van de meest poëtische expressil."s van volksdevotie en van wat ik als een 
ludieke iconografie zou willen bestempelen (zie tekening 3). 

(10) I:eze bijzonderheid werd me destijds medegedeeld door wijlen Amand Engels. kerk
meester en voorzitter van de Confrerle van het H. Sacrament. 
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Tekening 3b. - Schema van de Socra
mentsprocessie omstreeks Driekoningen. 

De eucharistü:che gedachte treedt ook naar buiten. Naar aloud voorbeeld 
is in de oostmuur van het koor een reliëf in het metselwerk gevat met voor
stelling van een monstrans, gehouden door twee engelen, om aan de voorbij
gangers te herinneren dat het H. Sacrament binnen aanwezig is (1.5). 

De glasramen en het goddelijk licht 
De glasramen, de glorie van de gotiek en van de neogotiek, belichamen de 

symboliek van het schitterende goddelijk licht dat de kerk binnenstraalt door
heen de beeltenissen en symbolen van Oud en Nieuw Testament. Meer dan 
welk ander onderdeel van de kerk getuigen zij dat de schoonheid van natuur 
en kunst afgeleid is van de Schepper van het heelal. 

Vooral in Frankrijk, het moederland van de gotiek, werd reeds vroeg in de 
19de eeuw begonnen rr.et de r::Iiddeleeuwsc glasramen te bestuderen en didac
tische werken te publiceren ten behoeve van de glazeniersateliers (11). 

De kerk van Eeklo telt een groot aantal gefigureerde glasramen, eenender
tig in totaal: negen uitermate slanke in het koor, drie kleine en een groot 

(U'--P. MARTIN en CH. CAHIER, Les vttraux de BourgeB, 1842-1844 ; La petnture sur 
verre, 1845; F. DE LASTF.YRIE, La petnture Bur verre, In Gazette des Beaux-Arts. 
18111-1862 ; G. BONTEMPS. Gulde du vltrter, 1865. 
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in elk zijkoor, een reucachtig groot in elke transeptgevel en in elk van de tien 
zijkapellen een relatief groot, benevens nog twee kleintjes in de westgevel. 

In het hoogkoor (afb. 6) waar de ri j~ende oosterzon het licht sublimeert, 
is het middelste raam aan de kerkpatroon Sint-Vincentius gewijd (1.2.5) ; 
het is tevens het sluitstuk van de dedicatie van de kerk, voorzien als het is 
van de wapenschilden van de twee pausen onder wie de kerk werd ontwor
pen en voltooid, Pius IX en Leo XIII, van de bisschop van Gent, Mgr. 
Bracq en van Mgr. G. de Battice, diens coadjutor, die op 8 juni 1879 de 
eerste steen, zoniet geplaatst dan toch had gewijd; en van het dedicatie
opschrift van deken Foubert en zijn onderpastoors die het glasraam schon
ken. 

Maar vier andere (1.2.3/4/6/7) zijn georiënteerd op het heilsmysterie en 
als een complement bij de iconografie van het hoogaltaar, met taferelen uit 
de kindsheid-Jesu, zijn passie, verrijzenis en zijn zending van de apostelen. 
De narratieve voorstellingen zijn begeleid door vier figuren uit het Oude 
Testament in typologisch verband met de vier evangelisten; deze laatste 
zelfs in een konkrete relatie tot de epi~odes vermits Mattheus, links, meer be
trokken is bij de menswording, terwijl Johannes, rechts, vooral verbonden is 
met het visioenaire van de toekomst. Bovenaan ziet men eucharistische spreu
ken en symbolen als het ware samengevat tussen het Alpha en Omega. 

De uiterste glasramen, twee rechts en twee links (1.2.1/2/8/9) zijn over 
hun volle hoogte ingenomen door een weelde van kleurige bloemen en plan
ten met symbolische betekenis in verband met de Eucharistie met ertussen de 
werktuigen der passie. 

Een welige bloemensymboliek nestelt zich in alle onderdelen van de uit
rusting en een aandachtige observatie laat toe vast te stellen dat ze niet luk
raak maar met overleg is toegepast, in overeenstemming met de bijzondere 
functie van de ruimten of voorwerpen waarin ze zich bevinden. 

De lezenaars, Oud en Nieuw Testament 

Tot de oorspronkelijke uitrusting van het koor behoren de tWEe eikehou
ten lezenaars: de ene in het midden voor het altaar, de andere terzijde aan 
de noordkant (afb. 4). De betekenis van hun versiering laat geen twijfel 
bestaan over hun respectieve bestemming, de ene (1.6.1) geheel gericht op 
het Oude Testament, geschikt voor de liturgische gezangen cn het epistel; 
de andere (1.6.2) konsekwent gericht op de verkondiging van het evangelie. 

De ene (afb. 23) heeft de vorm van een boom mct weelderig bladwerk, 
d.i. de levensboom van het Aards Paradijs. Hij rust op vier leeuwekoppen, 
symbolen van de vier paradijsstromen. Dat wordt verduidelijkt in de opschrif
ten op de boekensteun die door een arend (weliswaar wat klein van formaat) 
met opengespreide vleugels wordt gedragen. Rond h('t centraal medaillon 
met de Alpha en Omega leest men de citaten uit de Genesis dic verwijzen 
naar het hout van de levensboom in het midden van het paradijs, vooraf
beelding van het kruishout; en langs de rand, de tekst betreffende dl' stroom 
die de tuin vruchtbaar maakte en zich in vi('!' takken splitste. 

De andere lezenaar (afb. 22) is architectonisch g('structun'erd ; het kruis
vormig voetstuk rust op de vier evangelistensymbolen ; de boekt'l\steun ech
ter is gedragen door een pelikaan, symbool van Christus' lidde. In hel Ct'll
traal medaillon van de boekensteun ziet llll'll dali ook het ChristuslllOIlO-
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g:am, en oP. elke .zijde van de rand leest men de beginwoorden van een der 
ner evangelIes; links, 'In het begin was het Woord' van Johannes; boven, 
'Aanvang van het evangelie van Jezus Christus' van :Marcus . rechts met . ' , 
weglatmg van de voorrede, 'In de dagen van Herodes' van Lucas' onder-
aan, 'Geslachtsboek van Jezus Chri=tus' van Mattheus. ' 

Deze lezenaars behoren tot de meest vindingrijke scheppingen in de kerk. 

Het Koorgestoelte en de Acht Zaligheden 

Het was niet uitzonderlijk in het verleden om de Acht Zaligheden bij het 
koorgestoelte te betrekken. Het vroegere koorgestoelte van de Sint-Michiels
kerk te Gent, 1721, was versierd met acht grote beelden als allegorieën van 
de Zaligheden. Maar of deze iconografische traditie te Eeklo nog heeft mee
gespeeld is nu maar moeilijk te achterhalen. 

Volgens een eigentijdse aantekening werden de acht gehistorieerde reliëfs 
van het koorgestoelte (1.7), aan weerszijden van de vier deurtjes, globaal in 
verband gebracht met de Acht Zaligheden. Nochtans is de relatie tussen 
beide voor de hedendaagse toeschouwer niet zo evident. Mogelijk beantwoordt 
zij aan een individuele, zelfs allerindividueelste interpretatie van deken Fou
bert. Pogen we nochtans ze te begrijpen. 

In het koor, symbool van het Hemels Jeruzalem, zijn de Zaligheden van 
de Bergrede (Mt. 5, 1-11) wel zeer op hun plaats; a fortiori op de zij wan
gen van het gestoelte waar zij aan de clerus en aan andere verantwoordelij
ken van het kerkbestuur de boodschap openbaren die zij zelf verder moeten 
verspreiden, nl. de uiteindelijke zaligheid die voor elkeen is weggelegd wat ook 
zijn temperament of conditie weze. 

De toepasselijkheid van de acht voorgestelde sequenties uit Oud- en Nieuw 
Testament op de Acht Zaligheden menen wij aldus te mogen voorstellen: 

Zalig de armen van geest, vertegenwoordigd door de herders aan wie de 
engelen de geboorte van Jezus kwamen melden. 

Zalig de zachtmoedigen, vertegenwoordigd door Jozef in Egypte die zich 
aan zijn broeders (die hem verkocht hadden) bekend maakte (afb. 7). 

Zalig die wenen, vertegenwoordigd door Maria-Magdalena die haar Jezus 
zocht en door Hem werd getroost. 

Zalig die hongeren naar gerechtigheid, vertegenwoordigd door Nicodemus 
die naar Christus kwam om hem te ondervragen (afb. 8). 

Zalig de barmhartigen, vertegenwoordigd d?or de bar~hartige. S~maritaan. 
Zalig de zuiveren van hart, vertegenwoordIgd door Slmeon dIe mderdaad 

zijn Heer had aanschouwd (afb. 9). . " . 
Zalig de vreedzamen, vertegenwoordIgd door Abraham dIe om onemgheld 

te vermijden afscheid nam van zijn neef Lot. 
Zalig die vervolging lijden om de gerechtigheid, vertegenwoordigd door 

Jozef in de gevangenis (afb. 10). . .. 
Met deze interpretatie zouden de sequentIes af te lezen zIJn rondom het 

gestoelte, eerst op de oostkant van zuid naar noord, dan op de westkant van 
noord naar zuid. 

De gehechtheid van deken Foubcrt aan de Ber~rede met het thema van 
cic Acht Zaligheden is zeer opvallend. De voorstellIng van de Bergrede zelf 
treft men aan op het middelste reliëf van de preekstoel. Een onafgewerkt 
projekt om de tekst ervan te gravc'ren vindt men op de banderollen van de 
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engeltjes op de luikjes van de noordelijke biechtstoelen; en daar er oor
spronkelijk maar vier biechtstoelen waren voorzien met in totaal acht luik
jes, was het idee net gepa~t. De acht musicerende engelen, geschilderd in het 
vieringsgewelf, zwevend tussen de bloemen van de hemelse tuinen, zijn wel
licht ook een referentie naar de Acht Zaligheden; en de krans van het triomf
kruis met zijn acht druiventrossen en acht korenaren is een evidente eucha
ristische transpositie van het begrip. 

De getallensymboliek, samen met de ~ymboliek van de flora, is zeer sterk 
aanwezig in de hele kerk en men krijgt de indruk dat zij doelbewust is toe
gepast volgens de precepten van de neogotische literatuur. Niet alleen de 
overvloed aan geometrische motieven die op de basis van de cirkel werden 
getrokken in drie- en vierlobben, zes- en negenlobben, gelijkzijdige driehoek 
en daarvan afgeleide rechthoeken of zes- en achtkantige grondvonnen ; ook 
de groepering van de figuren, paarsgewijze, per drie, vier, zeven, acht, ne
gen, twaalf, vierentwintig en veertig is een rustgevende ordening van de om
ringende wereld. 

Het fantastische en grotteske daarentegen komt niet zoals in de Middel
eeuwen aan bod. Geen drolerieën waarin de gotiek er een uitlaatklep vond 
voor zijn fantazie en ongebreidelde verbeelding; alleen in de zitterkens van 
het koorgestoelte vindt men draakjes kronkelend tussen het weelderig blad
werk (afb. 5). 

De verlichting bij de eredienst 

Ofschoon de oorspronkelijke functie van kaarsen en lampen niet meer mee
speelde ingevolge de aanleg van de gasverlichting die reeds in 1883 aanwe
zig was, vervulden de kroonluchters en andere lichtdragers nog een belang
rijke symbolische rol in de liturgie. 

De vier kroonluchters in het hoogkoor (1.8), twee op zeslobbige en twee 
op negenlobbige grondvorm, en de twee in de zijkoren (2.5 en 3.4) zijn met 
passende citaten gemerkt waarin het element van het licht wordt beklem
toond. Weliswaar weet men niet of zij als dusdanig voor de kerk \"an Eeklo 
werden ontworpen, zoniet in die vorm in de kunsthandel verkrijgbaar waren. 

De twee koorkandelaars daarentegen (1.8.3), representatiestukken van 250 
cm hoog, werden wel speciaal voor Eeklo gemaakt. Zij werden in 1906 ter 
gelegenheid van het jubileum van CamiIlus Theodorus Hulpi<ltl geschon
ken. De keuze van de zes beeldjes in de nissen van de nodllS is door de be
trokken personen bepaald. De deken zelf die, ofschoon er wel een H. Camil
lus heeft bestaan, blijkbaar zijn tweede naampatroon verkoos, is door de H. 
Theodorus, soldaat van Christus, vertegenwoordigd; de parochie in haar ge
heel, door de H. Vincentius, kerkpatroon. De andere heiligen zijn de patro
nen van enkele bijzondere schenkers: de H. Jozef voor Jozef Rocgiers, Emi
lius voor Emiel van Hoorebeke, Ferdinandus voor Ferdinand Goethals: t(:'r
wijl de H. Coleta misschien een vrouwelijke schenkster vertl'gt'llwoordigt. Dl' 
eikels op de zes lobben van het voetstuk alluderen op de naam van dl' stad. 

De Veertig Getuigen 
Een van de merkwaardige aspecten van de neogotiek is de IlC'rop1l'ving \"au 

de monumentaal-schilderkunst in een ov('rvloed vau lllllur- en gt'wl'lfschildl'
ringen, zowel in ('en bontgekleurde en vt'rgulde polychromie die dl' fil'chitec-
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tonis~he struct.uur .~nderstreept, de colcnetten, kapitelen, ribben, als in ro
~l1antlcch~ gehIstoneerde taferelen en heldhaftige figuren, zoals men ze vaak 
111 stadhUIzen aantreft. Ook in de Eeklose kerk vindt men zulk een riJ'ke wand-

.. ( 12) verslenng , waarvan vooral het ensemble in het koor met de reeks van 40 
l~eili?e figuren in paarsgewijze aangelegde blindnissen bijzonder representa
tIef IS (1.3) (afb. 11-18). Deze galerij werd uitgevoerd door Honoré Verwil
ghen van 1893 tot 1899 ; derhalve op het einde van het leven van deken 
Foubert en na zijn dood; wat misschien enkele onnauwkeurigheden en ano
malieën verklaart. 

Alle veertig figuren zijn geplaatst voor een vlakke achtergrond, zonder 
ruimtelijke illusie, een decoratief brokaat of damast met een symmetrisch pa
troon waarin het Christusmonogram is verweven. De figuren zelf zijn tame
lijk plastisch weergegeven. Merkwaardig is dat het oogpunt ter hoogte van 
de voeten valt, zodat de bodem waarop de heiligen staan niet zichtbaar is ; 
iets wat niet gotisch is maar veeleer renaissancistisch aandoet. 

In een decoratieve vierpas is elke figuur door zijn naam geïdentificeerd 
met de precisering Sanctus of Sancta, een paar keer met Beatus, een enkele 
maal zonder titel, n1. bij de Eekh:e martelaar Pasianus die hier a.h.w. een 
officieuze beatificatie heeft gekregen. Onderaan bevindt zich een datum die 
blijkbaar bedoeld is als de overlijdensdatum of althans de vermeende overlij
densdatum vermits men af en toe vergissingen heeft begaan. Inzake biografie 
werd sindsdien heel wat vooruitgang gemaakt (13). 

De keuze van de 40 personages is heel merkwaardig. Het betreft (op één 
na, waarover zo dadelijk meer) Nederlandse figuren, hetzij ze in de Neder
landen waren geboren, hetzij ze de streek hadden geëvangeliseerd of er hun 
apostolaat hadden uitgeoefend. Deze keuze strookt helemaal met de historische 
belangstelling van de 19de eeuw zoals ze tot uiting was gekomen in ontel
bare publikaties betreffende het nationaal, het regionaal en het lokaal ver
leden. 

Het grootste aantal personages behoort tot de Merovingische en Karolin
gische periode en illiustreert de kerstening en de beschavingsgeschiedenis van 
onze gebieden: de heiligen uit het Scheldebekken hoofdzakelijk aan de lin
kerkant ; die uit het Maasgebied aan de rechterkant in een min of meer geo
grafisch bedoelde ordening. Zij zijn ook chronologisc~ geran?schikt, een paar 
uitzondering niet te na gesproken, de oudste het dIchtst bIJ het altaar, de 
jongere figuren, 16de en 17de .. eeuw, rechts voo:aan. E~ zijn tien vrouwen, 
dus één op vier, wat voor d~ tIJd een eervol gemiddelde IS. . .. 

De iconografie van deze figuren, hun type, klederdracht en attrIbuten zIJn 
doorgaans verantwoord door een. geve:tigde traditie of zoals zij door ~e 
bloemrijke legenden van de hag~ografle konden verantwo~rd werden, ,m 
verhouding tot hun levensomstandigheden, ccht~ of legenda~l~che ; wat l1let 
~teeds gemakkelijk moet zijn geweest daar sommige lokale heIlIgen niet voor-

(12) 

(.3) 

Zoal~ ['~zegd op doek geschilderd en op de muur van de bllndn1ssen geplakt. 
Men zie desgewenst In dit verband: 
LEON VAN DER ESSEN, Etude crHlque et UtLéralre Bur les V\Lae des Salnts méro-

vtnytenlJ de !'anctenne Be!glque, Leuven-Parijs 1907. 
REN ER lUS PODEVI.JN, De H. Goede!e en hare lamme, Aalst, 1927. 
en vooral enkele recente bljdrar.cn In ons Jaarboek: R. MOELAERT, Sint-Gero!! 
In ge.chledenl. en legende, In Appeltjes van het Meetjesland, nr. 28, 1977, 106-159 -
N.-N. HUYGHEBAERT 0.8.8, Over Koning BaBljn en %I;n legende te Drongen, In 
Appeltjes van het Meetjesland, nr. 31, 19BO, 106-123. 
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komen in de gangbare lexica. Er zijn enkele probleemgevallen die we ter
loops van dichterbij zullen bekijken (afb. 11-18). 

Vooraf en woordje over de eerste figuur vooraan links, geïdentificeerd als 
Sanctus Stefanus en voorgesteld als paus met datum 1058. Nu is er in die tijd 
wel een paus Stefanus IX geweest (1057-1058) ; maar die werd niet heilig 
verklaard. De enige heilige paus Stefanus was Stefanus I (253-257). Er moet 
dus een vergissing zijn begaan. Overigens kan men zich afvragen wat die paus 
in het gezelschap van al die Nederlandse heiligen komt doen. Mogelijk was 
hij bedoeld als degene de de H. Piatlls, de eerste apostel van onze gebieden, 
naar het Noorden had gezonden, zodat deze figuur de betekenis krijgt van de 
schakel tussen Rome en de Nederlanden. Immers Piatus, herkomstig uit Be
nevento (Italië), de eerste als dusdanig bekende zendeling, evangeliseerde 
Doornik, de stad die de hoofdplaats van ons bisdom zou worden en waar hij 
circa 268 de marteldood stierf. 

De eerste evangelisators van de oostelijke gebieden zijn Maternus, werk
zaam te Trier, Keulen en Tongeren, van wie beweerd werd dat hij door Sint
Pieter zelf zou gezonden zijn hoewel hij pas in 328 overleed; en de H. Ser
vatius, bisschop van Tongeren en Maastricht, die volgens een legendarische 
genealogie afstamde van de zuster van de H. Anna en dus als een verwant 
van Christus werd beschouwd. 

Daarna maakt de chronologie een sprong en keren we terug naar Doornik 
ten tijde van Clovis met Eleutherius, zijn biechtvader, Vedastus, zijn leer
meester, en Medardus, de tweede bisschop van Doornik. 

Pepijn van Landen, de hofmeier van Austrasië, is hier ten onrechte met 
een Sanctus bedacht daar hij evenals zijn illustere nakomeling, Karel de 
Grote maar gelukzalig werd genoemd. 

Met Bavo en Livinus bevinden Wf. ons in het opkomende Gent; de ene 
kwam uit Ha~pengouw, de andere uit Ierland; terwijl de Franse goudsmid 
Eligius als bisschop van Noyon en Doornik de scheldevallei verkende en 
Amandus zich als de evangelisator van Vlaanderen en Brabant liet gelden. 

Van dan af zien we een ongehoorde bloei van heilige mannen en vrouwen: 
Gertrudis van Nijvel; Basinus, de stichter van Drongen; Landoaldus, mede
werker van Amandus, een eenvoudige heilige priester, wiens relieken samen 
met die van zijn zuster Vinciana uit Wintershoven naar Gent werden over
gebracht, en die hier geheel ten onrechte als kardinaal is voorgesteld; Alde
gondis, stichtster van het klooster te Maubeuge, die hier op een vrij conven
tionele wijze voorgesteld is met lelie en boek, dus als maagd en ordestichtster. 
maar wiens specifiek attribuut, n1. de sluier die haar door de H. Geest werd 
gebracht, ontbreekt; Begga, hertogin van Brabant, moeder van Pepijn van 
Herstal en derhalve stammoeder dC'r Karolingers ; Amclberga, de vrome 
vrouw van Temse; Rerlindis van Ivfeerbeke-, ten onrechte met datum 700 
vermits zij omstreeks 930-935 zou gestorven zijn; Gudllla, de heilige van 
Moorsel, wier relieken naar Brussel werden overgebracht; Gerulphus, de- jon
geling van Merendree, die te Drongen werd vermoord. 

In het Oosten: Remaclus, bisschop van Maastricht, stichter van de abdij 
van Stavelot; Lambertus en HlIhcrtus, bi"schoppen van }\Iaastricht en Luik. 

Willebrordus uit Engeland, de apostel van FrÎC'sland tot LlIxembmg (dl' 
foutieve datum 778 moet tot 738-39 vervroegd wordell), hief voorgesteld ter
wijl hij een afgodsbeeld vprtrapt ; wat w('liswaar kan \'erantw00rd wprdell, 
ofschoon zijn mepr gC'bruikelijk attribuut, het kNklllodt'1, ontbrC'ekt. 
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_ }.fe~ P~araïlda, of Veerle van Gent, bereiken we het jaar 800, derhalve de 
KarolIngIsche. pe.riode, vertegenwoordigd in de eerste plaats door Karel de 
Grote zelf. (met m 811 maar in 814 overleden). Ofschoon in 1165 door kei
zer Fredenk Barbarossa eigenmachtig heilig verklaard werd hem deor de kerk 
enkel de titel van gelukzalige toegekend. Adelardus, geboortig van Huise, was 
vertrouwensman van Karel de Grote. Fledericus (niet Fredericus, zoals bet
weters het steevast willen verbeteren) de heilige van Vlierzele, was wellicht 
de heer van zijn dorp dat naar zijn eigen naam werd genoemd, Fliedersele, 
samengetrokken tot Vlierzele, en die voorgesteld is als priester met kelk . 

. ~fet het jaar duizend ontmoeten we een paar grote reizigers: Macharius, 
bISschop, die uit Armenië gekomen, de pestlijders te Gent verzorgde en er 
zelf aan de pest zou sterven en om de honderd jaar te Gent luisterrijk werd 
gevierd; wat toen in 1867 voor het laatst was geschied; en Guido van An
derlecht de nederige pelgrim die een zevenjarige tocht naar Rome en Jeruza
lem had ondernomen. Tussen haakjes, we missen hier wel de H. Poppo van 
Deinze, maar die was toen nog niet in de belangstelling gekomen. Godelieve, 
de beminnelijke martelares van Gistel, met koord om de hals, was ook in 
005t-Vlaanderen zeer geliefd. 

Karel de Goede, vermoord te Brugge en Albertus, bisschop van Luik ver
tegenwoordigen de 12de eeuw. Van nu af worden de heiligen steeds schaarser: 
voor de 13de eeuw, enkel Christina de Wonderbare van Sint-Truiden ; geen 
enkele heilige voor de 14de eeuw; een enkele in de 15de eeuw, nI. Coleta, 
de hervormster van de Arme Claren, overleden te Gent. 

~Iet de 16de eeuw geraken we in de godsdienstoorlogen. De Sanctus La
cops is uiteraard Jacobus Lacop een van de martelaren van Gorcum die, wij 
herinneren er aan, in 1867 heilig werden verklaard; wat hun populariteit in 
de 19de eeuw verklaart. Naast hem zien we dan Pasianus, zonder titel, de 
pa:tcor van Eeklo die in 1572, een dag vóór de martelaren van Gorcum, de 
marteldood stierf en die vooral sinds het verschijnen van de Geschiedenis 
van Eeklo door Ed. Neelemans, 1859, uit de vergetelheid was gehaald. Voor 
deze figuur uit onze plaatselijke geschiedenis was geen geijkt attribuut be
kend. Maar het probleem werd op creatieve wijze opgelost. Zo zien we onze 
Eeklose martelaar, voorzien van alle attributen die zijn functie en zijn mar
teling illustreren: voorgesteld in priesterlijk gewaad d.w.z. met albe, en wel 
een middeleeuwse 'aube parée' met een geborduurd berd boven de voeten, 
aan de polsen en rond de hals, met stola, manipel en koorkap; in zijn rech
terhand de kelk met opschrift HOC EST CORPUS MEUM als getuigenis 
van het' geloof in de waarachtige aanwezigheid van Christus in het H. Sa
crament ; in zijn linkerhand een hamer en nagel en achter hem de bebloede 

paal. C .. .. N" h d Tenslotte zien we Petrus amslUS, jezmet van IJmegen. eraut van e 
contra-reformatie en steller van de cathechismus, zalig verklaard in 1864 
I ("venwe! pas in 1925 heilig verklaard) (14) : en Johannes Berc?~ans, gebo
ren te Diest, die als jongeling van 22 Jaar te Rome overleed. HeIlIg verklaard 
in 1388 werd hij als patroon van de jeug-d aange~teld. 

Wij willen echter nog even stilstaan hij de betekenis van het ensemble. 
Het groeperen van heiligen in reeksverhand heant:-V0.o:dt aan een diep 

menselijke vormgevoel. Het houdt verhand met een pnmItleve nood aan op-

(14' Het Ie niet duidelijk waarneembaar ot het 'Sanctus' hier origineel Is, zon let een 
ouder 'Seatua' vervangt. 
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tellen, herhalen, serieëren. Men treft dit aan in woorden, zoals in de litanie
en ; men treft het aan in versiering en in beeld. 

Het aantal 40 is zeker niet willekeurig gekozen (15). Het is een bijbels ge
tal, een heilig getal, dat meermaals voorkomt, vooral in verband met martela
ren, b.v. de 40 martelaars van Sebastea in Armenië die in het jaar 320 wer
den gefolterd; of dichter bij ons de 40 martelaars van Engeland die in de 
16de en 17de eeuw ter dood werden gebracht. Het getal 40 werd niet zozeer 
als een precies getal bedoeld dan wel als een symbool ; een symbool om dui
delijk te maken dat er veel waren, zelfs ontelbaar; dat is nu eenmaal de taal 
der symbolen die men tegenwoordig zo moeilijk kan of wil begrijpen. 

De 40 heiligen in het koor van Eeklo zijn evenwel niet uitsluitend marte
laars; er zijn ook een aantal belijders. Samen vormen zij als een cohorte 
van getuigen en bewakers ; een begrip en een iconografisch gegeven dat men 
herhaaldelijk ontmoet in de christelijke kunst, zowel in beeldhouwwerk, zo
als b.v. in de reeks heiligen boven op de colonnade van Bernini aan Sint
Pieters te Rome, als in de vlakke kunsten. En er is wellicht geen heiligen
reeks waarmee die van Eeklo zozeer verwant is als de dubbele processie van 
heiligen in mozaiek in de basiliek van San-Apollinare Nuovo te Ravenna. 

In de ritmische herhaling van figuren, over de eeuwen heen, is er een in
nige, innerlijke verwantschap tussen beide; en men staat perplex voor de 
vraag of die verwantschap steunt op voorkennis, zen iet op een onbewust 
voortleven van de gee~telijke inhoud. 

Te Ravenna ziet men aan weerszijden van het schip een theorie van hië
ratische figuren, onderling van elkaar gescheiden door palmbomen ; te Eeklo 
zijn de figuren vGln elkaar gescheiden door de colonnetten van de blindnis
sen ; te Ravenna zijn ze slechts weinig geïndividualiseerd, maar door en
kele bescheiden bewegingsmotieven zijn zij onderling verbonden; en de blik 
van de toeschouwer is onweerstaanbaar aangetrokken 0!11 van de ene figuur 
naar de andere te glijden en de processie te vergezellen naar het hoofdaltaar. 

Te Eeklo zijn de figuren onderling meer geïndividualiseerd maar door de 
gestructureerde herhaling van de traveeën met telkens twee maal tw('e slan
ke nissen, samengevat binnen een lancetboog, treft men dezelfde gebonden 
dynamiek naar het altaar. 

DE ZIJKOREN 

Twee maal Onze-Lieve-Vrouw 

In middelgrote kerken was het noordelijk zijkoor steeds toe~e,viid aan 
O.-L.-Vrouw als Moeder-Gods waardoor zii als co-redemptrice bij de Ver
lossing van Christus werd betrokken; tenvijl het zuidelijk zijkoor dan aan 
de kerkpatroon was toegewijd. 

Nu doet zich te Eeklo het onthutsend feit voor dat beid(' de ziikorl'l1 aan 
O.-L.-Vrouw zijn toegewijd en niet zoals in de Middeleeuwen Illet de klem
toon op het moederschap van Maria, maar in de vorm van tamelijk tijdsge
bonden devoties, ofschoon die wPiiswaar bij oudel'(' tradities aansluiten, nl. 
ten noorden, O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans en ten zuiden O.-L.-Vrouw 
Onbevlekt-Ontvangenis. Dit schiint ('('n zekert' ah\'ijking te ziju \'UU de 
planmatigheid in het iconografisch programma en ml'll kun tl,l't'cht ciC' \'l';U\~ 

(15) Cfr. W.H. ROSCHER, Die Zallt 40 Im Gtaubo. BrauclI lmd SC/U'llft"m ch'r SC/mlle". 
Lelpzlg, 1909. 
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stellen of het idee wel \'an deken Foubert herkomstig is, ofschoon dat in 1883 
zeker reeds beslist was. 

Immers, de artistieke uitrusting van beide zijkoren zijn het feit van be
langrijke schen!cingen uit 188.f, d.i. de periode van de grootste ijver, en het 
zijn beide voorname vrouwelijke schenkingen: ten noorden van Juffrouw 
Xathalia Hertoghs die op aanbeveling van notaris Bovyn haar medewerking 
had verleend; ten zuiden van Juffrouw Maria van Doosselaere, zuster van de 
voorzitter van de kerkfabriek, en prefecte van de congregatie. Het is best be
grijpelijk dat beiden een altaar V2n O.-L.-Vrouw hebben willen versieren 
en het is zelfs niet ondenkbaar dat er een heilige wedijver heeft meegespeeld, 
en dat in en soort Salomomoordeel de ingenieuze oplossing werd gevonden 
om beide zijaltaren aan O.-L.-Vrouw toe te wijden volgens eigentijdse de
voties ; wat niet belet dat, eenmaal het besluit gevallen, deken Foubert blijk
baar al zijn kennis en vindingrijkheid heeft ingezet om een boeiend ensemble 
van vrouwelijke iconografie samen te stellen. 

In de glasramen van het noordelijk koortje (2.2) zijn drie maal twee 
sterke vrouwen uit het Oude Testament voorgesteld Eva en Sara (afb. 19), 
Rachel en Noëmi, Esther en Judith, die allen in relatie tot Maria worden ge
bracht; wat nog onderstreept wordt door de symbolen en Mariatitels en 
vooral door het drievoudig opschrift: Filia Patris, Mater Filii, Sponsa S pi
rilo. Door deze trinitaire spreuk wordt herinnerd aan het middeleeuws be
grip van het 'Raadsbesluit van de H. Drievuldigheid' waardoor van bij het 
begin der tijden de Verlossing werd voorzien. In de reliëfs van het retabel 
ziet men de Vijf Blijde Mysteries uit het leven van Maria, en het devotio
nele motief van Maria die de rozenkrans aan de H. Dominicus schenkt. 

Een keuze van Mariatitels en heraldisch verwerkte symbolen, de rozen en 
monogrammen op de muren en op de vloer voor het altaar tot en met de 
roosjes rondom de drie vijflobbige rosacen in de top van de vensters para
frazeren de dedicatie van het zijkoor (16). 

In het grote glasraam (2.2.4) links ziet men nogmaals O.-L.-Vrouw die 
de rozenkrans schenkt aan Dominicus. een legendarisch gebeuren dat niet 
voorkomt in diens biografie maar enkel een visualisering is van het versprei
den van de devotie. 

Het zuidelijk zijkoor is toegewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria die in 185.f door Pius IX plechtig als dogma werd geformuleerd; wat 
op providentiële wijze in 1858 werd gevolgd door de venchijningen te Lour
des. Beide voorvallen zijn in de glasramen (3.2) voorgesteld. Het tijdsgebeu
ren lag nog fris in het geheugen. Ook hier is de bijzondere toewijding in alle 
details herhaald, zoals in de monogrammen op de muren en tot in de lelie
bloemen rondom de vijflobbige rosacen in de top van de vensters. 

Het retabel (3.1) is versierd met h('t oude motief van O.-L.-Vrouw op de 
maansikkd die de draak vertrapt en een ti('ntal reliëfs met episodes uit het 
leven van Maria, met nadruk op haar opvoc'ding ('n verblijf in de tempel, 
t'n f'indigend IT'('t hef pjttore~k(' owrhrengpn van }wt huisje' van Nazareth 

(lIJ) Men moel weliswaar de vraag Illellen of hel motief op de hoeken van het vloer
perkje voor het altIlor befltaande uIt twee heraldIsch geplaatste vogelR met een 
kelk tUlIllenbelde hIer wel doelbewust lonlet bij toeval werd gebruIkt. Het vertoont 
"role gelijkenIs met het kenteken van (Je orde der Camaldoll. een Zijtak van de 
Orde der benedictiJnen, gevestigd n"blj Arezzo (afgebeeld In CH. CAJ-IIER, Carac
térl.ttC/ulI. de. 8atntM, PllrlJI, 1807, I, 84). 
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naar Loreto : onderwerpen die de toenmalige congreganisten direct moesten 
aanspreken. 

Onder de tombe, de dood van Maria, omringd door de apostelen die vol
gens de legende voor de gelegenheid op mirakuleuze wijze samen aanwezig 
waren. Het grote zijraam (3.2.4), Maria ten hemel opgenomen, is het sluit
stuk van deze mariale icohografie. 

DE KRUISBEUK 

De Boom van Jesse of de herkomst van Christus 

Een jaar na de dood van deken Foubert werd het glasraam in de noorde
lijke transeptarm geplaatst (1897), als een hulde van de parochianen aan de 
bouwheer van de kerk (5.2.1) (afb. 1). Volgens een eigentijdse notitie was 
het 'zijn vurige wensch den boom van Jesse of den geslachtsboom van O.H. 
Jezl!s Christus afgebeeld te zien' (17). Dit wijst in de richting van ons ver
moeden, nI. dat hij de uitrusting van de zijkoren niet als volledig adequaat 
beschouwde. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat het onderwerp waarin de 
rol van Maria als moeder van de Messias uitgebeeld i~, als schakel tussen 
Oud en Nieuw Testament, hem zeer nauw aan het hart lag: als een onmis
bare component van zijn theologisch gebaseerd programma. Zijn gehechtheid 
aan dit iconografisch gegeven kan ook verband houden met de belangrijke 
studie over de Boom van Jesse die in 1860 van de hand van .T. Corblet in de 
Revue de I' Art Chrétien was verschenen, een studie die destijds grote indruk 
heeft p:emaakt en nog altijd met vrucht kan gecon~ulteerd worden. 

In dit thema, dat in de Middeleeuwen aanleiding heeft gegeven tot schit
terende kunstwerken, wordt de rol van Maria in de Verlossing duidelijk ge
steld : uit de zijde van Jesse spruit de boom waarvan de takken de voorou
ders van Christus dragen; en, in top, O.-L.-Vrouw als de bloem van die 
boom, en Jezus als de vrucht van die bloem. 

Het apocalyptisch Visioen of Zijn terugkeer 

In het zuidelijk glasraam (5.2.2), als tegenhanger van dat met de Boom 
van Jesse, ziet men het indrukwekkend apocalyptisch visioen van Johannes
evangelist op het eiland Patmos, die het einde der tijden en de terugkeer 
van Christus voorspelt: df' enq;el die tot Johannes spreekt, de vierentwintig 
oudsten die hun kroon aanbieden, en, onder de zeven lampen, God de Vader 
met het Lam en het boek met zeven zegels, in een regl"nboogkleurige aureool 
omringd door de tetramorf, de vier wezens, tevens "ymbolen van de vier ev:m
gelisten ; in het topmedaillon van het maaswerk, de Heilige Gl"est ; v('rder 
twee engelen, de ene met de zon, de andere met de maan; en het uitspan
sel met ontelbare sterren. 

Zijn verblijf op aarde en Zijn Passie 

Zoals gezegd is het Chri"tologisch programma uitgebreid in c1l' ti icl ; en dat 
vindt men uitgedrukt in het transept, links en r('chts van het triomfkruis, 
met ten noorden het Jesse-glasraam dat de herkomst van Christus illustrt't'rt 
en ten zuiden het A pocalypse-glasraam dat zi in ,ved('rkoll1st of pa rol/sir vi
sualiseert. Zijn tijdelijk verblijf op aarde is vprhaald op cI(' lwt'dl' lI1uurstrook 

(17) Anontem Dagboekje, cfl". Liber MemorialIs. 

32 



daaronder, in de schilderijen die twee van zijn openbaringen aan de mensen 
"oorstellen, twee belangrijke manifestaties van Christus, twee epiphanieën, 
de ene uit het begin van zijn leven, de Aanbidding van de Drie Koningen 
(5.6.1), de andere aan het begin van zijn Passie, nl. de Intrede van Christus 
in Jemzalem (5.6.2). Tenslotte zijn daar de veertien staties van zijn via do
lorosa (5.1) waarvan we nog een echo ontwaren in de acht tondo's in de 
boogzwikken met de Arma Clzristi (5.4) of lijden:werktuigen en in het pas
siegedicht in acht verzen (5.5) dat de lijdensweg begeleidt. 

De kmisweg was een van de allereerste kunstwerken, gesticht in 1880 en 
uitgevoerd in 1882-1883. De twee schilderijen van Leo Steel, 1934, behoren 
tot de laatste. Het begrip 'tijd' is toevallig ook aan de verwezenlijking van 
de uitrusting van het transept verbonden. Het werk van Steel heeft echter 
niet veel meer met neogotiek te maken. Het gebeuren is voorgesteld in de 
vertrouwde omgeving van eigen streek ; de lastdieren van de Drie Konin.1en 
zijn geen kamelen meer maar Sleinse boerepaarden en de verklede persona
ges zien er uit als figuranten uit het Vlaams Volkstoneel van toen. Het was 
een gevestigde traditie om het bijbels gebeuren in eigen ruimte te situeren, 
zoals ook schrijvers deden, b.v. met 'Het Kindeke Jezus in Vlaanderen'. 

DE GROTE MEUBELEN 

De preekstoel 

Tot de creatieve anachronismen van de neogotiek behoren de communie
bank, de preekstoel en de biechtstoelen. In de Middeleeuwen bestonden de
ze meubelen niet als zodanig. Maar men was in de 19de eeuw van geen klein
tje vervaard. En uitgaand van de grondvormen die zich in de l7de en l8de 
eeuw hadden ontwikkeld werden deze meubelen in een neogotische vormen
taal getransponeerd en met passend beeldhouwwerk omgeven. 

Naar de functie gaat de preekstoel terug tot het oud-christelijk ambo bij 
het koor. In de late Middeleeuwen was de 'sermoenstoel' een zeer bescheiden, 
verplaatsbaar houten meubel: een verhoogje op vier poten en met panelen 
bij wijze van afsluiting. Maar zulk sober meubel kon het 19de eeuwse vorm
gevoel niet voldoen. Wat afmetingen en omvang betreft heeft men die van 
de barok behouden. Wat de compositie betreft is men teruggekeerd naar de 
voorbeelden van de laat-renaissance die nog op een geometrisch schema wa
ren gebouwd: een zeskante kuip op een voetstuk, weliswaar veel hoger dan 
die van het begin der 17de eeuw, een trap, een rugpaneel met deurtje en 
twee steunen voor het klankbord. 

Het probleem van de neogotische preekstoel was overigens vrij vrol:'g be
studeerd in de toenmalige ateliers van kerkelijke kunst. In 1855, op de eer
ste grote wereldtentoonstelling te Pariis werd door het atelier Cuypers-Stol-
7.enberg van Roermond een opmerkelijk model voorp.;esteld (18). En nagenoeg 
alle neogoti~che preekstoelen zijn naar dat voorbeeld gemaakt, min of meer 
rijk gebeeldhouwd; die van Eeklo, in 1891, met zeer rijke sculpturale versie
ring (6.1) (afb. 24). 

De vijf reliëfs van de kuip vormen ('cn origineel C'nsemhle waarin men de 
systematische geest van deken Foubcrt bC!lpeurt. Het middelste, derhalve het 

(11) Afgebeeld o.m. In Sch.oon en Vroom, Cntalogull van de tentoonstelling Kun8t in de 
kerk aan het eind van de vorige eeuw bij gereformeerden en katholieken, Amster
dam, Vrije UnivenItelt, 1980, p. 19. 
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voornaamste, stelt de Bergrede voor, d.i. de rede waarin Christus de Zalig
heden verkondigde en waarvan we de symbolische uitbeelding i.v.m. het koor
gestoelte hebben gecommentarieerd. Links en rechts zijn telkens nog twee 
predikingen voorgesteld, en wel volgens een zekere planmatigheid: links twee 
sequenties die chronologisch plaats grepen vóór de Bergrede, een uit de 
Kindsheid van Jezus, nl. de Twaalfjarige Jezus die leert in de tempel, en een 
van vlak vóór zijn openbaar leven, nl. de Prediking van Johannes de Doper 
in de woestijn. Rechts twee predikingen van getuigen van Christus, nI. van 
Paulus, de laatstgekomene onder de apostelen, die de meest welsprekende 
blijkt te zijn geweest; en de prediking van een diaken, herkenbaar aan zijn 
dalmatiek, nl. de kerkpatroon Vincentius die ook om zijn welsprekendheid 
werd geroemd; dus een episode uit de Akten der Apostelen en een uit de 
legenden van de christelijke literatuur. 

De vier beeldjes op de hoeken van de kuip zijn niet individueel door enig 
attribuut gekenmerkt; maar wegens het boek dat zij dragen staan zij in rela
tie tot de leeropdracht van de kerk en symboliseren zij de kerkleraars in het 
algemeen; terwijl hun voorgangers en tegenhangers. de evangelisten, uitge
beeld door de vier symbolen, bij wijze van consoles de kuip schragen. 

De biechtstoelen 

De biechtstoel als kerkmeubel is een schepping van de laat-renaissance en 
de barok. In de Middeleeuwen bestond voor het sacrament der biecht geen 
meubel. De biecht werd rechtstreeks bij de priester uitgesproken. zoals men 
het ziet op het linkerpaneel van het Zeven-Sacramentenaltaar te Antwerpen 
(19). Pas in de tweede helft van de 16de eeuw werd het gebruik van de z.g. 
oorbiecht verworpen en werd bevolen een meubel met afgescheiden vakken 
voor priester en biechteling te doen maken. 

Voor de neogotische biechtstcel heeft men zich dan geïnspireerd op de oud
ste van de bekende biechtstoelen, uit het begin van de 17e eeuw, bestaande 
uit een tamelijk strenge kastconstructie met drie vakken: maar in plaats van 
de renaissance versiering is hier de gotische vormentaal toegepast. 

De vier biechtstoelen van Karel Smitz (7.1.5. 7.3.5, 8.1.5. 8.3.5) schijnen 
als een samenhorend ensemble te zijn bedoeld. Zeer waarschijnlijk was voor
zien om op de luikjes van het priest·ervak. op de banderollen Vèm de gebeeld
houwde engeltjes, de boodschappers. de aankondigers. een verset \'an de Acht 
Zaligheden te beitelen; maar werd dat niet volledig uitgt'voerd zoals ge
wenst. Immers, op de twee exemplaren van de noordkant is telkens hetzelfde 
vi ifde en zesde verset gegravf'erd en OP de hvee exemplaren van de zuidkant 
zijn de banderollen blank gebleven. Bij de uitvoering is blijkbaar iets mis ge
lopen. 

Ook in de andere elementen v"lt er N'n zekere samenhang tt' ht'!,pt'lIl't'n. 
aldus in de paan;gewi ize opgestelde beeldjes. ofschoon hipr ook misschi(,1l lets 
uit de ontwerpen verwis"eld geraakte. In de kapel van de H. Vinc('ntius zien 
we de beeldjes van het H. Hart van Christus en van het H. Hart van M:'\l'ia. 
die beter zouden gepast hebben in de kapel van h('t H. Hart. Danr zit't !l1t'1l 
echter Petrus en Paulus die om hun bf'rouw en bt'krring wt'liswaar voorht'd
dig waren. Op de anc!('rr twee hirchtsto('It'11 ziet 111<'11. teil noordel1 eh' lT. 
Jozef, titularis van de kapel en Johannes de ('vnngt'!ist : teil zuiden, JohaIllH'!l 

(19) Antwerpen. KonInklijk Museum VOOI' Schone Kunsten. nr. :l9:1-~95. toe~t"schr(,\·l."n 
aan Rogier van der Weyden. 
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de Doper en een vrou""elijke heilige, misschien de profetes Anna die samen 
met Jozef en zijn mandje de episode van de Opdracht in de tempel sugge
reert. De twee Johannessen stonden veelal in samenhang tegenover elkaar. 
Maar hier is geen specifiek verband met de biecht en een figuur als Maria 
~lagdalena mist men wel. 

De andere decoratieve elementen zijn vrij konsekwent uitgevoerd. In de 
,-ier medaillons van de deurtjes ziet men, ten noorden, de vier evangelisten
symbolen ; ten zuiden, de werktuigen der Passie. De bekronende engelen dra
gen, ten noorden, de lijdenswerktuigen ; ten zuiden symboliseren zij de vier 
akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw. 

Heel apart is de iconografie van de vijfde biechtstoel (8.4.5) uitgevoerd 
door Albert Sinaeve, 1903 (kapel van de H. Barbara). Hij is versierd met de 
beeldjes van twee heiligenfiguren (afb. 30, 31) die op de romantisch ingestelde 
19de-eeuwer zeker indruk hebben gemaakt, nl. van Benedictus Labre, de pel
grim, een clochard, een aandoenlijke zwerversfiguur overleden in 1783, zalig 
verklaard in 1861, heiligverklaard in 1881 ; en de H. Margareta van Cortona, 
een Italiaanse bekeerlinge uit de 13de eeuw die als franciscaanse penitente 
het leven uitging. Wie de voorkeur voor deze figuren heeft doen gelden is ons 
niet bekend. Ook de decoratieve elementen van deze biechtstoel zijn bijzon
der zorgvuldig uitgewerkt: in de vier medaillons van het deurtje, vier enge
len in borstbeeld als allegorieën van de vier akten; en bovenop, vier engelen· 
beeldjes met lijdenswerktuigen. 

De Communiebank 

De communiebank kan enigszins als een gereduceerde koorafsluiting wor
den beschouwd en als dusdanig gaat hij zelfs terug tot de vroeg-christelijke 
transenne. Maar in zijn huidige vorm stamt hij uit d~ barok. De construc
tieve en decoratieve elementen van de Eeklose communiebank (4.4) zijn dan 
ook een neogotische vertaling van een barokcommuniebank. 

Afgezien van de reeds vermelde twaalf apostelbeeldjes is de iconografie 
ervan op eucharistische symbolen afgestemd en op voorafbeeldingen uit Oud 
en Nieuw Testament. 

DE BEELDEN 

De tien levensgrote beelden (6.2) aan de pijlers aan weerszijden van het 
schip van de kerk werden uitgevoerd van 1898 tot 1910, d.i. kort na het over
lijden van deken Foubert ; een drietal is niet vast gedateerd maar zij vallen 
vermoedelijk binnen dezelfde periode (afb. 3). 

Zij vormen gepn coherent ensemble en met recht kan men zich afvragen 
of het oorspronkelijk niet de bedoelin~ is geweest om, volgens aloud gebruik, 
benevens de vier evangelisten in de viering, de twaalf apostelen aan de ove
rige pijlers te plaatsr'n, overeenkomstig de betekenis van de apostelen als pij
ler.; van de kerk en in het traditioneel parallellbnc met de profpten die hier 
in het p!l(~udo-triforium zijn voorgestc·ld. Het aantal pijlers was gepast en het 
ziet er naar uit dat de Petrus cn Paulm bij de ingang van het koor, 1898, 
tot dit' eerste planning behoren. maar dat de keuzc' van de andere tien hei
ligen twt gevolg is van de voorkc'ur van privatc· schenkers; terwijl de monu
mf'ntale muurschilderingen met de Twaalf Ap(J~tpl('n in de eer~t(' trav('e van 
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het koor, 1902, evenals de reeds bestaande kleine beeldjes aan de communie
bank, 1888, het iconografisch programma toch konden redden. 

Reeds bij de twee apostelen en bij de Johannes-Evangelist valt er een ze
kere ambiguiteit te bespeuren tussen de objectieve planning en de individu
ele keuze vermits de twee apostelbeelden ter gelegenheid van de eerste com
munie van Pieter en Paul Goethals werden geplaatst en dat de Sint-Jan een 
schenking is van E.H. Jan Goethals. Eens dat het principe van de individuele 
voorkeur de overhand kreeg kon het niet anders dan voortgezet worden. 

Voor zover bekend schijnen de opdrachtgevers van de andere beelden in 
het schip de voorgestelde figuur te hebben gekozen;' hetzij naar hun voor
naam, hetzij om een andere reden. 

De H. Aloysius, 1898: werd geschonken door AloÏs Dhondt; de H. Alphon
sus werd geschonken ter gelegenheid van de eerste mis van E.H. Alfons van 
Wa~senhove, 1899. De keuze van deze laatste kan evenwel ook beinvloed 
zijn geweest door de paters redemptoristen van wie Alphonsus van Liguori 
de stichter was. Vier paters van deze congregatie hadden hier in 1883 ged'l
rende twaalf dagen, van 22 september tot 3 okotber, naar aanleiding van 
de wijding van de kerk, de missie gepredikt en in 1887 had men het eeuw
feest van het overlijden van hun stichter gevierd, nadat hij in 1871 tot kerk
leraar was verheven. In 1898 was ook een beeld van Gerardus Majella, re
demptoristenbroeder, geschonken. 

De keuze van de H. Theresia van Avila kan beïnvloed zijn geweest door 
de viering van haar derde eeuwfeest in 1882. 

De H. Vincentius a Paulo werd geschonken door de caritatieve confrerie 
van de H. Vincentius ; de consonnantie met de naam van de kerkpatroon 
heeft zeker stimulerend gewerkt en het beeld is trouwens tegenover de kapel 
van Vincentius-martelaar geplaat!'t. De situatie van de H. Augustinus tegen
over de kapel van de H. Drievuldigheid kan in relatie tot die kapel staan. 
Paars~ewijze opgevat met de H. Monica aan de overzijde nabij de kapel 
van de H. Anna (twee moeders) schijnt de keuze van beide heiligen aan een 
zeker overleg te beantwoorden. 

Tot de oud-christeli ike heiligen behoren nog de Maria-Magdalena. \'oor
p.;esteld met haar traditionele zalfpot en met de gesel van haar boetedoening, 
haar welig golvende haren grotendeels door haar sluier bedekt; en de popu
laire H. Apollonia, aanroepen tegen de tandpijn (afb. 35). Er is slechts één 
echt middeleeuwse heilige, nl. Eligius (afb. 36), patroon van smeden en boe
ren, die te Eeklo jaarlijks zeer trouw werd gevierd: getuige de reliekhamer 
voor de zegening (:0). 

De helft van deze heiligen behoren dus tot de moderne geschiedenis. 16de 
tot 18de eeuw. Deze heiligen wier iconogrl'lfie tot dan toe gemerkt was door 
de kunst van de barok (men denke aan de vervoering \'nn de H. Theresia 
door Bernini) of door het rococo, zijn hier in een zonderling nnachronisllw 
voorgesteld volgens gotische normen. De kunstenaar. T\1atthias Zens. heeft 
zich daartoe vrij duideli jk geïnspireerd op de heelden in de dom ft, Keulen. 

Afzonderlijke devotiebeelclen waren nochtl'lns vanaf 11('t lwgin \'oo\-Lien. 
wellicht met de bedoeling ann te sluiten bi i oudere pnrochiale dt'\'otit's en 
meteen om het ruime transept te stofferen. Dit waren de houten ht,t'ldt'n \'nll 
de H, Rochus (5.7.1) en van de H. Antonius van Padua (5.7.2), werk \'nll 

(20) Cir. E. DHANENS. Oud Edelsmeedwerk i1l de pm'ochlekt'rk te Eeklo. In Appeltjes 
van het Meetjesland, 2, 1950, p. 28-29. Ilfb. 3. 
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de weinig bekende beeldhouwer De Bruycker die ook het triomfkruis in de 
viering had gemaakt. De H. Rochus schijnt wel een ouder Rochusbeeld te 
vervangen; de H. Antonius vervangt misschien een ouder beeld van zijn 
naamgenoot, Antonius-abt die met een varkentje werd afgebeeld. Heeft men 
deze afbeelding misschien een beetje te trivaal gevonden? Hoe dan ook, de 
devotie tot Antonius van Padua heeft zich in de 19de eeuw sterk vastge
ankerd. 

Kort na hun heiligverklaring in 1925 werden de twee stenen beelden van 
Theresia van Lisieu." (5.8.1) en van J ean-Marie Vianney, beter bekend 
als de Pastoor van Ars (5.8.2) in het transept geplaatst. 

DE TIEN ZIJKAPELLEN 

De versiering van de tien zijkapellen, de zijkoorkens zoals men ze toen 
noemde el), is evenals in de Middeleeuwen gemerkt door de devoties van 
enkelingen en groeperingen. Sommige patroonschappen gaan terug op de 
oude parochiale tradities, zoals die van Sint-Vincentius, van de H. Drievul
digheid, van de H. Anna, van de H. Barbara (zie Aanhangsel). Andere zijn 
specifiek 19de eeuws van vorm, zoals die van het H. Hart en van de H. Jo
zef. Maar allen zijn uitingen van een innige, lokale vroomheid. 

Blijkbaar heeft de grote beschikbare ruimte van de nieuwe kerk met haar 
groter aantal kapellen dan in de oude, aanleiding gegeven tot splitsing van 
sommige devotie ; wat we trouwens reeds hebben vastgesteld met de Maria
devotie in de twee zijkoren. Aldus is er nu een afzonderlijke kapel voor de 
H. Anna, de H. Familie en de H. Jozef, devoties die in de oude kerk onge
twijfeld samenvielen onder de noemer van de H. Anna. Ook de devotie tot 
de H. Barbara, patrones van de goede dood, en die tot de Zielen van het 
Vagevuur beschikken nu elk over een kapel. 

De tien af::luitingen van schrijn- en snijwerk, een paar met smeedijzeren 
hekwerk en één met koperen fries en spijlen, kwamen tot stand in de periode 
van 1885 tot 1906. Zij vormen een bijzonder fraai ensemble en illustreren 
voortreffelijk de neogotische verbeeldingskracht en ambachtelijke vaardig
heid : afwisselend in het detail dat uiteraard telkens suggestief is voor de toe
wijding van de kapel en toch beantwoordend aan een eenheidsplan volgens 
het principe van de eenheid van stijl. Men denkt onwillekeurig aan de reeks 
afsluitingen van de vijftien koorkapellen van Sint-Baafs te Gent die over een 
periode van circa 80 jaar tot stand kwamen en toch een merkwaardig barok
ensemble vormen. 

De beschildering van de muren is een merkwaardig complement bij de 
iconografie van elke kapel : monogrammen en andere kleine symbolen zijn 
over het vcld gezaaid en op de westmuur is telkens een medaillon of vierpas 
met l'en motief dat I:et patroonschap van de kap('1 resumeert; terwijl dit ook 
dnor een vromp tf'kst onder woorden wordt ge·bracht. 

(21) De termen zIjkoOT en kOOT werden In de jaren '80 regelmatig toegepast op de zIJ
kapellen, b.V. : 
15-21 leptember 11183, plaatlllng von twee outaeren In de zlJkoorkens (H. VIncentlus 
en H. Hart) ; 
14 maart 18115, de afsluiting geplaotst van het koor der doopvont; 
11 Juni 1899, IIlechtli twee koren zIJn er nog zonder afsluiting. 
AnonIem dagboekje, elr. Liber MemorInUI. 



Bij de ingebruikname van de kerk in 1883 waren de altaren van de twee 
kapellen die bij het transept aansluiten reeds gereed, wat meteen er op wijst 
welke devoties als de belangrijkste werden beschouwd, nI. die van het H. 
Hart, een typische 19de eeuwse vorm van de devotie tot de Salvator Mundi 
en die tot de kerkpatroon Sint-Vincentius. Met ups en downs lopen de wer
ken aan de zijkapellen tot aan de vooravond van de eerste wereldoorlog; en 
ook nadien werden nog enkele aanvullingen uitgevoerd. 

Er ligt een zeker parallellisme tussen de kapellen van noord en zuid, een 
schikking die wellicht teruggaat op de systematische geest van deken Foubert. 
Daarom zullen we ze paarsgewijze beschouwen (zie ook de Bijlage). 

De Kapel van het H. Hart 

De iconografie van de kapel van het H. Hart, ten noorden, is gemerkt door 
de figuur van Margareta-Maria Alacoque (1647-1690) die in 1864 zalig 
werd verklaard nadat de devotie tot het H. Hart in 1856 tot de hele kerk 
was uitgebreid; in 1875 werd door paus Pius IX de hele wereld aan het H. 
Hart toegewijd en de iconografie van de devotie werd door de congregatie 
der riten in de periode 1877-1891 officieel vastgelegd. In die periode valt ook 
de uitrusting van de kapel: het altaar (7.1.2) in 1883 en de afsluiting (7.1.1) 
in 1890. Het zou de moeite lonen om na te gaan welke rol Isidoor van de 
Genachte eventueel in de Bond van het H. Hart heeft gespeeld vermits hij 
en zijn familie, globaal de Kinderen van de Genachte genoemd, de hele uit
rusting hebben bekostigd. Bij deze uitrusting hoorde de staande Cataloog 
(7.1.6) die we nu terugvinden in de kapel van de Gelovige Zielen. 

Het glasraam (7.1.3), zoals in de meeste kapellen, is een essentiële aam"ul
ling bij de iconografie van het altaar. Rond de centrale voorstelling, n1. de 
verschijning van Christus aan de vermelde Margareta-11aria aan wie hij zijn 
brandend hart toont, zijn twaalf medaillons geschikt waarin telkens een fi
guur die bij de devotie van het H. Hart kan betrokken worden. Blijkbaar 
wilde men deze jonge devotievorm aanknopen bij het verleden. De twaalf 
medaillons kunnen compositorisch in drie groepen van vier onderverdeeld 
worden. 

Onderaan, links de profeet Isaias en rechts koning David als oud-testa
mentische prefiguren ; in het middt>n, de HH. Bonaventura als kardinaal en 
Bernardus als monnik, beide kerkleraars, bekend om hun mystieke geschrif
ten over de liefde van Christus. Deze vier figuren zijn gekt'nmt'"rkt door de 
banderollen met een citaat uit hun geschriften (al zijn de teksten blijkbaar 
bij de uitvoering verwisseld geraakt). 

Van de overige acht figuren zijn er vier mannen en vier vrouwen die al
len om hun vurige liefde tot Christus bekC'ud zijn: de H. Augustinus wil'ns 
attribuut, een vlammend hart, hier zeer toepasselijk was; Alphonsus van 
Liguori, geprosterneerd voor het H. Sacrament; Franciscus van Assisi die 
van de gekruisigde Christus de stigmatt'"n ontvangt ; en Thomas ,',lil Aquino 
aan wie Christus in een vlammende stralenkrans \,prschijnt. 

De vier vrouwC'lijke heiligen zijn: de H. Clara met haar gC'hruikdijk nt
tribuut, de eucharistische monstrans, C'v('nnls Juliann van Corni\1on; Elisa
beth (van Hongarije of van Portugal) die' haal' kroon op llt't altaar lt'gt : 
en de H. Theresia van Avila in extasC', wkr hart door (,C'1l pijl wordt door
boord. In deze reeks miss('n we wC'! dC' H. Catharina \'{II\ Siëna dit' "Olgt'IlS 
de legende haar hart mC"t dat van Christus had gC'ruilcl. 
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In het medaillon bovenaan ziet men als een fragment uit het Laatste 
:\\'ondmaal waarin Johannes zijn hoofd op Christus' hart legt; in de klei
nere medaillons, de doornenkroon. 

Brandend hart met doornenkroon en lijdenswerktuigen zijn verder in de 
kapel verspreid. 

De Kapel van de H. Vincentius 

De iconografie van de H. Vincentius van Saragossa, diaken, die onder Dio
cletianus in 30+ te Valencia werd gemarteld, is in de zuidelijke zijkapel op
vallend sober gehouden. Van de overvloedige legendarische gebeurtenissen 
en van de gruwelijke martelingen, die in zijn hagiografie zijn verzameld, ge
sproten als zij zijn uit een zuiderse verbeelding, zijn er slechts enkele voorge
steld in het (vernieuwde) glasraam. 

Het beeld op het altaar (8.1.2) draagt de attributen die hem toegekend 
zijn (met uitzondering van de palmtak der overwinning die verdwenen is). 

De anecdoten van zijn marteling zijn in symbolen samengevat in de kope
ren fries van de bijzonder fraaie afsluiting (8.1.1). Tussen de bladranken, 
zijn zes medaillons ingeschakeld: in het midden, boven de deur, een vuur
korf en een rooster die uiteraard naar zijn martelaarschap verwijzen; links, 
een wolf of enig roofdier, toespeling op de legende volgens dewelke zijn li
chaam als aas aan de wilde dieren werd geworpen maar door een raaf werd 
beschermd, raaf die men in het volgend medaillon ziet; rechts, een molen
steen en een schip, toespeling op een andere legende volgens dewelke zijn li
chaam, bezwaard met een molensteen, in zee geworpen maar toch weer aan 
wal werd gebracht; wat hem ook als patroon van de zeelieden deed kiezen. 
(afb. 27,28,29). 

Het koperen beeldje op de deurstijl tenslotte toont hem nogmaals met een 
paar van zijn attributen, de haken en de palmtak (afb. 26). 

De Kapel van de H. Drieéenheid 

De volgende twee kapellen zijn toegewijd, ten noorden aan de H. Drie
vuldigheid (volgens de oude terminologie, nu de H. Drieëenheid) ten zuiden 
aan de H. Anna. Ook in de Middeleeuwen was hun devotie vaak bij elkaar 
betrokken omwille van het drievoud in de gedachte en in de voorstelling 
waarin Christus telkens de derde component is : als de derde persoon van de 
Drieëenheid, gesproten uit de Vader en de H. Geest; en als Kind-Jezus, met 
zijn aardse moeder en grootmoeder. De Annatrits of 'Sint-Anna-te-Drieën', de 
bceldgroep met het driegeslacht Anna, Maria en Jezus, vormde dan ook veel
al de tegenhanger van een 'Genadestoel' ( 2). En voor de compositie van bei
de kunstwerken was zowel e"n vertikale als een horizontale oplossing gebrui
kelijk, hetzij de figuren boven elkaar, hetzij ze naast elkaar werden gecom
poneerd. Nochtans zullen wc zic'n dat te Eeklo het vormelijk parallellisme 
in de becldgroepen op de altaren niet behouden is. 

Op het altaar is de Triniteit hier afgebeeld deor de twee slaande beelden 
van God de Vad(>r en van Christw;, met de Duif tussen hen; maar op het 

(2Z) E. DHANENS, De artt.tteke uttru.ttnl7 van de Sint-Jan.kerk te Gent in cle 15dc 
Ileuw, In Academlae Analecta, Mededellnl(en van de KonInklijke Academie voor 
Weten.choppen, Letteren en Schone Kun.ten van Bell(lt!, 44, 1983, nr. 1, p. 38. 
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altaar van de H. Anna zien we enkel Anna en Maria, wat veeleer op 17de 
eeuwse voorbeelden teruggaat dan op middeleeuwse. 

Het mysterie van de Drieëenheid heeft de oude kerkvaders sterk geboeid 
en vooral de H. Augustinus is beroemd in dat verband. Toen de bisschop 
langs het strand wandelde zag hij een kind bezig met het scheppen van het 
water uit de zee in een putje. Toen hij daarover zijn verbazing uitsprak ant
woordde het kind dat het even onmogelijk was het mysterie van de Drieëen
heid te begrijpen. Deze legende is voorgesteld op de afsluiting van de kapel 
(7.2.1), in de fraai gebeeldhouwde groep van Augustinus in gesprek met het 
kind met zijn schelp (afb. 25). 

De Triniteit en derhalve het goddelijk getal drie heeft de symboliek van 
het middeleeuwse leven in al zijn aspecten beïnvloed, de nederigste volksge
bruiken zowel als de hoogste literatuur. Maar vermelden we hier enkel het 
gebruik om de inkomsten van bepaalde goederen in drie porties te verdelen. 
Soms was het derde deel ervan bestemd om de chri~tene slaven die ten ge
volge van de kruistochten gevangen waren en naar oosterse zeden als slaaf 
werden verkocht, weer vrij te kopen (23). Daartoe was omstreeks 1200 een 
belangrijk initiatief genomen door twee Franse broeders, de H. Johannes de 
Mata (t 1212) en de H. Felix de Valois (t 1213) ; wat hier in het glasraam 
in beeld is gebracht (afb. 33). Het historisch tafereel stelt de stichting van 
de orde van de Trinitariërs voor en hun werk van barmhartigheid. Men leest 
de voorstelling af van links naar rechts: in het eerste perk ziet men paus 
Innocentius III vergezeld van een kardinaal en een pater, met de oorkonde 
betreffende de stichting in de linkerhand terwijl hij met de rechterhand een 
zegenend gebaar maakt; in het tweede perk, de twee vermelde heiligen, de 
ene knielend, de andere achter hem staande, beiden met het karakteristieke 
roodblauwe kruis op hun kloostergewaad; in het derde en vierde perk zien 
we de gezamenlijke actie van de twee heilige trinitariërs; de ene betaalt het 
losgeld aan een islamiet die door zijn tulband en puntig hoofddeksel duide
lijkt als oosterling is gekenmerkt; de andere brengt rt'eds de boodschap der 
bevrijding aan een paar geketende slaven (24). 

Ook in de decoratieve details van het glasraam vindt men trinitairt' sym
bolen, zoals de Genadestoel en de drie in elkaar verstrengelde cirkels. 

Onderaan zijn de patroonheiligen van de schenkers bedot'ld: een H. 
Sophia voor Sophia Fermont, een H. Romanus voor Romanus van \"a~sen
hove, een H. Leo (afb. 34) voor Lionel Pussemier (maar hit'r ht'f:'ft het 
noodlot een gekke toer uitgehaald waarop we zo dadelijk terugkomen) en een 
H. Stephania voor Stephanie van Wassenhove. 

De Kapel van de H. Anna 

In de kapel van de H. Anna aan de zuidkant missen we, zoals gezegd. het 
typisch motief van de Sint-Anna-te-drieën dat in geen enkele middeleeuwst' 
kerk ontbrak. Maar misschien zouden de 19de-eell\vers het motief van de H. 
Anna met Maria op haar schoot die zelf het Kind-Jezus op haar arm draagt 
als zonderling hebben ervaren. Overigens is de iconografie van dl' H. Anna 
hier door een specifiek 19de-eeuwse bekommernis gt'merkt. nl. dit' van h('t on-

(23) Aldus b.v. In de stichting van Joos Vljd te Beveren-Wans, een godshuis wnnrvlln 
hij de bediening had toevel't1'ouwd aan broeders trlnital'lêl's. 

(24) Een vergelijking met het Trinltnrlêrsglasrnam In de Slnt-JacobskcI'k te Gent dool' 
dezelfde Ladon, dringt zich op. 
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derwijs. De centrale groep van het altaar (8.2.2.) verbeeldt de H. Anna die 
)'laria onderwijst (wat nu weliswaar niet meer zo evident is sinds het boek 
verdwenen is) ; en in het oorspronkelijk glasraam (vernield in WO 11) zag 
men de Opname van Maria in de tempel, waar ze als tempelmaagd haar op
voeding ging voltooien. 

Het altaar is volgens het opschrift, 1885, de schenking van de bekende uit
vinder Polydoor Lippens en zijn zusters die blijkbaar in de familie een bij
zondere devotie tot de H. Anna koesterden; wat ook blijkt uit de latere 
schenking van de afsluiting t 8.2.1), door de zusjes Anna-Maria en Maria
:\nna Lippens. Op het altaar zien we echter ook de beelden van de H. Eli
sabeth van Hongarije, met bloemen in haar mantel pand, en van de H. Lo
dewijk, koning van Frankrijk, die de doornenkroon op een kussen draagt, de 
kostbare reliek die hij aan de Sainte-Chapelle te Parijs had geschonken. De 
aanwezigheid van deze laatste wordt verklaard door de schenker, wiens twee
de naam Ludovicus was. Een verklaring voor de aanwezigheid van de H. 
Elisabeth hebben we voorlopig niet gevonden (25). 

De Kapel van de H. lozef 

Ook de volgende twee kapellen zijn nauw bij elkaar betrokken. De titula
rissen ervan zijn, ten noorden de H. Jozef, ten zuiden de H. Familie. Zelfs 
in de materiële realisatie bestaat een samenhang die teruggaat tot deken Fou
eert vermits de beide glasramen door een verwant van de deken werden ge
schonken, het noordelijke (7.3.3.) door minister Albert Nyssens, het zuidelijke 
(8.3.3) door minister Jule:~ van den Heuvel. Beide glasramen zijn volledig 
en konsekwent aan de iconografie van de kapel gewijd zonder dat de voor
name schenkers zich door hun patroonheiligen hebben doen gelden. 

Vooraf moet gezegd worden dat de devotie tot de H. Jozef eerder recent is. 
In de Middeleeuwse iconografie had hij, in overeenstemming met de apo
criefe legenden, enkel een bescheiden plaats. In de kunst ziet men hem als 
een timide man die, nadat zijn staf had gebloeid, waardoor hij als bruide
gom van Maria was aangeduid, nog poogt zich aan die taak te onttrekken; 
verder als een zorgzame begeleider van Maria die bij de geboorte van Jezus 
de kaars in handen houdt of zich bezig houdt met de luien of met het papje 
voor het Kind, maar vcor de rest naar zijn schrijnwerkersstal of naar de ach
tergron:l werd verwezen. Hij was overigens het toonbeeld van de nederig
heid. In de 17de eeuw cnderging de figuur een zekere herwaardering als 
voedstervader van Jezus en wordt hij afgebeeld met het Kind aan zijn hand. 
Zo zien we hem ook hier op de afsluiting (7.3.1) van de kapel. 

Maar in de 19de eeuw werd de devotie tot de H. Jozef sterk uitgebreid en 
werd hij met allerhande palroonschappcn bedacht: niet alleen van de schrijn
werkers maar van alle christelijke werklieden, patroon van de christelijke fa
r.1iJie5, patroon van België en patroon van de heilige kerk; vandaar dat zijn 
iconografie in dp neogotiek zo overvloedig is uitgesponnen 

De Kapel van de H. Familie 

Zowel op de retahC'I!! van dl' twee altaren (7.3.2, 8.3.2) als in de twee 
glasramen zijn alle C'pillodC'!! uit de kindsh('id van Jf'ZIIS, waarbij Jozef betrok-

~, Mijn oprechte dank aan Mevrouw Marle LoulHe Mlnne-Vermallt dIe me welwillend 
Inza"e toestond In de bidprentjes vlln de familie LIppens. 
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ken was, uitvoerig en zelfs bij herhaling afgebeeld. Sterke nadruk is gelegd 
op de verantwoordelijke taak die hij zo voorbeeldig volbracht. 

Vooral in het zuidelijk glasraam (8.3.3) is het heilig gezin van Nazareth 
als toonbeeld voorgesteld: Jozef die in zijn schrijnwerkersatelier de werktui
gen even heeft laten rusten en als hoofd van de familie, met de blik in de 
verte de toekomst schijnt te doorgronden; de vlijtige Maria aan het spin
rokken; en de jonge Jezus met een stuk hout in de handen dat ongetwijfeld 
de paal van het kruis waarop hij zou sterven prefigureert. 

Op de afsluiting (8.3.1), een engel met schild en de namen Jezus, Maria, 
Jozef, die zo vaak de schietgebedekens van onze voorouders hebben vergezeld. 

De Kapel van 0 .-L.-V rouw van Zeven Weeën 

De devotie tot O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën is een van die laat-middel
eeuw~e, emotioneel geladen devoties, gericht op de com-passie, d.w.z. het 
medeleven met de passie van Christus door Maria ; in zekere zin een andere 
vorm van het tweede gedeelte van de rozenkrans dat aan de vijf droeve mys
teries was gewijd, hier uitgebreid tot zeven, een ander heilig getal. De devo
tie kende een nieuwe bloei in de 18de eeuw ten gevolge van de inzet van 
de paters Servieten die met goedkeuring van paus Benedictus XIV (1740-
1758) de zeven zwaarden die het hart van Maria doorboorden, in verband 
brachten met hun zeven heilige stichters; uiteraard een bloemrijke legende 
ter herinnering aan de zeven rijke Florentijnse kooplieden die in de 13de 
eeuw deze orde hadden gesticht. In het glasraam (7.4.3) ziet men hoe O.-L.
Vrouw, omringd door zeven engelen, aan de zeven servieten hun ordekleed 
schenkt. 

Het altaar (7.4.2) van de kapel is versierd met een grote Pietà, Maria met 
het dode lichaam van Christus op haar schoot, omringd door de getuigen van 
de kruisdood, Johannes apostel, Maria Magdalena, de andere J\Iaria's, Nico
demus en Jozef van Arimathea en tenslotte een personage die de doornen
kroon draagt en die mogelijk als portret is bedoeld. Het was immers een oude 
traditie bij de Bewening van Christus dat de beeldhouwer zich zelf afbeeldde. 
Bij deze grote Pietà horen zes medaillons in vierpas met de voorafgaande se
quenties van het lijdensverhaal. 

In de 19de eeuw was de devotie duidelijk beïnvloed door die van het Hart 
van Jezus. Vandaar dat het motief van het Hart van Maria. omringd is door 
een krans van rozen, zoals het Hart van Jezus omringd is door een doornen
kroon, zoals hier op de muur (7.4.4) en op de afsluiting (7 A.l ). 

Tenslotte lijkt het evident dat de rode heraldische ldie in de ruitvormig 
geplaatste tegels van het vloerpartijtje voor het altaar (7.4.5) een referentie 
inhoudt aan de stad Florence die dit heraldisch stuk in haar wapen voert. 

De Kapel van de H. Barbara 

De kapel daartegenover ten zuiden is cle zett'l van cll' aloude rn nog stt't'ds 
bestaandc confrcrie van cic H. Barbara, patrones van de gol'cll' cIaad: wat 
onmiddellijk geïllustreerd is door cic mooie breldgrol'p op cle afsluiting (R·U) 
met een stervl'ncle die uit de hancll'n van l'el1 engrl de laatste ('ommllnie ont
vangt (afh. 40). 

Het bceld van Barbara op het altaar (8A.2) (afb. 32) is vool7.irll van al 
haar attributen, oVl'recnkomstig haar uitgt'breidt' it'~l'n(k : dl' tm't'1l waarin 
zij door haar boze vadrr werd opg('slotrl1 om hanr voor dl' in\'l()('d van de 
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christenen te vrijwaren, toren die op haar bevel met drie venstertjes werd 
voorzien ter ere van de H. Drievuldigheid ; de palm van haar overwinning ; 
de ciborie die haar werd toegekend als toespeling op de laatste sacramenten. 

Dit retabel is het enige in de kerk dat van geschilderde luiken is voorzien. 
Gesloten, langs buiten, ziet men twee engelen onder een sierlijke decoratieve 
arcade, elk met een banderol waarop citaten uit het office van een maagd
martelares, nl. het Dilexisti van het graduale en het Veni S ponsa Christi van 
het tractus. Wanneer de luiken geopend zijn (afb. 32) ziet men aan weers
zijden van het beeld nog een gebeeldhouwd vak: links, de H. Barbara die 
ge\'ankelijk wordt weggevoerd; rechts de beul die aanstalten maakt om haar 
te onthoofden terwijl een engel reeds met de kroon komt aangevlogen. Op 
de beschilderde luiken zelf, links de H. Barbara in haar toren terwijl zij op 
een pijler een kruisje tekent; rechts Christus die haar vertroost. 

Het glasraam (8.4.3) is in twee registers verdeeld. In het bovenste ziet men, 
links, hoe Chri::tus aan de gevangene Barbara verschijnt en rechts hoe Bar
bara na veel martelingen uiteindelijk w0rdt onthoofd. In het benedenregis
ter zijn vier heiligen als vertegenwoordigers van de schenkers van het glas
raam voorgesteld: de H. Benedictus voor Benedictus Goethals; O.-L.-Vrouw 
met Kind voor Maria Baudts ; de H. Augustinus voor August Goethals; de 
H. Antonius van Padua, evenwel niet nader te verklaren. 

De Doopkapel 

De we::tkant van de kerk is traditioneel voorbehouden aan de riten die de 
intrede van de mens in- en zijn afscheid van de christelijke kerkgemeenschap 
begeleiden. De twee onveranderlijke en onverbiddelijke termini van het 
mensenleven zijn hier met een overvloed van afbeeldingen en hoopvolle sym
bolen omschreven. 

Ten noorden, de kant van de duisternis, bevindt zich de doopkapel met 
de doopvont waar de nieuwgeborene in de christelijke gemeenschap wordt 
opgenomen. Ofschoon het gebruik inderdaad wilde dat de doopvont aan de 
noordkant stond moet men toch vaststellen dat het niet dwingend was en dat 
zelfs in de Middeleeuwen daar nogal eens werd van afgeweken. Precies in de 
neogotiek werd het gebruik gesystematiseerd. 

De afsluiting (7.5.1) van de doopkapel is de eerste van alle tot stand ge
komen, nl. reeds in 1885 ; wat niet toevallig is, maar verband houdt met de 
kerkelijke voorschriften om de doopvont en de doopkapel af te sluiten uit 
voorzorg voor het zuiver houden van het gewijde water. De afsluiting is fraai 
versierd: op de deurstijl, het beeldje van de H. Johannes de Doper in het 
boetekleed en met in zijn hand een medailJon met zijn attribuut, het Lam 
God-:, dat hij met zijn (nu afgebroken) vinger aanwijst, overeenkomstig zijn 
woorden in het evangelie: Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonder der 
wereld. Op de deurpanelen, vier medaillons met symbolen van de erfzonde, 
het verloren paradijs, en dc verlossing; en cic duif als J I. Geest, directe toe
<;pcling op het doopspi van Christus zelf. 

Deze toepasselijkc gebeurtenis is voorgesteld in het grote reliëf (7.5.2) clat 
reeds in 1886 aan de oostmuur van de kapel werd geplaatst. 

De doopvont (7.5.6) (afb. 39) dagtekent van 1899. Dat wil zeggen dat 
nog g(:c1ur(>nde ('en halve generatie de oude doopvont in gebruik is gebleven. 
Jammer genoeg is zij niet b('waard gphJevcn. 
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De witmarmeren doopvont is achtkantig in grondvorm, wat teruggaat op 
de achtkantige vorm van de vroegchristelijke doopkapel zoals men ze kent 
te Rome en te Ravenna. De kuip is doorlopend in reliëf gebeeldhouwd : 
links, het doopsel van Christus, vooraan, Christus met zijn apostelen, rechts 
de genezing van de melaatsen, van wie er slechts één zijn dankbaarheid be
tuigt. Op het koperen deksel, acht medaillons: Christusmonogram, de vier 
evangelistensymbolen, de ineengestrengelde symbolen van de drie goddelijke 
deugden, het pauselijk embleem met tiara en sleutels en tenslotte het wapen
schild van Mgr. Antonius Stillemans, bischop van Gent. In de bekroning, de 
H. Drieëenheid. 

Het grote glasraam (7.5.3) van de doopkapel, 1888, staat niet in verband 
met het doopsel maar wel met de verering van O.L.-Vrouw ten Doom en 
met de commemoratie van het vinden van het mirakuleus beeldje. In het bo
venregister ziet men hoe Maria door het volk wordt aanroepen; in het be
nedenregü:ter, hoe haar beeltenis in processie wordt rondgedragen. In de me
daillons van het maaswerk, Maria nogmaals als Rosa Mystica, benevens twee 
van haar symbolen de Ark des Verbonds en de Poort des Hemels. 

Het kleine glasraam (7.5.4) daarentegen alludeert wel aan het doopsel, 
nl. door de oud-testamentische prefiguur Mozes die water uit de rots slaat; 
wat het water van het doop:el voorafbeeldt. De twee heiligenfiguren daar
onder zijn bedoeld als de patroonheiligen van de schenkers Sylvie en Triphon 
Spittael, overigens denkbeeldige heiligen die men voor de gelegenheid heeft 
ontworpen: een vrouwelijke figuur met boek, wat haar vroomheid moest 
suggereren; een mannelijke figuur met gesel en palmtak, wat op een vrij 
ruim te interpreteren boetedoening en overwinning moest duiden. 

De Kapel van de Gelovige Zielen. 

Ten zuiden bevindt zich de kapel van de Gelovige Zielen in het vagevuur 
die men ook de H. Grafkapel zou kunnen noemen omwille van het beeld van 
Christus, liggend in de tombe van het altaar. Zoals in veel kerken staat het 
H. Graf in relatie tot het kerkhof dat rond de kerk was gelegen. Ook deze 
devotie is te Eeklo gesplitst en ten dele overgegaan naar de H. Grafkapel te
genover het huidig kerkhof ten einde van de Molenstraat. 

De vier uitersten van de mens zijn vertegenwoordigd door de vier engelen 
op de afsluiting (8.5.1) die met hun bazuin tevens de heropstanding der do
den aankondigen. De toespeling is weliswaar vrij bescheiden. Immers, hier 
vinden we niets van de vreesaanjagende voorstellingen uit de lIiddeleeuwen : 
geen Laatste Oordeel, geen hel; alleen het vagevuur, een barmhartig begrip 
dat eigenlijk pas relatief laat in de christelijke iconografie is opgenomen al 
is het dat het teruggaat op de evangelische sequentie van de nederdaling V~lIl 
Christus in het voorgeborchte der hel om er de zielen van hen die voor de 
Verlossing waren gestorven te bevrijden; wat overigens voorgcst{'ld was in 
het nu verdwenen kleine westelijke glasraam, een thema dat vooral in dt' 
vroeg-middeleeuwse kunst z('er expressief werd uitgebeeld door Christus die 
in een kordate geste Adam bij de arm grijpt en aan de h(,\ ontrukt. 

Heel de iconografie van de kap<'l is georiënteerd op d{' hoop op wrlossing, 
niet alleen door de Passie van Christus zoals dat door h{'t geloof wordt voor
gehouden en uitvoerig op het altaar is uitg<'be<.'!d door dl' Cnl\'llrit' l'll "it'r 
sequenties uit het lijdensverhaal (8.5.2) ; maar ook door d(' dl"'otit' tot 0.-1..
Vrouw van de berg Carmt'l, of van h('t sC'apuli(,l\ dir door dC' Engt'hw ('"rmt'-
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liet Simon Stock werd verspreid; wat voorgesteld is in het glasraam (8.5.3). 
Het dragen van het scapulier, aanvankelijk een klein simulacrum, later de be
kende medaille verzekerde immers door tus:enkomst van Maria een spoedige 
verlossing van de zielen uit het vagevuur; wat blijkbaar zoëven met eentje 
is geschied, vermits men boven het hoofd van de H. Simon Stock een engel 
ziet die een van de zielen hemelwaarts voert. 

DE WESTKA.~T 

Doksaal en Orgel 

In tegenstelling met de Middeleeuwen werd in de neogotiek geen doksaal 
bij de ingang van het koor geplaatst terwille van het principe van de eenheid 
van ruimte, dat door de architecten werd gehuldigd. Doksaal en orgel wer
den derhalve tegen de westgevel geplaatst. In de dynamiek van de liturgie, 
de tijdsliturgie zowel als de gelegenheidsliturgie vervult het orgel een belang
rijke rol. Uiteraard is het een romantisch orgelinstrument. De kast (9.2) is 
passend versierd met de beelden van David, met zijn kleine harp, en van een 
paus die niemand anders kan zijn dan Gregorius de Grote, grondlegger van 
de gregoriaanse muziek ; tevens vertegenwoordigers, de ene van het Oude, 
de andere van het Nieuwe Testament. De kast is bekroond door de beelden 
van drie zingende engelen. Onder het doksaal (9.1) staan twee andere en
gelen, de ene met enig snaarinstrument, de ander met handorgeltje of por
tatief, (afb. 37, 38) volgens het bijbelse voorschrift Laudate Eum in cordis et 
organo (Ps. 150,4) wat begrepen werd als 'op snaren en orgel' en o.m. op het 
paneel van de musicerende engelen van het Lam Godsretabel zo treffend is 
voorgesteld. 

De Lijkdeur 

De hele zuidwestelijke kant van de kerk is gemerkt door de doodsgedachte 
en de beko:nmernis om het hiernamaals. Het begint reeds aan de kapel van 
de H. Familie met de aanroeping om bijstand in de doodstrijd die in de fries 
van de afsluiting is gebeiteld. Daarop volgt de kapel van de H. Barbara, be
schermster tegen de schielijke dood; en aansluitend, de kapel van de gelovi
ge zielen die nog dagelijks getuige is van de vertroosting die men er in de be
proeving komt zoeken. 

Het afscheid van de afgestorvene geschiedt bij de lijkdeur, daar waar het 
hoopvol In Paradisum wordt gezongen. Het is gemerkt door drie beeldhouw
werken: links het beeld van de H. Michaël (9.4.1), degene die de zielen 
weegt, de goede en slechte daden van de mens; rechts een andere engel 
(9.4.21. degene die de ziel van de afllestorvene naar het paradijs voert. In het 
boogveld van de deur echter, een reliëf met de Vrouwen bij het Graf (9.3), 
een sequentie die hoort bij de Verrijzenis van Christus, Verrijzenis die in de 
oorspronkelijke iconografie van de kerk slechts één maal is voorgesteld, hele
maal aan het andere eincl. in een van cle oosteli jke glasramen van het koor; 
zodat door dcz(' llniekP relatie nogmaals de nadruk op de oost-westelijke as, 
de 'Heilip'e Linie' van de kC'rk is gelegd; de kr'rk als het 'J-J uis des Heren el1 
de deur dps Hemels', 

Hel Westportaal 

In geen enkele middeleeuwse kerk ontbrak epn voorste·lling van het Laatste 
Oordeel lIomJl g(~lSchild('rd boven de triomfboog en derhalve' goed zichtbaar 
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voor de aanwezigen, soms gebeeldhouwd boven het westportaal. Hier in de 
neogotische kerk ontbreekt het. Men vindt er enkel een toe~peling op in de 
figuur van Sint-Michiel, die echter zeer bescheiden ter zijde staat; maar men 
zou kunnen stellen dat het vervangen is door de Apocalypse in het zuidelijk 
glasraam van het transept, met de terugkeer van Christus op het einde der 
tijden en door het Allerheiligenbeeld (9.7.1) in het boogveld van het middel
ste westportaal, dat als een synthese biedt van de uiteindelijke zaligheid waar
in de gelovige hoopt opgenomen te worden. 

Bij een eerste aanblik ziet het er vrij traditioneel uit: het is gecomponeerd 
op twee horizontale banen en met een H. Drieëenheid als centraal motief. 
Daar ontbreken evenwel Maria en Johannes de Doper die doorgaans in de 
onmiddellijke nabijheid zijn voorgesteld; maar daar zijn wel engelenkoren 
aan weerszijden. Onderaan, symmetrisch gegroepeerd, de ontelbaren, aange
voerd door de vertegenwoordigers van de kerkelijke en wereldlijke hiërarchie. 
Maar vruchteloos zoekt men er een vrouw. Is dit een onbewuste projectie 
van de 19de eeuwse mannenmaatschappij waar aan de vrouw slechts een 
ondergeschikte rol werd toebedeeld, in tegenstelling met de Middeleeuwen 
waar de vrouw overal aanwezig was? 

H et noordelijk Zijportaal 

In het boogveld van het noordelijk zijportaal (9.8) vindt men echter een 
Onze-Lieve-Vrouw met Kind Jezus, vergezeld van twee knielende engelen, 
elk met een bloemen tak ; de ene met een rozentak, symbool van de liefde, de 
andere met een lelietak, symbool van de zuiverheid. Hun symmetrische op
stelling, bestudeerd in verhouding tot het boogveld, is als het ware een ver
dubbeling van het motief van de Boodschapsengel, met het oog op een ge
lijkmatige, zij het ook enigszins kunstmatige vulling van het boogveld. 

De Lieve Vrouw is gekenmerkt als koningin: zij zit op een troon en draagt 
een kroon op het hoofd. Jezus rust weliswaar op haar linkerarm maar is bij
na staande voor~esteld, en hij ~treeIt l\laria's wang met zijn rechterhand: 
voorwaar ook hier een interpretatie van de aloude ikoon van de Afadonlla 
Eleousa die in de wester~e kunst zulk een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Op het boogveld van het zuidelijk zijportaal komen we zo dadelijk terug. 

DE PAUS IN DE KERK VAN EEKLO 

Het is opvallend dat in de kerk van Et'klo de figuur van de paus als ico
nografisch motief zo veelvuldig voorkomt. Verschillende omstandigheden kun
nen dat verklaren, zoals de gebeurtenissen in Italië ten tijde van Garibaldi el1 
de tussenkomst van de pauselijke' Zouave-n, waaronder ook vrijwilliger:' .uit 
onze streken (o.m. een jonge graaf d'Alcantara) en vooral de afkol1dl!~:mg 
van de onfeilbaarheid V~'11 de paus in 1870. Het was ook de tijd dat Ludwig 
von Pastor zijn ze~:tiendelige Geschichtf' drr Pä/Jsfe begon tr schrijwn (tR86)' 
Dat deken Foubert zelf ('en tijd te- Rome had ge'studeerd 7on) t'r ook niet 
vreemd aan zijn, te meer daar zijn (,t'1'st(' nnampatroon prl'C'Ï('s P('trus ",as. 
We treffen de eerstt' paus dan ook aan op h('t glasraam ",Ul ,Tt'sst' (5.2.1), 
zittend op zijn pausdi jke troon, als voorwerp van de \'er('l'Îng \'an de ge
knielde deken (afb. 1). Maar afgezien van de h('i1ige pausen, Pt'tl'Us-npos
tel en Gr('gorius-kerkvader, di(' We' Illl't'r dnn t'e-\1S in dt' kerk ontnHlt'ten rn 
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van de reeds vermelde enigmatische Stefanus-paus (1.3.20) (afb. 11) in het 
koor zijn er ook enkele pausen voorgesteld als historische figuur. 

Er zijn twee middeleeuwse pausen. In het glasraam van de kapel van de 
,H. Drievuldigheid (7.2.3) (afb. 33) zien we Innocentius III (1198-1216) 
die de stichting van de trinitariërs goedkeurt; en in het glasraam van de ka
pel van de Gelovige Zielen (8.5.3), Johannes XXII (1316-1334) die op 3 
maart 1322 aan de carmeliet Simon Stock het privilege tot verspreiding van 
de devotie tot O.-L.-Vrouw van de scapulier schenkt. 

Wat nu de 19de eeuw betreft: twee maal ontmoeten we Pius IX die ge
durende 32 jaar regeerde (1846-1878) en die Foubert tijdens zijn studies te 
Rome moet hebben gekend. We zien hem in het glasraam van het zuidelijk 
zijkoor (3.2.2) als de paus die in 1854 het dogma van de Onbevlekte Ont
vangenis van Maria afkondigt ; en we treffen hem ook aan in het beeld
houwwerk van het boogveld van het zuidelijk zijportaal (9.9) waarvan de 
compositie enige uitleg vergt. 

In het midden, op een troon, zit de H. Jozef met een lelietak in zijn lin
kerhand en op zijn rechterhand een kerkmodel met koepel waarin men vrij 
duidelijk de Sint-Pietersbasiliek te Rome herkent. Terzijde knielt een paus, 
in pontifikaal gewaad, de tiara op het hoofd, de ferula in zijn rechterhand 
en in zijn linkerhand een opengerold document. Door zijn houding en blik 
is hij sterk betrokken bij de zittende hoofdfiguur. Het Kind-Jezus op de trede 
van de troon raakt het kerkmodel aan met zijn linkerhand, daardoor zijn re
latie tot die kerk bevestigend, en houdt zijn rechterhand in een zegenend ge
baar ter goedkeuring. Dit kan niet anders dan een allusieve voorstelling zijn 
van de verheffing van Sint-Jozef tot patroon van de Heilige Kerk e6

) door 
paus Pius IX, wat plaats greep op 8 december 1870, d.i. op het feest van 
O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis. De geknielde heilige vrouw achter het 
Kind-Jezus is zonder twijfel Onze-Lieve-Vrouw die volgens de middeleeuwse 
symboliek niet alleen de Kerk symboliseert maar deze ook belichaamt. Dat 
met de pauselijke figuur Pius IX is bedoeld, is onbetwistbaar. Het physiolo
gisch type stemt overeen met dat van de tamelijk zwaar gebouwde Pius IX. 

Maar daar is nog de paus (afb. 34) onderaan het glasraam van de Trini
tariërs (7.2.3), bedoeld als patroon van Lionel Pussemier, burgemeester van 
Eeklo (1869-1938), die aanleiding heeft gegeven tot een komisch iconogra
fisch misverstand. 

Een van de problemen waarmee de neogotische ontwerpers geconfronteerd 
waren was het vinden en uitbeelden van de patroonheiligen van de schen
kers die zich graag door een heilige naamgenoot lieten vertegenwoordigen. 
Men staat vaak verbluft voor de vrijheid en vindingrijkheid waarmee de ont
werpers het klaarspeelden om vaag bekende of zelfs niet bestaande heiligen 
uit te beelden. 

Voor Lione! Pussemier was het nochtans niet zo moeilijk: Lionel. van het 
Italiaans LionelIo, gaat terug tot Leo. En voor het vinden van en heilige Leo 
was er keus genoeg. Daar wao; in de eerste plaats dC" H. Leo de Grote (440-
461) die de aanvoerder dc'r HunnC"n, Attila, voor de poorten van Rome tot 
stilstand had gedwongen j daar waren verder o.m. de heiligC" pausen Leo II 

(%8) Met de publikatie van A. AUKES, Proeve eener voorstelLlng van den H. Joseph ats 
patroon der H. Kerk, In Het Gildeboek (S. BernulphulI) J, utrecht, 1873, 23-30, pI. I1, 
werd dUIi geen rekening gehouden. Wal het EekloBe reil!!! een doelbewust tegen
vooTItel? 
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(682-683), Leo 111 (795-816), Leo IV (847-855), pausen wier daden voor
gesteld zijn in de frescos van de z.g. Stanzen van Raffaël in het Vatikaan. 

Wie echter voor de patroon van Lionel Pussemier de identificatie SANCTUS 
LEO DECIMUS PAPA heeft voorgeschreven zal wel altijd een mysterie 
blijven. Was het een blote vergissing, een lapsus bij het uitspreken of een fout 
in het opschrijven of in het overschrijven, en was deken Foubert daar niet 
meer om de flater te voorkomen of te verbeteren? Of heeft de nog jonge 
Lionel zelf de grote mecenas Leo X als patroon gekozen zonder er dieper op 
in te gaan of het wel een gecanoniseerde heilige was, of met het vage idee 
dat alle pausen wel min of meer heilig moesten zijn? Of zou men werkelijk 
de eventualiteit moeten in aanmerking nemen dat iemand op listige wijze 
een grap heeft willen uithalen? 

Hoe dan ook, wie het opschrift met enig historisch besef bekijkt kan niet 
anders dan een vrolijke schok ervaren. Leo X is inderdaad een groot man 
geweest als vorst der Renaissance ; maar door onze moeder de H. Kerk werd 
hij niet als toonbeeld van heiligheid gesteld. 

Leo X is immers de prachtlievende Giovanni de' Medici (1475-1521), 
tweede zoon van Lorenzo il Magnifico. Als jongere zoon was hij van kinds
been af voor de geestelijke stand bestemd. Met zijn aangeboren kunstzin en 
zijn grote generositeit heeft hij een hoge bloei in de beschaving bevorderd. 
Jeugdvriend van Michelangelo in het open huis van zijn vader te Florence, 
opdrachtgever van Raffaël te Rome, was hij ook de beschermer van tal van 
kunstenaars, letterkundigen en humanisten, Maar, belast met de voltooiing 
van de gigantisch opgevatte Sint-Pieterskerk was hij ook de uitgever van de 
rampzalige aflaat die aanleiding, hetzij voorwendsel was tot Luthers rebel
lie. Die omstandigheid en zekere vooroordelen hebben hem achteraf wel on
recht gedaan, 

Is het dan een kleine weerwraak van de geschiedenis dat de mens die door 
zijn esthetische visie zoveel heeft gedaan voor de luister van het huis des Hee
ren, ongewild een plaatsje kreeg in een glasraam van een kerk ergens in het 
verre Noorden en er met de titel van Sanctus werd geëerd? 

* * 
Heemkunde beoefenen met critische zin, dicht bij de realiteit van de kleur

rijke gebeurtenis~en en omstandigheden, gebonden aan plaats en mens, is 
een boeiende bezigheid, De waarheid achterhalen, ook in het detail, zonder 
dewelke geen objectieve geschiedenis kan geschreven worden, en dl"zl" intl"r
preteren in de geest waarin de bronnen zijn ontstaan, moet ons aller ,'erant
woordelijkheid zijn. 
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I. Detail uit het g lasraam ' De Boom van Je se'. Joseph a. ier, 1897 (5 .2. I) * . 
nderaan, de deken PÎeter ranciscus oubcn , bouwheer van de kerk. geknie ld voor lijn 

patroon, de H. Petrus. 
* Tussen haakjes . hel referenlienummer in de Bij/aRI' . 
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8 . Koorgestoelte, reliëfs van de noordoostelijke wangen : 
Christus ver chijn! aan Maria Magdalena : 'Zalig die wenen. want ze zullen worden 
getroost' . 
Christus in gesprek met Nicodcmus : 'Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid . want 
ze zullen worden verzadigd ' . 
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9 . Koorgesloc ll c. n: liërs van dc noordwcsle lijke wange n : 
De Bannhanigc Samari laan : 'Zalig de hanllhanigen. wanl 7C /lilk 11 h:ll l1 lhartlghclu onder
vinde n ' . 

De Opdrac hl in de lempc l : 'Zalig de zuiven:n va n han , \\Iani IC lu llen God zien ' , 



10. Koorge toelte. reliëfs van de zuidwestelijke wangen : 
Abraham neemt afscheid van Lot : 'Zalig de vreedzamen. want ze zullen kinderen Gods 
worden genoemd ' . 
Jozef in de gevangeni : 'Zalig die vervolging lijden om de gerechtigheid, want hun behoort 
het rijk der hemelen' . 
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11 . De Veertig Getuigen in de blindnissen van het koor. Honoré Verwilghen, 1893- 1 99 . 
Een paus Stefanus, Macharius, F1edericus, Willebrordus (1 .3,20/ 19/ I / 17). 

12. Vier van Je Veert ig GOlll igen : lIeggil. Aldl'gllndi" Ba,IIllI' , t\ l1\llndll ' (lIl t> 15 1.\ 1 '\ 
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1.'1 . Vi er va n de Vcc ni g Gctuige n : Gudula. Hubenus. Amclberga . Phamilda ( 1.:; .2.'1 26 2 2 ). 

60 
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Coleta ( 1.3.33 /34 5 '36). 

18. Vier van de Veert ig Getuigen : L"eop~. Pasianus. Petm ani i u ~. Joanne~ Bcrchl110ns 
(I •. 37 /38139 /40) . 
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_0. Figuren uit het Oude Testament in het pseudo-triforium van de middenbeuk , Leon Bressers. 
ci rca 1910 (6 .3.21-25) en Tondo's met Mariatitels (6.4. 14-17) . 

2 1. Profeten in hel pseudo· lri~ rium : 1 ~ lIi\ls. li scus en liat. (6 .. . 2 1'20 ' 19) . 
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BIJLAGE 

Deze bijlage bevat een beknopte beschrijving van alle iconografische the
ma's en motieven en de transcriptie van de bijhorende opschriften, in een 
systematische topografische volgorde. De paragrafering met nummering en 
het plattegrond van de kerk (zie p. 10) moet de lokalisatie en de referentie 
ervan vergemakkelijken. 

Om de werken kunsthistoá:ch te situeren worden de uitvoerende kunste
naars en de datum van de kunstwerken vermeld, hetzij deze gegevens bekend 
zijn door een opschrift of door eigentijdse notities. Maar gegevens betref
fende vorm, materie en afmetingen worden enkel verstrekt voor zover dit nut
tig wordt geoordeeld. 

De beschrijving behelst de identificatie van de voorstelling, eventueel de 
karakterisering van de fip;uren, hun kostuum en attributen. Voor algemene 
inhoudelijke kennis verwijzen we naar de H. Schrift, de Acta Sanctorum, 
de Legenda Aurea, het Missale Romanum, de talrijke hagiografische en ico
nografische publikaties die hier terwille van hun omvang niet kunnen geci
teerd worden, en naar de repertoria o.m. van L. Reau, Iconographie de l'art 
chrétien, Parijs, 1955-1959 ; J.J.M. Timmers, Symboliek en iconographie der 
Christelijke Kunst, Roermond-Maaseik, 1947 ; K. Künstle, Ikonographie der 
Christlichen Kunst, Freiburg i/B, 1926-1928; H. Aurenhammer, Lexikon 
der Christlichen Ikonographie, Wenen, 1959 (onvolledig) ; E. Kirschbaum, 
Lexikon der Christlichen Ikonographie, Rome, 1968-1976 (zie ook noot 2 en 
13 ). 

Bij de opsomming van reeksen geldt als regel een volgorde van links naar 
rechts, tenzij anders vermeld; links en rechts volgens het standpunt van de 
toeschouwer (dus niet heraldisch). 

De opschriften worden letterlijk weergegeven maar de eventuele verkor
tingen stilzwijgend opgelost. Zij worden in CURSIEF KAPITAAL gedrukt 
zodat niet telkens moet herhaald worden dat het om een opschrift gaat. Ook 
de referenties bij de citaten worden weergegeven zoals zij er staan, met be
houd van de romeinse cijfers voor de hoofdstukken. Wanneer echter een re
ferentie wordt toegevoegd wordt deze met arabische cijfers gegeven zoals nu 
gebruikelijk is. 

Alle latijnse teksten worden vertaald en wij danken E.P. J. De Baets voor 
zijn welwillende hulp in de moeilijke gevallen. Voorkeur werd gegeven aan 
oudere bijbelvertalingen omdat die beter passen bij de geest van de 19de 
eeuw; maar hier kan uiteraard geen spraak zijn van tekstkritiek of exegese. 
Meermaals voorkomende formules zoals 'ora pro nob is' (bid voor ons) en 
'dono dedit' of 'dono dederunt' in dedicatieopschriften (heeft of hebben 
geschonken) worden niet telkens vertaald. 

HET HOOGKOOR 

1.1. Het hoofdaltaar, Camiel Lippens, 1883. 
Gebeeldhouwd retabel; in het middenvak, de Calvarie; links de Bruiloft van 
Cana ; recht'J, de Vermenigvuldiging van de broden en vissen in de woestijn. 
Decoratieve omlijsting met talrijke fiaaltjes pn twee nisjes waarin een engel 
met warwmchild ; I)('kroning met krui~b('('l(J. Onderaan: 0 RES MIRABI-
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LIS MANDUGAT D(OMI)NUM/PAUPER, SER V US, ET HUMILIS. 
S. TH. AQ. (0 wonder, de Heer is het voedsel van de arme, de nederige, 
de dienaar), uit de hymne 'Sacris Solemnis' van Thomas van Aquino. 
In de twee medaillons van het tabernakel : het Lam Gods en een hostiekelk. 
In de vier medaillons van de tombe: de tafel met de toonbroden, de peli
kaan, het Lam Gods, de ark des Verbonds. 
Twee bijhorende beelden op voetstuk, Matthias Zens. 
1.1.1. Links, de H. Thomas van Aquino (1225-1274), dominicaan en kerk
leraar, met pen en boek ; 
1.1.2. Rechts, de H. Juliana van Cornillon (t 1258), cistercienzerin, met 
boek en eucharistische monstrans. 

1.2. De glasramen. 
Negen slanke, tweeledige glasramen, Henri Dobbelaere, de middelste vijf 
1883, de andere vier 1885. 
1.2.1 Decoratieve, florale en symbolische motieven : zon, koperen slang, boek 
met zeven sterren en zeven kandelaars, sleutel met kroon en harp, boom met 
een paar vogels, kelk met drie duiven. 
1.2.2. Decoratieve motieven, bomen en planten. 
Onder 1 en 2 : SAGERDOTES EGLONIAE NATI/AGTU MINISTRAN
TES/ DONO DEDERUNT/ANNO MDGGGLXXXV (De priesters, te Eek
lo geboren, in dienst zijnde, hebben dit geschonken in het jaar 1885). 
De glasramen 1.2.3. en 1.2.4, 1.2.6 en 1.2.7 vertonen samenhorende voorstel
lingen, elk met een figuur uit het Oude Testament en een evangelist, en 
twee episodes uit het leven van Christus, benevens een vers uit de hymne 
'Verbum Supernum' van Thomas van Aquino. 
1.2.3. In het topmedaillon, A, de letter alpha: PANIS VIVUS VITE (Het 
levende brood voor het leven) ; daaronder, MELGHISEDEGH en S. MAT
THEUS,. de toonbroden en het Lam Gods op het boek met zeven zegels; 
de geboorte van Jezus: SE NASGENS DEDIT SOGIUM (Door zijn geboor
te gaf hij zich als levensgezel) ; de boodscha p van de engel aan ]\'Iaria : EG
GE VIRGO GONGIPIET/EGGE VIRGO PARIET (Zie de maagd zal 
ontvangen, zie de maagd zal baren). 
DONO DEDIT /BENEDIGTUS VAN DE PUTTE. 
1.2.4. In het topmedaillon, een H. Hart; PANIS VERUS VERITATIS 
(Het ware brood van de waarheid) ; daaronder, JOSEPH en S. A/ARGUS; 
pelikaan en brandoffer op een altaar; het Laatste Avondmaal: GONVES
GENS IN EDULIUM (Aan het avondmaal als spijs) ; de intrede ,'an Chris
tus in Jeruzalem: EGGE REX TUUS EGGE AGNUS DEI (Zie uw koning, 
zie het Lam Gods). 
DONO DEDERUNT PETRUS BOnTE/E.TUSQUE SORORES (aa). 6). 
1.2.5 Het middelste glasraam is gewijd aan de kerkpatroon H. Yincentius. 
In het topmedaillon, Christusmonogram: EGGE REGNUM DEI (Zie ht't 
rijk Gods). Daaronder, de verheerlijkte Vincentius met de palmtak dt'r over
winning, vergezeld van vier engelen ; de heiligt' in de gt'\·at1~nis lllt't tWl'e 
bewakers; een engel met wapenschild van Vlaandel't'n, zwe\'eud lal1~ ('t'1l 
('ikebos; vier wapenschilden resp. van paus Pius IX met sprt'uk: GRUX 
DE GRUGE (Kruis van het kruis) ; van paus Leo Xlll U1('t sprt'llk : LU
MEN IN GOELO (Licht in dl.' hemel) ; van "t\fgl'. H.F. Bracq met sprt'llk : 
IN NOMINI DOMTNI (In de naam van de IIt'('l') : van "t\(!l:l'. Gust:WllS 
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de Battice, coadjutor van Mgr. Bracq, met spreuk: ADVENIAT REGNUM 
TUUM (Uw rijk kome). 
Gemerkt op het metselwerk van de gevangenis: A.M.D.G., H(enri) DOB
BELAERE PINXIT 1883. 
DONO DEDERUNT PETRUS FRANCISCUS FOUBERT PASTOR-DE
CA.YUS, THEOPHILUS CROMBE DIRECTOR/ ROMANUS VAN MOL 
VICE-PASTOR, EDMUNDUS BLATON VICE-PASTOR, FRANCISCUS 
BAUWENS VICE-PASTOR. 
1.2.6 In het topmedaillon, een kelk ; PAN IS VIT AE VIT A (Het brood van 
het leven dat leven geeft). Daaronder S. LUCAS en AARON; het lam op 
het altaar en de mannaregen ; de Calvarie en God de Vader en de H. 
Geest: SE MORlENS IN PRETIUM (Door zijn dood werd hij onze los
prijs); de ongelovige Thomas: DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS 
(Mijn Heer en mijn God) ; DONO DEDERUNT HENRICUS STAN
DAERT /EJUSQUE FILIA EUGENIA. 
1.2.7 In het topmedaillon, n de letter Omega; PANIS DEI RESURRECTIO 
(Het brood van God dat geeft de verrijzenis). Daaronder, MOZES en S. JO
HANNES; de ark des verbonds en het Lam Gods; de Verrijzenis van Chris
tus ; bijhorend opschrift verdwenen (ongetwijfeld het vierde vers: 'se reg
nans dat in praemium', en heersend geeft hij zich als beloning) ; Christus 
zendt zijn apostelen: ECCE EGO MITTO VOS/EGCE EGO VOBISCUM 
(Zie, ik zend u ; zie, ik ben met u). 
DONO DEDIT /EUGENIA RYFFRANCK. 
1.2.8 Decoratieve, florale en symbolische motieven : zon, maan, haan, ster
ren, zevenarmige kandelaar, feniks. 
1.2.9 Decoratieve, florale en symbolische motieven: hemd, doornenkroon, 
spade met hamer en tang, spons met riet en spies, vissen en broden, kolom 
en gesels. 
Onderschrift onderaan 8 en 9, hetzelfde als onder 1 en 2. 

1.3. De Veertig Getuigen, muurschilderingen op doek in de blindnis:en. Ho
noré Verwilghen, 1893-1899 (afb. 11-18). 
~oordkant, van Oost naar West: 
1.3.1 SANCTUS PIATUS 268. Apostel van Doornik. Als priester, met go
tische kazuifel; met kruis wegens zijn geloofsverkondiging en hoofd wegens 
zijn marteldood door onthoofding. 
1.3.2 SANCTUS ELElJTHERIUS 531. Bisschop van Doornik. Bisschoppe
lijk ornaat, met staf en kerkmodel. 
1.3.3 SANCTUS VEDASTUS 539. Bisschop van Kamerijk en Atrecht; 
overleden in 540. Bisschoppelijk ornaat; aan zijn voeten, een beer, symbool 
van het heidendom dat door Vedastus werd getemd. 
1.3.4 SANCTUS MEDARDUS 545. Bisschop van Doornik. Bisschoppelijk 
ornaat, met staf; aan zijn voeten, een paard om~lat hij paarden van zijn va
der uit liefdadigheid weg!lchonk zondc'r dat hun aantal verminderde. 
1.3.5 SANCTUS PIPINUS 640. De gelukzalige Pepijn van Landen, hof
meier. In korte tunica, met zwaard aan zijn ~ordel : in zijn handC'n eC'n 
'lChriftrol met tek!lt : DE KROON VAN DE KONING DIE RECHT DOET 
AAN DF,N ARMEN ZAl, NOOIT WANKEI,EN. 
1.3.6 SANCTUS BAVO 656. Edelman uil lIaspc'ngollw, bC'kC'criing en ('rc
mijt tc· (;(·nt. Als ridder, in wap('nru!lting met herm('lijnrnantC'), kroon, sC'cp-
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ter, en zwaard; de valk aan zijn voeten als teken van zijn edele afkomst. 
1.3.7 SANCTUS LIVINUS 657. Evangeli~ator van Gent en omstreken. Bis
schoppelijk ornaat, bisschopsstaf met priaal ofschoon hij als missiebisschop 
geen bisschopszetel bekleedde; nijptang waarin zijn tong, toespeling op zijn 
marteldood te Sint-Lievens-Houtem. 

1.3.8 SANCTUS EL/GIUS 658. Bisschop van Noyon en Doornik, apostel der 
Nederlanden. Bisschoppelijk ornaat met kromstaf; boek als symbool van zijn 
evangelisatiewerk ; aambeeld en hamer als toespeling op zijn ambacht en pa
troonschap van de smeden. 

1.3.9 SANCTA GERTRUDIS 659. Abdis van Nijvel. Met kerkmodel en 
kromstaf waarop enkele ratten of muizen, tegen welke plaag zij aanroepen 
wordt. 
1.3.10 SANCTUS LANDOALDUS 666. Priester te Wintershoven. Ten on
rechte voorgesteld als kardinaal. 
1.3.11 SANCTA BERLINDIS 700. Kloosterlinge te Meerbeke en Moon.el, 
overleden circa 930-935. Met boek en kelk. 
1.3.12 SANCTUS GERULPHUS 748. Martelaar. Jongeling van Merendree, 
vermoord te Drongen : in korte tunica met zwaard en palmtak. 
1.3.13 SANCTUS AMANDUS 661. Bisschop, stichter van de abdijen van 
Sint-Baafs en Sint-Pieters te Gent. Kerkmodel en draak aan zijn voeten. 
1.3.14 SANCTUS BASINUS 661. Ridder, stichter van Drongen. In korte 
tunica met zwaard aan zijn gordel, met piek en palmtak. 
1.3.15 SANCTA ALDEGONDIS 680. Stichteres van het klooster te Mau
beuge. In hermelijnkleed met boek en lelie. 
1.3.16 SANCTA BEGGA 698. Hertogin van Brabant, met kroon op haar 
hoofd; kerk model en boek waarop een kroon als stichteres van het klooster 
van Andenne. 
1.3.17 SANCTUS WILEBRORDUS 778. Bisschop van Utrecht en evange
lisator van de Nederlanden, overleden in 738-739. Bisschoppelijk ornaat met 
kromstaf; vertrapt een afgodsbeeld. 
1.3.18 SANCTUS FLEDERICUS 974. Vermoedelijk heer van Vlierzele. Als 
priester; met kelk, bedekt door het kelkvelum. 
1.3.19 SANCTUS MACHARIUS 1012. Patriarch van Antiochië, overleden 
te Gent aan de pest. Als bisschop met kruisstaf en met een steen en drie na
gels. 
1.3.20 SANCTUS STFPH ANUS 1058. Als paus n1r't ferula, de pauselijke 
kruisstaf met drievoudige dwarsbalkies. Waarschijnlijk een vergissing, daar 
paus Stephanus IX, 1057-1058 niet als heilig wordt vereerd. 

Zuidkant, van Oost naar West: 
1.3.21 SANCTUS MATEHNUS 328. Eerste evanl1;elisator van de Rijnstrl'"t'k, 
Met herdersstaf, boek waarop twee mijters, als bisschop van Trit'r en Ton
geren. 
1.3.22 SANCTUS SERVATlUS 384. Bisschop. Met mijter in zijn handen 
en draak aan 7.ijn voeten, als vurige bestrijdrr van het Arianisme. 
1.3.23 SANCTUS ReMACLUS 664. Bisschop, met kromstaf en kt'rkmodt'l 
als stichter van de ahdii van Stavelot. 
1.3.24 SANCTUS [,AMRF.RTUS 708. Bisschop. vermoord tt, 1.1Iik. !\[et hoek 
en piek, instrument van zijn marteldood. 
1.3.25 SANCTA GU DU I~A 712. Maagd. in ht'rmt'lijnkll't'd. nlt't hoek en 
lantaarn. 
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1.3.26 SANCTUS HUBERTUS 727. Als jager met hert en zwaard, de bis
schoppelijke mijter aan zijn voeten. 
1.3.27 SANCTA AMELBERGA 772. Vrome vrouw overleden te Temse. Als 
een oude vrouw, met de steur die haar over de Schelde had vervoerd en een 
palmtak. 
1.3.28 SANCTA PHARAILDA 800. De H. Veerle van Gent, als jong meisje 
met kapelmodel in handen; de drie broden en gans aan haar voeten. 
1.3.29 BEATUS CAROLUS MAGNUS 811. Keizer Karel de Grote, overle
den in 814. ~1et lange baard, in wapenrusting, met keizerskroon, scepter en 
wereldbol; het model van de octogone centraalbouw van de palzkapel te 
Aken aan zijn voeten. 
1.3.30 SANCTUS ADELARDUS 826. Geboren te Huise, abt van Corbie (F) 
en stichter van de abdij van Corbie (D). Als monnik, met abtsstaf ; schenkt 
brood aan een bedelaar. 
1.3.31 SANCTUS GUIDO 1012. Bedevaarder naar Rome en het H. Land. 
Als pelgrim met staf en boek, en een os aan zijn voeten, als beschermer van 
het vee. 
1.3.32 SANCT A GODELIEV A 1070. Vrouw van Gistel. Als prinses, met 
koord om de hals en met palmtak in de hand. 
1.3.33 BEATUS CAROLUS BONUS 1127. Graaf van Vlaanderen, ver
moord te Brugge. In rood met hermelijn gevoerd kostuum, met de ordeketen 
van het Gulden Vlies om de hals (sic) met geldbeugel aan zijn gordel, met 
zwaard in de hand en een muntstuk. 
1.3.34 SANCTUS ALBERTUS LEODIENSIS 1193. Albertus van Leuven, 
prins - bisschop van Luik, martelaar. Als bisschop, met kromstaf, en met dolk. 
1.3.35 SANCTA CHRISTINA MIRABILIS 1224. Gelukzalige Christina van 
Sint-Truiden. Als jong meisje, omringd door doornenranken ; twee zielen in 
het vagevuur aan haar voeten. 
1.3.36 SANCTA COLETA 1447. Franciscaanse hervormster overleden te 
Gent. In bruine franciscaanse pij, met kruis en doornenkroon. 
1.3.37 SANCTUS LACOPS 1572. H. Jacobus Lacops, een van de martela
ren van Gorcum. In witte kartuizerspij, met document waarop: AL WIE 
DIT ONWAARDIG EET EN DRINKT ... ZIJN EIGEN OORDEEL OM
DAT HIJ HET LICHAAM DES HEER EN NIET ONDERSCHEID (1 
Cor, 11,27-29). 
1.3.38 PASIANUS 1572. Pastoor van Eeklo, martelaar. Als priester, met hos
tiekelk met opschrift HOC EST CORPUS MEUM, hamer en nagel, aan een 
bebloede paal. 
1.3.39 SANCTUS CANISIUS 1597. Petrus Canisius, Jezuiet, met boek en 
pen. 
1.3.40 SANCTUS j(OANN)ES BERCHMANS 162/. Jezuiet, als jonge je
zuiet, met boek, kruis en paternoster. 
Signatuur: H. VERWILGHEN 1899 PINX. 

1.3.41 Achter het hoogaltaar: 
In de vier hlindnissen, decoratieve schilderingen mpt een symbool in vierpas, 
een kelk, het Lam, dc pelikaan, hct Christusmonogram. 
Onderaan, dc stichtingssteen : LAPIS PRIMARIUS (eerste steen). 

1.4 De Twaalf Apostc'lpn pn de Vit'r Evangclistensymbolen, muurschilderin
gen in de hlinde travee van hPt hoogkoor, Frans Copppjans, 1902. 
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1.4.1 Noordkant: 
SANCTUS PETRUS, met sleutel en boek. 
SANCTUS ANDREAS, met schuinkruis. 
SANCTUS jOANNES, de kelk met adders. 
S. JACOBUS MINOR, met knots en twijg. 
S. BARTHOLOMEUS, met boek en villersmes. 
SANCTUS SIM,ON, met zaag. 
Daaronder twee evangelistensymbolen in vierpas, elk met een banderol : de 
leeuw, S. MARCUS; de engel, S. MATHEUS. 
1.4.2 Zuidkant: 
SANCTUS PAULUS, met zwaard en boek. 
S. JACOBUS MAJOR, met pelgrim~staf en schelp. 
SANCTUS THOMAS, met winkelhaak. 
SCTUS PHILIPPUS, met kruisstaf en boek. 
SCTUS MATHAEUS, met bijl en beurs. 
Daaronder twee evangelistensymbolen in vierpas : de arend, S. jOANNES; 
de os, S. LUCAS. 

1.5 In de oostelijke buitenmuur: 
Stenen reli~f, twee knielende engelen die een eucharistische cylindermonstrans 
houden. Onderaan, GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS. 

1.6 De twee lezenaars (afb. 22-23). 
1.6.1 Houten lezenaar, gesneden in de vorm van een boom, rustend op vier 
leeuwekoppen en met een arend onder de boekensteun; in medaillon. de let
ters Alpha en Omega, waarrond: IN MEDIO PARADISI LIGNUAf ET/
AM VIT AE (In het midden van de tuin was ook de levensboom) ; langs de 
randen: ET FLUVIUS EGREDIEBATUR DE LOCO VOLUPTATIS AD 
IRRIGANDUM PARADISUM QUI INDE DIVITUR IN QUATOR CA
PITA (En een rivier ontsprong die de tuin cevloeide en zich in "ier armen 
splitste) (Gen. 2, 9 en 10). 
1.6.2 Houten lezenaar, rustend op de vier evangelistensymbolen ; pelikaan 
met boekensteun waarop in medaillon het Christusmonogram ; langs de ran
den, links: IN PRINCIPIO ERAT VERBU( M); boven: INITIUM EVAS
GELII IESU CHRISTI,. rechts: FUIT IN DIEBUS HERODIS : onder: 
LIBER GENERATIONIS jESU CHRISTI (In het b('gin was het Woord 
(J oh. 1,1). Aanvang van het evangelie van .r ('zus Christus (Mk. 1,1). In de 
dagen van Herocle~ (Lk. 1,5). Geslachtsbot'k van J('zus Christus (Mt. 1,1). 

1.7 Het koorgestoelte, Matthias Zens, 1891-1892 (afb. 4, 5. 7-10). 
Acht reliëfs op de zijwangrl1, telk('ns aan w('('rszijd('n van de vit'r toegangs
deurtjes: 
Zuidelijk gestoelte, oostkant, links: de Boodschap der engelen aan d(' h('r
ders: NATUS EST VOBIS HODIE SALVATOR QUI EST CHRISTFS 
DOMINUS. LUC II. 11 (Vandaag is ti een Vrr!oss('\, geboren dil' is Chris
tus de Heer). 
Zuidelijk gestoelte, oostkant, rechts: Jozef maakt zich bt'kend aan 7Jjn brot'
ders: ACCRDTTE. EGO SUM lOSEPIl FRATER J-RSTER .VOL/TE P.4-
VERE. GEN XLV, 45 (4-5) (Kom nader bij, Ik ben Jozef uw brot'dt'l\ wil 
niet bang zijn). 
Noordeli ik p;estorlte,oost kant links: Christus v('rschijnt aan ~ {aria Ma/{dak
na: MULlER QUID PLORAS? ET CON~ïiRSA I-I})IT JESFJ/ STAN-
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TEM. IOANN XX, 13-14 (Vrouw waarom weent gij? Zij keerde zich om en 
zag Jezus staan). 
Xoordelijk gestoelte, oostkant, rechts: Christus in gesprek met Nicodemus : 
.VICODEMUS PRINCEPS jUDAEORU(M) VENIT AD jESUM NOC
TE. IOANN lIl, 1-2 (Nicodemus, een overste der Joden, kwam bij nachte 
tot Jezus). 
l'\oordelijk gestoelte, ""'estkant, links: de barmhartige Samaritaan: SAMA
RITANUS VIDENS EUM lvflSERICORDIA(M) MOTUS EST. LUC. 
II, 33 (10, 33) (Een samaritaan zag hem en werd door medelijden bewogen). 
Noordelijk gestoelte, westkant, rechts: de opdracht in de tempel en Simeon : 
DIMITTIS SERVU(M) TUUM SECUNDU(M) VERBUM TUUM IN 
PACE. LUC. II, 29 (Laat nu uw dienaar gaan in vrede naar uw woord). 
Zuidelijk gestoelte, westkant, links: Abraham en Lot nemen afscheid: NE 
SIT JURGIUA! INTER ME ET TE, FRATRES ENIM SUMUS. GEN 
XIII, 8 (Laat geen twist zijn tussen mij en u ; we zijn immers broeders). 
Zuidelijk gestoelte, westkant, rechts: Jozef in de gevangenis verklaart de dro
men: DOMINUS ERAT CUM jOSEPH ET OMNIA OPERA EjUS DI
RIGEBAT. GEN XXXIX, 28 (2-3) (De Heer was met Jozef zodat het hem 
voorspoedig ging). 
De vier evangelisten, zittend op de vier hoeken van het gestoelte : ten NW 
Lucas; ten NO Marcus; ten ZW Johannes; ten ZO Mattheus. 
Tweeëndertig zitterkens, versierd met bladranken en dieren (afb. 5). 
Zesendertig mensenkopjes, op de tussenwangen. 

1.8. De verlichting 
1.8.1 Twee kroonluchters, tevens godslampen. 
Zeslobbig van constructie; op de gladde band: EGO / SUM / LUX / 
M U N D I/I 0 AN N / I X,5 (Ik ben het licht van de wereld). Tussen de lob
ben, telkens een schildje met Christusmonogram in een zevenlob. 
1.8.2 Twee kroonluchters. 
Negenlobbig van constructie; op de gladde band: 
ten noorden: SURGE / jERU / SALEM / QUIA / VENIT / LUMEN / 
TUUM / (JS(aias) / LX,I). (Sta op, Jerualem want uw licht is gekomen 
Isaia!-, 60,1). 
ten zuiden: LX,1 / (JS / TUUM / LUMEN / VENIT / QUIA / SA
LEM / jERU / SURGE /, d.w.z. dat de elementen in averechtse orde wer
den gemonteerd, mogelijk pas ten gevolge van een restauratie. 
1.8.3 Twee koorkandelaars (afb. 4). 
Zeslobbig voetstuk, met krans van eikels, rustend op zes leeuwtjes: knoop met 
zes vierpassen waarin figuurtjes in borstbeeld : Anna met de jonge Maria; 
Antonius van Pad ua; Barbara met kelk; Cornelius met hoorn ; O.-L.
Vrouw van ZC'ven Weeën; Lodewijk met 'kroon en scepter en met doornen
kroon. Rond de stam, zes beeldjes in nisjes: Theodorus, soldaat, met draak; 
Ferdinandus, koning, met wereldbol; Vincentius, diaken; Jozef, met lelie
tak en winkelhaak; Coleta, met kelk; Emilius, met palmtak. 
Opschrift verdcl'ld over de tw~e kandelaars: PAROCHIANI OBTULE
RUNT R~ A, Dn TIURODOR)O IIlfI,PIAU, PASTORl DECANO / jU
BILANTl IN QUlNQUAGESIMO SACEUDOTll ANNO 1856-1906. 
Op een tOf!gevoegd plaatje: F. GErWA/mT CAND. 
J .8.4 De paa<skandelaar, 1934, wcli~waar niet meC'r neogotisch van vorm. 
o FELIX CULPA / QUAE TALEM / AC TANTUM / MERUIT HA-
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BERE / REDEMPTOREM (0 gelukkige fout die zulk een grote Verlos~er 
verdiende te hebben). Gemerkt: M. GEERAERT GENT. 

2. NOORDELIJK ZIJKOOR. 

2.1 Altaar, Camiel Lippens, 1884. 
Gebeeldhouwd retabel: o.-L.-Vrouw verschijnt aan de geknielde H. Domi
nicus en schenkt hem de rozenkrans; daaronder in vijf kleinere vakken: de 
boodschap van de engel Gabriël aan Maria, het bezoek van Maria aan haar 
nicht Elisabeth, de geboorte van Jezus, de opdracht in de tempel, het terug
vinden van Jezus in de tempel ; links en rechts, een engel in nis met bande
rol: AVE MARIA / GRATIA PLENA (Gegroet Maria / vol van genade) ; 
daaronder, wapenschildje met letter M en opschrift: DOMINUS TECUM / 
BENEDICT A TU (De Heer is met U / gezegend zijt Gij) ; schildje met 
lelie: BENEDICTUS FRUCTUS / VENTRIS TUI jESUS (Gezegend is 
de vrucht van uw lichaam, Jezus) ; in predella, zes geschilderde cherubs 
waartussen de vier evangelistensymbolen. Onderaan: ECCE ANCILA DO
MINI/FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM (Zie de dienst
maagd des Heren / Mij geschiede naar uw woord). 
Tombe met vier schilden, twee maal met lelie en twee maal met Mariamo
nogram S(ancta) M(aria) R(egina), en opschrift: REGINA SACRATIS
SIMI ROSARII ORA PRO NOBIS (Koningin van de allerheiligste rozen-
krans bid voor ons). . 
Op de zijkant van de tombe: DONO DEDIT NATHALIA HERTOGHS 
ANNO MDCCCXXXIV. 

2.2 Glasramen: drie in het koortje en een in de noordmuur. 
2.2.1 EVA, met slang; SARA, met banderol: ET AlT DEUS AD ABRA
HAM: SARA UXOR TUA PARIET TIBI FILIUM VOCABISQUE NO
MEN EIUS ISAAC ET CONSTITUAM PACTUM MEUM ILLI IN 
FOEDIS SEMPITERNUM, ET SEMINI EIUS POST EUM. G. XVII, J9. 
(En God sprak tot Abraham: Sara uw vrouw zal U een zoon baren en ge 
zult hem Izaak noemen. En ik zal mijn verbond met hem gestand doen voor 
eeuwig en met zijn kinderen na hem. Genesis 17, 19) (afb. 19). 
Onderaan: de ark van Noë en een gekroond wapenschild, in lazuur, twaalf 
sterren van goud; FILIA PATRIS (dochter van de vader). 
In top: een achtpuntige ster. 
2.2.2 RACHEL, met boek; NOEMI, met korengarve. 
Onderaan: de ark des Verbonds en een gekroond wapenschild, in lazuur, 
een Christusmonogram van goud; MATER FILII (moeder \'an de zoon). 
In tep : een zetel als stoel der Wijsheid. 
2.2.3 ESTHEU, met scepter en kroon; JUDITH, met het hoofd van Holo
phernes en zwaard 
Onderaan: een poortgebouw als deur des Hemels en een gekroond wapen
schild, in lazuur, een lelie van goud. SPONSA SPIRITO (bruid van de H. 
Geest) . 
In. top: een spiegel waarin een weegschaal; SPECULUM IUSTITIAE 
(spiegel der rechtvaardigheid). 
2.2.4 Onze Lieve Vrouw, omringd door engelen, schenkt de rozenkrans ann 
de geknielde H. Dominicus ; in top, de kroning van O.-L.-Vrouw door d{' 
Triniteit. 
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2.3 Muurbeschildering : Maria-monogrammen en rozen; MARIA KONIN
GIN VAN DEN ALLERHEILIGSTEN ROZENKRANS / BID VOOR 
ONS, BESCHERM ONS IN ALLE GEVAREN. 
VOLGT ABEL NA, GOD ZAL U ZEGENEN. 

2.4 Vloerperk voor het altaar : tegels met Maria-monogram en op de hoek
tegels twee vogels met kelk tussenbeide. 

2.5 Kroonluchter, tevens godslamp. Ronde band met tien lichtpunten: EGO 
/ SUM / LUX / MUNDI / QUI / SEQUITUR / ME / HABEBIT / 
LUMEN / VITA (Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal het 
licht des levens hebben). 

3. ZUIDELIJK ZIJKOOR. 

3.1 Altaar, Camiel Lippens, 1884. 
Gebeeldhouwd retabel: beeld van o.-L.-Vrouw op maansikkel en draak; 
links, de geboorte van Maria en haar opvoeding ; de tempelgang van Maria; 
Maria met de tempelmaagden en het huwelijk van Maria en Jozef; rechts, 
Christus verschijnt aan Maria en de vlucht naar Egypte; de boodschap van 
de engel aan Maria; de verheerlijking van Maria vergezeld van de HH. 
Agnes en Catharina, en het overbrengen van het huisje van Nazareth naar 
Loreto door de engelen. Onderaan: REGINA SINE LABE / CONCEPTA 
ORA PRO NOBIS (Koningin zonder smet ontvangen bid voor ons). 
Tombe met reliëf, de dood van Maria omringd door de apostelen, en aan 
weerszijden een engel in medaillon met banderol: VENI SPONSA MEA / 
VENI CORONABERIS (Kom mijn bruid, kom ik zal u kronen). 
Op de zijkant van de tombe: DONO DEDERUNT MARIA VAN DOOS
SELA ERE PRAEFECTA CONGREGATIONIS EjUSQUE FRATER AN
GELUS ANNO MDCCCXXXIV. 

3.2 Glasramen: drie in het koortje, 1884, en een in de zuidmuur, 1889. 
3.2.1 Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth: engel met banderol: 
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUS (Mijn ziel verheft de Heer). 
Onderaan: BENEDICTA TU IN MULlERIBUS (Gezegend zijt gij onder 
de vrouwen). In top, de vacht van Gedeon. 
3.2.2 De afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria door paus Pius IX in 1854. omringd door bi~schoppen. Onderaan: 
TOTA PULCHRA ES MARIA (Geheel schoon zijt gij, Maria). In top: 
een duif met olijftak. 
3.2.3 o.-L.-Vrouw verschijnt aan Bernadette te Lourdes. Onderaan: ET 
MACULA NON EST IN TE (en geen vlek is in U). In top: het brandend 
braambos. 
Doorlopend onderschrift onder de drie vensters, slingerend tussen bloemen : 
DONO DEDERUNT MARIA VAN DOOSSELAERE / PRAEFECTA 
CONGREGACIONIS / EJUSQUE FRATER ANGELUS ANNO 

MDCCCLXXXIV. 
3.2.4 Dc hemelvaart van Maria, omringd door vijf engel<>n ; onderaan de 
apostelen rond het lr.dige graf; in top c..le H. Drievuldigheid. 
Onder~chrift : MARIA VAN DOOSSELAERE RjUSQUE FRATER AN
GELUS DONO DEDERUNT ANNO MDCCCLXXXIX. 
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3.3 Muurbeschildel'ing: Mariamonogrammen en gekroonde lelie; DOOR 
UWEN HEILIGEN MAAGDOM EN ONBEVLEKTE ONTVANGENIS / 
o ZUIVERSTE DER MAAGDEN REINIG MIJN HERT EN MIJNE 
ZINNEN. 
GEEFT AAN GOD WAT GOD U GAF. 

3.4 Kroonluchter gelijkaardig aan die van het noordelijk zij koor. 

4. VIERING EN VOORKOOR. 

4.1 Triomfkruis, De Bruycker. 
Dode Christus met doornenkroon; achter het hoofd, een Christusmonogram; 
krans met acht druiventrossen en acht korenaren; de vier armen eindigend 
in een heraldische lelie ; in de vierpasmedaillons, de gebeeldhouwde evange
listensymbolen, elk met een banderol waarop hun naam: boven, de engel 
voor S. MATTHEUS; links, de leeuw voor S. MARCUS; rechts, de arend 
voor S. JOHANNES; onderaan, de os voor S. LUCAS. Op de achterkant 
de in reliëf gesneden namen van de vier latijnse kerkvaders: boven, S. GRE
GORlUS D(octor) ; links, S. AUGUSTINUS D.; rechts, S. AAfBROSIUS 
D.; in het midden, S. HIERONYMUS D.; en onderaan, S. BERNARDUS 
D. (afb. 2). 

4.2 Vier evangelistenbeelden, Matthias Zens, 1900-1901. 
Aan de binnenkant van de viering aan de pijlers, op gebeeldhouwd voetst~~ 
en onder gebeeldhouwd torenvormig baldakijn; alle vier met boek en pen: 
4.2.1 ten NO, S. MATTHEUS, 1901, de engel aan zijn voeten; 
4.2.2 ten ZO, S. jOANNES, 1900, de arend aan zijn voeten; 
4.2.3 ten NW, S. MARCUS, 1901, de leeuw aan zijn voeten; 
4.2.4 ten ZW, S. LUCAS, 1901, de os aan zijn voeten. 

4.3 Twee apostelbeelden, Matthias Zens, 1898. 
Links en rechts aan de ingang van het koor: 
4.3.1 ten N, S. PETRUS, apostel, met boek en twee sleutels. 
4.3.2 ten Z, S. PAULUS, apostel der heidenen, met boek en zwaard. 

4.4 Communiebank, Karel Smitz, 1887-1888. 
Twaalf beeldjes van de apostelen, telkens tussen twee zuiltjes: Petrus met 
sleutels, Paulus met zwaard, Andreas met schuinkruis, Jacobus de l\leerdere 
met staf en boek, Johannes met pen en boek, Thomas met gesloten boek, Ja
cobus de mindere met staf, Philippus met kruis en boek. BartholoIl1e-us met 
mes en schriftrol, Mattheus met p('n ('n boek. Simon met zaag, Thaddeus of 
Matthias met piek. 
Acht reliëfs: Het offer van Melchisedech, het offer van Abraham, de l\[an
naregen, het terugbrengen van de duiv('ntros, David voor de ark des \'er
bonds, Elias in de woestijn door een engel gevoed, de bruiloft vun Calla, de 
vermenigvuldiging van de broden en vissen. 
Vier medaillons: de boom met de slang uit het Aards Paradijs, dt' tafl'l met 
de toonbroden, het Lam Gods, de Pelikaan. 

4.5 Gewelfschildering van cle vi('ring, Leon Bressers, voor 19 H, 
Florale motieven en acht musicerende ('ng('!en : 
ten NO, een engel met kleine harp, de anc!t'I'l' Illet bazuin; 
ten ZO, een engel met hanclorgeltje, de andt'rc nwt \'('del : 
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ten NW, een engel met fluit, de andere met vedel ; 
ten Z\V, een engel met citer, de andere met bazuin. 

4.6 :Muurschildering, middentravee van het voorkoor, Leon Bressers, voor 
1914. 
In het pseudo-triforium: 
4.6.1 ten N, H. Hart, COR jESU; links en rechts twee engelen, waarvan 
ene met scepter de andere met wierookvat. 
4.6.2. ten Z, O.-L.-Vrouw, COR MARIA; vier musicerende engelen, links 
met vedel en citer, rechts met cimbalen en kleine harp. 
4.7 In de tondo's van de boogzwikken, de vier latijnse kerkvaders in borst
beeld: ten N, de H. Gregorius, paus, met duif; de H. Augustinus, bisschop, 
met open boek waarop TOLLE LEGE (neem en lees) ; ten Z, de H. Am
brosius, bisschop, met gesel ; de H. Hiëronymus, kardinaal, met boek. 

5. KRUISBEUK 

5.1 Kruisweg, Jozef Meganck, 1880 - 1882 - 1883, in eikehouten lijsten ge
sneden door Karel Smitz. Veertien staties, geïdentificeerd door de opschrif
ten. 
In de noordelijke transeptarm, van rechts naar links: 
5.1.1 jESUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD. 
5.1.2 jESUS WORDT MET ZIJN KRUIS BELADEN. 
5.1.3 jESUS V ALT DE EERSTE MAAL. 
5.1.4 jESUS ONTMOET ZIJN H. MOEDER 
5.1.5 jESUS GEHOLPEN DOOR SIMON VAN SYRENEN. 
5.1.6 JESUS' AANSCHI]N DOOR VERONiCA GEZUIVERD. 
5.1.7 jESUS VALT DE TWEEDE MAAL. 
In de zuidelijke transeptarm, van rechts naar links: 
5.1.8 jESUS TROOST DE WEENENDE VROUWEN. 
5.1.9 jESUS V ALT DE DERDE MAAL. 
5.1.10 jESUS ONTKLEED EN MET GAL GELAAFD. 
5.1.11 jESUS AAN HET KRUIS GENAGELD. 
5.1.12 jESUS STERVENDE AAN HET KRUIS. 
5.1.13 JESUS WORDT VAN ZIJN KRUIS AFGEDAAN. 
5.1.14 jESUS WORDT IN HET GRAF GELEGD. 
Op het voetstuk van Pilatus' troon (5.1.1) : DEZE KRUISWEG IS GEGE
VEN TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN D'HEER K.B. TEMMER
MAN / VOORZITTER VAN HET KERKBUREEL DER STAD EEC
LOO ENZ. ENZ. IN DEN HEER/ONTSLAPEN 23 MAART 1880 IN 
DEN OUDERDOM VAN 86 JAREN EN 4 MAANDEN / ALSOOK TOT 
LAFENIS DER ZIELEN DER OVERLEDENE FAMIL1EN VAN D'HEER 
/ F. BR/SARD EN ZIJNE HUISVROUWE M. TEMMERMAN / 14 
SEPTEMBER 1880. Een- signatuur van de schilder werd niet gevonden. 

5.2 Glasramen. 
5.2.1 In de noordelijke transeptgevel, groot zesledig glasraam met als hoofd
motief de Boom van Jcsse, Joseph Casier, 1897. 
Jesse zit in een zetel en houdt de stam van de boom die hem uit het lichaam 
groeit; op de takken, twe(~ntwintig voorvaders van Chril\tus, door kroon 
f"n/of licepter als koningen gekarakt('riseerd ; de meesten staan te voeten uit, 
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vier zijn gezeten; twee enkel in borstbeeld. Zij dragen allen een banderol 
met h.un naam, met uitzondering v~.n David, herkenbaar aan zijn kleine harp. 
Veertlen behoren tot de geslachtslIjst van voor de wegvoering naar Babylo
nië : SALOMON, ROBOAM, ABIAS, ASA, jOSAPHAT, JOAS, (wellicht 
foutief voor Joram), OSIAS, jOATHAM, ACHAZ, EZECHIAS, MANAS
SES, AMON, lOSlAS, jECHONIAS ,. zeven van na de wegvoering: SALA
THIEL, ZO!?-OBABl!L, ABIUD, ELIA CIM, ELEASAR (in medaillon), 
MATHAN (m medaillon) ; een naam, jOACHAS, kan niet geïdentificieerd 
worden. 

Vier musicerende engelen in borstbeeld, onderaan twee met bazuin, bo
venaan een met kleine harp en een met vedel ; tegenover J esse een knielen
de engel met banderol waarop de tekst van Isaias : ET EGREDIETUR VIR
GA DE RADICE jESSE / ET FLOS DE RADICE EjUS ASCENDET 
(En een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse, en en roos ontbloeit aan 
zijn wortel) (Isaias, 11 1). 
In top, in borstbeeld, O.-L.-Vrouw met kind Jezus. 
In de onderste zone, de H. Petrus op zijn troon en deken Foubert, geknield, 
de handen biddend gevouwen, een conventioneel kerkmodel op de grond 
(afb. 1). Links en rechts, telkens twee staande engelen met banderol: ADO
RABO AD TEMPLUM SANCTUM TUUM / ET CONFITEBOR NO
MINI TUO ALLELUIA (Ik zal in Uw Heilige tempel aanbidden en Uw 
Naam belijden) (Ps. 137(138),2). 

Onderaan: TER NAGEDACHTENIS VAN DEN E.H. P. FOUBERT 
STICHTER DEZER KERK / DE DANKBARE PAROCHIANEN VAN 
EECLOO A.D. 1897. 

5.2.2 In de zuidelijke transeptgevel : groot zesledig glasraam, het Apocalyp
tisch visioen van de evangelist Johannes op het eiland Patmos, Gustaaf La
don, 1913, geplaatst 1919. 

In een regenboogkleurige halo, God de Vader op de troon met op zijn 
schoot het boek met zeven zegels en naast zich het Lam, omringd door de 
tetramorf, de vier wezens; erboven, de zeven lampen; rondom de 24 oud
sten die hun kroon aanbieden of de harp bespelen; eronder, de engel die 
spreekt tot Johannes, zittend in een idyllisch landschap; in top, de H. Geest 
en twee engelen, de ene met de zon, de andere met de maan, en omringd 
door de sterren. Onderaan: DAN VIELEN DE VIERElVTWINTIG OU
DERLINGEN NEDER VOOR HEM DIE OP DEN TROON ZAT EN 
AANBADEN HEM DIE LEEFT IN ALLE EEUWIGHEID EN I WIER
PEN HUNNE KROONEN VOOR DEN TROON ZEGGENDE GIJ 0 
HEER ONZE GOD ZIJT WAARDIG TE ONTVANGEN DE HEERLIjK
HEID EN DE EER EN DE KRACHT WANT GIJ / GIJ SCHIEPT AL
LE D1NGEN EN OM UWEN WIL WAREN ZIJ EN WERDEN ZIJ GE
SCHAPEN. APOC.CAP IV 10 EN 11. GESCHONKEN TER GELEGEN
HEID VAN HET /30 JARIG JUBELFEEST VAN HET r"ERDIENSTE
LIJK WERK DER ARME KERKEN EN VAN DE CONGREGATIE DER 
JONGE DOCHTERS IN DEZE KERK GEVIERD TEN JARE 1913. 

5.3 Muurschilderingen in het p:C'udo-triforium. Leoll Bl'essrl's. \'001' 1914. 
Noordelijke transeptarm, oostkant. van af dC' vicring : 
5.3.1 S. ANNA moed('r van O.-L.-Vrouw. met cluÎ\'{'ntros 
5.3.2 S. jOSEPH voedstC'rvadcl' van Jezus, met h'lil' t'll willkt'lhnak 
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5.3.3 S. jOACHI.M echtgenoot van Anna, met herdersstaf en lam 
5.3.4- S. LUCIA maagd en· martelares, het zwaard door de keel, een brand
stapeltje aan haar voeten, met boek en palm in haar handen 
5.3.5 S. STEPHANUS diaken, protomartyrius, een steen op zijn hoofd en 
stenen en palm in zijn handen 
5.3.6 S. AGNES maagd en martelares, met palmtak en lammetje 
5.3.7 S. LAURENTlUS diaken, martelaar, met rooster en palmtak 
Noordelijke transeptann, westkant, van af de viering: 
5.3.8 S. THEODORUS soldaat, martelaar, met zwaard en palm; de door
nenkroon op zijn hoofd is evenwel het attribuut van Theodorus, bisschop van 
Alexandrië, martelaar 
5.3.9 S. PETRUS apostel, martelaar, met de twee sleutels 
5.3.10 S. REMIGIUS bisschop van Reims ; de duif brengt hem het oliepotje 
waarmee hij Clovis tot koning zalfde 
5.3.11 S. COLETA abdis, met staf, kruis en lam 
5.3.12 Bta MARGARIT A kloosterlinge; het kostuum is dat van Margareta 
Colonna, klaris ; het H. Hart op haar borst evenwel van Margareta Maria 
Alacoque 
5.3.13 S. FRANCISCUS S( ales) priester, met boek als ordestichter 
5.3.14 S. BENEDICTUS L(abre) pelgrim, met staf, veldfles en kruis 

Zuidelijke transeptann, oostkant, van af de viering: 
5.3.15 S. ZACHARlAS hogepriester, met wierookvat 
5.3.16 S. jOAN(nes) BAPT(ist) voorloper van Christus, met lam en kruis
staf met banderol: ECCE AGNUS DEI (Zie het Lam Gods) 
5.3.17 S. ELISABETH nicht van Maria, de handen biddend gevouwen 
5.3.18 S. FRANCISCUS van Assisi, in franciscaans kostuum, met kruis; 
met de voet vertrapt hij een geldbeugel 
5.3.19 S. CLARA van Assisi, in franciscaans kostuum, met monstrans 
5.3.20 S. VINCENT lUS a Paolo, met kindje in zijn armen 
5.3.21 S. CAECILIA maagd en martelares, met handorgeltje 
Zuidelijke transeptarm, westkant, van af de viering: 
5.3.22 JUDITH sterke vrouw uit het Oude Testament, met zwaard en het 
hoofd van Holofemes. 
5.3.23 JOB de beproefde uit het Oude Testament, halfnaakt en met bedel
staf 
5.3.24 ESTHER koningin uit het Oude Testament, met kroon en scepter 
5.3.25 S. DOM JNICUS gtichter van de dominicanen, met boek en lelie, de 
hond met brandende toorts en wereldbol aan zijn voeten. 
5.3.26 S. JGNATJUS stichter der jezuieten, met hoek en Christusmonogram 
5.3.27 S. FRANCISCUS X(auerius) jezuiet, missionaris, met kruis en boek 
5.3.28 S. BEllNARDUS aht van Clairvaux. met ahtsstaf en hoek. 

5.4 Tondo's in de hoogzwikken van de traveeën links en rechts van de vie
ring; de )ijdenswerktuigen : 
5.4.1 ten NO : doornenkroon en nagels; kolom en rietstok. 
5.4.2 ten NW : hamer en nijptang; hemd en dohhel~tenf'n. 
5.4.3 tt-n ZO : doek van Veronica; kruis, spc'cr en spons. 
5.4.4 ten ZW : laddc'r en kruistitel; gc·seI!l. 
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5.5 Opschriften op de muur, in de noordelijke transeptarm ; 
ZO : WIJ VOLGEN U HEER OP UW SMARTVOLLE BAAN. 
NO : WAAR GIJ MET UW KRUIS ONS ZIJT VOREN GEGAAN. 
NW : PRENT DIEP IN ONS 't AANSCHIJN VOL WONDEN EN BLOED 
ZW : DAT IMMER ONS ZIELEN VAN ZONDEN BEHOEDT. 
In de zuidelijke transeptarm : 
NW : WIJ WEENEN 0 GOD MET jERUZALEM'S VROUW. 
ZW : EN BOETEN VOOR 'T VALLEN MET BITTER BEROUW. 
ZO : 0 MOEDER WIJ WEENEN MET U AAN HET KRUIS. 
NO : VERTROOST ONS HIERNAMAALS IN 'T VADERLIJK HUIS. 

5.6 Twee reusachtige schilderijen aan de transeptgevels : 
5.6.1 Ten N, De Aanbidding van de Drie Koningen, LEO STEEL 1934. 
5.6.2 Ten Z, De Intrede van Christus in Jeruzalem, LEO STEEL 1934. 

5.7 Twee houten beelden op voetstuk. ( ) De Bruycker, z.d., einde 19de eeuw 
5.7.1 De H. Rochus, De oorspronkelijke polychromie is overschilderd. 
5.7.2 De H. Antonius van Padua. Oorspronkelijk bestemd voor de kruisbeuk, 
overgebracht naar de kapel van de Gelovige Zielen; eveneens overschilderd. 

5.8 Twee stenen beelden. ( ) Poli, circa 1930 (na 1925). 
5.8.1 De H. Theresia van Lisieux. Gemerkt op de zijkant: POLI LYON; 
op de achterkant: H. N. 
5.8.2 De H. Pastoor van Ars. Gemerkt op de zijkant: POLI SCULPT. 
LYON. 

6. DE MIDDENBEUK 

6.1 Preekstoel, Camiel Lippens, 1891, (afb. 24). 
Zeskantige kuip met vijf reliëfs: links, De twaalfjarige Jezus met de schrift
geleerden in de tempel ; de prediking van Johannes de Doper in de woes
tijn ; in het midden, de Bergrede van Christus; rechts, de prediking van Pau
lus aan de heidenen in de stad; de prediking van de diaken Vincentius van 
Saragossa. 
Vier beeldjes van baardige figuren met een mantelpand over het hoofd, door 
geen ander attribuut gekenmerkt dan door een bock, wellicht ('nkel bt:'doeld 
als vertegenwoordigers van de kerkleraars. 
Vier evangelistensymbolen onder de rand van de kuip, arend, engel, leeuwen 
os ; kruisbeeld op de zijkant. 
Twee trapstijlen met engel met schriftrol : boven het deurtje, de Tafelen der 
Wet; klankbord met Duif, en bekroond door zes engelen met bazuin. 

6.2 Tien heiligenbeelden, Matthias Z<,us, 1898-1910. 
In het schip, van oost naar w('st, telkcl1S ten N en ten Z : 
6.2.1 S. ALPHONSUS van Liguori (1696-1787) redemptorist, in priester
gewaad, de handen biddend gevouwen, 1899. 
6.2.2 S. ALOYSIUS van Gonzaga (1568-1591), jezuiet, met kruis ('n ]t'lit' , 
1898. 
6.2.3 S. THERESIA van Avila (1515-1582), carmclites en hel'\'ormstl'r, lllt't 
bock en pen, z.d. 
6.2.4 S. VINCENTlUS A P{nolo), (1576-1660). stichter vnn llt't ~odshl1is 
der vondelingen te Parijs, met een kindjc in zijn nrmcn t'n t'l'n andt'r hij dt' 
hand, 1902. 
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6.2.5 S. AUGUSTINUS (354-430), bi~schop en kerkvader, met mijter en 
staf, met boek en vlammend hart, 1902. 
6.2.6 S. MONIGA, moeder van Augustinus, met kruis in haar biddend ge
,"ouwen handen, 1902. 
6.2.7 S. GERARDUS MAjE(lla) (] 726-1755), redemptoristenbroeder, met 
kruis in de ene hand terwijl hij met de andere een brood aan een jongetje 
geeft, 1898. 
6.2.8 S. MARIA MAGD( alena), met zalfpot en gesel, z.d. 
6.2.9 S. APOLLONIA, Maagd en martelares, met nijptang (afgebroken) 
en palmtak, z.d. (afb. 35). 
6.2.10 S. ELIGIUS, bisschop, met kromstaf en gekroonde hamer, een aam
beeld aan zijn voeten, 1910 (afb. 36). 

6.3 Dertig figuren uit het Oude Testament. Muurschilderingen in het pseudo
triforium, Leon Bressers, circa 1910 (voor 1914) (afb. 20-21). 
:Middenbeuk, noordkant, van west naar oost : 
6.3.1 ADAM, bekleed met dierenhuid en mantel, met spade in de hand. 
6.3.2 EV A met slang en spinrokken. 
6.3.3 NO E met de ark. 
6.3.4 ABRAHAM met geheven zwaard. 
6.3.5 ISAAG als jongeling, met brandstapel en ram. 
6.3.6 jAGOB met herdersstaf en veldfles. 
6.3.7 jOSEPH jeugdig en met naar Egyptische voorbeelden versierd kostuum, 
met vogelstaf en korenschoof. 
6.3.8 MOYSES, twee vurige horens op het voorhoofd en de tafelen der Wet 
in de armen. 
6.3.9 jOSUE als soldaat met zwaard en schild, en de zon die hij deed stil
staan. 
6.3.10 SAMUEL een schriftrol met hebreeuwse letters in de hand. 
6.3.11 DAVID REX in koninklijk gewaad, met kroon op het hoofd en de 
kleine harp in de handen. 
6.3.12 EZEGHIAS REX in koninklijk gewaad, met kroon en scepter. 
6.3.13 ESDRAS een schriftrol met hebreeuwse letters en met pen. 
6.3.14 ELEAZAR met tau-staf en palmtak. 
6.3.15 JUDAS MAGHABAE(us) als soldaat met schild en vlammend zwaard 

Middenbeuk, zuidkant, van west naar oost: 
6.3.16 HE.VOGH reikt de hand aan de hand-Gods die hem in een wolk ver
schijnt. 
6.3.17 MELGHISEDEGH met kelk. 
6.3.18 AARON als hogepriester met bloeiende staf. 
6.3.19 ELI AS met vlammend zwaard, raaf en vurig wiel; op bandl"rol: 
ZELO ZELATUS SUMo III (sic) Reg. XIX 10 (Ik heb vurig geijverd, I 
Kon. 19,10). 
6.3.20 ELISET!S met kruik; op banderol: POTENTIA NEMO VIGIT 
ILLUM. EGGL/ XLVIlI 13 (Niets ging zijn kracht te boven). 
6.3.21 ISA/AS met zaag; op banderol: ECGE VIRGO GONGIPIET ET 
PAIllET FIL/lJM (Zie de maagd zal ontvangen rn haren ecn zoon (Isaias, 
7, 14). 
6.3.22 JEREMIAS met kleine harp; op banderol: VOX IN RAMA AU
DITA EST. XXXI IS (Een stem is in Rama gehoord). 
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6.3.23 BARUCH met pen; op banderol: AUDI DOMINE ET MISERERE. 
III 2. (Luister, Heer, en ontferm U onzer). 
6.3.24 DANIEL, jeugdig, met leeuw; op banderol: USQUE AD XIII 
(Christurn?) HEBDGMADES. IX 25 (Tot de komst van Christus zijn er ... 
weken). 
6.3.25 EZECHIEL met tetramorf (mens, leeuw, os en arend) die hem ver
schijnt; op banderol: PORTA HAEC CLAUSA ERIT. XLIV 2 (Die poort 
zal gesloten zij n ) . 
6.3.26 JONAS met vis; op banderol: SURGE ET VADE IN NINIVEM. 
III 2 (Sta op en ga naar Ninive). 
6.3.27 HABACUC met een rots; op banderol: EGRESSUS ES IN SALU
TEM. III 13 (Gij zijt komen redden). 
6.3.28 ZACHARIAS met brood en bladertwijg ; op banderol: PERCUTI
AM PASTOREM. XIII 7 (Ik zal de herder slaan (nu 11,17). 
6.3.29 MALACHIAS met vuur; op banderol: MITTO ANGELUM ME
UM. III 1 (Ik zend mijn engel). 
6.3.30 OSEE met doodskop; op banderol: MISERICORDIAM VOLG. 
V I 6 (Barmhartigheid wil ik). 

6.4 Twintig Mariatitels. Tondo's in de boogzwikken van de middenbeuk. 
Noordkant, van west naar oost: 
6.4.1 ramsvacht, de Vacht van Gedeon. 
6.4.2 de Ark des Verbonds. 
6.4.3 tuin met rozen en lelie, de Besloten Hof, Hortus Conclusus. 
6.4.4 zespuntige ster met rechte en vlammende stralen, de Morgenster. 
6.4.5 vaas, het Geestelijk vat, of Eerwaardig Vat, of Vat van godsvrucht. 
6.4.6 zetel, de Stoel der Wijsheid of Zetel van Gods Glorie. 
6.4.7 spiegel, de Spiegel der rechtvaardigheid, of Spiegel zonder vlek. 
6.4.8 toren, de Toren van David. 
6.4.9 stad, de Stad der toevlucht, of Civitas Dei. 
6.4.10 poort, de Deur des Hemels. 
Zuidkant, van west naar oost: 
6.4.11 kroon met twaalf sterren. 
6.4.12 troon met leeuwen, de Troon van Salomon. 
6.4.13 maan, Schoon als de maan. 
6.4.14 zon, Uitgelezen als de zon. 
6.4.15 roos, de Geesteliîke roos. 
6.4.16 vaas, het Geestelijk vat. of Eerwaardig Vat, of Vat van Gods\TlIcht. 
6.4.17 fontein, de Verzegelde bron, of Bron van Levende Wateren. 
6.4.18 toren, de Ivoren Toren. 
6.4.19 schip met ster, het Schip dat brood aanvoert. 
6.4.20 kasteel, het Gulden Huis, of Huis der Wijsheid. 

7. DE NOORDELIJKE ZIJKAPELLEN 

7.1 Kapel van het H. Hart 
7.1.1 Afsluitin~, Pierre Pauwels, 1890. 
Op de deurstijl, beeldie van het H. Hart; op de pant'len vnn dt, o{'UI', hin
nen en buiten, vier medaillons n1('t df' li.iclC'ns\\'erktui~n : nijptnng t'n ha
mer; lamp, sp{'C'r en SpOI1S ; Judas' koord ('n zilvC'dingen : hC'mo C'n dohl)t'l. 
stf'nen; fries met bloemen el1 vl'uchtC'n: hovC'nop. vÎt'r lllusÎct'\'('ndr t'n/{t'lt'n: 
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met citer, cimbalen, tamboerijn en viool. 

7.1.2 Altaar, Remi Rooms, 1883. 
Retabel met beeld van het H. Hart tussen twee geschilderde panelen, elk met 
twee engelen op goudgrond, de bovenste links, biddend, rechts met de lij
denswerktuigen, de onderste elk met een wierookvat. Op de tombe, twee me
daillons met lijdem:werktuigen. 

7.1.3 Glasraam 
Christus als H. Hart verschijnt in een mandorla aan de zalige Margareta
Maria Alacoque (heilig verklaard 1920). Twaalf figuren in medaillon, tel
kens geïdentificeerd door opschrift : 
Links : 
S. FRANCISCUS ontvangt de stigrnaten van Christus. 
S. IULIANA van Cornillon, met eucharistische monstrans. 
S. THERESIA van Avila, het hart door een pijl doorboord. 
S. THOMAS AQuinas aan het <'.ltaar waar Christus hem verschijnt. 
Rechts : 
S. AUGUSTINUS, bisschop, een brandend hart in zijn hand. 
S. CLARA van As~isi, met eucharistische monstrans. 
S. ELISA BE TH, vorstin, van Hongarije of van Portugal, legt haar kroon op 
het altaar. 
S. ALPHONSUS van Liguori, geknield voor een altaar. 
Onderaan: 
ISAIA, profeet. met banderol: PONE ME UT SIGNACULUM SUPER 
COR TUU M (Leg mij op uw hart als een zegel. Hooglied, 8,6). 
S. BONAVENTURA. kardinaal. omgeven door banderol: SURGE IG1TUR 
ANIMA A.~flCA CHRISTI UT HAURIAS AOUAS DE FONTIBUS 
SALVATORIS (Sta op mijn ziel, vriendin van Christus, opdat gij water 
zoudt putten uit de bronnen van de Verlosser). 
S. BERNARDUS. monnik, lT'et kruis, lans en spons, omgeven door bande
rol : QUIS ILT1US COR TAM VULNERATUM NON DILICAT (Wie 
zou zijn gewonde hart niet beminnen). 
DAVID, koning, met kleine harp en banderol: ET DOLOREM NOS
TRAM IPSE PORTAVIT (En onze smart heeft hij zelf gedragen. Isaias 
53, 4). 
Blijkbaar werden de teksten van Isaias en David verwisseld. Mogelijk ook de 
andere twee. 

7.1.4 Muurbeschildering met Christusmonogrammen en bloem takken ; me
daillon met H. Hart, omringd door doornenkroon; IN KOMMER OF 
SMERT / GA TOT JEZUS HERT. 

7.1.5 Biechtstoel, Karel SmÎtz. 
Beeldjes van Petrus en Paulus (diens zwaard verdwenen) ; deurtie met in 
reliëf de evangelistensymbolen, elk met zi in naam op een banderol, links S. 
MATTEUS en S. LUCAS. rechts S. MARCUS en S. JOHANNES .. op de 
luikjes, twee engelen met banderol: BEATJ QUJ I.UGENT / BEAT/ QUJ 
EoSUR/UNT ]USTJTJAM (Zalig die wenen / Zalig die hongeren naar ge
rechtigheid) ; bekroning met vi"r engelen die de instrumenten der Passie 
dragen. 
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7.1.6 Cataloog van de Bond van het H. Hart (nu Gedachtenispaneel in de 
kapel van de Gelovige Zielen). 
Op de zijluiken, een engel met handerol; links: H. HERT VAN JEZUS 
WEES ONZE TOEVLUCHT; rechts: H. HERT VAN JEZUS WEES 
ONZE ZALIGHEID. Gesloten, een bloemtak omwonden door banderol; 
links: IK ZAL DE HUIZEN ZEGENEN WAAR HET BEELD VAN MIJN 
HERT ZAL GEPLAATST EN VEREERD ZIJN; rechts: IK ZAL HUN 
AL DE GENADEN GEVEN DIE ZIJ NOODIG HEBBEN IN HUNNEN 
STAAT. 

7.2 Kapel van de H. Drieëenheid 
7.2.1 Afsluiting, Pierre Pauwels, 1899. 
Schrijnwerk, bekroond door een beeldgroep, de H. Augustinus in gesprek 
met het kindje aan het strand (afb. 25). Onder de spijlen: DRIE ZIJN HET 
DIE GETUIGEN IN DEN HEMEL / DE V ADER, HET WOORD EN DE 
HEILIGE GEEST / EN DEZE DRIE ZIJN EEN. 2 JOAN 5. 

7.2.2 Altaar, Karel Smitz. 
Retabel met de staande beelden van God de Vader en van Christus waar
tussen de Duif als symbool van de H. Geest; links en rechts een geschilderd 
paneel met een engel met wierookvat. 

7.2.3 Glasraam, Gustaaf Ladon (afb. 33, 34). 
Links in het eerste vak, paus Innocentius lIl, vergezeld van een kardinaal 
en een monnik, verleent de oorkonde van de stichting der trinitari~rs ; in 
het tweede vak, Johannes de Mata en Felix de Valois, stichters der trinita
riërs ; rechts, in het derde en vierde vak, de beide heilige broeders kopen de 
christene slaven vrij. 
Onderaan, vier heiligen als patronen van de schenkers: 
SANCTA SOPHIA, met palmtak en zwaard en vergezeld van l'en meisje. 
SANCTUS ROMANUS, als bisschop met kmis, een draak aan zijn voeten. 
S. LEO DECIMUS PAPA, als paus met tiara, boek en kruisstaf. 
SANCTA STEPHANIA, met palmtak. 
In top, H. Drieëenheid als Genadestoel ; drie door elkaar verstrengelde rin
JIen en banderollen: PATER NON EST FILIUS (Dt' vadt'r is niet dt" zoon) 
Î FILIUS NON EST SPIRITUS (De zoon is niet de Geest). 

7.2.4 MuurbeschiIdering met Christusmonogrammen en drie elkaar kruiren
de cirkels; medaillon met de letters Alpha en Omep:a ; GLORIE ZIJ DEN 
V ADER, DEN ZOON EN DEN H. GEEST. 

7.3 Kapel van de H. Jozef 
7.3.1 Afsluiting. Pierre Pauwels. 1886. 
Schri inwerk. bekroond door een beeldP.,'roep, Sint- Tozt'f \11('t h{'t Kind Jezus 
hii de hand. Onder dt' spiilen : 7,TET HIER DEN GETROl'WRN DIE
NAAR / DIE DE HEER 'AAN HRT HOOFD VAN / 7,IJ.V HUIS GE
STECD HEEFT. MATTH. XXIV 45. 

7.3.2 Altaar, Pierre Pauwels, 1886. 
Retabel met beeld van de H. Jozd; dnnl'ondrr. drir l'{'liëfs: lH't 1\\1\\'t'lijk 
vnn Jozef en Maria; de calvarie: ht't gezin tI' NI11,nrl'th : ondt'r h('t nhanr
blad, beeldgroep met de dood van Sint-Jozd, bijp:l'stnnn door J(,7.\lS t'l1 ~[nril\. 
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7.3.3 Glasraam 
Zes sequenties uit het leven van Sint-Jozef. In het benedenregister, de ge
boorte ,"an Jezus, de opdracht in de tempel en de profetie van Simeon, de 
,"lucht naar Egypte; in het bovenregister, een engel verschijnt aan Jozef om 
hem zijn opdracht mede te delen en hem tevens gerust te stellen, het terug
,"inden van Jezus in de tempel en de H. Familie te Nazareth. In top, een en
gel met banderol: ITE AD jOSEPH (gaat naar Jozef). 

7.3.4 Muurbeschildering met S.J.-monogrammen; H. JOZEF VRIEND 
VAN HET H. HERT BID VOOR ONS. ZOO dagen aflaat. 

7.3.5 Biechtstoel, Karel Smitz. 
Beeldjes van de H. Johannes-evangelist, met kelk, en van de H. Jozef, met 
mandje waarin twee duiven; verder gelijk aan die in de kapel van het H. 
Hart. Op de banderollen: BEATI QUI LUGENT / BEATI QUI ESU
RIUNT jUSTITIAM (Zalig die wenen / Zalig die hongeren naar gerech
tigheid). 

7.4 Kapel van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën 

7.4.1 Afsluiting, ten laatste 1899. 
Schrijnwerk en smeedijzer ; wimberg met medaillon, Hart van Maria, door
stoken door zeven zwaarden en omringd door een krans van rozen. 

7.4.2 Altaar, Matthias Zens, 1889. 
Retabel met grote beeldengroep, de bewening van Christus ; de Pietà om
rin'1;d door vijf dicipelen en de vier heilige vrouwen: daaronder: 0 GIT 
ALLEN DIE HIER VOORBIJ GAAT ZIET OF ER EENE SMERT IS 
GETJlTK AAN DE MITNE. Bii wijze van predella, zes reliëfs in vierpas :de 
opdracht in de tempel; de vlucht naar Egypte; Jezus in de tempel; de 
kruisdraging; de calvarie; de kruisafname ; op de bekroning, vier engelen 
met een schildje. 

7.4.3 Glasraam 
Onze Lieve Vrouw met zeven zwaarden in haar hart, omrinl5d door zes en
gelen, ene biddend, een met Mariamonogram, twee met lijdenswerktuigen ; 
een andere schenkt het kleed aan de zeven paters-stichters van de orde der 
servieten terwijl een ander een open boek houdt waarop: REGUI.A S(anc) 
TI AUGUSTINl. Vooraan een engeltje met schriftrol : ASPIGITE QUA
LI VOS VESTIUM GENERE INDrTI IUBEO (Ziet welk kleed ik u ge
bied te dra~en). In het medaillon van het maaswerk, een engel met een doek 
van Veronica. 

7.4.4 Muurheschilderin~ met Maria-monogrammen en leliebloemen ; me
daillon met Hart van Maria door zeven zwaarr!pn doorhoord en omrinp.;d 
door een krans van rozen; VERGEET DE WEEEN UWER MOEDER 
NIET. EGGLl. VIl,2.9. 

7.4.5 Vloerperk voor het altaar: teRels met rode heraldisch" l,,)je. 

7.4.6 B,oddje van het Kind-Jezus van Praag, met kC'izcrskroon op het hoofd 
en wereld hol op de hand. 
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7.5 Doopkapel 

7.5.1 Afsluiting, Karel Smitz, 1885. 
Beeldje van de deurstijl, de H. Johannes de Doper in boetekleed; in zijn 
rechterhand het medaillon met zijn attribuut, het Lam Gods dat hij met zijn 
(nu afgebroken) linkerhand aanwijst; op de panelen van de deuren, vier 
reliëfs in medaillon: de boom des levens met de slang; het aards paradijs 
met slang; de vis met Christusmonogram; de Duif als symbool van de H. 
Geest. 

7.5.2 Reliëf, Pierre Pauwels, 1886 : het Doopsel van Christus. 

7.5.3 Glasraam 
Onze Lieve Vrouw vereerd door het volk en processie van O.-L.-Vrouw ten 
Doorn (een paneeltje vernield). In het maaswerk, borstbeeld van O.-L.
Vrouw omgeven door rozen; links, een poort: IANUA eOELI (Poort des 
Hemels) ; rechts, de ark des Verbonds: FOEDERIS ARCA (Ark des ver
bonds) ; op de banderollen: AVE MARISST ELLA (Gegroet, Ster der 
Zee) en DEI MATER ALMA (Hoogverheven Moeder Gods). 
Opschriften: 0 MARIA TEN DOORN / KONINGIN VAN HEMEL EN 
/ AARDE WIJ VERZUCHTEN TOT / '" (de rest is verdwenen). 
Onderaan: GIFT VAN DEN ZEER EERWAARDEN HEER KANUNNlK 
JOANNES FIDELIS JANSSENS 1888. 

7.5.4 Glasraam in de westmuur, Gustaaf Ladon. 
Mozes daat water uit de rots: FONS AQUAE SALIENTIS IN VITAM 
AT.;;TERN AM (Waterbron opwellend voor het eeuwig leven). 
Daaronder een vrouwelijke heilige met boek en een mannelijke heilige met 
gesel en palmtak, bedoeld als patroonheiligen van de schenkers Sylvie en 
Triphon Spittael: SANCTA SYLVIA / SANCTUS TRIPHON. 

7.5.5 Opschrift op de muur: 
ZO IEMAND NIET HERBOREN WORDT UIT HET JflATER EN 
DEN H. GEEST .. HI] KAN HET RIJK GODS NIET INGAAN. 

7.5.6 Doopvont (afb. 39) : witrnarrneren kuip, Matthias Zens ; koperen dek
sel. F. Geeraert, 1899. 
Reliëfs op de kuip: op de westbnt, wellicht hedoeld als de voorbnt. het 
doopsel van Christus; rechts, doorlopend. Christus lY'C't ziin apostelen. de f{e
nezing van de melaatsen, een genezen melaatse betuigt ziin dank aan ChlÏs
tus. 
Acht medaillons op het deksf'l : het f:hristllsmOnOf{ram, de vier evane;("listen
symbolen. de inef'ngestreng-eld(" symholen van de drie goddeliik(" deug-den, 
het pauseliik embleem m("t tiara en sl("utels, en het wapenschild \'an ~[ItI'. 
Antonius Stillemans, toenmalige bisschoD vFln Gent. Tn d(" openp:cwC'rktC' b("
kroning, een beeldengro("p van 0(" H. Drieërnhrid. SmeedijzC'ren galg. 

8. DE ZUTDELITKP, ZITKAPELLEN. 

8.1 Kapel van de H. Vincentius 
8.1.1 Afsluiting, 1906 (afh. 26-29). 
Schrijnwerk en geelkoper. Koppren bC'C'ldj(" op dt, dC'U1'Stijl. H. VincC'ntius. 
diaken, met palmtak en tw("(" kromme hnkC'l1. Tn dr kopC'rt,t1 fdrs. 7e!l Illt'dnil
lans, met wolf· of wild bC'cst. !':laf, vuurkorf. roostC'!'. molt'ush't'n. 7.t'ilschip. 
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Op de kroonlijst, vier engelen, twee met schriftrol en twee met open boek. 
Onder de koperen spijlen: H. VINCENTIUS VOL VREUGDE / IN DE 
VLAMMEN / VERSTERK ONS GELOOF / VERAf EERDER ONZE 
UEFDE TOT GOD. 1906. Op de binnenkant van de deuren: H. VIN
CENTIUS / MARTELAAR 22 JAN(ua)RI 304. 

8.1.2 Altaar, Remi Rooms, 1883. 
Retabel met beeld van de H. Vincentius, twee schroeven in zijn handen 
(zijn palmtak is verdwenen), een rooster en vuurpot aan zijn voeten. Op de 
geschilderde zijpanelen, twee engelen met banderol: POENAS CUCUR
RIT FORTITER ET SUSTULIT VIRILITER (Hij trotseerde de folte
ring met sterkte en verdroeg ze met mannenmoed). 
FUNDENSQUE PRO TE SANGUINEM A.ETERNA DONA POSSIDET 
(Zijn bloed voor U vergietend bezit hij de eeuwige beloning). 
Uit de hymne 'Deus tuorum militum' van het gemeenschappelijke der mar
telaren en feest van de H. Stefanus. 
Twee andere engelen, de ene met rooster, de andere met een foltertuig, een 
stang eindigend in drie haken. 

8.1.3 Glasraam 
Oorspronkelijk gla::raam, 1909, voorstellend de martelingen van de H. Vin
centius, vernield tijdens de tweede wereldoorlog. 

8.1.4 Muurbeschildering met S.V.-monogrammen en kruis met palmtakken; 
medaillon met rooster; H. VINCENTIUS MARTELAAR PATROON DER 
KERK EN STAD B.V.O. 

8.1.5 Biechtstoel, Karel Smitz. 
Beeldjes van het H. Hart van Jezus en van het H. Hart van Maria; vier 
engelen, drie met een schildje waarop de symbolen van Geloof, Hoop, Lief
de, de vierde wenend als allegorie van het Berouw; deurtje met in vier me
daillons de werktuigen der Passie; op de luikjes, een engel met banderol zon
der opschrift. 

8.1.6 Reliekschrijn met liggend beeldje van Sint-Vincentius, 1896. 
Geschilderde deurtjes met banderol: links: CORPORA SANCTORUM IN 
PACE SEPU LT A SUNT (de lichamen der heiligen zijn in vrede begra
ven): rechts: ET VI VENT NOMINA EORUM IN AETERNUM. OFFIC. 
MART. (en hun namen zullen in eeuwigheid leven. Officie der martelaren). 
Op het voetstuk: SANCTE VINCENTI ORA PRO NOBIS. 

8.1.7 Reliekschrijn voor de processie, ten laatste 1883. 
Koper en glas, drie traveetjes lang, bekroond door een beeldje van Sint-Vin
centius als diaken met boek, rooster en palmtak (nu in de winterkapel ). 

8.2 Kapel van dl' H. Anna 
8.2.1 Afsluiting, Pierre Pauwels, 1893. 
Schrijnwerk, bekroond door ef'n heeldgroep, Anna ('n Joachim met Maria. 
Onder de !pijlen : ZALIG IS DE MOED/!.'R VAN / MAIUA UIT / WIE 
DE BI,ORM / DES LEVENS GESPROTEN IS. Aan de binnenkant: GE
SCHONKEN DOOR ANNA MAIUA EN MAIUA ANNA LIPPENS 1893. 

8.2.2. Altaar, (Louis Pierre?) van Bit"sbroeck, 1885. 
Retabel met drie heelden: in het midden de H. Anna onderwijst Maria 
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(haar boek is verdwenen) ; links de H. Elisabeth van Hongarije met bloemen 
in haar mantelpand ; rechts de H. Lodewijk koning van Frankrijk met de 
doornenkroon op een kussen. 
Op de tombe, een medaillon met druiventrossen en opschrift: GENADIGE 
GOD HELP ONS DOOR DE VOORSPRAAK VAN DE H. ANNA. 
Op de zijkant van het altaar: DONO DEDERUNT POLYDORUS LIP
PENS EJUSQUE SORORES PAULINA, AMELIA ET FRANCISCA 
ANNO MDCCCLXXXV. 

8.2.3 Glasraam 
Oorspronkelijk glasraam, met voorstelling van de Opdracht van Maria in 
de tempel, vernield tijdens de tweede wereldoorlog. 

8.2.4 Muurbeschildering met S.A.-monogrammen en druiventrossen; medail
lon met 'gulden poort', toespeling op de ontmoeting van Anna en Joachim; 
GEZEGEND DE VROUW DIE MOEDER ANNA'S WEGEN BEWAN
DELT. 

8.2.5 Ikoon van de Madonna met Kind, eigenlijk de Passie-ikoon. 
Onderaan: O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDEN BIJSTAND BID 
VOOR ONS. Twee luiken waarop een engel met banderol: links: TOE
VLUCHT DER ZONDAREN; rechts: TROOSTERES DER BEDRUK
TEN. 

8.3 Kapel van de H. Familie 
8.3.1 Afsluiting, Karel Smitz, ten laatste 1899. 
Schrijnwerk, bekroond door een engel. In de fries: JESUS MARIA JO
SEPH STAAT ONS BIJ IN ONZEN DOODSTRIJD. 

8.3.2 Altaar, Matthias Zens. 
Retabel met beeldgroep van de H. Familie, Maria, Jozef en tussen hen de 
knaap jezus. Bovenaan, twee zwevende engeltjes met banderol: ERAT COR 
UNUM ET ANIMA UNA (Dat gezin was een van hart en een van ziel). 
Vier gebeeldhouwde taferelen: Links, de geboorte van jezus: PARVULUS 
ENIM NATUS EST NOBIS. ISAIAS IX, 6 (Want een kindje is ons ge
boren). 
Daaronder, het terugvinden van jezus in de tempel: STUPEBANT AUTEM 
OMNES QUI EUM AUDIEBANT. [.UCAS lI. 47 (hij verbaasde allen die 
hem aanhoorden. 
Rechts, de vlucht naar Egypte: ACCIPE PUERUM ET MATREM EJUS 
ET FUGE IN AEGYPTUM. MATH. lI. 13 (neem het Kind en zijn moe
der en vlucht naar Egypte). 
Daaronder, de dood van de H. Jozef: ESTO FIDELIS USQUE AD MOR
TEM ET DABO TfBI CORONAM VITAE. APOC. 1I, JO (WN'S gt'trouw 
tot de dood en ik zal u de kroon des levens scht'nken). 
Twee engeltjes met banderol: BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MOR
IUNTUR (zalig de doden die in de Heer gestorven zijn). 

8.3.3 Glasraam, Henri Dobbelaert'. 
De Heilige Familie in het schrijnwerkersatt'lier te Nazareth; in ht,t mans
werk, God de Vader en de H. Geest als Duif, dir san1l'1l lll('t hrt Kind-Jl'zUS 
de Drieëenheid vormen. 
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8.3.4 Muurbeschildering met J.M.J.-monogrammen en bloemen; in medail
lon, ORA ET LABORA (bid en werk) ; JEZUS, MARIA, JOZEF VER-
LICHT OiVS, HELPT ONS, REDT ONS, AMEN. 

8.3.5 Biechtstoel, Karel Smitz. 
Beeldjes van Sint-Jan de Doper met Lam, en van een vrouwelijke heilige met 
boek en lelietak, mogelijk de profetes Anna in de tempel; verder gelijk aan 
die in de kapel van de H. Vincentius. 

8.4 Kapel van de H. Barbara 
8.4.1 Afsluiting, Albert Sinaeve, 1904 
Schrijnwerk, bekroond door een beeldgroep, een stervende te bed ontvangt 
de laatste communie uit de handen van een engel (afb. 40). 
Onder de spijlen: H. BARBARA BEKOM ONS / VOOR ONZE DOOD / 
EENE GOEDE BIECHT / EN HEILIGE COMMUNIE 1904. 

8.4.2 Altaar, Pierre Pauwels, 1889 (afb. 32). 
Retabel met beeld van de H. Barbara, met ciborie en palmtak, en torentje 
aan haar voeten; aan weerszijden een gebeeldhouwd vak, links, Barbara 
wordt gevankelijk weggevoerd; rechts de onthQofding van de heilige terwijl 
een engel haar de kroon brengt; twee geschilderde luiken, links, Barbar.a in 
aanwezigheid van haar vader en diens gevolg, tekent een kruis op een pijler, 
van haar toren, die door drie venstertjes verlicht is; rechts, Christus ver
schijnt aan de gevangen Barbara ; gesloten, twee engelen in een met sterren 
bezaaide hemel met banderol: links: DILEXISTI jUSTITIAM ET ODIS
TI INIQUIT A TEM, PROPTEREA UNXIT TE DEUS, DEUS TUUS, 
OLEO LAETITAE; rechts, VENI SPONSA CHRISTI ACCIPE CORO
NAM QUAM TIBI DOMINUS PRAEPARAVIT IN AETERNUM (De 
gerechtigheid hebt gij bemind en het onrecht gehaat; daarom heeft God, 
Uw God, u gezalfd met de olie der vreugde. Kom, bruid van Christus, ont
vang de kroon die de Heer u bereid heeft in eeuwigheid), uit het officie van 
een maagd en martelares. 

8.4.3 Glasraam, Gustaaf Ladon, 1912. 
Christus verschijnt aan de H. Barbara in haar gevangenis ; de veroordeling 
en onthoofding van de H. Barbara. In het maaswerk, de emblemen van de 
heilige, toren, zwaard en palmtak, en banderol: SANCTA BARBARA. On
deraan, vier heiligen als patronen van de stichtersfamilie : SANCTUS BE
NED/CTUS / SANCTA MARIA / SANCTUS AUGUST/NUS / SANC
TUS ANTONIUS. Onderaan: TER NAGEDACHTENIS VAN AUG. 
GOETHALS 1912. 

8.4.4 Muurbeschildering met torentjes en gekroonde zwaarden met palmtak
ken; S.B.-monogram; H. RARBARA BEVRIJD ONS VAN SCHIELIJKE 
DOOD. 

8.4.5 Biechtstoel, Albert Sinaeve, 1903 (afb. 30, 31). 
Beeldjes: S.B(cnedictu!I) LAma.;, pelgrim met kruis; S. MARGUEUITE 
DE CORTONE, met kruis en hondje; hove'nop, vi"r engelen met de instru
me'nten der Passie; deurtje met vier Illedaillons Ol"t engf'len als allegnriPën 
van Geloof, Hoop, Lj('fde en Berouw; Illikje·!; met engel met handerol. 
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8.5 Kapel van de Gelovige Zielen 
8.5.1 Afsluiting, Remi Rooms en Leonard Blanchaert, 1899. 
Schrijnwerk en smeedwerk, bekroond door vier engelen met bazuin en negen 
kandelaars. In de fries: BERMHERTIGE JEZUS GEEF HUN DE EEU
WIGE RUST. 

8.5.2 Altaar, Matthias Zens. 
Passieretabel met Calvarie in het midden; opschrift: MOEDER ZIE DAAR 
UWEN ZOON / ZOON ZIE DAAR UWE MOEDER. 
Links, Christus in het Hofken van Olijven: 
DOOR UW BLOEDIG ZWEET, VERLOS HEN HEER. 
daaronder, de Doornenkroning : 
DOOR UWE DOORNEN KROON, VERLOS HEN HEER. 
Rechts, de Geseling: 
DOOR UWE BLOEDIGE GEESELING, VERLOS HEN HEER. 
daaronder, Christus ontmoet zijn moeder: 
DOOR UW KRUIS EN DROEVE ONTMOETING, VERLOS HEN 
HEER. 

Onderaan: HET IS EEN ZALIG GEDACHT VOOR DE OVERLEDE
NEN TE BIDDEN OPDAT ZIJ VAN HUNNE ZONDEN VERLOST 
WORDEN. MACH. XII, 46. 
Bij wijze van predella, de zielen in het vagevuur, achter tralies: ONTFERMT 
U MIJNER GIJ TEN MINSTE MIJNE VRIENDEN WANT DE HAND 
DES HEEREN HEEFT MIJ GERAAKT. JOB, XIX, 21. 
Onder het altaarblad, Christus in het graf; twee engelen in een nisje: PIE 
JESU DOMINE / DONA EIS REQUIEM (Zachtmoedige Heer Jezus, geef 
hen de rust). 

8.5.3 Gla~raam, atelier Coucke, 1887. 
O.-L.-Vrouw van de berg Carmel en het Kind Jezus schenken het scapulier 
aan de geknielde Simon Stock; links, paus Johannes XXII met in zijn hand 
het PRIVILEGIUM 3 MARTII 1322 J' rechts de H. Petrus; onderaan, de 
zielen in het vagevuur; bovenaan een engel die een ziel heeft verlost; in het 
maaswerk, Christus met het boek waarop de letters Alpha en Omega. 
Onderschriften: JOANNES XXII P. / SANCTA MARIA / SANCTUS 
SIMON STOCK / SANCTUS PETRUS. 
Oorspronkelijk glasraam in de westgevcl, voorstellend de nederdaling van 
Christus in het voorgeborchte der hel, vernield in d(' twC'ede wereldoorlog. 

8.5.4 Muurbeschildering met Christusmonogrammen en drie nagels in door
nenkroonj DENK AAN MIJN VONNIS WANT ZOO ZAL OOK HET 
UWE ZIJN / MIJ TROF HET GISTEREN EN HEDEN U. 

9. WESTGEVEL EN PORTALEN 

9.1 Doksaal, Karel Smitz, 1887. 
Schrijnwerk met twee musicerende engelenbeC'lden : links, engt'l mN porta
tief orgeltje op zijn hand; rechts, engel met luit (afb. 37, 38). 

9.2 Orgelkast, Karel Smitz, 1887. 
Schrijnwerk, bekroond cloor drie beelden van zingl'ndt' l'ug'dt'll Illt't bandt" 
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rol. Twee kleinere beelden in een nis: links, Koning David met kleine harp; 
rechts paus Gregorius de Grote, met boek. 

9.3 Reliëf boven de lijkdeur, Matthias Zens, 189l. 
De Heilige Vrouwen bij het ledige graf waarop een engel zit. IK BEN DE 
VERRIJZENIS EN HET EEUWIG LEVEN. H. JOAN. XI, 25. 

9.4 Twee engelenbeelden, Matthias Zens. 

9.4.1 Links, de H. Michaël, aartsengel, in wapenrusting; op zijn schild: 
DAT DE H. MICHAEL HAAR BINNEN LElDE IN HET HEILIGE 
LICHT. COMMElvfORAT (io) ANIMAE. 
9.4.2 Rechts, een engel met schild: SNELT TOE ENGELEN DES HEE
REN OM DE ZIEL VOOR TE STELLEN AAN DEN ALLERHOOG
STEN. OFFIC(ium) DEF(unctorum). 

9.5 Vier muurkasten en de processievaandels, onder de toren. 
Op de noordkant : 

9.5.1 Kast voor het vaandel van het H. Sacrament; op elke deur een me
daillon, links met Lam Gods, rechts met hostiekelk. 

9.5.2 Vaandel van de BROEDERSCHAP VAN HET ALLERHEILIGSTE 
SACRAMENT, 1888. 
Veelkleurig borduurwerk met in het midden, een cylindermonstrans omge
ven door vier wierookzwaaiende engelen; bovenaan, banderol: ECCE P A
NIS ANGELORUM (Zie het brood der engelen) ; links, de tafel met brood 
en wijn, waaronder Chr:stus met Johannes op zijn borst; rechts, de ark des 
verbonds, waaronder de Discipelen van Emmaüs ; onderaan, drie medaillons 
met Lam Gods, de Mannaregen, en pelikaan. Overvloedige versiering van 
druivenranken en druiventrossen. Op de achterkant, de titel, EECLOO en 
de data 1888 (van het vaandel), 1672 (van de stichting van de confrerie) en 
1981 (van de herstelling van het vaandel). 

9.5.3 Kast voor het vaandel van Sint-Vincentius; op elke deur een rozentak 
omwonden door een banderol: H. VINCENTIUS / PATROON / VAN / 
EECLOO / / WEES ONZE / VOORSPREKER / BIJ DEN / HEER. 
9.5.4 Vaandel van de kerkpatroon, de H. Vincentius. 
Mandorla met de H. Vincentius te voeten uit, een manshoge rooster in de 
linkerhand, een palmtak in de rechter. SINT VINCENTIUS / EEKLOO ; 
onderaan, S.V.-monogrammen. 

Op de zuidkant: 

9.5.5 Kast voor het vaandel van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans; twee me
daillons, reliëf met O.-L.-Vrouw die de rozenkrans schenkt aan de geknielde 
Dominicus j en het Maria monogram omringd door een krans van rozen. 

9.5.6 Vaandel van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans (niet neogotisch). 
Geschilderd medaillon met o.-L.-Vrouw die de rozenkrans schenkt aan Do
miniem. Maria-monogram en rozentakken. 

9.5.7 Kast voor het vaandel van d(~ H. Drieëenheid ; twee medaillons, om
ringd door een stralenkram, in het ('nf' ef'n gelijkzijdige driehoek, in het an
dere drie incengestrcngeld(' cirkel!!. 
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9.5.8 Vaandel van de BROEDERSCHAP VAN DE H. DRIEVULDIG
HEID. 
De Vader en de Zoon, zittend, met de Duif voor de H. Geest tussen hen; 
bovenaan het opschrift: SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS; onderaan: 
FILIUS, S(piritus) SANCTUS, PATER. Op de achterkant, de titel en de 
datum 1672 (wellicht van de stichting van de confrerie). 

9.6 Gedenksteen 

P.F. FOUBERT 
D. STEYAERT 
A. VAN DOOSSELAERE 
E. VAN H 00 REBEKE 
A.D'HONDT 
C.B. TEMMERlvIAN 
A. ROEGIERS 
F. GOETHALS 
H. VAN HOOREBEKE 
B. VAN W ASSENHOVE 
H. REYNEKINCK 
M.DENOYETTE 
D. HEYSSE 

KERKRAAD 

PASTOOR DEKEN 
BURGEMEESTER 
VOORZITTER 
SCHATBEWAARDER 
SECRETA (R)IS 
LEDEN 

BOUWKUNDIGE 
ONDERNEMER 

ANNO 1878 

9.7.1 Middenportaal. Reliëf in het boogveld, Matthias Zens, 1892. 
Alle heiligen aanbidden de H. Drieëenheid. 

9.7.2 Beeld van de H. Vincentius, Matthias Zens, 1891. 

9.8 Noordelijk zijportaal. Reliëf, AloÏs De Beuie. 
O.-L.-Vrouw met Kind Jezus, op een troon tussen twee knielende engelen, 
de ene met een rozentak, de andere met lelie. 

9.9 Zuidelijk zijportaal. Reliëf, Matthias Zens, ca. 1892. 
H. Jozef als patroon van de kerk met Maria en Kind-Jezus, en de knielende 
paus Pius IX met de oorkonde. 
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:\ANHANGSEL 

DE ALTAARSCHILDERI]EN UIT DE VOORMALIGE PAROCHIE
KERK. 

In de voormalige parochiekerk waren zeker drie, misschien vijf altaren met 
schilderijen. Het lot daarvan is ten dele bekend. 

Vermoedelijk werd het hoofdaltaar voor de sloping van de oude kerk, 1878, 
naar het lokaal van de tijdelijke kerk overgebracht. Toen echter, kort voor 
de ingebruikname van de nieuwe kerk, 1883, de stoelen en sommige andere 
meubelen werden teruggebracht was er geen noodzaak om het oude hoofd
altaar mee te brengen, vermits het nieuwe reeds ter plaatse stond. Wat er 
toen mee gebeurde is voorlopig niet bekend. Het schilderij dat het versierde 
was een 'Hemelvaart van Maria' door Pieter van Hanselaere (1786-1862) e) 
een laat-klassicistische schilder. Welke kunstwerken het hoofdaltaar in de loop 
der tijden hebben gesierd kan men maar gissen. 

De kerkpatroon had zijn eigen altaar in het zuidelijk zijkoor. Dat het te 
eniger tijd vÓÓr de godsdienstoorlogen met een beeld en/of een retabel was 
versierd is zo goed als zeker. Ten tijde van de sloping van de oude kerk was 
het altaar voorzien van een toen nog vrij recent schilder.j, de Marteldood 
van de H. Vincentius, 1838, door ] an van der Plaetsen (1808-1857), dat nu 
in de zuidelijke transeptarm hangt. Het is een groot schilderij op doek, langs 
boven segmentboogvormig afgewerkt, wat uiteraard wijst op de vorm van de 
altaarportiek waarin het oorspronkelijk ingeschakeld was. 

Het altaar van de H. Vincentius en dat van de H. Drievuldigheid werden 
op de vendit:e van 18 juli 1878 verkocht, althans de portieken met hun ge
beeldhouwde elementen. De schilderijen ervan moeten tijdelijk ergens gebor
gen zijn. Na de voltooiing van de nieuwe kerk werden zij, samen met de 
schilderijen van Jozef Ge:rnaert en Theodoor De Heuvel, voorlopig op het 
doksaal gestapeld. In 1909 werden zij gereinigd door Paul Aelman en nadien 
in de kerk zelf gehangen: dat van de H. Vincentius achteraan de zuidelijke 
zijbeuk boven de deur; dat van de H. Dr:evuJdigheid achteraan de nOOl'de
lijke zijbeuk, evenens boven de deur, zodat beide meteen de noodlottige barst 
in de muur die door het zetten van de toren was ontstaan, bedekten. Pas in 
de jaren '30 hebben ze hun huidige plaats aan de oostmuur van het transept 
gekregen, de H. Vincentius in de zuidelijke transeptarm, de H. Drievuldig
heid in de noordelijke transeptarm. 

Het altaar in het noordelijke zijkoor van de voormalige kerk werd kort
heidshalve het altaar van de H. Drievuldighei1d genoemd. Maar het vC'renig
de verschillende devoties die we aan de hand van de iconografie van het 
schilderij zo dadelijk zullen herkennen (afb. 42). 

Het is een prachtig barokschilderij in warme kleuren en een eenheidsvolle 
compositie, toegeschreven aan Jan van Cleef (Venlo 1646-Gcnt 1716, leerling 
van Gaspar de Crayer). Ongetwijfeld gaat deze toeschrijving op oude tradi
ties terug; en er is geen rt~dcn om daar iets aan te veranderen, tenzij na gron-

(1) E. NEELEMANS, GeschiedenIs der Stad Eectoo, Eeklo-Gent, 1859, p. 78. 
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dige kunsthistorische studie een andere attributie kan verantwoord worden 
(2). 

De kara~teristieke vorm met bovenaan een brede rondboog wijst er op dat 
het ~eel UItmaakte van een van die barokportieken met aan weerszijden ge
draalde kolommen en met een belangrijke bekroning met beeldhouwwerk 
in een centrale nis en op de zijkanten. Inderdaad kan men het herkennen op 
het binnenzicht van het noordelijk zijkoor van de oude kerk (l), (afb. 41). 

Centraal motief van het schilderij is het Kind-jezus, een mollig kindje dat 
zijn armpjes in een liefdevol gebaar heeft opengespreid ; zijn blonde lokken 
zijn door een bescheiden stralenkrans omgeven. Het bevindt zich te midden 
van zijn aardse familie. De nog jeugdige Maria, Moeder Gods, die met haar 
linkervoet de kop van het serpent vertrapt, heeft het kind zoëven in de armen 
gelegd van haar eigen moeder, de H. Anna. Beide vrouwen zijn vergezeld 
van hun wederzijdse echtgenoot: rechts jozef, de voedstervader, herkenbaar 
aan zijn lelietak ; links Joachim, de grootvader, die het Kind een vrucht, 
een peer, aanbiedt. Hiermede is in een zachte diagonale het essentieel gedeelte 
van de H. Familie, de 'Maagschap van Maria' verenigd in een volkomen 
gelukkige sfeer waarin niets meer aan al die narigheid van de Vlucht naar 
Egypte herinnert. 

jezus bevindt zich daar echter ook in een andere relatie, als op het kruis
punt van twee krachtlijnen. Als tweede persoon van de H. Drieëenheid hoort 
hij ook b~j God de Vader die schuin boven hem in de wolken verschijnt als 
een goede grijzaard, een hand in een zegenend gebaar, de andere op de we
reldbol rustend, en bij de H. Geest die in de gedaante van een duif tussen hen 
beide zweeft. Inderdaad, de menswording geschiedde ingevolge het 'Raadsbe
sluit van de Triniteit' en deze is hier verenigd om die menswording te bevesti
gen. Een glorie van engelen omgeeft hen: de ene bespeelt een gamba-viool, 
een andere, een vedel; een derde houdt een triangel en wel op een vinding
rijke manier zodanig dat het driehoekig instrument precies het hoofd van God 
de Vader omlijst. 

Wie is dan de vrouwelijke figuur die links op de voorgrond knielt, gehuld 
in een kostbaar kostuum van goudbrokaat, die met de rechterhand een zwaard 
houdt, de linkerhand op de borst legt in een gebaar getuigend van trouw, 
en de blik in extase schuin naar boven richt, naar de Drieëenheid? Het 
zwaard is zonder twijfel het attribuut van een martelares, het werktuig van 
een van die gruwelijke folteringen die in de heiligt'nlegendeu zo weEg tie
ren. De oplos~ing van haar identiteit ligt bij het engeltje dat vooraan in het 
midden als het sluitstuk van de compositie vormt. In zijn rechterhand zwaait 
het een palmtak, het teken van de overwinning. Met zijn linkerarm cchter 
omklemt het een miniatuurtoren, het rigen attribuut van de H. Barbara. We 
zien overigens op de wand van het torentje de schematisch aangeduide veu-

(2) In 1982 heeft men kunnen vaststellen dat de naamplaatjes van de twee sChlldel'ljen, 
J. VAN CLEEF en J, V, DER PLAETSEN, verwisseld waren. Om te voorkomen 
dat de valse Identificaties (In het Huls des Heren waar de waarheid wordt verkon
digd) nog verder worden verspreid, wordt hier de wens ultgedl'\lkt dat de nl\om
plaatjes spoedig op hun oorspronkelijke plaats worden terugl!{ebrncht. 

(3) Gepubliceerd door E. DHANENS, Do Vool'ma!ll1a ParochiaIeerIt I'au I:ekloo. Ant
werpen, 19~7, p. 27, afb. 15. 
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stertjes, drie in getal, de vensters die de jonge Barbara tijdens haar gevan
genschap in haar torenkamer liet aanbrengen ten teken van haar devotie tot 
de H. Drieëenheid. En hier op het schilderij is haar blik veelbetekenend op 
de Dr:'eënheid gerich t. 

Het schilderij !:telt geen gebeurtenis voor. Het is een devotieschilderij, uit
drukking van de menigvuldige en elkaar overlappende devoties van onze 
voorouders voor het Kind-Jezus, voor O.-L.-Vrouw, voor Moeder-Anna, voor 
de H. Familie, voor de H. Drievuldigheid, en niet het minst tot de H. Bar
bara, patrones van de goede dood. Het lijdt geen twijfel dat de toenmalige 
confrerieën en andere parochiale verenigingen in onderlinge afspraak hebben 
bijgedragen om gemeenschappelijk dit mooie sch:lderij aan te schaffen vcor 
hun eredienst. 

Men mag ook aannemen dat het altaar met dit schilderij een aantal ou
dere voorstellingen meest vervangen of samenvatten, beelden en/of schilde
rijen waarvan men zich de themas en zelfs de vormgeving en~gszins kan in
denken: een O.-L.-Vrouw met Kind, een Sint-Anna-te-drieën, een Genade
stoel, een H. Barbara met haar torentje. 

Wanneer men nu het noordelijk zijaltaar van de voormalige kerk nauw
keurig onderzoekt, bemerkt men op de bekroning ervan een aantal beeld
houwwerken waarvan sommige misschien tweedehands werden geplaatst, daar 
de stroefheid van hun vormen niet bepaald barokwerken laat vermoeden. In 
de centrale nis, een beeldgroep die misschien een Sint-Anna-te-drieën was; 
rechts, een Barbara met torentje op haar linkerhand; links, misschien een 
Sint-Rochus; op de voluten weliswaar barokke engelen; maar daarachter 
nog meer beelden ; en helemaal bovenaan, onder een stralenkrans, nog een 
relatief belangrijk stuk dat ongetwijfeld een Triniteit was. 

Wat de twee kleinere schi~derijen betreft: 
'Sint-Rochus, patroon van de pestlijders', 1855, door Jozef Geirnaert (1790-
1859), bevond zich volgens Neelemans (p. 78) in de kapel van de H. Anto
nius. Vermoedelijk was dat de zuidelijke transeptarm en de Antonius zal wel 
de heilige kluizenaar/abt zijn geweest die ook tegen alle besmettelijke ziekten 
werd aanroepen. 

Maar het is niet duidelijk of dit een altaarstuk was. zoniet of het gewoon 
aan de muur hing, evewnin als voor het andere f:childerij, 'O.-L.-Vrouw die 
het scapuFer aan de H. Simon Stock schenkt' door Theodoor De Heuw'l 
(1817-1905). Dit bevond zich, eveneens volgens Neelemans (p. 79), in de 
kapel van de H. Anna; en dat zal wel de noorddijke transeptarm zijn ge
weest, volgens een vrij traditionele situatie in middelgrote kerken. 

'De Aanbidd:ng der Koningen', temlotte, copie naar een compositie van 
Rubens die door gravures was verspreid, was laatst herkomstig uit de z.g. 
'Bouw' in de Prinsenhofstraat. J n 1938-1939, na ('en schoonmaak d00r Alfons 
OOllterIinck, schilder te Eeklo, werd het stuk overgebracht naar de parochie
kerk. 
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ONZE ERE-VOORZITSTER DR. ELiSABETH DHA NENS 

IN DE BLOEMETJES GEZET TE EEKLO OP 8 M EI 1983 

Tijdens de gouwdag van het O ostvlaams Verbond van de Kringen voor 
Heemkunde op 8 mei 1983 in het stadhuis te Eeklo, hield Achiel De Vos de 
volgende huldigingstoespraak voor Dr. E. Dhanens, oud-voorzitster van het 
Heemkundig Genootschap (1951-1968 ) en oud-verbondssecretaresse (1946-
1947) . 

Heren Schepenen, 
Mijnheer de Voorzitter, 
Dames en Heren, 

Het is nu zowat 35 jaar geleden dat wij het genoegen hadden Elisabeth 
Dhanens voor het eerst te ontmoeten. 

Wij waren onmiddellijk getroffen door haar bijna aristocrati che voornaam
heid, haar wetenschappelijke nauwgezetheid, haar ontwapenende een oud. 
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Het is duidelijk dat wij als voorzitter van het Heemkundiig Genootschap 
van het Meetjesland en op deze gouwdag van het Verbond voor Heemkunde, 
waarvan zij eveneens een paar jaar secretaresse was, in de allereerste plaats 
onze belangstelling richten naar haar binding met onze vereniging. Wij be
groeten hier in haar persoon een der medestichters van ons Genootschap in 
november 1946, de tweede voorzitter van onze vereniging van 1951 tot 1968 
en de auteur van de in ons tijdschrift « Appeltjes van het Meetjesland» ver
schenen artikelen met name : 

«De kerken van het Meetjesland ». 
« Oud edelsmeedwerk in de parochiekerk te Eeklo ». 
c Ter Kruisen Kaprijke «. 

«Het Groot Goed te Eeklo ». 
«Kerkelijk Edelsmeedwerk in het Meetjesland ». 

Maar het is duidelijk dat wij de persoon van Elisabeth Dhanens onrecht 
zouden aandoen indien wij het alleen bij deze lokaal-histori~che bijdragen 
zouden laten. Haar belangstelling reikt immers nog veel verder en universe
ler. 

Na studies van algemene ontwikkeling aan de Hogeschool voor Vrouwen 
te Antwerpen promoveerde zij aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschie
denis en Oudheidkunde van de Rijksuniversiteit te Gent tot doctor in de 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. 

Vanaf 1946 tot 1952 was zij wetenschappelijk medewerker aan het A.C.L. 
te Brussel en vanaf 1952 tot 1976 inspectrice van het kunstpatrimonium bij 
het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, sinds 1976 ere-inspectrice. 

Uit persoonlijke aanleg en voorkeur, zowel als uit noodzaak van het ambt 
- de inventarisatie van het kunstpatrimonium - bleef haar werkterrein niet 
beperkt tot een bepaalde specialisatie, doch steeds behield zij een brede be
langstelling, wat reeds bleek uit twee universitaire publicaties, de ene over 
c De voormalige parochiekerk van Eeklo» (1947), de andere over Jan van 
Roome (1948) een italianiserend schilder, ontwerper van beeldhouwwerk, 
tapijtwerk, glasramen. 

Aan het A.C.L. werden onder haar impuls de eerste indicatieve inventa
rusen opgesteld en was zij betrokken bij de eerste planning van de studie van 
de Vlaamse Primitieven, als medewerkster van Dr. A. Janssens dc Bisthoven. 

Aan de Provincie 005t-Vlaanderen werd alras de wetenschappelijk-verant
woorde inventarisatie ondernomen, waarvan 8 delen verwezenlijkt werden. 
Hoewel de belangrijkste ongetwijfeld die van de Sint-Baafskathedraal is met 
uiteraard het Lam Godsretabel, ligt ons als werkinstrument voor het Meetjes
land, c Het kanton Kaprijke JO) ev('nepns zeer nauw aan het hart, zonder van 
die van de Sint-Niklaaskerk van Gent en van Dendermonde te gewagen, 

OndertU!sen werd zij vanaf 1960 werkend lid van de Kon. Commissie voor 
tL Monumenten en Landschappen JO) waar zij in de "post-conciliaire" periode 
door talrijke· tUl\!!enkomsten 1I'r plaatse - niet het minst in dl'ze stad - IH'('1 wat 
vernielingen en VC'rminkin!:wn van het kerkmeubilair heeft kunn('n voorkoll1en. 
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Denken we In dit geval slechts aan de «overbodig» geworden communie
banken. 

Tussendoor werd het een periode van verbazende aCtIVIteIt: talrijke pu
blikaties over diverse onderwerpen, gaande van de edelsmeedkunst tot tapijt
kunst, van beeldhouw- en schilderkunst naar iconografie zagen met een re
gelmaat het liicht met als kroonstuk, een monografie over «Jean Boulogne, 
Giovanni Bologna, Fiammingo» een boekdeel van 420 pag. verlucht met 
88 pI. verschenen in de Verhandelingen van de "Koninklijke Vlaamse Aca
demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België", waar
van zij tevens lid werd in 1973. 

Kenmerkend voor haar werk is de bijzondere instelling tot het kunstwerk, 
gezien in zijn historische en functionele context, uiteraard met gebruik van 
archivalische bronnen, wat aanleiding gaf tot haar medewerking aan de En
gelse serie: «Art in Context », waarin zij het deel over « The Ghent Altar
piece» publiceerde. 

Het heet aat de Provinciale Inspectrice sinds 1976 op «rust» gegaan is 
wat in haar geval duidelijk betekent dat zij geheel vrijgemaakt is om zich 
aan wetenschappelijk werk te wijden. 
Eerste resultaten: de monografie over de Sint-Baafskathedraal te Gent uit
gegeven bij Lannoo en de monografie over de van Eycks uitgegeven in 1980 
door het Mercatorfonds, simultaan in vier talen. 

Voor het ogenblik is een studie ter perse over de artistieke uitrusting van 
de Sint-Janskerk (nu Sint-Baafs) in de 15e eeuw. En er komt nog meer, zegt 
de auteur « si Dieu nous prête vie ». 

Dames en Heren, wij Meetjeslanders zijn hier vandaag binnen onze hoofd
stad en in het eerste huis van de stad verzameld om met gewettigde fierheid 
hulde te brengen aan deze merkwaardige vrouw, die ver buiten onze gren
zen, de roem van Eeklo en onze gewesten naar buiten heeft gedragen en door 
haar studie over het Gentse altaarstuk in de Penguinreeks zelfs de gehele 
wereld bestrijkt. 

Mej. Dhanens, uw ganse oeuvre, uw rijp geworden scheppingsdrang cul
mineert zich in de figuur van de Van Eycks en hun onvolprezen meesterwerk 
'Het Lam Gods' en wordt gekristalliseerd bij de aanhef van uw inleiding: 
«De roem van de gebroeders van Eyck en hun kunst heeft de beperkingen 
van tijd en ruimte overschreden. Hun werken behoren tot die onuitputtelijke. 
levenwekkende lichtbronnen die uit het verleden tot in het heden over de 
westerse beschaving hebben gestraald, terwijl zij tevens de eigen aard, het 
wezen en streven van de Lage Landen, met het hoogste artistieke meester
schap hebben uitgedrukt », 

In deze fraaie volzinnen vinden wij de sublimatie van uw eigen visie en 
vorsing terug. 

Als heemkundigen tenslotte zijn wij verheugd om die zeldzame combinatie 
van waarden op Europees niveau met de waarden van ons plaatst'lijk milieu: 
wandtegC'ltjes van een Meetjeslandse schouw worden met ("'t'm'eel grondig
heid behancleld als een onclerdeel van N'n schilderij van de van E)'cks. 
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Iemand uit onze vriendenkring heeft ooit de grondigheid van Mej. Dha
nens als volgt beschreven: zij neemt een steen ter hand, bekijkt hem van 
boven naar onderen, van links naar rechts en dan wordt hij geregistreerd en 
beschreven en hij is af. Maar al die stenen vormen samen een kathedraal, die 
in haar volmaakte schoonheid ook vatbaar is voor een machtige synthese. 

Mag ik als anecdotisch gegeven en ter illustratie nog een ander staaltje 
geven van de nauwgezetheid van de auteur op plaatselijk vlak en dit naar 
aanleiding van de lopende tentoonstelling over de prenten van C. Huygens 
jr, hoe zij met een verbijsterende acribie, het zicht van Eeklo verkeerdelijk 
voorgesteld als de Markt, onweerlegbaar kon identificeren met de Boelare. 

Om deze ingesteldheid en om deze grote liefde voor het eigen patrimoni
um willen wij u naast dit bloemstuk, een symbolisch geschenk aanbieden: 
dit foto-album van alle groot-Aalterse parochiekerken. 

Wij hopen vast dat naar uw eigen woorden, God u nog zoveel dagen moge 
schenken, opdat alle plannen, die nog in uw hoofd en lade geborgen liggen -
en dat zijn er niet weinig - mogen verwezenlijkt worden uw streek en uw 
volk ten bate. 

Als Voorzitter van het Heemkundig Genootschap was het mij een grote 
eer een der eminentste leden van ons Genootschap letterlijk en figuurlijk in 
de bloemetjes te zetten. 

Ons Genootschap en meteen ook het Verbond voor Heemkunde is fier op U, 
mej. Dr. Elisabeth Dhanens. 

A. DE VOS 
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SPROKKELI NG 

LAGEN DE KEMPEN TE URSEL? 

Tijdens mijn opzoekingstocht naar de Meetjeslandse toponymen van vóór 
1600 heb ik herhaalde malen te Ursel de plaatsnaam Kempen aangetroffen. 
In 1485 wordt een perceel grond gesitueerd daer ment heet in de Kem
pene e). Deze Urselse Kempen blijken te liggen in de buurt van de Brug
straat alias Oude Brugse Heerweg: upt nortende vande Cempe(ne) com
mende metten noortende up de Bruchtstrate (l) ; en ook niet zo ver van de 
Molenstaak : ande Kempen hoofdende metten noorthende up de Muele
staecke e). 

Dit toponiem kan ons ook helpen bij het vinden van een verklaring voor 
het voorkomen van de naam van een Eeklose priester die omstreeks 1462 zijn 
eerste mis opdroeg. In de Eeklose stadsrekening voor de jaren 1461-1462 komt 
volgende tekst voor (4) : Item, waeren buerchmeestre ende scepenen glzebeden 
van her Thomaes Kempen tzijnder eerster messe hem ghegeven 

xlvii; s. par. 

Deze Eeklose Thomas van Kempen werd destijds door professor Jules de 
Saint-Genois aangezien voor de bekende Thomas a Kempis (5). Het is nu 
erg waarschijnlijk dat de Eeklose Thomas Kempen zijn achternaam te dan
ken heeft aan de wijknaam Kempen uit het noorderlijk deel van Ursel. 

Dr. A. Ampe s.j. had al voldoende aangetoond dat onze Eeklonaar niets 
te maken had met de schrijver van de Imitatio Christi. We kunnen daar nu 
een mogelijke verklaring bijvoegen voor de herkomst van de achternaam 
Kempen die we niet in Antwerpen of Limburg moeten gaan zoeken maar 
wel in U rsel. 

(1) Stadsarchief Gent, nr. 330/37, fO 141 r". 
(2) Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, nr. 45.413, to 69 VOo 

(3) Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, nr. 45.412, fO 14 V·. 

L. STOCKMAN 

(4) Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, nl'. 34.397, stadsreklmini Eeklo 1461-
1462, fo 7 VOo 

(5) A. AMPE, Las Thomas van Kampen do mIs to Eoklo In 1461-14611 1'. Ons GeesteUjk 
Erf, Deel 49, 1975, blz. 423-425. 
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FIRMIN DE CLERCQ EN DE 

HEEMKUNDIGE KRING VAN EVERGEM 

Op 19 februari 1983 werd te Evergem in het V.T.B.-huis ons trouw mede
lid gehuldigd naar aanleiding van de herdenking van de stichting van de 
Heemkundige Kring van Evergem op 25 oktober 1942. V.T.B.-vertegenwoor
diger van Evergem, Andries De Schepper, en onze voorzitter Achiel De Vos 
hielden tijdens deze feestzitting de hiernavolgende toespraken: 

Dames en Heren, 

Beste vriend Firmin en familieleden ! 

Het is voor de Evergemse V.T.B.-afdeling een grote eer een zo talrijk publiek 
te mogen verwelkomen in ons V.T.B tehuis. De meesten onder U zijn lid van 
het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland welke deze namiddag 
heeft ingericht om zijn jaarboek aan leden en belangstellenden voor te stel
len. Heemkundigen zijn nu eenmaal goede vrienden van toeristen en zeker 
van een Vlaams kulturele vereniging als de V.T.B. Is trouwens een der doel
stellingen van onze vereniginR niet het ter kennis brengen bij zijn leden van 
eigen schoon in natuur en kunst, en belangstelling wekken voor de geschie
denis, folklore, naamkunde en noem maar op en zeker het beschermen, be
waren en verrijken van eigen kunstpatrimonium? 

Het kon dan ook geen louter toeval zijn dat tijdens de droeve bezettingsjaren 
de toenmalige voorzitter van V.T.B. heer Jozef van Overstraeten, overging 
tot het stichten van het Verbond voor Heemkunde en aan te dringen bij zijn 
afdelingen van V.T.B. om studiekringen, kernen, kringen, of hoe men het 
noemde te stichten en belangstelling te wekken bij de leden voor Heemkunde. 
Reeds tijdens het eerste jaar van onze werking te Evergem (1942) werd op 
wndag, 25 oktober, na een toespraak van mijn kollega Bavo De Vlieger over 
Heemkunde, overgegaan tot het oprichten van een studiekring voor Heem
kunde, welke iedere tweede zondag van de maand in de namiddag zou samen 
komen in het toenmalig V.T.B.-lokaal, Hof van Vlaanderen, Dorpsplein. 

En wie werd de eerste bezielende leider en verantwoordelijke voor deze wer
king? Firmin De Clercq ! Sinds jaren was hij druk doende met de geschie
denis van zijn gemeente, met het klas~eren van kerk- en gemeentearchief en 
seffens vond hij een belangstellend groepje voor de bezoeken aan kerk, toren, 
dorpsplein met schandpaal v.a. In een nummer van Toerisme van 16 januari 
1943 blz. 18 lezen wij: 

... Wat een heemkundige kring op een dorp kan verrichten. Dit leert ons de 
aktieve V.T.B.-studiekring van Evergem. We gewaagden repds van ordening, 
inventarisatie en bestudering van gemeente- en kc·rkarchief. Op tweede KC'rst
dag werd de kerk grondig hezocht. De hr. Firmin De Clercq zoekt thans sa
men met de Z.E.H. deken naar den Christoffel put, die op de Dorpsplaats 
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moet liggen. Een verzoek tot herstellen van de schandpaal werd door het 
schepencollege gunstig beantwoord. Mogen wij nu de aandacht van onze 
Evergemse vrienden vestigen op de vragenlijst van bladzijde 22.V. 

(Vragenlijst had betrekking op studie plaatsnaamkunde inzake teksten op 
huizen, herbergen, winkels, hoeven e.a., het teken erbij gevoegd; zijn ze te 
verklaren door plaatselijke taal ; dialectische woorden, lokale gebruiken e.a.). 
Weet U iets meer over verdwenen huisnamen of dergelijke enz. 
Deze lijst werd beantwoord, volgens mededeling in Toerisme van 1 maart 
1943, blz. 50. 

Regelmatig waren er bijeenkomsten waarop Firmins uiteenzettingen en 
mededelingen met aandacht werden gevolgd, maar stilaan dreigde het gevaar 
van opeising voor verplichte tewerkstelling. In Toerisme van 16 mei 1943 
onder de rubriek bondsleven van afdeling Evergem lezen wij: Binnenkort 
mogen onze heemkundigen zich aan een vergadering verwachten. H. De 
Clercq is hersteld en reeds druk in het weer te Waarschoot, waar hij het ar
chief klasseert. Uitnodigingen volgen met de post. Dergelijk archiefwerk was 
mogelijks een hoop voor vrijstelling, maar helaas het mocht niet zijn en Fir
min diende te vertrekken. 

Firmin mijn goede vriend ! 
Ik wens U nog steeds zo te noemen, hoewel wij sinds jaren slechts sporadisch 
mekaar hebben ontmoet t.g.v. bijeenkomsten voor hee:nkunde of Vlaamse 
strijd en het was steeds een aangenaam terugzien. 

Maar die maanden dat wij in briefwisseling waren tijdens Uw verplicht ver
blijf in Duitsland brachten ons zo dicht bij mekaar. Ik geloof dat ik om de 
14 dagen nieuws van U ontving en U ook toestuurde. 

Ik bewaarde zorgvuldig de brieven van de makkers welke waren opgeëist en 
lees ze nu en dan nog met grote belangstelling. Meer dan in die tijd voel ik 
aan hoe nieuws uit Evergem en Vlaanderen voor U een zonnestraaltje bracht 
in Uw verwijderde streek. Hoe vertrouwelijk was de inhoud, hoe innig straal
de de vriendschap en dankbaarheid voor al de grotere en kleinere feiten wel
ke ik U liet geworden inzake gebeurtenissen, werk van de Heemkundige kring, 
bedrijvigheid van de V.T.B.-afdeling. Hoe liet U steeds Uw bekommering 
blijken voor het bewaren en beschermen van kerk- en gemeentearchief. Hoe 
zocht U ook ginder ver, Uw kennis inzake heemkunde uit te breiden door het 
aanschaffen van boeken en werken ov('r Heemkunde! Hoe groot was Uw 
hoop eens in verlof te mogen komen naar Uw heem, wat spijts de vele tus
senkomsten en bemiddelingen van vooraanstaanden niet werd toegestaan. Uw 
hunkeren naar Uw Vlaanderen, naar Uw dorp kwam steeds tot uiting, Uw 
liefde voor Uw Volk en zijn toekomst was een bekommering en zorg. Toen 
wij U terug mochten begroeten was het voor ons beide een onvergetelijke 
gebeurtenis. 

Omstandigheden brachten mee dat wij persoonlijk kontakt verlor('n maar 
toch volgde ik met aandacht Uw werk en verdere belangstelling \"oor de ge
schiedenis, werk welke hoog wordt gewaardl'erd zoals trouwens 2:\1 blijken 
uit de toespraak van vriend Achiel De Vos, voorzitter VRn het G('nootschnp. 
Bij de huldeblijk van dit Gl'nootschap sluiten wij ons graag :\an, ~n als 
V.T.B.-vertegènwoordigcr van Uw geboortedorp, én nIs lid ,'lUl het Ht'C'm-
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Hrmin De C1ercq onrtvangt uit honden van voorzitter A ch ie l :De Vos 

een bronzen gedenkschaol met het wopen von Evergem . 

kundig Genootschap, én vooral als persoonlijke vriend. Moge het U nog vele 
jaren gegund worden, in dienst van Uw volk en Vlaanderen te werken aan 
Uw levensdoel: heemkunde en geschiedenis, dit wen en wij U innig toe! 

Dames en Heren, 

Wij laten U hier enkele exemplaren van ingebonden bondsbladen van 
Y.T.B. ter inzage liggen. Daaruit kunt U bij gebeurtelijke raadpleging van 
de jaargangen 1942/43/44 bepaalde gegevens lezen over de aktiviteiten van 
onze Heemkundige kring. Opg richt in onze afdeling werd heel wat gepres
t rd en brach t n wij zeker het onz bi j om belang telling op te wekken voor 
de li Cd voor igen hem. D b ro rd tijd na d bevrijding bracht proble
men m w Ik als oorzaak hadd n dat de kring zocht zelf tandig te werken. 

Einde 1945 door v rpli ht oldat ndi nst van nk 1 1 id r n g ringere be
lang: t lling w rd d aktivit it stop g z t. Wij zijn cht r w I overtuigd dat 
Uw huidig vOl)rzittcr in dit midd n zijn belang t lling voor ge cru denis en 
h mkund vo ld ontlaai n n war n verh ugd hem in en p rsoonlijk brief 
w Ik hij mij al soldaat in 1947 IÎt Bru s I to stuurd zijn b lang telling 
med t cl 1 n voor d vraag van H rEdmond Ti 1 man vo r n h ffi

kundig w rking in h M > ·tj lann. Is h t ni · t aang naam ru r t mog n 
med d len dat om vri nd chapp lijk r lati m t h. Ti 1 man n D Vos 
( id· vo rzitt rs van h t n hap n m d opri ht r) mogelijks iets 
h b·n ijg 'drag n tot cl ti hting van djt g n tschap? 
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Ook vestigen wij graag Uw aandacht op enkele omzendbrieven, uitnodigin
gen en andere van onze kring welke wij hier eksposeren en mogelijks mogen 
wij ook wel wijzen op de menigvuldige artikels in de bondsbladen van onze 
bonden over Evergem, vooral van de hand van Uw voorzitter, maar o.a. ook 
een van Firmin De Clercq, daterend van 1948 over De Sint-Christoffelbede
vaart. Veel van deze artikelen verschenen t.g.v. V.T.B.-initiatieven te Evergem 
en te Sleidinge, ter verrijking van ons toeristisch en kultureel patrimonium: 
Kristoffelput, Sanderusplaat, R. De Rudderrustbank, wandelpaden: Everpad, 
Sanderuspad, R. De Rudderpad. Onze aktiviteit vindt U vooral terug in de 
brochure: 40 jaar Y.T.B. Jubileumuitgave. Wij zijn er fier over en hopen 
dat wij U allen op zaterdag 25 september 1983 zullen mogen begroeten te 
Doornzele-Evergem voor het inwandelen van het Jan-Baptist Van Lentpad 
en het gedenkmotief aan de kerk voor de jongens van Evergem gestorven on
der Napoleons opeisingen, in de Boerenkrijg en voor allen die vielen voor hun 
Volk voor eigen heem en Vlaanderland ! 

Na de toespraak van Andries De Schepper kwam Achiel De Vos, voorzitter 
van het Genootschap, aan het woord. 

Dames en Heren, 

Waarde Vriend Firmin en echtgenote, 

Vandaag herhalen wij de geslaagde formule van vorig jaar : ons pas versche
nen Jaarboek voorstellen en tegelijk een verdienstelijk figuur voor het voet
licht brengen. 

Vorig jaar memoreerden wij te Eeklo onze eerste Voorzitter Dr. E. Tieleman. 
Vandaag ben ik als gf"boren en getogen Evergemnaar, fier u allen in mijn 
geboortedorp te mogen begroeten en dat om meer dan één reden. 

Vooreerst zijn we hier samen om hulde te brengen aan onze goede vriend 
Firmin De Clercq, ~choolkameraad en telg uit een oud Evergf'ms geslacht, 
vervolgens zijn wij tegast bij V.T.B. Evergem, onder wiens vleugels de Heem
kundige Kring van Evergem ontstaan is en waarbij we hier een groet van 
vriendschap en genegenheid brengt'n aan zijn stichter, medewerker van het 
eerste uur André De Schepper, sinds meer dan 40 jaar stuwer en bezieler 
van het strijdend Vlaams cultureel leven in Evergem, waardige opvol~r van 
de nestor van het Vlaams cultureel wf'rk tt' Evergem en hier te\'ens aanwezig, 
meester Cyriel Plaetinck. 

Geachte toehoorders, uit het inll'idend woord van André De Schepper is reeds 
voldoende geblekën dat Firmin de Clf'rcq aan de basis lag van de hf'emkun
dige kring van Evergem. Niet zonder rl'den zijn wij hier dus samengekon1en 
om deze trouwe en authentieke figuur wat nader te brIkhten. 

We schrijven 1942 : het dieptepunt van een sombere, uitzichtloze bezl.'ttings
tijd, maar ondanks alles toch een tijd vol jonge beloften, vol bruisend lt'vell : 
17 en l8-jarigen sloegen toen de handen in mekaar om iets blij\"t'nds op te 
bouwen. 

25 oktober 1942: De' HI.'e'mkunclip;r Kring van EVI.'I'p;rm wOl'dt oo\'rn dr 
doopvont gehàuden. Wij lezrn in het vrl'slap; hiel'ovrl' : omwille van zijn gron-
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dige kennis van geschiedenis, folklore en al wat in verband staat met de plaat
selijke heemkunde wordt aan Firmin De Clercq het leiderschap overgedragen 
van de Heemkundige Kring. Tien leden traden toe. 

Op 15 november 1942 had de volgende bijeenkomst plaats. Firmin sprak er 
over de verdwenen dorpskerk en over de bouw van de huidige kerk. 
Volgden dan verder : 

27 december 1942 : Bezoek aan de St-Christoffelkerk o.l.v. Firmin. 

7 februari 1943 : Bezoek aan de toren van de Sint-Christoffelkerk. Vergezicht 
over de gemeente. Opnieuw Firmin als gids. 

23 mei 1943 : Bezoek aan de kapelletjes van de Sint-Christoffelparochie, terug 
Firmin als promotor. 

Kwam toen een zwarte dag voor de Heemkundige Kring: 4 juni 1943, Firmin 
wordt verplicht tewerkgesteld in Duitsland. 

Ondertussen had Firmin niet stilgezeten : hij was erin geslaagd het modern 
archief van de gemeenten Evergem en Waarschoot, alsmede het kerkarchief 
van Evergem te klasseren. 

Dit laatste werd door hem op de fiets, in jutebalen verpakt, overgebracht 
naar het Rijksarchief te Gent. Dank zij Firmin werd het hierdoor van een 
gewisse ondergang gered. Van onbaatzuchtig en vooruitziend veldwerk ge
sproken! De overige Oostvlaamse kerkarchieven zouden pas ten vroegste in 
1960 volgen ! 

We volgen nu nog even de verdere lotgeval en van de Evergemse Heemkun
di~e Krin!?;, die door het vertrek van Firmin duidelijk zijn lokaal-heemkun
dig profiel verliest. 

Dat kan men merken aan de titels van volgende voordrachten: 
26 juni 1943 : Bespreking van het toen controversieel boek in het Davids
fonds : «Levet scone ». 

10 en 17 juli 1943: G. Nuytinck spreekt over: «Het Ontstaan en de oor
sprong van het Nederlandse volk ». 

26 juli 1943 : Uitstap naar Gent. Bezoek aan de tentoonstelling Folklore en 
oude volksgebruiken. 

31 juli 1943 : Bespreking over bezoek aan deze tentoonstelling. 
28 augustus 1943: «Ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandse taal» 
door E.H. Noë, onderpastoor. 

18 september 1943 : Antoon Steyaert spreekt over «Germaanse mythologie -
rune- en sibbetekens ». 
2 oktober 1943 : Aurèlf! Lejeune over: «Kerstening van de Germanen in de 

Nederlanden ». 
16 oktober 1943 : Firmin Robbrecht : Geschiedenis van Evergem. 

30 oktober 1943 : «Van MC'rovingers tot Habsburgers» door G. Nuytinck. 

27 november 1943 : André De Schepper over: «Jacob van Artevelde ». 

22 december 1 943 : E.H. De Bruyckcr over « Kerstliederen ». 

29 januari 1944 : L. Daeninck over « Familiekunde ». 
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14 februari 1944 : E.H. Noë over «Pieter Brueghel ». 

26 februari 1944: G. Nuytinck : Straffen en straffenuitvoering in het oude 
strafrecht ». 

11 maart 1944 : G. Nuytinck - Foltertuigen. 
23 maart 1944: L. Steyaert : Karakter en spotnamen der Gentenaren. 
22 april 1944 : Achiel De Vos: Heemkunde en onderwijs. 
Het verslag vermeldt 26 toehoorders, waarvan 16 onderwijzers of aspirant
onderwijzers. 

7 mei 1944 : Wandeling naar Kuitenberg. 
15 juli 1944 : eyriel Plaetinck over « Evergemre folklore ;ond 1900 ». 

22 juli 1944 : Invullen vragenlijsten over buurtschappen. 

Om begrijpelijke redenen sluiten wij dit overzicht af met het einde der be
zetting. 

Ondertussen schreef Firmin vanuit Duitsland, van heimwee vervuld en met 
de regelmatigheid van een klok naar zijn vriend André De Schepper. 

Zo op 17 augustus 1943 : «Ge kunt peinzen, Beste Vriend André, met welk 
harteleed ik dit alles las, die mij langs den eenen kant veel vreugde te zien 
(geeft) dat onzen krin~ omhoog komt en langs den anderen kant veel pijn, 
mag ik het zeggen Vriend André, ik die toch mede hielp van wal te steken 
door eenige kleine spreekbeurten. Ja, de tijdsomstandigheden maken veel 
menschen weemoedig die nu eerst weten wat de heem is ». 

31 augustus 1943 : «Vriend André ... zoals ik reeds schreef, u zult u wel zelf 
kunnen voorstellen met welk harteleed ik dit alles gade sla wat op mijn dier
baar Evergem gebeurt ». 

27 september 1943 : «Met veel verwondering, Vriend André. vernomen het 
weghalen van de klokken op ons dorp. Ik denk dat onze Z.E.H. Deken er 
veel onder lijdt ». 

12 december 1943 : Bezorgdheid over invullen van vragenlijsten. 

2 april 1944 : Bezorgdheid over de schandpaal. 

Een laatste boodschap op 31 juli 1944 : «'t Is te' hopen dat de tijd zeer snel 
verandert, zodat wij dan wpder rusti~ kunnen arbe'iden aan de Heemkunde ». 

Ondertussen ging de Heemkundige Kring zijn eigen gang. De Kring over
leefde de bevrijding. 

Op 18 novemher 1944 kwam het bestuur opnieuw samen. 

In 1945 trad de kring o.l.v. Dr. Louis Daeninck opnieuw naar buitt'l1. Als 
leider van de werkgemeenschap werd toen aan~esteld Achiel De Vos. 

Wegens militaire verplichtingen vnn de leiding~evC'nde hestu\II'slC'den ]n~ ?e 
bedrijvigheid van de kring stil in 1946 en wrrd in 1947 door de nog o\'t'rbhJ
vende actieve bestuursleden aansluiting gezocht bij het pas opgt>richte Ikem
kundig Genootschap van het Mretjes]and. 

Wij zouden evenwel de fi~uur van Firmin De CIt'l'cC) onrt'cht aa nelO('ll , in
dien wij het daar hij lieten. Vanaf 19·4-8 \vas Firmin opnieuw actief op \'elt'l .... 
lei terreinen. 

132 



Op de huldeZ'i tting van 19 februoni 1983 herkennen w ij op de eerste rij o .o . Firm in De 

Cle-cq en echtgenote, Cyr ie l Plaet inck en E.H. Van Leeuwen . 

Hij ontpopte zich tot een volwaardig familievorser : een hele gamma stam
bomen zijn door hem vakkundig uitgewerkt. Het was dan ook een normale 
zaak dat Firmin als bestuurslid opgenomen werd in het genealogisch tijd
schrift « De Eik :p>. 

I n « Appeltjes van het Meetjesland » versche n van hem het artikel: « Drie 
Westvlaamse pastoors te Waarschoot ». 

Maar wij zouden de mens Firmin niet tot zijn voile waarde laten komen, in
dien wij niet zouden wijzen op zijn pr ekwoordelijke en onovertroffen dienst
vaardigh id. 

Velen van ons hi r aanw zig, kunn n dit m tt rdaad getuig n. 
Er gaat trouw n van hem nuit traling, een rust n n overr ding uit, die 
zijn natuurlijk tal n t van vor r, r liëf n ge talt g ven. 

Tot slot n wo rdj tot zijn trouwe e htgenot , bi r ev neens aanwezig. 
J ulia, w wet n dat g . irmin in zijn ig naardig hobby st eds aangemoe
digd, g timuJ erd h bt. 

1 bijzond r blijk van cl nkbaarh id bi d n wij u gaarn d z blo m n aan 
n aan u vri nd Firmin, cl z br n- n s haal di u vo rtdur nd aan uw Ev r-

g; afkom t mag h rmn r n. 
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OVER DE HEEMKUNDIGE KRING VAN EVERGEM ... 

In dit verband deelde Firmin De Clercq nog volgende gegevens mee over 
deze kring. Op 31/12/1943 telde de kring 23 leden en op 14/2/1944 no
teerde men 28 leden, waarvan er ook 24 lid waren van het Verbond voor 
Heemkunde. Een werkend lid betaalde in februari 1944 als bijdrage 5 fr. 

Einde maart 1944 verscheen het eerste nummer van Heemkundige Tijdingen 
tijdens het voorzitterschap van L. Daeninck. Op 15 december 1944 werd een 
akkoord afgesloten met Andries De Schepper van de V.T.B. om aan de kring 
zelfstandigheid te verlenen en dus los te maken van de V.T.B. Nummer IV 
van de Heemkundige Tijdingen verscheen in augustus 1945. 

Tot slot publiceren wij nog een viertal berichten betreffende de Heemkun
dige Kring van Evergem, verschenen in het tijdschrift Ons Heem. 

EVERGEM 

De H.K. werkt hier dapper aan de studie van de buurtschappen. Een lijst 
van 35 vragen werd aan de leden ter beantwoording voorgelegd, om de leden 
de tijd te gunnen het antwoord te bestuderen. Deze vragenlijst is zeer goed 
opgesteld. Wij zullen ze ietwat bewerken en publiceren ten einde elke kring 
dit werkschema te bezorgen. Het is opgevat in de trant van het schema over 
de straat, dat verleden jaar aan de kringen werd medegedeeld. 

Dit verslag verscheen in de Mededelingen van het Verbond voor Heem
kunde, jrg I, april 1945, blz. 16. 

H.K.E. EVERGEM 
De heemkundige aktie die alhier sedert bijna vijf jaren gevoerd wordt, 

hoopt men binnenkort terug in het openbaar aan te vatten. Door allerlei toe
doen werden we enigszins verplicht onze werkwijze te veranderen. Dit is ech
ter geenszins in 't nadeel van onze werking geweest. Door enkele harde wer
kers werd ijverig gevorst, gezocht en verzameld. Aldus hopen we binnenkort 
een tentoonstelling te kunnen inrichten die onze bevolking en de vreemde 
bezoekers onze gemeente zal leren zien, zoals weinigen ze kennen. Natuur
schoon, bewonderenswaardigheden, oudheden, enz. zullen de liefde tot het 
heem aanwakkeren. We blijven onze leuze getrouw, «Volk en gemeente ten 
goede ». Het sekretariaat is thans gevestigd bij de heer Firmin De Clercq, 
onze ijverige archivaris en stichter van onze heemkring. Aan zijn adres: 
Schoonstraat 17, Evergem, wordt dan ook alle briefwisseling gestuurd. 

Graag vernamen we van andere kringen hoe de houding is van de ge
meentebesturen en het onderwijzend personeel tegenover de heemkundige 
aktie? 

« Ever » 
Dit verslag verscheen in Ons Heem jrg III (VI), Oogstmaand 1947, blz. 

120. 

EVERGEM - Uit Evergcm berichtte men ons: 
Dc hecr Achiel De Vos, onderwijzer, is bezig met de toponymie; reeds 

meer dan 700 plaatsnamen werden genoteerd j dit wl'rk zal nog wel een 
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Fae-sim;le van een de'r eerste mededel ingen van de Evergemse heemkund ige kring 
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tweetal jaren vergen. Wij zijn ook bezig met het inventariseren der kapelle
tjes. Tevens houden we nog immer, sedert 1939, onze Dorpskroniek bij. 

F.d.C. 
Dit verslag, van de hand van Firmin De Clercq, verscheen in Ons Heem 

jrg III (VI), zaaimaand 1947, blz. 138. 

In memoriam E.H. Willem Noë (0 Wachtebeke, 13.4.1907; t Gent, 24.7.1946) 

Hij was kandidaat in de wijsbegeerte en letteren; hij schreef een litteraire 
studie: « Wies Moens, de ontwikkeling van een volksch dichter », Tielt, Lan
noo. 

Hij was achtereenvolgens leraar aan het college van de H. Maagd te Den
dermonde en onderpastoor te Evergem. Vooral hier ontplooide zich zijn heem
kundige bedrijvigheid. Hij was er de bezieler van de plaatselijke Heemkun
dige Kring, die hij vooruithielp met raad en daad. Bovendien hield hij er 
twee lezingen over taal en het plaatselijk dialect en een over Breugel. 

Hij publiceerde een heemkundig artikel met interessante fotografische do
cumentatie : «Het boerenleven te Evergem » in «de B.].B.-er, Maandblad 
van den Boerenjeugdbond Leuven », Jg. VII (1946), Nrs 9 en 10. 

Ook bij de leden van de K.A.-bewegingen trachte hij belangstelling voor 
de Heemkunde te wekken. 

Te Evergem viel de plaatselijke werking met hem stil; toch zal zijn be
drijvigheid niet vergeefs geweest zijn: het zaad dat hij er uitstrooide kiemt: 
er zijn duidelijke tekenen dat de heemkundige werking alweer opleeft. 

T. 
Dit in memoriam van de hand van Dr. Edmond Tieleman, verscheen in 

Ons Heem, jrg III (VI), grasmaand 1947, blz. 39. 

A. DE SCHEPPER en A. DE VOS 
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ONZE VOORZITTER ACH I EL DE VOS 

BEKROOND MET DE REINAERTPRIJS 1983 

Tijdens de raad ergadering van het Oostvlaams Verbond van de Kringen 
voor Heemkunde op 23 april 1983 te Drongen werd onze voorzitter Achiel 
De os onder vijf kandidaten gekozen tot laureaat van de R einaertprijs 1983 
door de afgevaardigden van de aanwezige kringen. Met deze prijs wil het 
Verbond hulde brengen aan verdienstelijke heemkundige werkers. 

Hij werd in 1970 ingesteld en werd al aan vijftien personen uitgereikt nI. 
aan pastoor J. D e Brouwer (Sint-Amandsberg 3-5-1970), aan M . Gysseling 
en J. Weyns (Sint-Martens-Latem 5-6-1971 ), aan J. Behets (Gentbrugge 

Robert Ruys overhandigt het Reinoertbeeldle oon Ach ie-I Oe Vos. 
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De fam il,ie De Vos luistert oandochtig .. . 

27-5-1 972 ), aan J. W outers en J. V a n Gerven (L okeren 12-5-1973 ) , aan R. 
D e Backer ( M ere +-5-1 97+ ), aan pastoor Fr. Penne (Elve! ele 15-5-1975 ) 
aa n R . Van den Abeele ( Wich elen 16-5- 1976 ), aan A. J an en l Ne\'e le 
15-5-1977 ) , aan A. D 'hoker (Zele +-6-1978 ), aan 1. Grijpdonck l M re 
20-5- 1979), aan Frans De V os ( Beve ren 11-5-1 980), aan J. \ an T\\'C'J11bekc 
( OkegC' J11 3 1-5- 197 1), aa n O. Van Witt enberghe ( W aasmun t r 23-5-198_ ) . 

Tijdens de gouwd ag van het O ostvlaams Vnb nd \'a n dt." K ringC' !1 \ 'oor 
H eemkunde te Eek lo op 8 m ei 1983 nvC'rha ndigdc 0 ' uw rzitter R bert 
RlI )'s aan Achie l D e Vos eC'11 a rtistiC'k beeldj C' van nz nation, I R eina rt de 
Vos, ce n oorkonde en ee n speciale breuk. H et is vcrbodio' t hrij \'cn dat 
J\chicl De Vo deze moo ie prijs ten volle verdiend heeft. In el mber 1982 
werd t rnllwens nog op hem en beroep e laan om h t v rzitt Lchap van 
het Oostvlaams Verbond va n clt ' Kri ngen oor e ' chiedeni op zi h t ne
men . D it bewijst ee ns te mee r zijn bevo CTd hC'id op o'l'schieelkundig (,Il heem
kundig vla k. Onder zij n leiding i bovendien op 15 februari 198 een werk
g roe p ges tar t voor het schrijven van de Ges hiecleni , van • ('kl , die be in 
1990 zou moe ten kl aa r zijn voor de herde nking va n 750 j. ,r • ekl _ .t. el -
keure ( 1240-1990) . 

Wij zijn uiterm a te [ie r cen de rgel ij k vo rzittcr a. n het h ofel \ n het 
Genootsc hap te hehben. A ls st:1 IS3rc hiva ris wij Id e hij 1 {'('n p;r ( rml. I 
hee ll1k'1l1c1ige n VII stu cknten ill cl l' g t' h e ill\ l' 1I v:\n ht'l arc hief ill. \'('1.'1 vnn dt'~ 
o uel - Ieerlingen va n "n1('es ('r" D e Vos i'ijn nu 'le lf . r tief cn 1('\ 'C'I'('1l t'wnat'-

138 



deerde bijdragen voor Appeltjes van het Meetjesland, Ons Meetjesland en 
De Eik. We kunnen nu van een echte school van Meetjeslandse heemkundi
gen spreken die door zijn opleiding en zijn bezieling nu ijverig het verleden 
van het Meetjesland aan het uitpluizen zijn. De locale geschiedschrijving in 
ons gewest kent nu een ongekende bloei. Dit is voor een groot deel het werk 
van onze voorzitter Achiel De Vos. 

Wij hopen dat hij nog enkele projecten zoals de Geschiedenis van Ever
gem, de Geschiedenis van Waarschoot en het Toponymisch Woordenboek 
van het Meetjesland, zal kunnen afwerken ! 

Hartelijk proficiat, vriend Achiel, namens al de leden van het Genootschap! 

HET BESTUUR 
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GESLACHTSLIJST VAN 

GUSTAVUS JOANNES GOETHALS 

I Jacques Goethals 
~ Waarschoot, 28 april 1619 met Maeyken De Walsche, waarbij 5 
kmderen, alle te Sleidinge geboren tussen 1620 en 1638. 

II Lieven Goethals, 
o Sleidinge, 14 november 1638. 
X Sleidinge, 2 september 1668 met Paschasia Teerlinck, waarbij 4 
kinderen, alle te Sleidinge geboren tussen 1670 en 1677. Zij t Sleidin
ge, 7 mei 1678, 36 j. oud. 

III Georgius Goethals, 
o Sleidinge, 29 april 1677; thuiswever-Iandbouwer. 
t Nevele, 4 september 1748, 75 j. oud. 
X Nevele, 27 juni 1734 met Maria Anna van de Wege, waarbij 7 
kinderen, alle te Nevele geboren tussen 1735 en 1745. Zij t Nevele, 
18 februari 1786. 

IV Joannes Franciscus Goethals, 
o Nevele, 5 augustus 1745; landbouwer. 
t Poesele, 11 maart 1818. 
X Poesele, 3 februari 1774 met Catharina van Hese, dochter ,'an 
Joannes en Anna Maria Derdyn, 0 Lotenhulle, 17 januari 1744 en t 
Poesele, 27 maart 1800; waarbij 5 kinderen alle te Poesele geboren. 

V Joannes Franciscus Goethals, 
o Poesele, 10 maart 1779; landbouwer. 
t Poesele, 13 augustus 1844. 
X met Carolina De Witte, dochter van Jacobus Ferdinandus en Do
rothea Bauts, 0 Nevele, 23 oktober 1792 en t Poesele, 28 april 1866; 
waarbij 7 kinderen, alle te Po('s('le geboren tussen 1823 en 1831. 

VI Fredericus Goethals, 
o Poesele, 15 f('bruari 1826 ; t Ledeberg, 25 januari 1885 ; herbergier-
werkman. 
X met Josephina Joanna Dauwe. dochter van Carolus en Petl'Ondla 
Joanna De Meyer, 0 Ledeberg, 13 december 1835 en aldaar t 5 no
vember 1915; waarbij 6 kinderen, alle geboren tussen 1859 en 1875 
te Merendree en te Ledeberg. 

VII Emiel Goethals, 
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o Merendree, 18 maart 1859 ; t Gent, 4 februari 1918. 
X Gent, 14 oktober 1885 met Melania Joanna Laroy, dochtt'r \'nn 
Bcrnardus Franciscus en Joanna Filippina Blanrhard. 0 Gt'nt, 18 ja
nuari 1862 en "t aldaar 21 maart 19:i2; waarbij -+ killd(,l't'll, nlle te 
Gent geboren tussen 1886 el1 1900. 



Gustavus Johannes GOETHÁLS 
t ijdens de wereldtentoonstell.ing 

va n 1 9 1 3 te Gen t 

III Gustavus Joanne Goethals, 

Ju liana Bertha DIRUBBEL 
in 1904 

o Gent, 14 februari 1887 ; tweede kind van VII ; meubelmaker-talent
vol muzikant. 
t Gent, 25 april 1969. 
X Gent, 23 juni 1910 met Juliana Bertha D rubbel, dochter van Caro
lus en Ida van den Broecke, 0 Gent, 24 januari 1886 en t aldaar op 
2 januari 1974 ; waarbij 2 kind ren, a lle geboren te Gent tus en 1910 
en 1920. 
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DE SCHOOLSTRIJD TE ZOMERGEM 

1879-1884 

Reeds vroeger publiceerden wij een bijdrage over het volksonderwijs te 
Zomergem, waarin vanzelfsprekend de ~choolstrijd van 1879 tot 1884 voor 
een gedeelte aan bod kwam. Deze gebeurtenis is echter zo belangrijk geweest 
voor de verdere evolutie van het onderwijs in deze gemeente, dat wij menen 
daaraan een uitgebreide en nagenoeg volledige studie te moeten wijden e). 

De verbeten partijstrijd, die van 1847 tot 1884 in ons land werd uitgevoch
ten tussen de liberalen en de katholieken, zou het katholiek onderwijs als in
zet nemen. In 1842 hadden beide partijen, hoe moeizaam ook, elkander tegen
zinnige toegevingen moeten doen om de eerste organieke wet op het lager 
onderwijs zonder al te veel kleerscheuren over de sloot te krijgen, maar na 
1847 namen de liberalen geleidelijk maar voelbaar, een opposante houding 
aan ten overstaan van de katholieke godsdiemt in het algemeen, maar tegen 
het vrij onderwijs in het bijzonder. In 1864 werden de voordelen op de stu
diebeurzen aan vrije scholen verleend ingevolge de wet van 24 september 
1842, opnieuw ingetrokken ten behoeve van het officieel onderwijs. 

Van de eerste dag af dat de antiklerikalen de macht in handen hadden 
gekregen, was het officieel onderwijs het essentieel punt op hun programma. 
De organische wet van 1842 was er niet in geslaagd aan de geestelijkheid het 
recht te ontzeggen van toezicht op de scholen, maar naarmate het nieuw re
gime vastere voet kreeg, werd elk geestelijk gezag in het onderwijs gekort
wiekt en genegeerd. 

1879 klonk als de galm van een noodklok doorheen de geschiedenis van het 
katholiek onderwijs. Op 12 juni van dit jaar triomfeerde in het parlement 
een nieuwe wet op het onderwijs, die door zijn nefaste gevolgen in de volks
mond als de «ongelukswet » werd gebrandmerkt. Het godsdienstonderricht 
werd in het leerprogramma van de lagere scholen geschrapt en mocht nog 
alleen na de gewone lesuren gegeven worden en dan nog enkel op nadrukke
lijke aanvraag van de ouders. Elke gemeente moest haar eigen officiële en 
neutrale school hezitten, terwijl elke toelage onttrokken werd aan alle pri
vate en vrije Echolen, die voortaan niet meer mochten aangenomen worden. 

De nieuwe wet kon echter gec>n ocslissende triomf uitschallen, want de 
kristelijke ouders toonden zich kennclijk meer bekommerd om de godsdienstige 
opvoeding van hun kinderen dan om moderne school paleizen en de vrijzin
nige moraal die er door vreemde schoolmeester onderwezcn werd en de geest 
van de leerlingen vergiftigde. 

(1) M. RycJcaert : Het Volk.onderwljl te Zomergem, Appeltjes nr. 10, 1959, bI. 160-t90. 
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De reaktie kwam dan ook spoedig en spontaan en sloeg onvermijdelijk over 
naar een geestdriftige maar onmeedogende en heldhaftige strijd die gans de 
natie zou beroeren. 

Vanzelfsprekend traden de geestelijke leiders vooraan in de gelederen. De 
dorpspastoors wezen van op de preekstoel de ouders op hun harde plicht van 
op de opvoeding van hun kinderen te letten en deze aan de dwaalleer van 
de officiële scholen te onttrekken. Vermaand werd dat zij, die hun kroost 
naar de goddeloze scholen stuurden, zich plichtig maakten aan zware zon
den en van elk genadesakrament zouden uitgesloten worden. In de kerken 
werden gedurende de goddelijke diensten gebeden opgezegd als deze; «van 
de scholen zonder God en van de onderwijzers zonder geloof, bevrijd ons 
Heer» (Z). Langs de straten werd op de muziek van «De Vlaamsche Leeuw» 
het volgend lied gezongen: e). 

« Zij zullen haar niet hebben 
De schoone ziel van 't kind, 
Zolang men nog in Vlaanderen 
Een enk'le Vlaming vindt ». 

De onderwijzers werden aangezet van hun scholen te verlaten en naar het 
vrij onderwijs over te gaan, ondanks alle bedreigingen en de nijpende finan
ciële nood. Velen gaven hieraan gevolg en in het geniep en zelfs in het open
baar werden vrije scholen gesticht, die op minder dan twee jaar tijds meer 
dan 90 % van de leerlingen tot zich trokken en uiteindelijk de officiële scho
len deden leeglopen. 

Ook Zomergem heeft deze beroerde schoolstrijd meegemaakt en er lang 
de nefaste gevolgen moeten van dragen. Dat had het gemeentebestuur klaar 
ingezien en tevens ongekunsteld voorspeld in zijn betoog aan het gouverne
ment op 4 april 1879, dat het aldus verwoordde (4) : 

«De ondergetekende leden des Gemeente Raads van Somerghem, nemen de 
vrijheid U eerbiedig te vertogen, dat het Wetsontwerp op het Lager Onder
wijs in onze volkrijke gemeente eenen allerslechtsten indruk heeft gemaakt: 
alle inwooners, op eenige uitzonderingn na, zien er eene poging in om de 
zielendwingelandij in 1830 onvergesmeten, heropterichten, de gemr-entevrij
heden die ons allen zoo nauw aan het hert liggen, wordr-n met de vo('tr-n ge
trapt en wij worden gedwongen om geld te besteden aan scholen die wij 
verfoeien, omdat de Godsdienst er mindr-r wordt gr-schat dan de tekenkunst 
en de gymnastiek. 

Wordt het wetsontwerp gestemd, wij 7Ullen de duizenden franken, die wij 
aan het heropbouwen van schoollokalen gebruikt hebben, deerlijk 1x-tJ'{'Un:~l, 
want zij zullen ons tot niets meer strekken, omwillp de kinderen naar dp \'l'1Jr-

(2) P. Verhaegen : La Lutte scolalre en Belglque. Gent 1905. bl. 1I11. 
(3) P. Verhaegen : op. clt. bI. 89. 
(4) Gemeentearchief, Reg. v. beraadslagingen. 

146 



scholen zullen verhuizen, waarin de Godsdienst onderwezen wordt. Niet een 
inwoon er van Somerghem heeft ooit geklaagd omdat in de gemeenteschool 
de Cathechismus aan zijn kinderen werd geleerd. 

Wij zijn van meening dat een regeering die den Priester uit de school zou 
bannen, nadat hij gedurende 36 jaren zijnen naam en zijn kleed heeft te 
baat genomen om kinderen naar de klassen te lokken, bij onze bevolking haar 
ontzag zou krenken en de gevoelens van verschuldigden eerbied jegens het 
hooge bestuur zien vijandig worden. 

Immers aangezien wij het als eene onrechtvaardigheid zonder weerga in de 
Geschiedenis van ons Land, eene overgroote meerderheid van brave en gods
dienstige menschen te doen betalen om den haat te voldoen van eene zeer 
geringe minderheid. 

Op het gebied van het onderwijs reiken sedert lange jaren te Somerghem de 
Wereldlijke en geestelijke overheid malkander de hand tot het welzijn der 
gemeente. Tusschen de inwooners heerscht er over het algemeen volkomen 
eendracht. 

Het wetsontwerp over het Lager onderwijs zal ook ontegensprekelijk voor 
gevolg hebben deze verstandhouding tusschen beide overheden te breken en 
twist te zaaien tusschen de Burgers. 

De Gemeenteraad, innig overtuigd dat eendracht de eenige en ware bron is 
van voorspoed, hoopt immers bedoelde vrede te behouden in plaats van on
eenigheid te zaaien. 

In naam der inwooners onzer gemeente, van wier gevoelens wij durven be
vestigen de ware tolk te zijn, drukken wij de wens eh uit om het wetsontwerp 
over het lager onderwijs, 't welke niets anders beoogt om België in twee te 
scheuren en het volk te vergoddeloozen, door de leden des Senaats, 't is te 
zeggen, door de vertegenwoordigers van een vrij en Godsdienstig land, ver
worpen, en de wet van 1842 behouden worde ». 

Het gemeentebestuur legde hiermede duidelijk en ondubbelzinnig ZIJn 
standpunt vast dat het in deze netelige kwestie zou innemen en waarvan het 
naderhand ook geen duimbreed zou afwijken. 

De bevolking van Zomergem had gedurende haar eeuwenlang bestaan 
meer dan eens blijk gegeven van koppige gehechtheid aan eeuwenoude leef
gewoonten en haar kristelijke overtuiging en veelerlei beroeringen doorwor
steld, hoe groot de offers ook geweest waren. Onze mensen hadden de dolk
steek gevoeld die de opkomst van het machinaal weven en spinnen hen had 
toegebracht en velen waren er zelfs aan dood gebloed. Zij hadden epidemiën 
en hongerjaren doorgemaakt, maar waren hierdoor niet tenonder gegaan. In
tegendeel waren zij erdoor gestaald geworden en opgewassen tegen de stoten 
van een ongelukswet op het volksonderwijs, waartegen zij zich eens temeer 
moedig zouden verzetten. 

Onmiddellijk kozen zij de zijde van de geestelijkheid en traden openlijk 
In de strijd tegen elke betrachting van overheidswege, om het vrij katholiek 
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onderwijs onder valse voorspiegelingen uit zijn verband te rukken en tenonder 
te brengen. 

Gedurende vele decennia hadden het gemeentebestuur en de bevolking 
eendrachtig samengewerkt om het wankele onderwijs op een effen pad te 
krijgen. In 1867 was er een gloednieuw schoolgebouw gekomen en had men 
voor de gemeenteonderwijzer een gerieflijke woning laten bouwen, die veel 
geld en moeite hadden gekost en in 1877, op de vooravond van de school
strijd, had de kloostergemeenschap eveneens een nieuw en ruim schoolgebouw 
laten optrekken en een bewaarschool gesticht. 

Hiermede was het onderwijsprobleem voor een groot deel opgelost en bur
gemeester Petrus Van Hecke mocht in zijn jaarverslag met fierheid aan de 
gouverneur schrijven: «Het openbaar onderwijs in deze gemeente is op een 
zeer bevredigende wijze ingericht en laat niets te wensen over, zowel voor wat 
het schoolgebouw als het onderwijzend personeel betreft ». Verder verklaar
de hij dat het onderwijs te Zomergem veel beter georganizeerd was dan in 
vele omliggende plaatsen en veelbelovende leerlingen voortbracht (5). 

In 1877 waren er te Zomergem 4 onderwijzers met een totaal van 429 
leerlingen, - 195 jongens en 234 meisjes (6). 

In oktober van het jaar daarop gaf meester Edmond De Vogelaere zijn 
ontslag in de gemeenteschool en werd opgevolgd door Camiel Mestdagh, naar 
onze mening een authoritaire persoonlijkheid, die hier sedert september 1868 
als hulponderwijzer les gaf en als eerste in de liberale netten zou verstrikt ge
raken. 

In januari 1879 werd het inrichten van een middelbare school voor meis
jes door het gouvernement aan het gemeentebestuur opgedrongen, die er bij 
gebrek aan belangstelling, door tegenkanting en wegens het onvoldoende aan
tal leerlingen nooit kwan. 

Einde juni 1879, kort na de afkondiging van de nieuwe onderwijswet, wer
den Adolf Lievens en Jan Baptist De Groote, beiden van Zomergem, door 
het gemeentebestuur aangesteld als onderwijzer van de officiële school. Het 
was een opgedrongen beslissing die door het gemeentebestuur met grote te
genzin was genomen en die ook de onderwijzers hoegenaamd niet zinde. In 
het begin telde de school nog 29 leerlingen, - 27 jongens en 2 meisjes, maar 
op 24 juli, enkele dagen slechts na de opening. moesten de twee ijverige- o~
derwijzel's, die het toch ook maar om en stuk brood deden, hun lokalen slm
ten, omdat er nog alleen maar 3 kinderen naar school kwamen. 

De bewaarschool die in de lokalen van de gemee-nteschool werd opgericht 
onder leiding van Celina Van I-Iccke en bij de aanvang nog 7 kleuh.>I'S had 
geteld, moest hetzelfde lot ondergaan. 

(5) Gem. arch. Reg. beraads!. 
(6) RAG. Zomergem n° 341 reg. beraads!. 
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Ook de religieuzen van de Congregatie van St-Vincentius a Paulo te Zo
mergem, hebben deze strijd heldhaftig meegestreden. Nadat de heren Lie
\'e05 en De Groote, op 24 juli 1879, even voor de aanvang van het nieuw 
schooljaar, met toejuichingen van het gemeentebestuur, als onderwijzers hun 
ontslag hadden gegeven, vertikte ook zuster J ustina (Clementina Van Her
zele) het van zich nog langer aan de dwangwet te onderwerpen en gaf zij 
op 1 augustus daarna schriftelijk haar ontslag, dat eveneens in voltallige zit
ting van de gemeenteraad, vier dagen daarna op handgeklap onthaald werd. 

Bij de aanvang van het nieuw schooljaar op 1 oktober 1879, waren er 
geen leerlingen meer ingeschreven in de offici-ële gemeenteschool. In de klas
sen van de onderwijzers Lievens en De Groote, die naar het vrij onderwijs 
waren overgegaan en bij de zusters van het klooster daarentegen zaten circa 
450 kinderen en 160 kleuters. Men was het roerend eens, dat de beste manier 
om de goddeloze scholen te be::trijden, bestond in het inrichten van vrije 
scholen. 

Gelijk elk voorgaand jaar werd het maandelijks schoolgeld van de arme 
kinderen bepaald op 50 ct per kind, maar deze fiksatie had toen geen enkele 
zin meer, aangezien zich geen kinderen meer hadden laten inschrijven. Het 
gemeentebestuur liet dit aan de gouverneur weten en weigerde zelfs in de 
begroting van 1879-1880 een post in te schrijven die de jaarwedde van het 
onderwijzend personeel moest bepalen, aangezien er geen meer waren. 

Op een navraag van de gouverneur, gevolgd door een gelijkaardig schrij
ven van de minister van Openbaar Onderwijs, die de toestand van het gods
dienstonderricht in de gemeenteschool van Zomergem wilden kennen, ant
woordde de nieuwe burgemee:ter Pieter Frans De Rycke op 4 oktober 1879; 
4( dat al de ouders zeer prijs stelden op het godsdienstonderwijs van hun kin
deren, dat reeds in een nieuw ingericht klaslokaal gegeven werd en er geen 
kinderen meer de officiële gemeenteschool frequenteerden, aangezien nog nie
mand van de ouders de wens had te kennen gegeven van hun kinderen al
daar te laten onderrichten (1). 

Wanneer op 16 oktober 1879 de gemeenteraad bijeen was om de algemene 
toestand van de gemeentekwesties te bespreken, rapporteerde men onder de 
rubriek 4( Openbaar Onderwijs» o.m. het volgende: «Het is met de alder
grootste spijt dat wij over dit punt moeten handelen. Wij zullen ons van de
zen keer enkelijk bepalen met te zeggen dat het onderwijs alhier tot aan de 
stemming der nieuwe wet, met iever en vrucht gegeven is geworden, door de 
hecren Camiel Mestdagh, hoofdonderwijzer, Adolphe Lievens en Jan Bap
tist De Groote, hulponderwijzeres, en dat zij niets verwaarloosden van al wat 
tot het grondig onderwijs der leerlingen kan strekken. Bij het in voege komen 
d~r nieuwe wet van 1 juli 1879, hebben de twee genoemde hulponderwijzers 
LJevens en De Groote op 24 Juli 1879 hun ontslag ingediend en zijn tot het 

(7) Gem. arch. Re". Beraadll. 
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Katholiek onderwijs overgegaan. Heden telt onze gemeenteschool, vroeger 
zoo bloeiend, slechts een tiental kinderen (8). 

Aangezien door de nieuwe !:choolwet de gemeentescholen voor het officieel 
onderwijs werden opgeëist, stelde dit aan het vrij onderwijs grote problemen 
voor het vinden van geschikte klaslokalen. Het was bedroevend, zegt Pierre 
Verhaegen, tot welke gebouwen de onderwyzers hun toevlucht moesten ne
men, om er het overgroot aantal kinderen onder te brengen. Hij spreekt van 
schuren, leegstaande krotwoningen, het kerkgebouw, kapellen, graanzolders 
enz. Zomergem bezat hier gelukkig een bevoorrechte positie omdat de Con
gregatie van de Zusters van St Vincentius a Pa ulo, een deel van haar gebou
wen, die pas in 1877 nieuw waren opgetrokken, ter beschikking stelde. 

Meester Mestdagh, die zoals reeds gezegd werd, blijk gaf van eigenmatig te 
zijn, maar daarom niet minder bekwaam en tevens voor een sukkelende 
vrouwen een gezin van zeven kinderen te zorgen had, telde in zijn klas am
per 4 leerlingen, - 3 jongens en 1 meisje, slachtoffert jes van een paar gewe
tenloze liberale grondbezitters, die, onder dreiging van woonstverbod hun 
pachters hadden verplicht van hun kinderen naar de officiële school te stu
ren. 

Maar wij hebben het reeds gezegd, onze Zomergemse mensen hadden al 
voor heter vuren gestaan en er worden gevallen verteld, dat kristelijke land
bouwers zich liever lieten «uitzetten », dan hun geweten en geloof geweld 
aan te doen. Bewijs daarvan het feit dat de school van meester Mestdagh 
amper vier leerlingen telde. 

De ouders die, als was het dan ook met grote tegenzin en onder bedrei
ging, hun kinderen naar de « blauwe school zonder God» stuurden, werden 
te Zomergem nagewezen, terwijl de kinderen zelf door deze van de vrije 
school voor «geuzen» werden uitgescholden en uit hun gezelschap geweerd, 
wat voor deze wel zeer pijnlijk moet geweest zijn. 

In 1879 zou de gemeente 25 ct per leerling betaald hebben als tussenkomst 
in het schoolgeld, waarvan, volgens de lijsten van de voorgaande jaren, 154-
jongens en 137 meisjes konden genieten. Doch, vermits er slechts 4 school
gaande kinderen waren, - officieel althans, want de overige leerlingen waren 
stilzwijgend naar het vrij katholiek onderwijs overgelopen, - achtte het ge
meentebestuur het niet meer nodig het hulpgeld uit te keren, tot groot mis
baar van meester Mestdagh, die zich hierover bij het gouvernement ging be
klagen. Ook de plaats van hulponderwijzer was vakant gebleven en het ge
meentebestuur maakte geen aanstalten om in een vervanging te voorLien. 

Wanneer Camiel Mestdagh op 3 januari 1880 aan de gemecntl'overheid 
een vergoeding opeiste van 25 frank voor het geven van godsdienstonder-

(8) Gem. arch. Reg. Bcraadsl. 
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richt gedurende het vierde kwartaal van 1879, klopte hij aan een dovemans
deur. een tweede verzoek kreeg voor gevat antwoord, dat het gemeentebe
tuur deze toelage geenszins verschuldigd was, aangezien het godsdienstonder
wijs zelfs geen deel uitmaakte van het officieel leerprogramma (9). De on
derwijzer ging zich dan bij de gouverneur beklagen, die het gemeentebestuur 
hierover om uitleg vroeg, maar voor antwoord kreeg, dat de goddeloze Staat 
zichzelf schaakmat had gezet door het godsdienstonderricht uit het officieel 
leerprogramma te schrappen. Er kwam geen repliek meer van hogerhand, 
waar men blijkbaar begrepen had dat er tegen de rake opmerking van het 
gemeentebestuur weinig verhaal was. 

Tijdens het schooljaar 1880-1881 liepen bij meester Mestdagh 13 kinderen 
school en bij juffrouw Julie Hoornaert, die bij Koninklijk Besluit van 4 au
gustus 1880 als schoolmeesteres aan de gemeente was opgedrongen, 7 meis
jes. In de officiële bewaarschool, gehouden door juffrouw Celina Van Hecke, 
zaten 7 kleuters. De vrije scholen van Adolph Lievens en Jan Baptist de 
Groote daarentegen, telden 560 leerlingen Bij de nonnekens van het kloos
ter zaten 137 meisjes en in de vrije bewaarschool 160 peuters (10). 

Op een brief van het ministerie van Openbaar Onderwijs van 30 maart 
1880, waarin bevolen werd dat de jongens en de meisjes in apparte lokalen 
moesten ondergebracht worden, antwoordde de burgemeester dat het onder
wijs te Zomergem altijd mixte was geweest en dat het hem niet zindde van 
daarin verandering te brengen. Aan de benoeming van een onderwijzer in 
de gemeenteschool moest de minister zich niet verwachten, omdat dit een 
onzinnige beslissing en een loutere geldverkwIsting zou zijn (11). De burger
vader vroeg zich trouwens af waarom er een nieuwe onderwijzer en een ap
part klaslokaal zou moeten komen voor 6 à 7 leerlingen, als wanneer vroe
ger meer dan 300 kinderen in de bestaande lokalen door twee onderwijzers 
les kregen. 

Op 9 augustus 1880 schreef de burgemeester aan de gouverneur, dat de 
gemeenteschool meer dan groot genoeg was voor het handvol kinderen en 
dat het vrij onderwijs gegeven werd door drie plichtsvolle onderwijzers, die 
geen enkel hulpgeld noch wedde van het gemeentebstuur ontvingen, maar 
uitsluitelijk van het schoolgeld moesten leven (12). 

In een brief van 23 augustus 1880 drong de gouverneur er op aan dat men 
te Zomergem een officiële bewaarschool zou oprichten, wat eigenlijk geen 
zin had, aangezien de bestaande bewaarschool van juffrouw Van Hecke 
slechts 7 leerlingen telde. Een onderzoekskommissie, samengesteld uit de heren 
Putman, Siffer en Van Hecke, werd niettemin door het gemeentebestuur ge
last met een onden~oek naar de noodzaak van deze instelling. Nauwelijks was 
men met dit onderzoek gestart, of men kreeg van hogerhand een aanmaning 

(i) RAG. Zomergem n° 358. Reg. brJefwl ... 
(10) Gem. arch. Reg. Beraadai. 
(11) Gem. arch. Reg. brlefwl .. . 
UZ) Gem. arch. Re". brletwl .. . 
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tot het oprichten van een school voor volwassenen. De reeds genoemde kom 
missie zou ook deze kwestie onderzoeken. Op 18 september daarna kwam de 
kommissie haar verslag voorleggen. Het was klaar en ondubbelzinnig duide
lijk: «aangezien er geen enkele huisvader of wie het mocht aanbelangen de 
oprichting van de geplande scholen vraagt, en er zich niemand heeft aange
boden om de leergangen te volgen, is de gemeenteraad er stelling van over
tuigd, dat dergelijke scholen niet zouden bezocht worden en het bijgevolg zin
loos is van aan de gemeente nutteloze kosten op te leggen» (13). 

Ondertussen had de gouverneur op 7 september aan het gemeentebestuur 
opgedragen van enkele wijzigingen aan te brengen aan het schoolbudget van 
1880, maar burgmeester De Rycke speelde voor onnozelaar en vroeg aan de 
gouverneur welke school hiermede bedoeld was. Er waren te Zomergem na
melijk twee scholen; de officiële en de vrije. De brief werd dan simpelweg 
aan de afzender teruggestuurd met de randmelding: «raakt niet onze school:. 
(14) . 

Wanneer de minister van Openbaar Onderwijs in zijn brief van 3 novem
ber 1880 vroeg hoever de oprichting van een bewaarschool te Zomergem ge
vorderd was, gaf he.t gemeentebestuur als klinkend antwoord, dat men het 
grondig beu was nog langer te worden lastiggevallen over een kwestie, die 
reeds lang geklasseerd was. Het waarschuwde zelfs de minister tegen elke ver
keerde interpretatie van de kwestieuze briefwisseling. 

Op 22 december 1880 werd het oprichten van een school voor volwasse
nen nog eens aan de dagorde gesteld, maar het gemeentebestuur antwoordde 
dat niemand hierom vroeg en er zich ook niemand zou aanbieden om de 
lessen te volgen. 

In juni 1881 lieten enkele liberaalgetinte inwoners van de gemeente hun 
verlangen kennen voor de oprichting van een middelbare school. Op 2 juli 
kwam de kwestie in de gemeenteraad ter tafel, waar beslist werd van op dit 
verzoek niet in te gaan omdat de aanvraag niet officieel en schriftelijk ge
beurd was. Naderhand bleek er toch een schriftelijke petitie te zijn geweest. 
die rechtstreeks aan de gouverneur gericht was en die op 23 juli aan de ge
meenteraad terzake uitleg vroeg (15). In dit verzoekschrift stond ondenneer 
dat er reeds 25 jaar geleden een dergelijk instituut te Zomergem bt'staan had, 
wat door de raadsleden stcrk in twijfel werd getrokken. Ten andere achtte 
men het inrichten van cen middelbare school in de gemeente een loutere 
fantazie en een grote geldverspilling. aangezien slechts 14 jongens de ge
meenteschool frequenteerden en Zomergem met zijn 5750 inwoners. zijn 
agrarische bevolking, zijn geografische ligging ver van een spoorbaan (1 km) 
en zijn uitgestrektheid, voor een middelbare school allerminst geschikt was. 

(13) Gem. arch. Reg. beraads!. 
(14) Gem. arch. Reg. brlerwlss. 
(15) Gem. arch. Reg. bernndsl. 
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Trouwens zouden de ouders hun kinderen nooit naar een onderwijsinstelling 
sturen die hen werd opgedrongen. Er werd dus op dit verziek niet ingegaan. 

Laten wij hier evenwel opmerken dat het gemeentebestuur het verkeerd 
voor had, wanneer het verklaarde dat er te Zomergem nooit te voren een 
«pensionaat ~ had bestaan. In ons werkje over het volksonderwijs te Zomer
gem, hebben wij de oprichting van dergelijke instelling door Severin Ros
seel in 1835 breedvoerig en verantwoord beschreven. Wij geloven niet dat de 
heren van de gemeenteraad daarvan geen kennis hadden, vermits de oprich
ting van deze kostschool voldoende in de registers van beraadslagingen ge
rapporteerd stond. Voor ons blijkt het zonneklaar dat men hier door het ge
bruik van een valse verklaring eens te meer aan een opgedrongen maatregel 
wilde ontkomen (16). 

In zijn zitting van 2 augustus 1881 werd dan ook kordaat «neen» gezegd. 

Ondertussen was op 30 juni 1881 een schrijven gekomen vanwege de kan
tonale inspekteur van het schoolkanton Eeklo, waarin het gemeentebestuur 
verzocht werd onverwijld het schoolbudget en een reglement van inwendige 
orde voor het onderwijs voor volwassenen op te stellen en goed te keuren. 
Dit zou gebeuren op 6 juli daarna, maar alleen de burgemeester en zijn eer
ste schepen waren op de zitting aanwezig, die zich door hun minderheid on
bevoegd achtten om de kwestie na.ar behoren te behandelen, zodat ze eens 
te meer op het zijspoor bleef staan (17). 

Van 1 tot 31 juli werd dan ter ~ekretarie een register geopend om de in
schrijvingen te ontvangen van personen die zich tot de adultenschool aange
trokken voelden. Eveneens bij meester Mestdagh kon men zich laten inschrij
ven. Drie maanden later moest men aan de gouverneur melden dat nog geen 
enkele inschrijving genoteerd werd, niettegenstaande de lessen op 2 novem
ber zouden beginnen. Nochtans liet het gemeentebestuur in zijn begroting 
voor 1882 een bedrag van 150 f inschrijven voor het adultenonderwijs, maar 
maakte hierbij opnieuw en zoals steeds de stekelige opmerking dat dit slechts 
gebeurde «bij gedwongenheid, aangezien deze school niet gefrequenteerd 
werd, maar door de wet was voorgeschreven» (18). Ook de 50 f die voorzien 
was voor de verwarming en de 150 f voor het aanschaffen van schoolheno
digdheden noemde het gemeentebestuur een onverantwoorde geldverspilling 
voor een klas die hoogstens een paar leerlingen tf'lde 19). 

Wanneer voor het schooljaar 1882-1883 dC' kinderen moesten opgegeven 
worden die recht hadden op kosteloos onderwijs, gaf de sekr('taris 261 namen 
op voor de !chool van meester Mestdagh ('n 308 voor deze van juffrouw 
Julie Hoornaert, maar hij voegde er aan toe dat dit ciC' cijfers waren van het 

(18) Gem. "reh. Reg. Beraadal. 
(17) Gem. areh. Re". beraadlli. 
(18) Gem. areh. Reg. beraads!. 
(a) Gem. areh. Reg. brletwlu. 
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vorig jaar en slechts theoretisch aangezien er in werkelijkheid maar 17 kin
deren naar school gingen (20). In genoemd jaar betaalden de vermogende 
kinderen 40 f 's jaars aan schoolgeld en de gemeente een tussenkomst van 
144,5 f voor schoolbenodigdheden el). 

Niettegenstaande meester Mestclagh, die het schoolhuis bewoonde, daar
van de helft moest afstaan aan juffrouw Hoornaert, vroeg deze laatste in 
1882 aan de gemeente een woonstvergoeding, die haar prompt geweigerd 
werd. Nochtans had men .op 17 september 1881 voor dit doel een bedrag van 
250 f voorzien, wanneer het zou blijken dat het gebouw, dat eigendom was 
van de gemeente, voor zijn bestemming ongeschikt zou blijken wat geenszins 
het geval was, aangezien het nog ruim genoeg was voor de huisvesting van 
het talrijk gezin van de onderwijzer en de onderwijzeres. Het voorstel werd 
dus afgewezen (22). 

Alle middelen waren goed genoeg voor het gemeentebestuur om de nale
ving van de ongelukswet te dwarsbomen. Zo werd op 25 juli 1882 besloten 
dat de kinderen van de buurgemeente Ronsele, voortaan niet meer naar de 
Zomergemse scholen mochtn komen, om reden dat het schoolgebouw in hun 
eigen gemeente degelijk hprsteld en funktioneel werd aangepast. Die nu zou 
denken dat men het op de kinderen van Ronsele of hun ouders gemunt had, 
heeft het lelijk mis. De Zomergemse raadsleden wisten maar al te goed dat 
Ronsele geen officiële maar wel een vrije katholike school bezat en het door
zenden van de kinderen uit de Zomergemse scholen, opnieuw een verlies 
moest betekenen voor het officieel onderwijs (23). Volgens een rapport van het 
gemeentebestuur dd. 1 oktober 1883, telden de officiële scholen van meester 
Mestdagh en J ulie Hoornaert elk 10 leerlingen en de bewaarschool van C. 
Van Hecke amper 12 kleuters. In de vrije scholen daarentegen, zaten bij de 
vier ondrewijzers en bij de twee zusters in het klooster circa 600 leerlingen en 
160 kleuters. 

Toen hielden zich te Zomergem geen partikulieren meer bezig met het 
houden van private scholen (24). 

Op een brief van de gouverneur dd. 24 decemb('r 1883 nopens het vaststel
len van de jaarwedden van de onderwijzers die in de school voor volwassenen 
les gaven, antwoordde burgemeester De Rycke, dat er maar één onderwijzer 
was, nl. Camie1 Mestdagh, die slechts recht had op 246 f per jaar, ttz, zeven 
maanden aan vier lessen per week, of 123 less('n à 3 fr. per les, waaraan de 
gemeente niets wilde toevoeg('n. Anderzijds werd besloten de jaan"edde vnn 
de hulponderwijzer die 1000 f bedroeg, af te schaffen en te ven'angen door 
een vergoeding van 100 f voor het geven van godsdienstonderricht (2.~). 

(20) Gem. arch. Reg. brlefwlss. 
(21) Gem. arch. Reg. beraadsl. 
(22) Gem. arch. Reg. bet'aadsl. 
(23) Gem, arch. Reg. beraadsl. 
(24) Gem. arch. Reg. beraadsl. 
(25) Gem. arch. Reg. beraadsl. 
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De herhaalde pogingen vanwege het gouvernement om hier een adulten
school op te richten, liepen telkens op een mislukking uit. 

Een navraag van de gouverneur op 19 juni 1884, naar de toestand van 
het godsdienstonderwijs, kreeg voor antwoord, dat de leerlingen in de scho
len vrij waren hun godsdienst te belijden en daarop vanwege de geestelijk
heid geen enkele druk werd uitgeoefend (26). 

Eindelijk kwam in 1884 de katholieke reaktie voorgoed op dreef en bij de 
verkiezingen van 10 juli, die door een hardnekkige en doeltreffende kamp ag
ne waren voorafgegaan, verloren de liberalen het bewind. Zij zouden het na
dien nooit meer in handen krijgen. Dit betekende een ware triomf voor het 
vrij katholiek onderwijs, dat opnieuw geopend en begunstigd werd. Reeds op 
28 augustus daarna, werd de katholieke school te Zomergem plechtig voor 
geopend verklaard. Twee weken tevoren, nl. op 12 augustus had het ge
meentebestuur aan de kamer van volksvertegenwoordigers een aanvraag ge
stuurd, om zonder uitstel de ongelukswet van 1 juli 1879 te vervangen door 
een nieuwe, die de vrijheid van onderwijs, de zelfbeschikking van de ouders 
en de authonomie van de gemeenten zou vrijwaren en eerbiedigen en de ge
meentelijke financiën zou beschermen (27). 

Aan Cam iel Mestdagh werd bevolen vanaf 3 september het bestuur waar 
te nemen van de nieuwe gemeenteschool en zonder uitstel de lessen te begin
nen. In geval dat hij hieraan geen gevolg zou geven, mocht hij zich onmid
dellijk aan zijn ontslag verwachten (28). 

Op 30 f:eptember werden de officiële scholen van meester Mestdagh en 
Julie Hoornaert afgeschaft. 

Ondertussen was de financiële toestand van meester Mestdagh er niet be
ter op geworden, zodat men hem van hogerhand moest toestaan dat hij het 
ambt van gezworen landmeter met dit van hoofdonderwijzer kumuleerde (29). 

Op 7 oktober vroeg het gemeentebestuur om ontslagen te worden van zijn 
verplichting om een gemeenteschool open te houden, aangezien dit geen nut 
meer had f'n de vrije scholen weldra zouden aangenomen worden. De ou
ders die het behoud van deze scholen wensten, moesten dit binnen de acht 
dagen aan het gemeentebe:tuur bekend maken (30). 

Op dezelfde dag werd in voltallige zitting van de gemeenteraad, de toe
stand van de gemeentezaken besproken. Uit het kwestueus verslag lichtten wij 

(.26) Gem. arch. Reg. brletwill. 
(Z7) Gem. arch. Reg. beraadi!. 
(28) Gem. arch. Reg. brletwla •. 
(2g) Gem. arch. Re". brletwla •. 
(30) Gem. arch. Re". beraadal. 
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het volgende: «Het onderwijs in de gemeente wordt sedert het eindigen 
van de groote vacantie uitsluitelijk gegeven in de vrije Knechtjes en Meisjes
scholen. De Gemeentescholen, bestuurd door Carniel Mestdagh, als hoofd
onderwijzer voor de jongens~chool en juf. Julie Hoornaert voor de meisjes
school, zijn tenemaal verlaten: geen kinderen bieden zich meer aan om al
daar het onderwijs te genieten. De adulten- en bewaarscholen zijn sedert het 
in voege komen der wet van 20 september 11. afgeschaft. In de vrije scholen 
onderwijzen vier gediplomeerde onderwijzers en in het klooster wordt onder
wijs gegeven aan de meisjes en is er ook een bewaarschool» el). 

De aanvraag van Karel Frans Temmerman, geestelijke in het klooster, da
terend van 7 november 1884, om de vrije katholieke scholen, die onder zijn 
bestuur in de gemeente waren opgericht en door een overgroot aantal kin
deren bezocht werden, aan te nemen, werd op 24 februari 1885 door het ge
meentebestuur eenparig toegestaan. In zitting van 2 oktober daarna werd 
aan de instelling een hulpgeld van 2500 f per jaar toegekend, boven de or
dinaire staats- en provincietoelagen die respektievelijk 3000 f en 1500 f be
droegen. De schoolgebouwen en de onderwijzerswoning werden door het ge
meentebestuur aan de heer Temmerman verpacht voor een termijn van 10 
jaar, tegen 300 f per jaar en met het wederzijds recht op hernieuwing (32). 

In een brief van 21 november 1884 had meester Mestdagh aan het ge
meentebestuur verzocht om in be!:chikbaarheid te worden gesteld, zonder 
wachtgeld maar met recht op pensioen. Hierop werd niet ingegaan omdat de 
onderwijzer ondertussen de gemeente had verlaten, zonder voorafgaande ken
nisgeving en naar Grembergen was verhuisd, waar hij de funktie van bestuur
der van een middelbare school had aanvaard. De ondelwijzer werd als ont
slaggevend aangezien en de kwestie van het pensioen liet het gemeentebestuur 
over aan het beraad van het gouvernement. 

Op een vraag van het ministerie van Openbaar Onderwijs nopens het aan
stellen van een nieuwe gemeenteonderwijzer, antwoordde men dat dit niet 
meer nodig was (33). 

Onder druk gezet door het schepencollege, bood Carniel ~Iestdagh op 17 
juni l885 zijn ontslag aan als gemeenteonderwijzer, nadat juffrouw Julie 
Hoornaert op 31 januari reeds haar ambt had moeten neerleggen en naar 
Assenede verhuisd was. Zij zou echter nog lang een wachtgeld krijgen van 
38,90 f. Haar school was reeds op 2 februari 1885 afgeschaft. 

Op 11 juli werden alle scholen die te Zomergem door de wet van 1 juli 
1879 moesten ingericht worden en nooit I11c('r dan ('cn twintigtal leerlingt'Il 
hadden geteld, officieel afgeschaft. Dit was in feite slechts ecn administra-

(31) Gem. nrch. Reg. bernndsl. 
(32) Gem. nrch. Reg. beraadsl. 
(33) Gem. arch. Reg. bl'lefwlss. 
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tieve fom1aliteit aangezien deze instellingen lang niet meer bezocht werden 
(34). Het onderwijs zou van dan af nog slechts gegeven wordeni in de vrije 
scholen, die onder het bestuur werden gesteld van Karel Temmerman, gees
telijke, die in het klooster verbleef, waar hij, eigenlijk ten onrechte, als be
stuurder van de Congregatie van de zusters werd aangezien. De gebouwen 
"an de vroegere gemeentescholen, werden door het schoolcomité in huur ge
nomen. 

Nadien zou te Zomergem nooit meer een school voor volwassenen opgericht 
worden, zelfs niet, wanneer op 29 juli 1887 door enkele inwoners hierom 
verzocht werd. Het gemeentebestuur had aan dergelijke instelling kennelijk 
geen goede herinnering bewaard eS). 

Met zijn vroegere onderwijzeres, Julie Hoornaert, zou het gemeentebestuur 
niet zo gemakkelijk schoon schip kunnen maken. Op 13 maart 1886 richtte 
het een verzoek aan de gouverneur om het wachtgeld, dat het ieder jaar aan 
de onderwijzeres moest uitkeren te mogen afschaffen, waarop men antwoord
de dat dit verzoek moest gericht worden aan de minister van Openbaar On
deI"\\<'Îjs. Op 6 april werd dit gedaan en werden meerdere redenen naar vo
ren gebracht, o.a. dat het wachtgeld slechts was toegestaan in afwachting dat 
de juffrouw een andere winstgevende betrekking zou gevonden hebben. On
dertussen was zij op 3 maart van hetzelfde jaar in het huwelijk getreden met 
zekere Haegeman, welstellend suikerbakker te Zottegem, waardoor zij zich een 
bestaan had weten te verzekeren, dat beter was dan het ambt van onderwij
zeres. Nooit voordien had zij een ernstige poging aangewend om ergens een 
winstgevende betrekking te vinden. 

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 8 september 1886, werd het 
wachtgeld, dat inmiddels reeds tot 240 f per jaar was opgelopen, opgeschort, 
maar deze beslissing werd door de heer Verdegem, hoofdinspekteur van het 
Lager Onderwijs verworpen omdat hij de motieven niet kon aanvaarden die 
het gemeentebestuur voor zijn beslissing had aangevoerd. 

Ondertus~en was het vrij katholiek onderwijs reeds fel op dreef gekomen, 
zodat einde 1886 reeds 687 kinderen in de diverse scholen waren ingeschre
ven, waarvan 332 jongens en 355 meisjes. Hiervan waren er 194 betalende 
en 493, waarvan het gemef'ntebestuur het schoolgeld voor zijn rekening nam. 
De burgemeester mocht na zoveel jaren opnieuw in zijn jaarverslag schrij
ven: «Het onderwijs in onze gemeente wordt in alle scholen ten onzen vol
len genoegen gegeven, en wij durven hopen, dat de I-Ieeren Inspecteurs en 
Hoge schooloverheid er met lof zullen van gewagen» (36). 

De bewaarschool in het klooster, bestuurd door zuster Anna, (Ludovica 
Vande Maele) werd op 3 december 1894 door de gemeente aangenomen 

(34) Cern. arch. Reg. beraadlIl. 
CIS) Cern. arch. Reg. beraadlIl. 
(38) Cern. arch. Reg. beraad.1. 
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met een jaarlijks hulpgeld van 1800 f. Zij telde toen 353 kinderen, waar
onder 206 knechtjes en 147 meisjes (37). 

Door de wet Woeste-Schollaert van 1895 werd het godsdienstonderricht 
verplichtend gemaakt en ondermeer bepaald, dat iedere vrije school, die aan 
de wettelijke voorwaarden voldeed, kon aangenomen worden. 

Eindelijk kwam een eindpunt achter het geval van de voormalige gemeen
teonderwijzeres, Julie Hoornaert, toen reeds Mevrouw Haegeman, wanneer 
deze op 2 januari 1905 haar ontslag aanbood en om een rustpensioen vroeg. 
Dit ontslag werd op 25 januari aanvaard en aan haar aanvraag om pensioen 
een gunstig advies verleend. De gewezen liberale onderwijzeres werd met in
gang van 1 februari 1905 op pensioen gesteld met een rustgeld van 954 f 's 
jaars, waarvan de gemeente 348,80 f voor haar rekening moest nemen ( 8). 

En zo werd de « last post» geblazen over een strijdtoneel, dat te Zomergem, 
evenals in vele andere gemeenten trouwens, gedurende vele jaren zo hard
nekkig werd gestreden en voor lange tijd zijn nadelige gevolgen had nage
laten. 

(7) Gem. arch. Reg. beraadsl. 
(38) Gem. al'ch. Reg. beraadsl. 
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VOORSTELLING VAN HET BOEK OVER 

DE ABDIJ VAN ZOETENDALE 

In de Gildezaal te Maldegem werd op 18 november 1983 het boek van 
prof. dr. Erik Van Mingroot over de abdij Zoetendale aan een talrijk opge
komen publiek voorgesteld. Na een lange inleiding van Etienne Dhont, voor
zitter van het Davidsfonds-Maldegem, gaf Jeroom Van Maldeghem, afde
lingsondervoorzitter, volgende merkwaardige toelichting bij het boek en bij 
de gelegenheidstentoonstelling. 

Geachte Toehoorders, 

Het ontstaan van ons boek omtrent de verdwenen abdij van Zoetendale is 
te situeren op het ogenblik dat Prof. Van Mingroot mij schreef naar aanlei
ding van een passage omtrent Zoetendale in Maldegems Erfgoed deel I, ver
schenen in 1977. Ik drukte daar de hoop uit, dat ooit eens een bevoegd per
soon een geschiedenis van Zoetendale ten gronde zou uitschrijven. Hij noem
de zich niet direct bevoegd, maar uit de aard van zijn beroep kon men van 
hem een wetenschappelijke geschiedschrijving omtrent Zoetendale verwach
ten. Met de zegen van een eensgezind plaatselijk Davidsfondsbestuur is dan 
de 0p3racht gegeven. Samen met anderen heb ik er gedurende lange tijd 
sporadisch aan mogen meewerken. 

Eerlijk verklaar ik hier dat met dit historisch werk één van mijn grote ver
wachtingen in verband met de Maldegemse geschiedschrijving is in vervul
ling gegaan. Als deze tendens in alle toekomstige publicaties omtrent Malde
gem zou kunnen doorgezet worden, dan zal Maldegem niet langer het stief
kind van de plaatselijke geschiedschrijving zijn, maar dan wordt het er de 
stamvader van. 

Dames en Heren, 

Aan Prof. Van Mingroot werd gevraagd niet enkel een wetenschappelijk 
maar ook een vulgariserend werk te schrijven. De eminente schrijver is inge
gaan op onze vraag naar een duidelijke situering van de abdij in haar mid
deleeuwse context, in haar landschappelijk, bestuurlijk en kerkelijk milieu. 
Het is een ge-;chiedenis geworden ingekaderd in de Europese samengang van 
de bijna vier eeuwen van haar hestaan. Het is het gave resultaat van het op
sporen, hewerken en interpreteren van zowel grote als kleine relikten van een 
verscheiden ahdijvcrleden. We durven hier met een gerust gemoed verklaren 
dat voorheen een dergelijke geschiedenis van een kleine landelijke ahdij in 
ons taalgehied niet is verschenen. Wc menen dat met dit bock aan de hoog
ste verwachtingen is voldaan. Alleszins zijn de verwachtingen van onze fol
der overtroffen: die voorzag 240 blz., het zijn er 280 geworden; we spraken 
van 60 illustraties, het zijn er 100 geworden, en dit tegen gelijkblijvende fi
nanciële voorwaarden. 
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\ 
We menen dat de structuur en de inhoud van het boek over Zoetendale 

duidelijk gekristalliseerd ligt in de korte rake titels die we in de inhoudstafel 
vinden. Elk van de 6 hoofdstukken telt 6 paragrafen, de meeste hoofdstukken 
zijn gevolgd door aantekeningen. Met deze aantekeningen is de vorser een 
instrumeht van groot nut ter hand gesteld. Soms even uitgebreid als de tekst 
van het hoofdstuk zijn de talrijke bijlagen na elk hoofdstuk. In deze bijlagen 
zijn meer dan vijftig middeleeuwse teksten opgenomen, cp een creatieve ma
nier vertaald naar ons toe, met als toemaatje een verklaring van minder ge
bruikelijke woorden. 

Er zijn dan nog de bronnenopgave en de registers van plaats- en personen
namen. We hebben gemeend dat soortgelijke lijsten bij dergelijk gestoffeerd 
werk thuishoren. Haastige zoekers kunnen na weinig tijd het essentiële van 
wat zij bij naslag opsporen terugvinden. Velen stellen tegenwoordig belang 
in familiekunde. De studie van plaatsaanduidingen is al even bloeiend. 

Met het boek omtrent Zoetendale is een publicatie tot stand gekomen met 
zovele facetten dat het onmogelijk is deze samen te vatten in een paar zin
nen. Het boek is meer dan een geschiedenis van Zoetendale alleen, uitgebrei
der bekeken brengt het een stuk geschiedenis van volk en land. Dat het Vlaan
deren van toen, de mens van toen grotendeels bepaaH werd door kerk en 
vorst, komt in dat boeiend relaas ons levend voor ogen. 

Enkele abtenfiguren rijzen boven de middelmaat uit, zij worden de ver
persoonlijking van het tegen een vreemde overheersing strijdende Vlaanre 
volk, spelen een voorname spirituele rol in de pJ.s gestichte Leuvense univer
siteit en op hen doet een ganse streek een beroep voor hun kennis \'an water
schap en inpoldering. 

Het Maldegemse Davidsfonds komt met het boek zonder schroom uit \'oor 
zijn algemene dcelstellingen. Dat het onderwerp een O.-L.-Vrouwabdij van 
Augustijnermonnikken betreft kan door sommigen, die onze christelijke in
spiratie betwijfelen of zouden willen wegcijferen, niet misbegrepen worden. 
Door een abdij als voorwerp van een Maldegems geschiedenisboek te kiezen 
komen wij er openlijk voor uit dat w(' de goede, ruchten van dit christelijk 
abdij verleden willen zien voortgrot'ien in onz(' l\1aldegen:s(' gemeenschap. 

De abdij van Zoetendale was bovencli(,ll een strijdend Vlaamse abdij. Uit 
de tekst blijkt dat vooraanstaande monniken, ook abten \'all adel, niet aar
zelden om de kant V<011 h('t volk te kiezen t('gen de vreemde ht'l'I'St'I'S, met'r 
nog, zij gingen het volk voor eB li('tcn hun gczaght'bbendt, stem aan dl' ho\'en 
klinken ter verdediging en bescherming van het volk waaruit zij g't'ool'en wa
ren. In die zin is "Dl' abdij van ZoetencIaie, een kroniek" niet enkel ecn ~[al
degems, maar ook een Vlaams boek. 

Dames en Heren, 

Gelijklopend met het ontstaan van het b0t'k "llIl P1'0f. Vnn ~lingr('lot lwh 
ik gepoogd een studie 1(' maken van t\V('l' schildt'lw('l'kl'n, \\'1\:\1'O\'t'l' t'ukt'lt' 
jaren terug reeds g('opp('rd w('rd dat l.ij nlldwi in \'t'l'bnnd st0ndrn ll1t't dl' 
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abdij \'an Zoetendale te Maldegem. Het is E.P. Goegebuer die mij het eerst 
op het bestaan van de panelen gewezen heeft. Prof. Van Mingroot oppert in 
zijn boek de hoop dat wij er zouden in slagen te bewijzen dat Zoetendale op 
deze schilderijen wordt afgebeeld. We menen binnen het geheel van de voor
stelling van het boek te moeten wijzen op het kapitale belang van dit gebun
deld opzoekingswerk op velerlei gebied. Meer bepaald hebben details ons na
der gebracht bij de identificatie van het Vlaamse primitieve ~childerij dat be
kend staat als "De bisschopwijding van Sint-Augustinus", daterend van rond 
1481. Als primeur geven we nu enkele beweringen die moeten bewijzen dat 
de taferelen in nauw verband staan met de abdij. We wachten nog de iden
tificatie van de wapenschilden af. 

J. Het hoofd tafereel stelt een abtswijding voor, zo mogelijk deze van abt 
Zeghers, van Zoetendale, een praallievende persoon. 

IJ. Witte Augustijnermonniken van Arrouaise staan rond het doodsbed 
van hun abt. We hebben redenen om te menen dat hier het Zoeten
daalse convent is afgebeeld, rond de stervende abt Van der Haghe. 

lIl. Ook het Zoetendaalse abdij complex was ommuurd en omwald. 

IV. Zoetendale had eveneens een poortgebouw met verdieping. In het boek 
vinden we zelfs dat op de verdieping van het poortgebouw de abt zijn 
verblijf had. 

V. De Lieve liep bij Zoetendale zoals de waterloop op het schilderij achter 
de gebouwen. 

VI. Het altaar van de wijding is het Zoetendaalse aan Maria gewijde hoofd
altaar van de abdijkerk. 

VII. Zoetendale bezat in de 15e eeuw een metalen altaar net zoals op het 
schilderij te zien is. 

VIII. In een brandglasraam vinden we een Sint-Blasius. Op Zoetendale vier
de men zijn feestdag als een hoogdag, was er waarschijnlijk een Bla
siusaltaar en bewaarde men 2 Blasiusrelieken. 

IX. Zoctendale werd gesticht door Beatrijs Van de Poele en haar zoon 
Johan. Op het uiterst rechtse brandglasraam knielen een vrouwen een 
man als schenkersfiguren. 

X. De wijding grijpt plaats in een vijfzijdig afgesloten gotisch hoogkoor. 
De afgebeelde ahdijkerk van Zoetendale op het schilderij van Pieter 
Pourbus-Pieter Claeyssens heeft dit eveneens. 

Terloops moet ons hier van 't hart - naar aanl<,iding van zoekwerk omtrent 
het achilderij - dat Vlaanderen zijn primiti(:ven nodig dient te bestuderen. 
Er is dienaangaande nog werk op de plank. 
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Déta1il uit het schilder ij "De Bisschopwij ding van Sint-Augustinus" 

(Met,ropolitaon Museum New-Yorkl. 

De achtergrond zou het intel':eur kunnen voorste/llen van de abdij kerk. van Zoetendoie. 

Dames n H ren 

Er is mij ook g vraagd 

Voor wat 
bu r van Kn 
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\'an Sint-Augustinus. Naar mijn mening is de tijd voor heiligenlevens niet 
voorbij, die tijd is aan het terugkomen. De hagiografie kan echter ook bedre
ven worden in moderne geschiedschrijving. Het leven, ook dat van monniken, 
speelt en speelde, zich niet enkel af in goddelijke gewichtloosheid maar is en 
was, onderhevig aan aardse zwaartekracht. 

In toonkasten en op panelen, ter beschikking gesteld door het Provincie
bestuur, waarvoor dank, kunt U ook met enkele voorwerpen kennis maken 
die bij recente opgravingen zijn gevonden. Onze dank voor èe toelating tot 
gra"en en de gekregen medewerking gaat onverdeeld uit naar de Heer Erik 
Fack en zijn echtgenote Francine Decloedt. Ook wil ik Dhr. Robert Declerck 
bedanken, die als beëdigd landmeter ons vrienèelijk en onbaatzuchtig heeft 
geholpen aan de noodzakelijke topografische gegevens. Dank zij het werk van 
vooral :Marc Martens en Nele Vandermoere vindt U in de toonka~ten een 
ruime verscheidenheid aan materialen. De tentoonstelling biedt U nog enkele 
foto's van de opgravingswerken. Bij de opgravingen zijn funderingen bloot
gelegd die waarschijnlijk van de abdijkerk herkomstig zijn. Wij hebben kun
nen vaststellen dat de gevonden begraafplaats ouder is dan de blootgelegde 
fundering. Enkel een test op het gebeente zou ons de ouderdom van de be
graafplaats kunnen leren. 

De opgravingen zijn zoals verwacht niet bekroond met de vondst van schat· 
ten. En toch. Zie maar in de toonkasten. Er is geprofileerde natuur- en bak
steen, een zwaar stuk brons, een brok uit de onderkant van een klokkemantel, 
er liggen smeedijzeren nagels uit doodskisten en resten van het ijzerbeslag van 
een kist. Enkele vloertegels zijn herkomstig van twee gevonden paden. Er i~ 
het grijze en rode geglazuurde aardewerk, het steengoed dat vooral in de af· 
valput is gevonden. Klein maar buitengewoon, ondanks de beschadiging, h 
de stempeltegel in Vlaams aardewerk met motief van Reinaert de Vos, en el 
is ook de tegel met de levensboom geflankeerd door twee pauwen. De moel 
ontbreekt uiteraard niet. We willen benadrukken dat wat U hier kunt zien 
slechts het resultaat is van een kortstondige en beperkte opgravingsaktie. 

Dames en Heren, ik wil eindigen met woorden van dank. Omdat misschien 
niemand anders het zou doen wens ik hier speciaal onze voorzitter Etienne 
Dhont te vermelden, bij de voorstelling van dit mooie boek. Onze lay-outman 
is opnieuw prima geweest. Alleen zijn vrouw weet bij benadering hoeveel 
uren hij aan het boek heeft besteed. Namens alle bestuursleden en de vele 
leden van het Davidsfonds te Maldegem bedank ik hem van harte. 

Het verwonderde ons geenszins dat Prof. Van Mingroot, toen hij de laat
ste toetsen aan het bock aanbracht, de wens uitdrukte het bock aan zijn ou
ders te Maldegem op te dragen. Wij hebben begrepen dat zijn ouders ~timu
lators voor al het goede en werkzame in zijn leven zijn gebleven. Wij wensen 
hen geluk met de manier waarop zij ook de bestuursleden van het Davids
fond'! hebben bejegend. 

Uit de talrijke brieven en nota's dir' ik van Prof. Van Mingroot heb ont
vangen, heb ik volgende zin onthouden (ik zeg die hier met een lichte pa
rafraJCnng). "Ik weet dat ik voor niet veel deug. Ik deug alleen maar voor 
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mijn vak, voor geschiedenis". Besluitend wil ik hier dan zeggen: Gelukkig 
voor ons, dat iemand die voor zijn vak deugt, over de abdij van Zeetendale 
te Maldegem heeft willen schrijven. Ik hoop zelfs dat wij in de toekomst nog 
met Prof. Van Mingroot mogen samenwerken. 

Na wat gezegd is meen ik mijn belofte aan Prof. Van Mingroot te zijn na
gekomen, namelijk dat ik hem niet te erg zou prijzen in het openbaar. 

Dat laat ik dan misschien best over aan de heer Johan Decavele, stads
archivaris van Gent. 

Ik dank U voor uw aandacht. 

J eroom Van Maldeghem 

De feestrede werd uitgesproken door Johan Decavele, stadsarchivaris van 
Gent, die het belang van de locale geschiedschrijving onderstreepte en zijn 
waardering uitsprak voor het werk van Prof. Van Mingroot. Namens het Mal
degemse gemeentebestuur sloot schepen Remi De Jaeger zich hierbij aan. 

Tot slot kwam prof. E. Van Mingroot nog zelf aan het , ... 'oord om zijn mede
werkers te bedanken en zijn heimwee naar zijn geboortestreek uit te spreken. 

Het was een fijne en verzorgde avond, waarvoor we DF-Maldegem eens te 
meer moeten gelukwensen. 
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OVERLEDEN BEGIJNTJES VAN HET 

GROOT-BEGIJNHOF SI NT -ELISABETH TE GENT 

AFKOMSTIG VAN KAPRIJ KE I N DE 18e EEUW 

BOLLIN M. Catharina fa Carel en Elisabeth WAUTERS, wed. van Fran
cis VERLOOCK, geboortig van Kaprijke, overleed op 14 april 1793 «voor
middag ten 1/2 thinen » e) . 

DE CAUSEMAECKER, Livina Theresia Coleta fa Lieven en Joanna VAN 
DAM geboortig van Kaprijke, 58 jaar oud, begijntje van «t Convent ter 
Spiegelen », overleed op 5 augustus 1781 «snags ten 1 uren» (l) . 

DE CAUSMAECKER, Theresia fa Jacobus, geboortig van Kaprijke, van 
«t Convent ter Spiegelen », overleed op 25 augustus 1775 (3). 

DE DECKER Marie Jacobe fa Jan, geboortig van Kaprijke, van «t' Con
vent ter Eecken », overleed op 27 juli 1770 (4). 

Over~ijdensakte van M. Catnarina BOLLIN 
t 14 opril 1793 Gent, Groot Begijnhof Sint-Elisabeth. 

(Foto - S.A . Gent) 

Overlijdensakte van Marle Jocobe DE DEGKER 
t 27 juli 1770 Gent, Groot Begijnhof Sint-Elisabeth. 

(Foto - S.A . G nt) 
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DE MEI], ]ustina Cornelia fa Rijckaert en Judoca GOETHALS, geboor
tig van Kaprijke, 86 jaar oud, begijntje van «t Convent ter lijen », overleed 
op 8 februari 1782 «snoenen ten 12 uren infermerie kint» (5). 

HUIJGHE, Joanna Theresia fa Joannes en Anna Cornelia LUCK, ge
boortig van Kaprijke, 35 jaar oud, begijntje van « t' Convent ter lijen », 
overleed op 24 september 1793 «savons ten 8 uren» (6). 

SCHOLLAER T, Petronilla fa Jacobus, geboortig van Kaprijke, van het 
« Convent ter Engelen », overleed op 16 februari 1775 C). 

VAN DE STEENE, Jorintien fa Jan, geboortig van Kaprijke, van het 
« Convent ter Eecke », overleed op 14 maart 1772 (8). 

VAN OVERTVELT, ~larie fa Jacobus, geboortig van Kaprijke, van het 
«Convent ten hove », overleed op 28 januari 1773 «infermerie kindt:. (9). 

VAN VOOREN, Livina Marie fa Joris en Joanna ROEGES, geboortig 
van Kaprijke, 35 jaar oud, begijntje van « tgroot Convent », overleed op 16 
oktober 1786 «smiddags ten 1/2 twaelfven» (10). 

Wilfried STEEGHERS 

(1) Overlijdensregister Groot Begijnhof 1788-1796 nr. 328 - S.A. Gent fO 6 rto. 
(2) Overlijdensregister Groot Begijnhof 1701-1787 nr. 327 - S.A. Gent fO 133 vso. 
(3) Idem fo 126 rto. 
(4) Ibidem nr. 327 - S.A. Gent fO 120 vso. 
(5) Ibidem fO 134 vso. 
(6) Ibidem 1788-1796 nr. 328 fO 6 vso. 
(7) Ibidem 1701-1787 nr. 327 fO 125 rto. 
(8) Ibidem fO 121 vso. 
(9) Ibidem fo 123 vso. 
(10) Ibidem fO 139 vso. 
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DE REDERIJKER PIETER FRANS VAN HOLLEBEKE 

UIT MIDDELBURG-IN-VLAANDEREN 1747-1805 

In het kleine grensdorp Middelburg in Vlaanderen leefde in de tweede 
helft van de achttiende eeuw Pieter Frans van Hollebeke. Hij was er geboren 
op 2 mei 1747. Hij werd er brood- en peperkoekbakker, met blijkbaar vol
doende vrije tijd om de bezieler te worden van een lokale rederijkerska
mer (I). 

«: De Veldelingen », zo heette dat gezelschap, met als kenzin «Wetenschap 
baert luyster» (l). 

Van Hollebeke geraakte bevriend met de jonge dichter naar wie heel 
Vlaanderen weldra opkijken zou, Pieter Joost de Borchgrave uit Wakken (3). 
Ze zouden mekaar voor het eerst ontmoet hebben in 1781 (4). De kennisma
king kan dus gebeurd zijn naar aanleiding van de grote dichtwedstrijd die dat 
jaar in 'het dorp aan de Mandelmonding plaats had (5). De Middelburgse 

(1) Een vrij uitvoerige levensbeschrijving van Van Hollebeke in: Petrus Ie Doulx, 
Levens der geteerde ende vermaerde Mannen der Stad van Brugge, dl. II, p. 304-
312, Dit handschrift in twee delen wordt bewaard in het Stadsarchief te Brugge. 
Van deze levensschets is geen gebruik gemaakt in de beknopte aantekeningen over 
Van Hollebeke in : F. de Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis der Gemeenten der 
Provincie Oost-Vlaanderen, 2e reeks, dl. 3, Middelburg, p. 169-171; K. Verschelde, 
Geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen, Brugge 1867, p. 205-207. 

(2) Zie C.B. (A. Viaene), VeldeHngen in het Vlaamse Middelburg, - Biekor!, 1974, p. 49. 
Van Hollebeke heeft deze rederijkerskamer blijkbaar zelf gesticht. Bij die gelegen
heid publiceerde hij een gelegenheidsgedicht, vermeld In bijlage, nr. 6. 

C 3) Pleter Joost de Borchgrave, Wakken 17 april 1758 - 13 oktober 1819. Recente stu
dies: Ada Deprez In Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. lIl, 1968, k. 99-103 ; W. 
MUylaert, Piet er Joost de Borchgrave , VWS-Cahiers (Biblfotheek van de West
vlaamse Letteren), jg. XIV, 1979, nr. 2, 15 p. In belde aangehaalde artikelen een zeer 
uitgebreide bibliografie. Voor het laat-oostenrijkse tijdvak waarin De Borchgrave 
en Van Hollebeke debuteerden is belangrijk: Lr. Dhondt, Het debuut van P.J. de 
Borchgrave, het kultuurbewuBtzijn van de nieuwe plattelandsburgerij en de Bra
bant.e Omwenteling, - WetensChappelijke Tijdingen, XXXVII, 1978, k. 1-10. 

C 4) Petru. Ie Doulx, p. 304. 

(5) In de gedrukte bundel met Inzendingen Is van Van Hollebeke geen spoor te vinden. 
Wel werd daar te Wakken In 1781 de Gentse drukker J.F. van der Schueren be
kroond (zie verder), die In de jaren 1780-1790 zo'Wel van Van Hollebeke als van De 
Borchgrave merkwaardige dingen zou uitgeven. Zie PTJJ8verzen, op het afsterven 
van onze genaedlge en grootmagtfge vOTl/tinne Maria Theresla, ... Wacken, 13 Bloey
macnd 1781, Gent, J.F. van der Schueren, 1781. OpperVlakkig kommentaar bij deze 
wedlJtrljdbundel in : J. Muyldcrman., f:en RedertjkeTlldnu te Wakken, 13 bloeimaand 
17111, - verrlagen en Mededeltngen van de Koninklijke Vlaam8che Academie voor 
Taal- en Letterkunde, 1914, p. 249-200. 
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bakker was toen 34 jaar, gehuwd, de Wakkenaar 23, en overIgens eveneens 
bakker van stiel (6). 

LID VAN DE DRIE BRUGSE KAMERS 

In 1782 werd Van Hollebeke lid van de drie rederijkerskamers van Brug
ge : de hoofdkamer van de Heilige Geest, de Kamer der Drie Sanctinnen en 
de Heilig-Kruiskamer (deze laatste ook gekend onder zijn devies «Slaet 
d'oog op Christi Kruys»). Die drie genootschappen organiseerden jaarlijks 
verscheidene dichtwedstrijden, waaraan werd deelgenomen door dichters die 
over een groot deel van Vlaanderen verspreid woonden. Van Hollebeke 
kaapte er, onder de kenzin « Liefde overwint alle herten », tal van prijzen ('). 

Aan wedstrijden van de Heilige Geestkamer nam ook zijn vriend De Borch
grave deel, en zeker driemaal in 1786. Bij zijn tweede deelname, op 15 okto
ber 1786, met als opgelegd thema de symboliek van de kameleon, behaalde 
hij evenmin als de voorgaande keer een prijs, maar voor Van Hollebeke was 
toen de hoogste onderscheiding weggelegd (een ons niet bekende dichter was 
tweede, en Joos Coolman uit Torhout derde). Bij zijn derde deelname, met 
een kerstgedicht, mocht De Borchgrave eindelijk triomferen (8). Jan Frans 
Macqué uit Brugge was toen tweede en Van Hollebeke derde (9). 

Twee gedichten, bekroond in een wedstrijd van de Drie Sanctinnen op 5 
februari 1792, liet de Middelburger drukken bij A.B. Stéven te Tielt. Het 
betrof berijmde antwoorden op de volgende vragen: 

(6) Dat De Borchgrave bakker was, heeft hijzelf bevestigd In één van zijn brieven. Zijn 
kleinzoon Ivo de Borchgrave heeft, naar aanleiding van de door hem ondernomen 
uitgave van het volledig werk, het beroepsleven van de dichter in een waas van 
geheimzinnigheid gehuld, met fantastische zinspelingen op een adellijke afkomst. 
en met veel onduidelijks in verband met een benoeming tot belasting-ontvanger 
(wellicht om zijn grootvader verdenkingen van loyauteit t.o.v. het Franse regime te 
besparen). Uitvoerige beschouwingen omtrent het nog lang niet opgehelderde be
roepsleven van de dichter in : Ada Deprez, Uit het al'chic! van de Fontelne. Pieter 
Joost de Borchgrave en de Fontelne: een pennetwIst uit 1812, - Uit het Seminarie 
voor Nederlandse Ltteratuurstudte van de Rijksuniversiteit te Gent, dl. IX, Rede
rljkersstudlen, dl. IV, p. 30-33. 

(7) HIJ won In drie jaar tijd elf prijzen, zegt Petrus Ie Doulx (p. 305). Een moeilijk te 
kontroleren gegeven. 

(8) De Brugse rederijkerskamers vroegen leder jaar opnieuw een kel"Stgedlcht te vel'
vaardigen. De Borchgrave heeft Zijn gelauwerd kerstgedicht gepubllceel'd In Den 
V!aemschen Indicateur van 30 december 1786. Hetzelfde gedicht staat verkeerdelijk 
In 1792 gedateerd In : Gedichten van De Borchgrava, ed, J, de Borchgrave, Gent. 
1861, p. 75-77 (en overigens Is hier ook de uitleg In de Voorrede. p, XLIV, geheel 
naast de kwestie). 

(9) Stadsarchief Brugge, Archief H. Geestkamer, nr. lll, Prys- en bevelkaarten 1783-1787, 
Blijkbaar onbekroond bleef het kerstgedicht woarmee de te Brugge woonachtige 
Nederlander Bernardus Detert had deelgenomen. Het verscheen In druk bij J. 
Bogaert te Brugge onder de titel Des Manschen hoogmoed hersteld door de lIede
rlge geboorte van 's werelds Heiland ... Zie over hem Y. vlln den Bel'ght\ De "v."" 
LIchte" wereld van de oud-katholiek B. Dotort : do Rapsodlsten, CU"I onbekendet 
economische periodiek (Bruggo, 1784-1785). - BIJdl'Qg'lI 011 JlfododeU""ell betre/fendo 
de GescMcdenls dar Nedorlandlm, 1972, p. 117-233. 
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1. Konstbroêrs, vertoont door konst en reên, 
Het nut dat d'aengenaeme vrede 
Toebrengt aen 't menschdom in 't gemeen, 
Daer eens haer throon heeft stand of stede. 

IJ. Zingt dan een zinryk lied, waerin 
Cy ons zult deugd'lyk laeten hooren, 
Hoe vlytig dat elk Huysgezin 
In tyd van Vrê 's Lands heyl helpt schooren. 

Van Hollebekes deelname aan deze dichtwedstrijd, en vooral de door hem 
ondernomen publikatie van zijn gewrocht, wijzen in de richting van een an
tirevolutionair standpunt. Uit zijn bekroonde vredesgedicht vermelden we 
voor de rest enkel 't hobbelen der baeren waarmee hij het op en neergaan van 
de golven op zee bedoelt en 't H eylig Bid-Vertrek ter omschrijving van een 
kerkgebouweO). Naar positief waardeerbare pa1:sages is het vruchteloos zoe
ken. 

Van hetzelfde jaar 1792 is zijn rouwgedicht voor Th. F. Pulinx de Cappel
houtte, overleden hoofdman van de Heilig-Kruiskamer (11). Van zijn vele 
andere rijmwerk, grotendeels bestaande uit gelegenheidsgedichten, vernoe
men we een grafschrift voor de op 6 april 1783 gestorven Brugse dichter Jan 
Ballée (U) en een huldegedicht voor die andere poëet uit Brugge, Jan Quicke, 
bij het verschijnen van diens berijmde leven van Vondel (13). Meer titels 
worden verder in bijlage vermeld. 

LITERAIR KONTAKTMAN TUSSEN ZUID EN NOORD 

In 1783 leerde hij de blinde Nederlandse dichteres Petronella Moens ken
nen, toen 21 jaar en gehuisvest in het nabije Aardenburg (14). De Middel-

(10) F. de Potter en J. Broeckaert. p. 169-170 ; K. Verschelde. p. 206. 
(11) Zie bijlage. nr. 5. 
(12) E. van der Heye. Jan BaUée. Een Brugsche vo!geUng van Jacob Cats. - Biekorf. 

1931. p. 19. 
(13) Joannes Quicke. Het leven van den weêrgaloozen en onvermoeyelyken dichter Joos 

van den VondeL .• Brugge. Corn. de Moor. 1789. 
(!t) Petronella Moens. Cubaard (Friesland) 16 november 1762 - Utrecht 4 januari 1843. 

Haar vader was een ZeeuwE:e dominee. Zijn verblijf in Cubaard Is slechts kort
stondig geweest. HIJ stamde at van een schoolmeester uit Gullegem bij Kortrijk. 
welke laatste bijzonderheid misschien belang heett om Petronellas interesse voor 
Vlaanderen te verklaren. Zie de uitstekende artikels over Petronella en verschei
dene !amll1eleden door De Waard In Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. 
Il. Lelden. 1912. k. 929-932. 
De blinde petronella Moens nam deel acn wedstrijden van de H. Geestkamer te 
Brugge en korre!lpondeerde met broeder Boude. alduIl Petrus Ie Doulx die In zijn 
handschrift over beroemde Bruggellngen ook haar levensschets opnam. Op deze 
gegevens van Le Doulx .teunt: P(leter v(an) L(ede). Dicht-kunde. Petronetla 
Moen •• - Gazette van Brugge en de Provincie Wellt-Vlaenderen. 22 april 1816. 
Dat P. Moens te Wakken In 1785 ecn prijS behaalde. zoals beweerd door J. (,-. Ivo) 
de Borchgrave In Gedichten van De Borch"rave, p. 29-31. is onjuist. Het blijkt hier 
te gaan om een prij. die ze toen won te Amsterdam. dewelke verward wordt met 
haar deelname aan een dlchtwedslrlJd te Wakken In 180f!. 
De blJnde Nederlandse heeft haar Vlaamfle vrienden van het einde der IOe eeuw 
lang overleefd. Na de atlcheurln" van BelgU! (1830) korre8pondecrdc ze met Prudcns 
van DUYle en Maria Doolaeghe. 
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burgse bakker, die op heel veel plaatsen in ZIJn rijmwerk blijk heeft gege
ven van levendig besef omtrent de unieke historische betekenis van zijn dorp 
of stadje (15), zal de vriendschappelijke band tussen hemzelf en Moens wel 
durven vergelijken hebben met de goede verstandhouding die had bestaan 
tussen de Vlaamse dichter Jan Lambrechts (Pollinkhove 1626-Brugge 1698) 
en de beroemde J acob Cats (1577-1660), ook al was deze laatste al overle
den toen Lambrechts een zestal jaren als baljuw het kasteel van Middelburg
in -Vlaanderen bewoonde (16). 

Vanaf 1786 verbond hem een « onverbreekbare vriendschap» met de dich
tende augustijnen broeder Jan Baptist (kloosternaam Augustinus) Baude uit 
Brugge (17). Spektakulair moet in 1792 de aanblik geweest zijn van de bij
eenkomst van kunst- en lettervrienden in zijn woning, met de drie «groten» 
Moens, Baude en De Borchgrave in het middelpunt. Talloze gedichten wer
den er voorgelezen, waaronder twee gedrukte : een van Baude op de verjaar
dag van gastheer Van Hollebeke (18), en een van De Borchgrave ter ere van 
Petronella Moens (19). 

(15) Het Vlaamse Middelburg werd van 1452 tot 1465 gebOUWd door Pieter Bladelin. 
schatbewaarder van Filips de Goede, met kasteel, gasthuis, kerk, klooster en wal
len. In zeer veel van zijn gelegenheidsgedichten verwijst Van Hollebeke naar die 
vroegere luister van zijn woonplaats. 

(16) F. de Potter en J. Broeckaert, p. 161-164. 
(17) Jan Baptist Baude (broeder Augustinus), Brugge 23 januari 1734 - 23 juni 1816, Ge

boren uit Franstalige ouders, broeder in het Augustijnenklooster te Brugge. Auteur 
van talloze gelegenheidsgedichten, waarvan een aantal bewaard in de Stadsbiblio
theek te Brugge. In dezelfde stad zit In de zuidelijke Zijmuur van de SInt-Gillis
kerk nog de ingemetselde steen met berijmd grafschrift voor Baude door zijn vriend 
De Borchgrave (thans nog moeilijk leesbaar). Zie o.m. F.J. Blieck, Grafschriften 
te Brugge, - Rumbeeksche Avondstonden, 1856, p. 195-200; J. Pollet, Jan Baptist 
Baude, de achtttende-eeuwsche Brugsche gelegenheidsdichter, - Blekorf, 1931, p, 
97-103. 

(18) Van Hollebeke verjaarde op 2 mei van het bewuste jaar 1792. Dit is misschien de 
precieze datum van de literaire bijeenkomst te Middelburg. 

(19) Petrus Ie Doulx, p. 307-308. Hier zijn twee strofen geciteerd uit De Borchgraves 
gedicht voor Moens : 
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't geen vrouw' natuer misdoet, 
door 't dag-Ucht haer t' ontrecken, 
la et sy oneyndelyk vergoed, 
in haeren geest ontdecken. 
«') bUnde Moens scherpsienden geest, 
die om geen Argus hoeft te swighten, 
weet door uw werck om te meest, 
hoe bUnd sy syn, klaer te verlichten. 
We nemen aan dat Le Doulx deze strofen niet helemaal korrekt heelt neergeschre
ven. Uit wat hij ervan mededeelt kan In leder geval wOl'den afgeleid dat het om 
een ander gedicht gaat, dan de twee die opgenomen werden In de Godlchtcm t'an 
De Borchgrave (1861), te weten: 1) Aen PetroneHa Moens. te Aardenburl1. opdragt. 
(p. 29-31). Dit gedicht Is hier voorzien van het jaartal 1786. Uitgever Ivo de Borch
grave vergist zich waar hij meent, dat de Wakkense pol:fet de dichteres hier J{eluk
wenst om haar Inzending voor een dichtwedstrijd te Wakken In 1785. Er had In dat 
jaar te Wakken geen wedstrijd plaats. Moens was toen wl'l bekl'oond tt' Amster
dam (zie voetnoot 14). 2) Aen PetroneUa MoemI, te Bergun op Zoom. altt'll .. r dun 
dichter ha er eene b!oedvink opzond (p. 41-44). Hier staat als datum het jaartal 17118. 
petronella Moens woonde in dit laatste jaar waarschijnlijk nOIl stct'ós te Alu'ót'n
burg. Deze woonplaats staat vermeld In het werk Esther dat ll.' In 17116 publle&t'rde. 
en In het werk Ruth dat ze In 1790 heeft j{t'publlcet'l'd (telkens In lIlImt'nwel'klnl: 
met Adrlana van Overstraten uit Bel'gen op Zoom). 



Tot nu toe is van de Vlaamse auteurs van die tijd alleen De Borchgrave 
bekend als lid van het Letter- en dichtkunstgenootschap Tot Vlijt Vereenigd 
te Utrecht, en wel sinds zijn aanvaarding op 10 februari 1797 eO). Al drie 
jaar vroeger had, volgens zijn biograaf, Van Hollebeke dat lidmaatschap ver
kregen el), en in 1797, hetzelfde jaar als De Borchgrave, genoot ook broe
der Baude die eer. Die biograaf voegt er uitdrukkelijk aan toe, dat de broe
der zijn lidmaatschap verschuldigd was aan de bemoeienissen van Petronella 
Moens (22). Ons lijkt het zeer waarschijnlijk dat ook Van Hollebeke en De 
Borchgrave de eervolle benoeming aan hun vriendin te danken hadden (23). 

Moens zou in 1797 Van Hollebeke vereren door aanwezig te zijn, met een 
gelegenheidsgedicht nog wel, op de proklamatie van een door hem georga
niseerde toneelwedstrijd, en enkele jaren later zou het Middelburgse gezel
schap der Veldelingen nog minstens één van haar toneelstukken opvoeren. 
Straks meer daarover. 

Uit die vriendschap hoeft zeker niet te worden afgeleid dat de Nederlandse 
de literaire talenten van haar vriend overschat zou hebben. Veel later, in 1837 
zou ze over de Vlaamse letteren, zoals ze die in haar jongere jaren had ge
kend, weinig goeds weten te vertellen. Alleen De Borchgrave vond genade, 
hoe ontoereikend ze ook zijn kundigheid nog vond (24). 

Bij de dood van broeder Baude in 1816 zou De Borchgrave een gedicht 
schrijven met in voetnoot de vermelding van zes letterkundigen met wie de 
Brugse augustijnenbroeder «zijn kunst gewisseld had ». Onder hen inder
daad Petronella Moens, P.F. van Hol1ebeke en De Borchgrave zelf, naast 
Augustijn Eugeen van den Poel (dorpsgenoot van laatstgenoemde), de be
kende historiograaf Jacob Goethals-Vercruysse uit Kortrijk en drukker Jan 
Frans van der Schueren uit Gent (25). 

(20) J. (= Ivo) deBorchgrave In Gedichten van De Borchgrave, Voorrede, p. XLIX. 

(21) Petrus Ie Doulx, p. 308. 

(22) Petrus Ie Doulx, p. 300. 
(23) De Borchgraves lidmaatschap van het genoemde Utrechtse genootschap werd al 

door meer dan één auteur voorgesteld als een belangrijk element ten gunste van 
de stelling dat er In die tijd persoonlijk literair kontakt bestond tussen de noorde
lijke en de zuidelijke Nederlanden. 

(24) Petronella Moens schreef op 23 juni 1837 aan Prudens van Duyse over haar "jonge 
tijd" : "regt bevallig zong toen reeds mijn vriend De Borggrave, doch het ontbrak 
nog altyd aan die zachte zoetvloeljendheld van taal, die voor een meer geoefend 
oor zoo IItreelend 111." - Kontnkltjke Academie voor Nederlandse Taal- en Letter
kunde, Gent, Verzameltng Pruden8 van DUYBe, nr. 70. 

(25) Augustijn Eugeen van den Poel, Wakken 1758-1835, chirurgijn, deelnemer aan en
kele dichtwedstrijden tUSBen 1800 en 1820. Zie P. van Duyse, Augustijn Eugeen van 
den Poel, Vlaemsch dichter, - Belgisch MUBeum, VII, 1843, p. 96-103. 
Jacob Goethals-VercruYIlBe, Kortrijk 1759-1838, fabrikant, geschiedkundige. Bekend 
is ziJn baanbrekende belangstelling voor de slag van Groenlnge (1302). Zie J. Soete, 
J. Goethal.-Vercrullll8e te Kortrljk herdacht, - De Letegouw, I, 1959, p. 133-166. 
Jan Frans van der Schueren, Gent 1751-1804. Drukker te Gent. Drukte Den Vlaem
.chen Indicateur van 1782 tot 1787 (Iaatate jaargang), en na de definitieve Franse 
Inval drukte hij de Gazette van Gend (vana! 1 oktober 1794). HIJ zette zich Jn voor 
de toneelbeoetenlng In Vlaanderen, en vertaalde zeil enkele IItukken. Zie F. Van
derhaeghen, BtbUogTaphte gantotlle, dl. IV, p. 205 e.v. 
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In verband met deze vriendschappelijke betrekkingen, meer bepaald rond 
de genoemde Gentse drukker, weze opgemerkt dat zowel bakker Van Holle
beke uit Vlaams Middelburg als bakker De Borchgrave uit Wakken vaak 
optraden als boekhandelaren of plaatselijke agenten voor publikaties waarbij 
Van der Schueren als uitgever of als verdeler betrokken was (26). 

LOKAAL REDERI]KERSLEVEN 

De kunstzinnige peperkoekbakker zal als bezieler van enig theaterleven in 
zijn stadje wel geprofiteerd hebben van de toneeltraditie uit de jaren 1740, 
toen kanunnik Hennequin er Nederlandse en Franse stukken schreef voor de 
leerlingen van zijn kostschool e6a ). Hennequin zou later pastoor worden in 
Hooglede, en heeft vooral bekendheid verworven als auteur van enkele ser
moenenbundels. 

Over de toneelaktiviteiten van Van Hollebeke en zijn Vel delingen ZIJn, 
althans voor wat de tijdspanne van het Oostenrijks bewind betreft, slechts 
schaarse gegevens bekend. De biograaf deelt het volgende mee: c Ten jare 
1787 deed hy voor zyne eygene rekeninge een alder-prachtigsten tempel voor 
Minerva maecken, waer op hy met zyn genootschap, ter inwydinge, vertoonde 
de Passie Christi, gevolght door seven andere stucken, soo treur als blyspe
len» (27). 

Het is goed mogelijk dat buurvrouw Petronella Moens soms eens de grens 
overstak om, ondanks haar blindheid, bij zo'n toneelvertoning aanwezig te 
zijn. Ze is er misschien het voorwerp geweest van huldigingen. Uit een bio
grafisch werk over haar halen we even een eigenaardige bladzijde aan, waar
in het meegedeelde vol onduidelijkheden en klaarblijkelijke vergissingen 
steekt, maar waarvan zeker een kern als historisch kan worden bestempeld. 
Het is o.i. zeer waarschijnlijk dat het verhaal zich afspeelt in ~,iiddelburg : 

«In Vlaanderen trouwens, ook het hedendaags Belgische gedeelte, was 
Moens, door het nabij gelegene der plaats, waar zij hare kindsheid en jeugd 
sleet, zeer bekend; doch vooral sedert eene geheel eigenlijke bekrooning in 
meer letterlijken zin, die, op het dorp W.-, nabij Brugge, haar eenmaal dààr 
te beurt viel. Het voorval, 't welk zij regt snaaks-goedhartig gewoon 'was te 
vertellen, was mij, in zijnen wart'n zamenhang, ontgaan. Ik schreef derhal\'e 
daarover, met eenige navrage, aan mijnen vriend, den waardigen mede-uit
gever dezes, die, weinige dagen later, in antwoord het volgende mij terug
schreef, welks mededeeling, voor de r('de min geschikt, hier beter aan zijne 
plaats sta! 

(26) Bijvoorbeeld al In 1785; zie J. Grletens en F. de Goeyse, Het ,'olkslfed onder (te 
Brabantse Omwenteling van 1789 (KOninkU:lke Vlaamse Acadomie ,'oor Taal- Pil 

Letterkunde, reeks VI, nr. 62), 1940, p. 57-58. De Borchgrave en Van Hollebek~ staan 
als verkopers vermeld, soms naast andere bekende namen uit de Vlaamse schrlj
verswereld zoals Van Beesen te Sint-Niklaas, Van de Gl'aveele ~n D~ Foere te Tlelt 
(we noemen hier enkel niet-drukkers) In aankondigingen In de GarettC!' ,'all G,."d, 
o.a. 7 augustus 1786, 21 september 1789, 19 maart 1792. 

(26a) Catalogue des lIvres, manuscrlts et document!! orlglna\lx.. de teu I\f. eh.-L. ear· 
ton, Gent, 1866, p. 181. 

(27) Petrus Ie Doulx, p. 307. Tempel van MInerva : schouwbUI'Il. 

172 



«Die historie in Vlaanderen» schrijft mij de Heer Warnsinck : «komt, 
nagenoeg, hierop neêr. Op een dorp, in de nabijheid van Brugge, was, door 
eene kamer van Rederijkers, als prijsstuk opgegeven een treurspel, zoo ik 
meen: Esther; Pietje (= PetronelIa ), destijds 17 à 18 jaar oud, was, door 
de nabijheid van hare woonplaats, met deze kamer bekend, en zond, gelijk 
zij zich later uitdrukte, een barbaarsch stuk in, van veertien of zestien bedrij
\'en ! ! Hetzelve werd bekroond, en de dichteres uitgenoodigd, om haren eere
prijs te komen ontvangen, bij gelegenheid, dat men haar treurspel tevens zou 
opvoeren. 

Van hare zuster begeleid, begaf zij zich naar de bestemde plaats, (mij ook 
is de naam ontdacht), en werd met groote eerbiedenis ontvangen en geher
bergd. De schouwplaats, die men gewoon was te bezigen, was een groote 
schuur, waarin en los tooneel was opgeslagen ; de leden en dorpelingen za
ten op banken: maar voor de bekroonde dichteres was eene hooge tribune 
opgeslagen, waarop zij met hare zuster plaats nam. Na de opvoering van het 
stuk, dat, natuurlijk. overschoon gevonden en met groote toejuiching gege
ven werd, volgde de bekrooning. Er werd, namelijk, eene soort van ladder 
tegen de tribune gerigt, waarop PetronelIa was gezeten, en deze door den De
ken of Overman der kamer beklommen, welke alzÓÓ haar den behaalden 
eerepenning om den hals hing, bevestigd aan een gekleurd lint, en haar eene, 
van goudpapier vervaardigde kroon, met strikken en groen gesierd, op den 
schedel plaatste, onder het uitspreken van toepasselijke en vereerende be
woordingen. De potentaat (was de gewone uitdrukking onzer Pietje) klom 
toen de ladder weder af, onder uitbundig gejuich en handgeklap; en Petro
nelIa bleef nu Zóó opgeschikt zitten, om de vertooning van nog een klucht
spel, uit de Vlaamsche school, bij te wonen. Steeds stelde zij deze historie 
schertsende voor; doch tevens de hartelijkheid dier goede Vlamingers daar
bij roemende. 

Méér weet ik u van de zaak niet te vertellen, dan dat zij sedert, in het noor
delijk deel van Oost-Vlaanderen. den naam droeg van de «gekroonde dich
teres '> (28). 

(28) W.H. Warnsinck Dz. en J. Decker-Zlmmerman, PetroneHa Moens, Amsterdam, 1843, 
p. 101-103. De dichtst bij Brugge gelegen dorpen waarvan de naam met een W. 
begint zijn Waardamme, Westkapelle en Wenduine. Daarvan grenst alleen Westka
pelle aan Zeeuws-Vlaanderen. Geen van de drie genoemde plaatsen genoot In de 
achttiende eeuw enige bekendheid op literair vlak. Per vergissing kan de W. voor 
een M. Itaan. In dit geval kan gedacht worden aan de nabij Brugge gelegen dorpen 
Meetkerke en Moerkerke. maar In de rederijkersgeschiedenis der achttiende eeuw 
worden ook deze twee omzeggens niet vermeld, terwijl anderzijds Mlddelburg-In
Vlaanderen (aan Moerkerke palend) door zijn ligging In de onmiddellijke buurt van 
Aardenburg dan toch wel in aanmerking komt (eventueel samen met Maldegem). 
In de mededeling van Warnslnck en Decker-Zlmmerman vormen nog andere ele
menten een probleem. Er Is onl uit de tweede heltt der achttiende eeuw geen en
kele Vlaamse rederljkerswedltrljd bekend waarbij de deelnemers een treurspel 
dienden te IIchrljven. Het gin" steeds ofwel om het opvoeren vlln zulke spelen, of
wel om het schrijven vlln gedichten. Overigens Is van PetronelIa Moens wel een 
werk onder de titel EBther bekend. Ze Ichreef het samen met haar vriendin Adrlllnll 
van Overatraeten uit Bergen op Zoom. Het Is ecn uitvoerig gedicht In vier delen, 
vertlchenen te Haarlem In 1786. Dit dichtwerk heett 0.1. niets te zien met enige 
Vlaamse rederljker,wedstrljd. 
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De leider der Veldelingen stimuleerde het rederijkersleven tot wijd in de 
omtrek van zijn dorp. Aanmoedigende verzen heeft hij aldus gericht tot de 
genootschappen van Bouchoute, IJzendijke en Sluis (29). 

Over zijn bemoeienissen met het theater in de periode van de Franse Re
publiek zal een verder hoofdstuk handelen. In afwachting vestigen we even 
de aandacht op het mogelijke verband tussen 's mans aktieve belangstelling 
voor toneel, en de hang naar spektakel en sensatie die veel van zijn daden 
kenmerkt. Straks komen bijvoorbeeld zijn proeven met ballonopstijgingen te 
berde, waar massa's op afkwamen. Het cijfer van 70.000 toeschouwers bij 
één van die proeven zal wel naar boven afgerond zijn, maar zijn biograaf 
spreekt van een nog grotere toeloop op 24 juli 1791 toen, op zijn initiatief 
alweer, in de parochie Middelburg een Aartsbroederschap van de Heilige 
Rozenkrans werd gesticht. Het hele dorp hing voor de zoveelste keer vol rij
men, en hij liet een gedenkschrift drukken waarvan paus Pi us VI, de aarts
bisschop van Mechelen en alle bisschoppen van het land een exemplaar toe
gestuurd kregen (30). 

KORRESPONDENT VAN DEN VLAEMSCHEN INDICATEUR 

Vanaf 1784 werkte Van Hollebcke mede aan het weekblad Den Vlaem
schen Indicateur, uitgegeven te Gent door Jan Gimbiet met Van der Schue
ren als drukker (31). 

Zijn eerste inzending, in het nummer van 13 maart 1784, is een brokje 
lokaal nieuws: een dorpsgenote van hem heeft, na al twee tweelingen te 
hebben gebaard, een drieling ter wereld gebracht. Helemaal zonder beteke
nis is dit bericht niet: samen met De Borchgrave ( 2

) en wellicht ook an-

(29) Zie bijlage, nrs. 8, 9, 10. 
(30) Petrus Ie Doulx, p. 306-307. Van Hollebeke wordt In deze bron ook de grondlegger 

genoemd van een Broederschap van de Berechtinge van het Alderheillgste Sacra
ment. Over belde broederschappen, opgericht onder het pastoorschap van Mlchlel 
Lodewljk Ghesqulere (geboren te Roeselare. pastoor van Middelburg van 1778 tot 
1806) een korte opmerking In : K. Verschelde, Geschiedenis van Middelburg, 1896. p. 
181. Zie ook F. de Potter en J. Broeckaert, o.c., p. 126. met enkele kostbare gege
vens over het installatiefeest van 24 juli 1791. Uit het naburige (en volkrijkere) 
Maldegem kwamen een twaalftal muzikanten en evenveel zangers de feestelijkheid 
opluisteren. Ze lieten zich ook bulten de kerk horen. Het door Van Hollebeke ver
vaardigde verslag was getiteld: Gedenkschrift of kortbondige ontwerplflg der Ofl
gemeyne plechtigheden, gepleegt ter gelegentheyd dar {71stelUng van het TOcht
godvruchtig en allerloflykst aertsbroederschap van den allerhcyligsten Roo:z:encrans 
binnen de stede en grae!schappe van Middelburg (te Tlelt bij A.B. Stêven. in 4.°, 
58 p.). 

(31) Den Vlaemschen Indicateur ofte Aen-wij:z:er der Wetenschappen en Vrije konsten. 
weekblad, Gent, 1779-1787. 
Zie J. Smeyers In Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, dl. VI. 1975. 
p. 389-390 ; L. Dhondt, geclt. art. 

(32) De Borchgraves eerste door ons gevonden medewerking betreft een gedicht ter ere 
van keizer Jozef 11 In het nummer van 20 maart 1784, dus één week na de eerste 
Inzending van Van Hollebeke. Verder verscheen van de Wakkenaar al op :I april 
een mededel1ng die geheel In dezelfde lijn ligt als wat op 13 maart \llt MlddelburR 
was verschenen (nI. bijzonderheden over zonderlinge lIchaams\'erlll'oe\ln~('n bij ('('n 
tweeling, geboren te Oostende). Een volgend dergelijk stuk van Deo Bort'hRI'R\'e 
staat In het nummer van 1 mei (over een In Desselgem Reboreon drielIn.: die JRspRr. 
Melchlor en Balthazal' werd gekerstend; zie hlerovt\l' A. Vlaene In Blekorf. 1954. 
p. 106-108). 
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deren, heeft de Middelburgse rederijker zich ingespannen om de wekelijkse 
inhoud van het blad een meer eigen Vlaams karakter te geven. 

Van Hollebeke herkent men verder als de inzender van bijdragen uit het 
grensgebied waar hij woonde in verband met de Oostenrijks-Nederlandse 
geschillen van 1785 en 1786 e3 ). 

In het nummer van 9 juli 1785 verscheen van hem de beschrijving van 
een « uitvinding» door een vrouw uit zijn dorp: een «middel om de maen
vliegen te verdelgen ». Men late een stuk wageschot (34) of spiessenhout de 
hele winter rotten in de grond, om het in het warme seizoen bij de spijzen 
te leggen. De vliegen komen er allemaal op af, en laten zich dan zeer gemak
kelijk afborstelen boven het vuur. Dit simpele nieuws wordt door de Middel
burgse rederijker in dezer voege aangekondigd: «Mynheer, Alzoo men in 
dees verligte Eeuw, met ongemeyne vlyd van vele curieuse Geesten ziet aer
beyden tot het uytvinden van vele konsten en wetenschappen zoo waerdig als 
dienstig aen het Menschdom, zoo tot gemak, nut, als tot zeker behoud van 
Gezondheden, Spyzen en alle slag van Koopwaeren enz; zulks aenmerkende 
wordt ik aengemoedigd om ook door wederliefde aen myne pligt van Liefdens 
gebod te volkomen, en dus myne Broederen en Inschryveren van ons weke
lyks Nieuwsblad, de volgende Uytvinding mede te deylen, het welk kan die
tot groot nut van alle Huyshoudende ». 

DE TWEEDE MONTGOLFIER 

Van Hollebeke leverde niet alleen opgeblazen proza, hij was ook met bal
lonnen bezig. Hij bootste zoals velen de gebroeders Montgolfier na (eerste 
ballonoplating op 4 juni 1783). Tot die navolgers behoorden in 1784 ove
rigens ook dichter De Borchgrave in Wakken eS) en drukker Van der Schue
ren in Gent. Deze laatste ondernam met zijn stadsgenoot Lammens op 2 sep
tember van dat jaar een proef in Sint-Niklaas (36); al op 9 mei hadden in 
Gent overigens «eenige Compagnons der Boekdrukkery van J.F. van der 
Schueren» een ballon opgelaten (37). 

Het vroegste bericht over enige bemoeienis van de Middelburgse bakker 
met dat nieuwsoortig speelgoed is van 26 januari 1785 : «Heden verneem ik 
om 9 ueren '8 morgens hoe eenen Luchthal uyt Gend, vervaerdigd door den 

(33) Den Vlaemschen Indicateur, 28 maart 1785 ; 6 mei, 16 september en 2 december 1786. 
De bijdrage van 28 maart 1785, geschreven op 18 maart, begint aldus (gericht tot 
drukker Van der Schueren): "Mynheer I 't Geluk gehad hebbende uwer tegen
woordlgheyd heb Ik my verplIgt U.-E. 't merkwelrdlgste dezer streek te gebeuren 
staende, over te brieven". 

(34) Wagellchot: soort fiJn eikenhout. Zie L.L. de Bo, Westvlaamsch Idlottcon, herultg. 
door J. Samyn. Gent, 1892. p. 1178. 

(35) Zie A. Vlaene, Rederijker, en luchtballons 1784-1786. - Blekor!, 1960. p. 129-136. Net 
al. Van Hollebeke gebrUikte ook De Borchgrave het weekblad Den Vlaemsclten 
Indicateur om het publiek omtrent zijn ballon proeven In te lichten. 

(36) Zie J. van VlIerberghe, De eerste luchtballon te Sint-Niklaas, - Annalen van de 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dJ. 45, 1933, p. 64-65. 

(37) Den Vlaem.chen Indicateur, 8 en 15 mei 1784. 
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Heer van Praet en Kompagnie, nedergekomen is, op den 24 dezer 's avonds 
ten 5 ueren op het Pachtgoed van Nazareth, bewoond by Pieter Dousselaere 
den welken ik zelfs tot beter behoud aen de Zolder-balken vastgehecht heb~ 
en gevold met wind zoo dat hy gantsch onbeschaedigd is bevonden: gemelde 
Pachtgoed ligt onder Maldegem dicht by onzen Graefschappe ... » (38). 

V?lg~ns zijn biograaf organiseerde Van Hollebeke in zijn eigen dorpje op 
24 JUnI 1785 een ballonopstijging die 70.000 nieuwsgierigen op de been 
bracht, wat de vraag naar voedsel en verfrissingen dermate stimuleerde dat 
aan de inwoners een rijksdaalder werd geboden voor een ketel thee. Op ver
zoek van de overheid van IJzendijke herhaalde de man zijn stunt ter gelegen
heid van de kermis aldaar (39). 

Hij waagde in zijn eigen dorp een nieuwe krachttoer op 20 januari 1786, 
tot opluistering van een feest der plaatselijke boogschuttersgilde (40). De bal
lon was vervaardigd van Olyfkouleur-zijden-papier. Hij steeg tot 30 voet, 
daalde wat, en dreef dan noordwaarts naar Middelburg-in-Zeeland, «met 
Zienbuyzen op den Kerkthoren achtervolgt ». Het tuig voerde een «kleyne 
zwaeyende Vlag» met op de schuttersgilde toepac;selijke verzen van zijn ma
ker: 

Heeft Dedalus' verwaenden Zoon, 
Als ook den trotschen phaëton 
Tot zyn'er schand om hoog gevlogen; 
Ik vlieg tot luyster, Eer en Lof 
Van 't Middelburgsche Ridders-hof, 
Door 't zwerk van Locht en Hemel-bogen (41). 

Vriend De Borchgrave reageerde met een berijmde gelukwens in het num
mer van drie weken later: Eer-zu)!l, opgerecht ter geheugenisse t'an den wil
ligen, en wel te recht roemens-weerdigen, Dicht- e7/ Natuerkrmdigen Arbe)'d, 
geslacht-offerd door den schranderen Heer Petrus Frans van H ollebtke, de71 
20 des jaers 1786 tot prael en luyster l'a11 het aloud vry Pri71St'lyk Gilde van 
den Roomschen Ridder en Heyligen Mal'tela{'r Sebastiat'll, o71derhoudm met 
den Handboog binnen de voortyds bloe')'{'nde en alom beruchte kooPl'aerd)' 
Stad en Graefschap van Middelburg in Vloendere71 (42). 

(38) Den V!aemschen Indicateur, 5 februari 1785. 
(39) Petrus Ie Doulx, p. 305-306. 
(40) Overigens een zeer merkwaardig feest. We citeren de samenvatting door A. Vlaene 

(geelt. art., p. 133) : Op een handboogwedstrijd te Eeklo op 11 juni 1780 was een 
betwisting ontstaan tussen de gilden van Middelburg en Sint-Kruis bij Bru!:l{e 
Inzake de toekenning van de gouden Redenkpenning. Het proces kwam voor de 
Raad van Vlaanderen en klom vandaar op naar de Hoge Raad van Mechelen die. na 
vijf jaar betoog en tegenbetoog, Middelburg In het gelljk stelde. (Vlaene vermeldt 
ook een rijkversierd handschrift door Van Hollebeke In verband met deze zaak. 
bewaard In de pastorie te Middelburg.) 

(41) Den V!aemschen Indicateur, 4 februari 1786. Over dezelfde teestelIjkt' aebeurtenls. 
zie ook: Gazette van Gend, 26 januari en 6 februari 1786. 

(42) Den V!aemschlln Indlcatour, 21\ februnrl 1786, p. 127-128. Dit aedlcht ontbreekt In de 
Gedichten van De Borchgravo, ultgeReven door kleinzoon J. (- Ivo) dl' BOI,<,!\iI'aveo, 
Gent, 1881. De dichter koos tot motto el'n VC1"S vlln Horlltlull: Hij ZW4tt't om dl'n 
Luyster zijner Medebl'oedel'cn te vlll'eeuwIRell. 
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De eerste strofe dezer Eerzuyl, met zinspeling op zowel De Borchgraves als 
Van Hollebekes lidmaatschap van de Brugse Heilig-Geestkamer (43), luidde 
als volgt: 

Hebt gy de Prael en Eer van uwe Medebroed'ren, 
Ten kost van zweet en vleyt, vereeuwigd door uw Konst ; 

Doogt dat uyt liefd' en jonst, 
Uw trouwen Medebroêr, der Brugsche Maetschappye, 
Deés Eer- of Zege-zuyl, u billyk toe mag weyen, 

En rechten in deés Blad, 
By 't nieuws van Land en Stad. 

Van Hollebeke liet een volgende ballonnetje op in de Hof van de gouver
neur der stad Sluis op 8 maart 1786, en weer een ander in zijn eigen dorp, 
opnieuw op een boogschuttersfeest, op 28 mei van dat jaar, met allerlei toe
passelijke verzen, zoals: 

Heeft Vader Cats in vroeger tyden, 
Eens een papieren Kind gemaekt 
Om zynen luyster te verbreyden, 
In weerwil van die Konste laekt, 
Ik ben ook uyt Papier gebooren, 
Op dat men door myn vlugt zou hooren 
Wat Gilden in ons Vogel-veld, 
De Vogels hebben opgesteld (44). 

Deze opstijging, voorzien voor drie uur, kon door problemen met de wind 
pas om half zeven plaatsvinden (45). De ballon klom «tot eene verbaezende 
hoogde en voldeed eenige minuten het oog der Aenschouwers ». Het dorpie 
daverde van het applaus: «Leve den tweeden Montgolfier, d'Heer van Hol
lebeke ». 

(43) Merk op dat De Borchgrave deze "Eerzuyl" schreef In 1786, het jaar waaromtrent 
we hebben aangetoond dat hij driemaal deelnam aan de wedstrijden van de Brugse 
Hefllge-Geestkamer. 

(44) Den Vlaemschen Indtcateur, 17 ~unl 1786. Ook aangehaald In het geciteerd artikel 
van A. Vlaene. 

(45) De7.e vertraging van meer dan drie uren doet ons veronderstellen dat de passage 
over de rijksdaalders die voor een ketel thee werden geboden, gelezen bij Petrus 
Ie Doulx en daar gedateerd in 1785, wel eens op deze gebeurtenis van 1786 betrek
king zou kunnen hebben. - Ter aanVUlling bij de ballonoplatlng van 28 mei citeren 
we de aanhef van het artikel van zekere B.B. uit Middelburg In Den Vlaem8chen 
IrnHcateur van 17 juni 1786 : "Ik durve my vleyen dat de gel!erde en wel-dunken de 
Lezeren van one wekelykll Nieuwe-blad niet heuvellg zullen afnemen, dat Ik hun 
alhier eene geringe IIchets van den luyater myn'er Medebroederen bestaen te ver
leenen, om reden dat het verlllag dier stot te veel aendacht waerdlg Is, om hun 
van de zelve niet deelzaem te maeken : t' Is waer dat Ik het oneygen achte, aen 
een gezond oordeel, zlg zelven, of zyne Medebroederen te verheffen; maer Ik zal 
my voor deel werf Inbeelden, om onze Lezcren van dit NleuwlI te konnen verwIt
tl,en, dat Ik hier all Franschman (die gewoon zyn hun zei ven en hunne eyge Natie 
te vereeuwigen) ten Tooneele verschyne ... ", 
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DE PASTOOR VAN LAPSCHEURE 

Van Hollebekes goede vriend Jan Frans van der Schueren, de Gentse druk
ker van Den Vlaemschen Indicateur, kwam op het einde van 1787 voor de 
dag met een almanakje voor 1788, getiteld: Lapschuerschen Guychelaer (,) 
zynde Eene verzaemelinge van byzondere Voorvallen, wonderlyke ontmoe
tingen, aerdige Kluchten, geestige Spreuken, snedige Antwoorden en Annec
dotten, waer in scherpzinnigheyd en verstand, gepaerd met zedigheyd en 
menschen Liefde alom doorstraelen: En waer in ook Het Caracter of Ge
aertheyd van den alom Vermaerden Lapscheure, Als naê het Leven is afge
schilderd. Noyt voor dezen Gedrukt (46). 

Dit almanakje bevat twee afdelingen: vooraan een kalender voor 1788 
(een bladzijde per maand, ongepagineerd), en vervolgens het op de titel
bladzijde bedoelde verhaal van de pastoor van Lapscheure, onder de her
nieuwde titel Lapschuerschen GU)Jchelaer, gepagineerd van p. 1 tot p. 46; 
het verhaal van de pastoor werd dus ook als afzonderlijk boekje verkocht ('47). 

Aan dit werkje voegde de auteur wat later een vervolg toe van iets ge
ringere omvang (48). In de loop der volgende twee eeuwen zou dit geheel 

(46) We lazen de exemplaren in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te 
Gent (G 3182 en G 3094). Vermeld in : F. Vandenhole, Rijksuniversiteit Gent. Centrale 
Bibliotheek. Inventaris van almanakken en kalenders, Gent, 1979, p. 71. 
De term "guychelaer", vaak gekombineerd met de ene of andere plaatsnaam, was 
in almanaktitels van de tweede helft der achttiende eeuw tamelijk frekwent, bv. 
Gendsche, Aelstersche Guychelaer. 
GUichelen : schertsen, boerten, gekscheren. Afl. Guichelaar. vgl. giechelen. - L.L. 
de Bo, WestvLaamsch Idiotican, heruitg. door J. Samyn, Gent, 1892, p. 345. 

(47) De exemplaren G 3182 en G 3094 in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit 
te Gent, gedrukt door Van der Schueren, dragen op het titelblad de vermelding 
"Noyt voor dezen gedrukt". Exempl. G 3182 bevat een kalender voor het jaar 1788 
en daarachter volgt het Lapscheure-verhaal. In exempl. G 3094 ontbreekt het ka
lendergedeelte. De druk van het Lapscheure-verhaal Is hier van bladzijde tot blad
zijde gelijk aan G 3182, doch niet conform: in G 3094 is tussen de druk regels een 
bredere interlinie gelaten. Beide exemplaren tellen 46 blz. 
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Een latere uitgave, zonder datum, is afkomstig van de drukpers van Angelus Ber
nardus van Han te Eeklo (exempl. In zelfde Universiteitsbibliotheek te Gent. BL 
6014). Het boekje telt 47 blz. en draagt de gedrukte vermelding: "Tweeden druk, 
gevolgt na de copie". A.B. van Han, gebOl'en te Brugge, waar hij ook de drukkers
stiel leerde, verhuisde in 1789 naar Eeklo. Hij stierf hiel' In 1840 (zie P. Rogghé, 
AngeLus Bernard van Han, - Appeltjes van /Iet Meetjesland, XXII, 1971, p. 305-308 ; 
hier wordt een twaalfde uitgave van de Lapsc/luerschen Guyehelaer vermeld. op 
naam van drukker Van Han, zonder datum). Van Han heeft te Brugge zeker kon
takt gehad met Van Hollebeke. De jonge drukker was aktief in rederijkersmId
dens, en plaatste naast Van Hollebeke en anderen een huldegedieht In het Laven 
van Vondel door Jan Quieke (in 1789 - zie voetnoot 13). 
In dezelfde Gentse universiteitsbibliotheek zijn ook drukken bewaard door Leander 
van paemel te Gent, die werkte van 1817 tot 1845. Het exempl. G OOS draagt de 
gedrUkte vermeldingen "Vermeerderd met het tweede deel" en "Del'de druk. ge
volgt na de cople". Er Is geen datering. Het exempl. G 4284. van dezelfde drukker, 
Is op het titelblad In potlood voorzien van het jaartlll 1841. Ook deze dmk heet 
"vermeerderd met het tweede deel", doch zonder vermeldln/Ot van de hoeveelste 
druk. Deze exemplaren, bevattende de twee j'(odeelten van de Lapseh. GUl/eh .. 
tellen 76 blz. Exemplaren op andere bewaArplaatsen (o.a. In de Koninklijke Biblio
theek te 'Brussel) hebben we niet bostudcel'd. 



herhaaldelijk worden heruitgegeven, al of niet herwerkt. De auteur van het 
oorspronkelijke verhaal was Van Hollebeke, zo beweert zijn biograaf (49). 

Enkele argumenten staan ons ter beschikking om de waarde van deze laat
ste mededeling te toetsen. Belangrijk is zeker dat een inwoner van Middel
burg in Vlaanderen, buurdorp van Lapscheure, rond 1787 wel degelijk een 
aantal overleveringen omtrent de volkse pastoor Heldewijs kan verzameld 
hebben. Franciscus Heldewijs, geboren te Sint-Pieters-op-de-Dijk in 1685, 
was pastoor van Lapscheure geweest van 1715 tot zijn dood in 1755. Toen 
hij stierf was Van Hollebeke acht jaar. 

In de uitgave van 1788 komt een zekere cantor Massot uit het genoemde 
dorpje Middelburg voor. Hij figureert onder de slachtoffers van Heldewijs' 
hlJmor. Het betrof hier Cornelis Franciscus Massot, geboren te Maastricht 
in 1712, van 1737 tot zijn dood in 1778 pastoor van Middelburg (50). Hij 
k~n voor zijn parochiaan Van Hollebeke all~szins een bruikbare bron geweest 
ZIJn. 

Er is ook het feit dat Van Hollebeke de Gentse drukker en uitgever van 
het verhaal goed kende. En tenslotte mag biograaf Le Doulx bestempeld wor
den als betrouwbaar. De tientallen levensbeschrijvingen in zijn handschrift 
zijn kennelijk de vrucht van ernst en vlijt, en zijn aantekeningen over Van 
Hollebeke zijn ongetwijfeld gebaseerd op inlichtingen die hij van de man 
zelf heeft ontvangen .. 

Zowel de reeds genoemde vroegste druk van 1787 (de enige bron die een 
idee geeft van de datum waarop de Middelburger zijn pastoorsverhaal kan 
geschreven hebben) als de identiteit van de ~chrijver zijn voor Louis Sourie, 
auteur van de tot dusver meest diepgaande studie over de Pastoor van Lap
scheure, verborgen gebleven (51). 

Sourie las één der vele herdrukken die tussen 1787 en ongeveer het mid
den der negentiende eeuw verschenen zijn. Uit wat hij citeert komt duide
lijk aan het licht dat de door hem gelezen tekst zeer dicht bij de originele 
tekst aanleunde, om niet te zeggen dat hij identiek was. Hij noemde dit (vol
~ens hem) oudste boekje ook het beste, hiermee de hem onbekende Van Hol
lebeke eervol verheffende boven de latere bewerkers, te weten de Aardenbur-

(48) Het Is niet dUidelijk In welk jaar het tweede deel gedrukt werd. Van der Schueren, 
die blijkbaar In 1787 de Lapscheure-almanak voor 1788 drukte, waarin deel één van 
het verhaal, kan In 1788 een almanak voor 1789 gedrukt hebben met het vervolg. 
De twee delen komen steeds samen voor In de herdrukken uit latere jaren. Ook 
Petna Ie Doulx (p. 312) vermeldt twee delen. 

(49) Petrus Ie Doulx, p. 311-312. De biograaf geeft hier een opsomming van twaalf wer
ken van Van Hollebeke (zie onze bijlage), met als nummer twaalf: "Het leven van 
Ls psch eu re, vol geestige gevallen, 2 dIn., Gent, J.F. van der Schueren". 

(!IO) OVer pastoor Mas.ot, zie K. VerscheJde, p. 100-181. 

(51) L. Sourle, Lapllcheure en pastoor FranctseuB HetdewijB, Brugge, 1957, 02 p. (Uit 
Bru".ehe Courant, 1 juni - 31 juli 1957). Sourle geeft als datum van de eerste druk 
het jaar 1796. 
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gers De. Ligny :n ?P. Roo~ in 1846 (52) en Abraham Hans in 1909 (53). 
Elder~ het Soune zIch over het proza van de rederijker overigens nog loven. 
der UIt : «een pracht van een boekje van de hand van iemand die Helde
wijs moet gekend hebben », en zelfs: « dit schattig werkje» (54). 

We citeren thans uit de originele uitgave een hoofdstuk dat zowel het dwo 
Roos-De Ligny als Hans in hun bewerking hebben weggelaten: 

«Lapschuere in het geheel willende de gemeynzaemheyd in het herte van 
ee?-ider inboezemen, begeirde noyt meer dan eene serviette op tafel, die, by 
mIddel van een lint, aen den zolder gehegt was, hangende in het midden der 
tafel, daer een ider, aen tafel zittende, zig van konde bedienen, zonder meer. 
Op zekeren tyd waeren'er vele Heeren aen tafel, onder welke eenen zeyde : 
Lapschuere, dat is wonderlyk, dat ulieden geene servietten op tafel geeft. 
Dat is wonderlyk voor die het wonderlyk houd, maer voor my, zeyde Lap
schuere, ik maeke dus het gebruyk ;. dit bedied de gemeynzaemheyd, en ver
strekt tot voordeel en gemak; wy eten uyt eenen en den zelven pot, waerom 
konnen wy niet aen een en de zelve serviette onze muylen en handen afvae
gen? Het overige houde ik maer voor ceremonie der tafelen; ik ben ook van 
geenen mensch kiezig of vies, en dus moet van my ook niemand kiezig zyn, 
immers die het zo niet en verstaet, die weet niet wat hy te doen heeft ... Ik 
heb vele agtinge voor luyden die de gemeynzaemheyd omhelzen, W?-.t hadde 
God zig met den mensch niet gemeyn gemaekt, waeren wy niet nog .dle kin
deren van verderf? De gansche tafel gaf Lapschuere gelyk, juygde hem toe 
over zyne snedigheyd, en de maeltyd wierd al lachende overgebragt, en nam 
zeer diep in den avond een eynde ». 

De lijn die Van Hollebeke (die dit schreef in 1787 of wat vroeger) over 
het duo Roos-De Ligny (1846) verbindt met Abraham Hans (1909) - drie 
eeuwen leverden elk al een Lapscheure-versie - moge eens aan een gedetail
leerd onderzoek onderworpen worden. De vermakelijke pastoor is in de beide 
gekende gevallen van literaire adaptie nog wel in protestantse handen te
recht gekomen. Die omstandigheid heeft tenminste één min of meer ingrij
pende tekstwijziging teweeggebracht, zij het dan van zeer onsdmldige aard. 
Het betreft de ontmoeting tussen pastoor Heldewijs en een aantal dominees. 
in de vroegste druk (1787) aldus verteld: «Snedig antwoord van Lapschue
re, aen eene partye Dominees. - Lapschuere op zekeren tyd nae de Stad Sluys 
trekkende ontmoette een rytuyg, in welke p;C'zeten waeren vier Dominees met 
verscheydene Heeren der zelve Stad : den Koetsier zegt. tot eenen Dominé, 
den Paep van Lapsclmere komt daer aen, wy moeten een klugtjen hebben. 
Nae dat ze elkander uyt oude kennis hertelyk gegroet hadden, vracgt e(,lU'n 

(52) Vrottjke tooneeten uit het teven van Heldewtis, In zijn tijd Pastoor t.r Gcmlullto 
Lapscheure, PrOVincie West-Vlaenderen; meer algemeen bekend Olld.r d.n na.1Il 
van Paap Lapscheure. In losse verzen door twee Aardemburgers, Mlddelburll. 1646. 
103 p. De auteurs waren A. de Llgny, Az. en Gerrlt Pleter Roos. 

(53) Hans van Horebeek (pseud. van Abraham Hans), Merktvaardig lot'on 1.'an Frallclscl4s 
Heldewijs, Antwerpen, 1909. Hieruit wel'd een fl'l\ltment ovol'ltt"nomen In: A. de 
Cock, Geparodieerde Sermoenon, - Volkskundo, dl. XX, 1909, p. 333-33 •. 

(54) L. Sourle, Ludovfcus van Haocko, - Wost-Vlaander.n, dl. VIII, 1959, p. 141. 

180 



Heer Dominé waerom dat hy altyd te voet ging, waerom, voer hy voord, 
niet een peerd genomen gelyk daer J esus opgereden heeft, ik meyn een en 
Ezel; ja Mynheer, antwoorde Lapschuere, ik weet waer gy wezen wilt, ulie
den moet weten, Mynheer, dat 'er nergens geen Ezels meer te vinden zyn ; 
hoe dat zoo, ervatte den Dominé, zy zyn alle na Leyden getrokken om Do
miné te worden, Mynheer, zeyde Lapschuere : reyd op zeyde den Dominé 
tegen den Koetzier en 'er ging in het rytuyg een en grooten lach op, die ge
volgd wierd door een groot hand geklap. 

Als d'Ezels nu nae Leyden gaen, 
Om Dominé te worden, 
Waer op zullen de Mulders laen? 
Dat zy de Zakken gorden 
Op eenen Dominé zynen nek, 
Dan word hy eerst ma er dobbel gek ». 

De Aardenburgse auteurs De Ligny en Roos, die in hun berijmde versie 
van 1846 als bronnen opgaven een exemplaar van de Lapschuerschen Guy
chelaer en de herinneringen van een 84-jarige inwoner van Aardenburg die 
Heldewijs «zeer goed gekend had» (55), hebben het zopas aangehaalde ver
haal van 's pastoors ontmoeting met de dominees vrij getrouw nagevolgd, 
maar van de pointe blijft niets over, aangezien Heldewijs' antwoord hier 
luidt: 

« Maar hoe maak ik zo'n diertje 't mijn', 
Vermits alle ezels schier te Leiden 
of te Utrecht aan 't studeren zijn ». 

DE TONEELWEDSTRIJD VAN 1797 

De Middelburgse rederijkerskamer De Veldelingen met devies Wetenschap 
baert Luyster beoefende onder leiding van zijn kunstgreffier Van Hollebeke 
de toneelkunst. Hoe schaars de ter sprake gebrachte inlichtingen uit de Oos
tenrijkse tijd daaromtrent ook zijn, ze suggereren een ongewone vlijt: er was 
sprake van het inrichten van een schouwburgzaal en het opvoeren van een 
vrij groot aantal stukken. Zoals overal elders in de Vlaamse gewesten zal in 
dit grensdorp -dat toneelleven gedurende de verwarde jaren van 1789 tot 
1795 ernstig gestoord zijn geweest, maar de heropleving was des te merk
waardiger: in 1796-97 organiseerde de kamer een toneel wedstrijd, en vlak 
daarop nam ze deel aan zo'n wedstrijd te Gent (56). 

In 1796 schijnen het de Kruisbroeders van Kortrijk te zijn geweest die als 
eersten de tornooitraditie van voor de Franse invallen hebben hernomen: de 

(") Die man, In 1846 (jaar van uitgave van het werk van De Llgny en Roos) 84 jaar, 
moet rond 1762 geboren zijn. Toen Wal pastoor Heidewijs toch al zeven jaar dood. 

CM) Zie over de toneelwedstrijden van de tweede helft der achttiende eeuw: F. van 
den Hende, Rederljkersaenoot.chappen In Vlaanderen aedurende de tweede helft 
der achtttende eeuw werkzaam, Jaarboek de Fontetne, Gent, tweede reeks, nr. 1, 
lHi, p. 10B-137. 
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kamer van de toen in volle opgang zijnde toneelschrijver Jan Baptist Hof
man mocht in de winter van 1796-97 een aantal groepen verwelkomen. Ieder 
genootschap speelde om prijs een drama en een blijspel van eigen keuze (57). 

Dit tornooi was inderdaad, voor zover bekend, het eerste dat onder het 
Frans bewind heeft plaatsgevonden. Maar de Middelburgse Veldelingen had
den hun initiatief vroeger genomen dan de Kortrijkenaren (58). 

De vroegste aankondiging, ondertekend door Van Hollebeke, was versche
nen in de (sinds 1 oktober 1794 bij Van der Schueren gedrukte, en bijgevolg 
in toneelaktiviteiten erg geïnteresseerde) Gazette van Gend op 28 maart 
1796; alle genootschappen mochten mededingen, en hun gezanten werden 
te Middelburg verwacht op tweede Paasdag om deel te nemen aan de tra
ditionele loting (tot regeling van de volgorde waarin de groepen zouden op
treden). De eerste opvoering was voorzien op 2 oktober 1796. De deelnemers 
hadden dus alle tijd om het verplichte treurspel in te studeren: Eduard de 
Derde van P.J. Kasteleyn, naar de Duitse auteur Christian Felix Weisse, ge
drukt door Van der Schueren (59). 

Er waren slechts zes sprekende rollen nodig, maar, zo bepaalde het regle
ment, ieder deelnemend genootschap diende ook te «leveren het ontzielde 
lichaam van Eduard de tweede» (60). 

Het uitnodigingsgedicht van Van Hollebeke stak als volgt in mekaar, met 
het Veldelingendevies als pointe (61) : 

(57) F.A. Snellaert, Over de Kamers van Rhetorica te Kortrijk, - Belgisch Museum, In, 
1839, p. 23-24. 

(58) Het plan voor de Kortrijkse wedstrijd dateert van de vergadering der Kruisbroeders 
op 26 juni 1796. - Gazette van Gend, 18 juli 1796 (30 Messidor IV). De opvoeringen 
namen een aanvang in november van hetzelfde jaar (zelfde nummer van zelfde 
blad). De Gentse, Fonteinisten speelden op 11 december 1796. - Gazette van Gend. 
15 augustus 1797. De proclamatie had plaats op 5 juni 1797 (volgens de titel van de 
gedrukte redevoering door Van der Schueren). 
Het plan voor de toneelwedstrijd te Middelburg dateert van de vergadering der 
Veldellngen op 20 maart 1796. - Gazette van Gend. 28 maart 1796. De eerste opvoe
ring was toen voorzien op 2 oktober 1796, maar werd uitgesteld tot 7 mei 1797. 

(59) Vermeld in F. Vanderhaeghen, BibUographte gantoise. dl. IV, p. 218, nr. 6565. Ovet· 
de auteur (eigenlijk eerder de bewerker) P.J. Kasteleyn, zie: A.J.J. Vandevelde. 
Btjdrage tot de studie van den apotheker Petrus Johannes KastetclIll (l746-1794), -
verstagen en Mededettngen van de Koninklijke vtaamsche Academie voor Taal- on 
Letterkunde, 1926, p. 111-148 (met een korte notitie m.b.t. de Middelburgse wed
strijd van 1797). 
Van de door Van der Schueren bezorgde druk van Eduard de Derde Is een exem
plaar bewaard in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent onder 
nr. G. 3073. Vooraan een uitnodigingsgedicht van Van Hollebeke, het wedstrUd

'reglement (dat samen met het uitnodigingsgedicht werd rondgestuurd). en vervol-
gens de uitslag van de loting met daarbij weer een gedicht van Van Hollebeke, 
door deze gemaakt ter gelegenheid van de lotlngsplechtigheld. 

(60) Voetnoot bij Van Hollebekes gedicht dat bij de loting werd voorielezen. Ook aan
gehaald In: A. de Vlamlnck, Jaerboeken der aloude kClIner t'all Rhetorlka. hot 
Roosjen, onder kenspreuk: Ghebtoeut int Wtldo, te Thtett, Gent. 1863, p. 187. 

(61) Vooraan In de door Vender Schueren bezorgde druk van Edunrd de Derde (tIe 
voetnoot 59). Werd aangehaald in : F. de Pottel· en J. Broct'kacl"t, p. lH. Hlemlt ook 
overgenomen in De Eendracht, dll. XXVII, nr. 10. 17 mei 1873. p. 311. 
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Is d'edle Schouwburg-kunst, haar oorsprong, haar geboort, 
Verschuldigt aen de vlyt der vroegste Veldelingen; 

En voeren wy dien roem, die 's Veldlings hart bekoort, 
En die nog Nijd, nog Tijd, onz' sched'len kan ontwringen, 

Zoo ons bevestigd word; 
't Is niet dan billijk, neen, dat wij onz' Veldgenooten, 

Daar Bidlo's schrandre Pen zoo loflijk van gewaagt, 
En uit wiens gloende drift die kennis is gesprooten, 

Gaan volgen op het spoor, 't geen ons ten schouwburg vraagt, 
Met konst-liefde overgooten ... 
Wy nooden u om 't meest in 't laage veld-prieel, 

In onz' gesloopte vest, 0 wakkre Redenaaren ! 
o Brave Minnaars van het nederduitsch Tooneel ! 

waar ieder, na verdienst, een kroon van glori-blaeren 
Valt plegtiglyk ten deel. 
Komt, nadert deze plaats ... verbryzelt boei en kluister, 

Waar med' d'onkundigheid ons schouwburg hield geknelt : 
Schuivt, speelend, van onz'kim het naar en aaklig duister! 

Uw kunst word niet alleen op eer-metaal gesteld; 
Neen: «Wetenschap baard luister ». 

De loting werd uitgesteld van tweede Paasdag tot 16 oktober 1796 (62), en 
de eerste opvoering van 2 oktober 1796 tot 7 mei 1797. Tot die verdaging 
was misschien besloten om konkurrentie met de hoger genoemde Kortrijkse 
wedstrijd uit de weg te gaan, welke wedstrijd afliep in het voorjaar van 1797. 

De al dan niet door wetenschap gebaarde luister der toebereidselen gaf in
middels voedsel aan geruchten als zou het kijkgeld ongewoon hoog oplopen. 
Voor de wakkere kunstgreffier der Veldelingen weer stof voor een artikel in 
de Gentse Gazette van vriend Van der Schueren (24 april 1797) : «Het Ge
nootschap ter kennis gekomen zynde, dat er een gerugt door het land ver
spreyd is, dat de eerste plaets van ingang gesteld is op eene halve kroone, en 
de voordere na evenredigheyd; dit gerugt is waerschyne1yk verspreyd door 
den grooten toestel en beweginge, zoo in Ry-prael als Vercieringen daer het 

(62) Het In voetnoten 59 en 60 vermelde gedicht dat Van Hollebeek voor deze loting had 
vervaardigd, telde verscheidene strofen, waarvan hIer de eerste twee volgen: 
Wte zal Ik Eduard van dag ten ofler draagen 7 
Wte ter beBcharmerlnu, eerbtedlg aan gaan bten 7 
MlIn Eduurd I mlln VOTlt I die kan, en zal behaagen, 

Aan dte zllne onschuld zien I ... 
Wie bmllker, dan ulO tal van elf maal zeven 1 
Dte hem, In Middelburg, tooneel en reden WI/Z', 
Gaat wekken uit den slap de, doods, ja, doen herleven, 

Genoopt door eere en pril' I 
De ciJfer. uit het eerste ven van de tweede .trofe hebben betrekking op het aantal 
opvoerder. : ze. sprekende rollen plus het lijk van Eduard de Tweede. Elf groepen 
namen aan de wed.trljd deel. 
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genootschap glorie is makende hunne Kunstbroederen te vereerlyken, ende 
alle Genootschappen broederlyk met teekenen van Eere, in hunne aloude om
geworpen stadswallen te ontfangen; dus is er ten Kamer besloten, het alge
meyn uyt hunne voormeyning te verligten en te laeten bekend maeken door 
de gendsche Gazette, als dat de plaetsen van ingang zullen geschikt worden 
na gebruyk van andere Stryd-Perken der Tooneel-Kunst; jae dat er geen 
hooger plaetsen zullen wezen als tot 14 stuyvers, en de leegste aen eenen pla
quet; de gone genegen zyn eenige Logien te hu eren in de voorzaele ofte uyt
nemende plaetsen, konnen gediend worden by onzen Kunst-greffier~. 

Op zondag 7 mei 1797 trad als eerste van de reeks de groep Klein Veurne : 
al even kleine uit Veurne (extra muros) aan. Op 14 mei volgde Eikels wor
den Boomen uit Eeklo, op 21 mei Arm in de Borze, maer van Zinnen jong 
uit Veurne (stad), op 25 mei de Parnassus Reizers uit Maldegem, op 28 mei 
Jong en Leerzuchtig uit Gent, op 5 juni de groep Jong en Yverig uit Wak
ken, op 11 juni Oefeninge leert uit Zomergem, op 15 juni de Fonteinisten 
uit Gent, op 18 juni Liefde baert Oefening uit Oostwinkel, op 25 juni Dor
stig nae Pegasus Fonteyne uit Assenede, en op 29 juni Snoe,.t eer 't bloeyt 
uit Tielt. Aldus werd van 7 mei tot 29 juni elf maal Eduard de Derde ten 
tonele gevoerd, alsmede elfmaal een blijspel of komedie naar eigen keuze. 
Deelnemende groepen uit de omgeving van Middelburg-in-Vlaanderen waren 
die van Eeklo, Maldegem, Zomergem en Oostwinkel. 

De plechtige prijsuitreiking van 16 juli werd tien dagen op voorhand aan
gekondigd in de Gazette van Gend,' «Middelburg in Vlaanderen. Toneel
kundig berigt. Het Kunstgenootschap ter spreuk: Wetenschap baard luister, 
zal op den 16 July 1797, uitreiken de Pryzen aan de Genootschappen de welke 
in den Tooneelstryd hebben uitgemunt: ten zelven dage zullen de zes uit
gekeurde de welke volmaakst hunne partye hebben verbeeld, vereerd worden 
met elk eene zilvere Medaille, welke zes vooren genoemde belauwerde Kunst
broederen het beroemd Stuk van Eduard de derde ten dien dage zullen ver
toonen ; naer welke vertooning, tot aanmoediging der Kunstminnende, zul
len uitgesproken worden verscheyde Rymwerkjens van wufte Kunstenaereu, 
en wel bezonder een Gloriezang, (dit werk voor tytel voerende Gloriezang. 
bezon der door Joffrouw P. Moens gemaakt, om dien geheugelyken dag te 
vereeuwigen en aan 't daglicht te brengen, wat yverige Kunst\'erliefde deês 
eeuw thans opleverd) door de berugte en alom hoogberoemde Digteresse 
Joffrouw PetronelIa Moens, uit Bergen-op-Zoom, de welke door haare dier
baare tegenwoordigheid onze Schouwburg menigwerf vt'reerlykt heeft, en 
deze plegtigheden in persoone zal bywoonen, om haar eerbewys aan ane de 
yverige en hoogroemenswaardige Tooneel-Kunstenaaren te konnen bew}'Zen : 
het Genootschap zal van zynen kant, zoo veel als in zyne magt is, toestellen, 
om in gelykheid die deftige Lauwerkroon-Winnaars en aan alle mededingen
de Leden te vereerlyken; welke plegtigheden des avonds zullen gesloten wor
den door eene verlichting, gevolgt door een open Bal, met \11)'en ingang op 
Theater» (63). 

(63) De geCiteerde tekst wint aan verstaanbaarheid wanneer men bedenkt dftt het ge
deelte tussen haakjes (van: dit Werk ... tot: ... thans opleverdl betel' In \'oetnoot 
ware verschenen. De betekenis van de term "wufte" (Kunstenaaren) hebben we 
niet kunnen achterhalen. 
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Op die plechtigheid van 16 juli kreeg de rederijkerskamer Arm in de 
Borze, en van Zinnen jong uit Veurne de eerste prijs voor zijn opvoering van 
het treurspel. Jong en Yverig uit Wakken was tweede, de Fonteinisten uit 
Gent waren derde en Snoeyt eer 't bloeyd uit Tielt was vierde. 

De individuele borstmetalen werden gewonnen door een lid van genoemde 
Wakkense kamer in de hoofdrol (Eduard), een medelid van hem in de rol 
van Norfolk, twee Veurnse spelers (Edmund en Martimer ), een speelster uit 
Gent (Fonteinisten) in de rol van Isabella en iemand uit Tielt als Lancas
ter (64). Dit zestal speelde als een echte keurploeg het stuk nog eens over: 
een twaalfde opvoering. 

Voor het blijspel naar keuze won weer Arm in de Borze uit Veurne de 
eerste prijs, en kreeg Assenede de tweede. Eeklo kreeg de prijs voor «d'ope
ning van 't Tooneeh>, Veurne die van de «verste afgelegentheyd (65)>> en Mal
degem die voor de «praal-rykste Intrede ». «Men weet tot nog van geenen 
tooneel-stryd, daer men moediger en kunststrevende (r) heeft gestreden », 
beweerde de biograaf (66). 

Er verscheen ter gelegenheid der proklamatie een plaket je met de uitslag, 
gevolgd door een gedicht van Van Hollebeke en de al genoemde Gloriezang 
van PetronelIa Moens. 

In dat gedicht richtte de kunstgreffier der Veldelingen dankwoorden tot 
de Burger-vad'ren van het beroemt Canton waar zijn dorp in gelegen was: 
zij hadden de jury gevormd en dus iedere opvoering bijgewoond. 

In haar Glorie-zang by de uytdeeling der Eer-pryzen, aan de bestgekeurde 
toneel-kunst beoeffenaars (10 x 10 verzen) stelde PetronelIa Moens «Vlaen
drens jeugd die kunstlauwriereen plukt» in fel kontrast met de «moorders » 
met hun «Krygs-Iauwrieren ». Blijkens een voetnoot zinspeelde de blinde 
Nederlandse op gebeurtenissen die aktueel waren rond het tijdstip van de lo
ting voor de toneelwedstrijd (16 oktober 1796) (67) : 

Toen heel Europa, angst-vol schreide, 
Door 't woedend Oorlogs-vuur gezengd 

Toen 't moord-geschrei van d'Jtaljaanen 
Versmoorde in 't jam'ren der Germaanen, 
Toen daalde hier de Vrede, op silv'ren wolkjes neer, 
In 't nedrig Middelburg ... 

(64) Aldus het gedrukte Bil de plegtige ultreiktng der Tooneet-prllzen, binnen Middel
burg (stC) in Vlaanderen, op den 16 Julll 1797, toegewezen ... (Universiteitsbibliotheek 
Gent. B.L. 9071). Namen van de zes Individueel bekroonde akteurs (doch zonder 
rolverdeling) worden medegedeeld In de levensbeschrijving door Pleter Ie Doulx, 
p. 308: Borbull (waarschijnlijk Barbier) en Mlstwe (1) uit Veurne, Petrus la Fon-
teyne en N. Smedt uit Wakken, Joutfrauw ...... uit Gent en Struyve uit TIelt. (Ver-
geliJk, voor wat Wakken betreft. met de uitslag van de toneelwedstrijd te Gent In 
1785 (waar De Weduwe van Ma[abar werd opgevoerd) : Pleter Joost de Borchgrave, 
Stan~lal de Smet en Pet rul de la Fontalne uit Wakken behoorden tot de laure
aten). 

(115) Wellicht de gilde van Veurne-stad. 
(&8) Petru. le Ooulx. p. 310. 
(17) De Itallaanle veldtocht van generaal Napoleon Bonaparte tegen OOItenrijk, 
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?e dichteres ro~mde de toneelschrijvers Shakespeare, Tasso, Racine, Cor
nel~le (door de blmde vrouw of haar sekretaris gespeld als Rassine en Cor
nelje) e~, onder moreel voorbehoud, Voltaire (68). Dan kwamen de drama
turgen lilt haar vaderland aan de beurt: Van Winter, Van Merken De Lan
noy en Kasteleyn, wiens Eduard de Derde (zij het dan naar het Duitse stuk 
van Weisse) het voorwerp was van deze Middelburgse wedstrijd: 

Hoord Kastelein! in hoger kringen, 
Hoord ons in 't stof uw grootheid zingen, 
Hier, waar nog 't glorie-loof naast Lykcipressen ruist; 
Uw Eduard zo stout geteekend, 
Is nog voor 't Vlaamsch-tooneel berekend 
Hy zegevierd" en 't juk der domheyd ligd vergruist. 

Hier volgt de laatste strofe : 

Gun dat ik U myn Dank-lied offer, 
Voor eer en gunst, my gul betoond; 
De vriendschap zelv' heeft MOENS, bevallig, 
Met zagte Zonnen-glans gekroond. 
De schoone Zit-plaats my geschonken 
Myn Vrienden kon een hart ontfonken, 
Dat, eeuwig dankbaar, grootsch voor uw belang blyft slaan. 
'k Dank Wacken's Jeugd nog ongedwongen, 
Voor 't Lied my plegtig toegezongen, 
Myn hand bied ook hun Choor, dees Maagde-palm-krans aan. 

Het lied waarop het voorlaatste vers zinspeelt, haar door de Wakkense to
neelgroep Jong en Y verig opgedragen, zal wel weer van de hand van Pieter 
Joost de Borchgrave geweest zijn (69). Van de Veldelillgen kreeg ze als dank 
voor haar medewerking aan de proklamatieplechtigheid een zilveren medail
lie eO). 

Van Hollebekes vroegste biograaf heeft aan die Middelburgse toneel wed
strijd van 1797 vrij veel aandacht besteed. Hij schakelt dan onmiddellijk over 
naar een dergelijke wedstrijd te Gent, waarvan hij vertelt dat zijn held er "ier 
medailles in ontvangst mocht nemen el). Verdere uitleg ontbreekt. 

(68) Voltaire I ach I hadden uw Tafreelen 
(Die duyzend, duyzend harten streelen,) 
Uw eigen boezem, door het reinst gevoel ontvlamd I 
Maar 'k. zwyg. -

(69) Over De Borchgraves gekende gedichten, opgedragen aan petronella 1\Ioens, zie 
hoger voetnoot 19. Er is ooit opgemerkt dat het Wakkens genootschap Jong en Ieve
rlg rivaliseerde met De Borchgraves eigen kamer der Calharlnlsten (devies: ZIt't 
het groeyt onbesproeyt). Aldus in: E. van der Straeten, Le thédtre vIIIalloois on 
Flandre, dl. I1, Brussel, 1880, p. 239. Deze mening Is o.i. In strijd met het feit, dat 
De Borchgraves korte toneelwerk De verhoorde Armo, of het dcml1dzaem 11\1118-
geztn (Gent, J.F. van der SChueren, 1801) geschreven werd voor dezelfde jon~e\'('n
groep, hier Jeugd en Iver genaamd. 

(70) Vermeld In : Maria van Ackere-Doolaeghe, Potronalla Moolls, 1872, p. 16. 
(71) Petrus Ie Dóulx, p. 310. 
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Het betreft ongetwijfeld het door Jong en Leerzuchtig ingerichte toneel
tornooi van hetzelfde jaar 1797. Deze groep was in de hoofdstad van het 
Scheldedepartement werkzaam naast de meer bekende Fonteinistenkamer. 
Aan de Middelburgse wedstrijd hadden ze allebei deelgenomen. . 

TONEELUITRUSTING TE HUUR 

De toneelminnaar Van Hollebeke lijkt zich bij voorkeur te hebben toege
legd op materiële problemen zoals zaal, podium, dekors en kostuums. We 
haalden al aan hoe hij in 1787 in zijn woonplaats een tempel voor Minerva 
had laten inrichten. In zijn vroegste aankondiging van de toneelwedstrijd 
van 1797 deelde hij mee: «Gemelde Genootschap (de Veldelingen) bied 
hier nevens ter huering aen, eenen pragtigen Theater, jegenwoordig gebruikt 
by de kunstgenegene Parnassus-reizigers (kenspreuk dier Kunst-Broederen) 
der Dorpe van Maldeghem, welke op den zelven, van den 28 laetstleden tot 
en met den laetsten July 1796, zullen vertoonen verscheide uitmuntende 
Treur- en Bly-spéelen, te lang om elk in zyn bezon der aen-te-haelen» (72). 

De genoemde Maldegemse groep, die overigens aan de wedstrijd van Mid
delburg heeft deelgenomen, vertoonde dus vier maanden lang een reeks stuk
ken op een «Theater », van Van Hollebeke of van zijn Veldelingen gehuurd. 
Wanneer de eigen Middelburgse wedstrijd achter de rug was, ging Van Hol
lebeke over tot een openbare verkoop van de materialen waaruit, voor zover 
we kunnen opmaken, de zaal en het podium waren opgetrokken, terwijl hij 
anderzijds het dekor en de kostuums te huur stelde (13). 

In de voorbije jaren van oorlogsgeweld en van een radikale maatschappe
lijke ommekeer kan de brood- en peperkoekbakker uit het kleine grensdorpje 
wel behoord hebben tot de vele slachtoffers, die zich maar moesten zien te 
redden. Het is niet onmogelijk dat hij in het theaterleven een nieuwe brood
winning zocht. Van de situatie van zo'n theaterondernemer uit die tijd weet 
men niet genoeg af om een betrouwbare vergelijking te maken met mensen 

(72) Gazette van Gend, 7:7 maart en 4 april 17g0. 

(7i) Een zekere notaris J. Lefevre zou op 19 juli (drie dagen na de proklamatIeplechtIg
heid) te Middelburg openbaar verkopen "alle de Materialen de welke gediend 
hebben tot den Schouwburg, besta ende In 200 hollandsche 12 voets Dors-Vloer
delen ; 150 20 voets Greyne en Veurne duyms ; een partye pannelatten ; 3000 hol
landllche Dekpannen ; Sparren van 40 tot 60 voet, van dikten bekwaem om alle 
werken; alsmede, 200 stoelen; met vele andere artikels. Dezen Theater door den 
Kunst-Ichllder S. de Schuymer tot Wacken, geschilderd met vele schoone Decora
tien, Is van stonden-aen te hueren, alsmede 30 à 40 kostbaere Speelkleederen, be
litaende In turksche, engelsche en lransche costumen, alle na de nieuwe en eerste 
gouste, aen eene genaedelyke prys." - Gazette van Gend, 0 juli 1797. 

(74) Toen te Oudenaarde In 1782 de Keraouwlerenkamer Uiteengevallen was, kocht een 
zekere Jan de Man de dekon en kOltuumM. In 1784 en 1787 organiseerde hij op eigen 
houtje toneelwedstrijden, tuk op gewin, onder andere uit het verhuren van het 
genoemde theatergerlet aan deelnemende groepr.n. Zie D.J. van der Meersch, 
Kronllk der RederIIkkamer van Audenaerde, - DeLgt.eh Museum, VII, 1843, p. 
408-409. 
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zoals Jan de Man te Oudenaarde (14), Antoon van den Graveele te Tielt eS) 
of Pieter Jozef Signor, streekgenoot van eerstgenoemde (16). 

Het Middelburgse gezelschap vertoonde op 6 januari 1800 (16 Nivose 
VIII) het drama Den grooten Albinus, in vijf bedrijven, door Petronella 
Moens, naast het blijspel Den Graaf van Albeschik (77). Dit gebeurde in Sluis, 
wat we eens te meer weten dankzij de Gazette van Gend eS). In het num
mer van 31 december 1799 (10 Nivose VIII) kronkelt Van Hollebekes pro
za zich weer door uitzichtloze sukkelstraten : «Sluys V Nivose VIII. Schoon 
den vreeden Mars, door zyn alverslindend Oorlogs-vuer, de Sluyssche Stad, 
berugt om haere zwaere en sterke Vestingen, met gedeeltens haerer schoone 
Gebouwen in eene puynhoop verandert heeft, ziet men in weêrwil Minerva 
haeren Troon zetelen op het puyn diër omgeworpen Wallen en Gebouwen, 
waer door de Kunst-minnende burgery hunnen iever tot de Tooneel-kunde 
hebben laeten blyken in het inrigten van een Genootschap ter bevoorderinge 
der nederduytsche Tael-, Dicht- en Toneelkunde, onder de Kenspruk : Oeffe
ning baerd Kunst, hebbende reeds hun Tooneel geopend en onder de aen
voering van P. Tresonur, ten groot genoegen der Burgeren, en met den ge
wenschten uytval, verscheyde vertooningen gedaen, welke zy zullen voord
zetten door verscheyde stukken tot dry maenden naer data dezer ». 

Uiterst merkwaardig is het in het Frans gestelde bericht dat in het Gent
se blad onmiddellijk bij het voorgaande aansluit: «L'Ecluse 6 Nivose VIII. 
La Société dramatique française, sous la direction des Citoyens Carton, Se
crétaire du Commandant de la Place, et P. Caman, Secrétaire de la Marine, 
aura l'honneur, Ie 10 Nivose VIII, de représenter l'honnête Criminel, au 
Théatre Français, nouvellement dressé; on continuera les représentations Ie 
terme de trois mois suivants, de différentes pièces les plus belles (19). 

Hierna gaat de advertentie dan plots weer verder in het Nederlands. met 
de mededeling dat de beide « theaters» benevens een aantal kostuums achter
af zouden kunnen gehuurd worden bij Van Hollebeke (80). 

(75) Antoon van deen) Graveele, overleden In 1833, nam voor de kamer van Tielt aan 
dichtwedstrijden deel, schreef toneelstukken en schilderde decors. - A. de Vla
minck, o.c., p. 210. In 1796-1797 was hij op de patentlijsten ingeschreven als direc
deur des comédles. - L. van Acker, Eigenaardige beroep6n uit de oude tijd. - Bie
korf, 1962, p. 51. 

(76) Pleter Jozef Signor was in de streek van Oudenaarde aktief als directeur (regis
seur) van talloze toneelvoorstellingen. Hij overleed op 29 oktober 1804 aan de ge
volgen van een ongeval met een ladder bij het optimmeren van een toneeldekor. 
Hij stamde uit een toneelspelersfamilIe. - J. Smeyers In: Geschied.nt.! van dil' 
Letterkunde der Nederlanden, dl. VI, 1975, p. 387. 

(77) Over het drama Den groot en Alblnus van Petronella Moens vonden we geen ver
dere gegevens, evenmin als over het blijspel Den Graef van Alb6schlk. 

(78) Een vertoning te Sluis op 16 november 1800 is vermeld, zonder verdere uitleg, In: 
F. de Potter, Oude Kamers van Rh6torlka in Vlacndcr6n, - De Ecndral7t, dl. XIX, 
nr. 8, 16 oktober 1864, p. 29. 

(79) Merk op dat de Franse vertoning van 10 Nlvose aangekondigd staat In een op de
zelfde dag verschenen nummer van de Gazettc van G6nd. 

(80) "Na er welken tyd de beyde Théaters te hueren zullen zyn, benl'vens vier onde-r
sCheyde Montueren Speel-kleederen, bestaende In fransche, engelsl.'he, perslaen
sche, spaensche en duytsche Costumen, veertig modernes, alle nieuw en elk naer 
zynen smack In d'eerste gouste vervaerdlgt, ryk en praatla : IY .yn te-n civllen 
pryze te be'komen by P.F. van Hollebeke, binnen Mlddelb\lrll in Vlllt>ndoren." 
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De Gazette van Gend bracht verder nieuws op 19 en 30 juni 1800 (30 
Praireal en 11 Messidor VIII). De Veldelingen zouden in hun eigen dorp 
voorstellingen geven «in eene voortreffelyke Schouwburg, welke zal geopend 
worden op den 18 Messidor (7 juli) aenstaende, door de vertooninge van 
Den Grooten Albinus, door PetronelIa Moens, gevolgd door den Graef van 
Albeschik. Gemeld Genootschap zal zyne vertooningen voordzetten door ver
scheyde Treur- en BIyspelen; en om waere blyken te geven van onvermoey
baeren iever ter bevoordering diër Kunst, bied het zyne Schouwburg en kost
baere Costumen van Speelklederen aen alle Genootschappen die op de zelve 
Schouwburg eenige stukken gelieven te komen vertoonen, wyl de tydsomstan
digheden in vele plaetsen een en schrik baeren voor het opregten van Thea
ters ». 

Welke tijdsomstandigheden worden hier bedoeld? De toestand van het 
Vlaamse dorps- en stads toneel gedurende de Franse overheersing is nog nau
welijks bestudeerd, maar we geloven niet in de interpretatie van De Potter 
en Broeckaert (81). 

Een laatste advertentie in het Gentse blad, op 9 maart 1801 (18 Ventose 
IX), luidde als volgt: «Het kunstgenootschap te Middelburg, in Vlaende
ren, bied ter verhuering, aen alle toneel-lievende, eenen nieuwen genuéschen 
Theater, voor dezen noyt in zulken smaek in 't land gezien, komende van 
onder het penseel van eenen zeer bekwaemen schilder binnen Brugge, als ook 
verscheyde costume-speel-kleederen; alles aen eenen leegen prys ». 

BESLUIT 

Doelende op het einde van de achttiende eeuw schreef De Bock, dat het 
noorden van het huidige Oost-Vlaanderen, geografisch een geheel vormend 
met het zogenaamde Zeeuws-Vlaanderen, gedurende enige tijd een opmer
kelijk literair leven kende. Hij noemde twee (niet-Oostvlaamse) namen: Pe
tronella Moens en pastoor Heldewijs (82). Zowel het kontakt van de blinde 
dichteres met Vlaanderen als het literaire voortbestaan van de Lapscheurse 
pastoor hebben wij te danken aan de totaal vergeten rederijker Van Holle
beke. 

Deze buitenmaatse mens is tweemaal in het huwelijk getreden en werd in 
zijn gezin tragisch getroffen door kindersterfte. Hijzelf overleed op 20 juni 
1805 in de leeftijd van 58 jaar. 

(81) Het kommentaar van F. de Potter en J. Broeckaert, p. 145 (overgenomen In E. van 
der Straeten, dil. 1I, p. 158) : "Dit was een edelmoedig gedacht voor onze rederIj
ken, die. uit hoofde van de verre afgezonderde l1gglng hunner gemeente (bedoeld 
Is : Middelburg In Vlaanderen) niet zoo veel moeilijkheden van wege de Fransche 
republ1kelnsche agenten hadden uit te staan als degene van de In de nabijheid 
der groote steden gelegen plaatsen." Dat het grensdorp Middelburg In zulke mate 
aan de greep der Franle overheid zou zijn ontsnapt lijkt ons ongeloofwaardig. Men 
moet er maar even bij bedenken dat de Middelburgse oproep tot theatergroepen 
uit andere plaatsen dan toch maar gepubliceerd was In ecn Gentse krant. onder 
de ogen van de overheid van het Scheldedepartement. 

(82) E. de Bock, Ondergang en herstel of het begin van de "Vlaamse Beweging", Ant
werpen, 1970, p. 202. 
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Met schrijftalent was de man karig bedeeld, maar als organisator moet hij 
een man van uitzonderlijk formaat geweest zijn. Hij was in zijn woongebied 
de spil van opzienbarende initiatieven. Naast ballonproeven of religieuze 
plechtigheden van spektakulair allooi ondernam hij ook merkwaardige p0-

gingen om zijn dorps- en streekgenoten bij artistieke en literaire gebeurtenis
sen te betrekken. 

J. HUYGHEBAER T 

BIJLAGE 

Gepubliceerde werken van Van Hollebeke volgens P.le Doulx (83). 

1. Eer-tropheên op de gewonnen eer-Iauw'ren, door het konstgenootschap 
van Wacken. 

2. Lof-bazuyn, op den vyfentwintig jaerigen Jubilé van de onafbrekelycke 
vriendschap, door de Jouffrouwen Theresia de Mulder, en de Jouffrouw 
... van den Haute, binnen Verrebrouck. 

3. Dicht-stuck op de inwydinge van den eerw. heer Pinneel, pastor in Asse
brouck. 

4. Lof-galm op vrouw Anna Hennessy abdisse der oude vermaerde abdie 
van den H. Trudo binnen Brugge. 

5. Graf-Naeld, opgeregt ter konst-zael van het rouwklaegend Genootschap, 
ter bevoorderinge der Nederduydsche letter-kunde, onder de spreuk: 
Slaet d'oog op Christi Kruys, over het smertelyk afsterven van des-zelfs 
Hoofd-man, den zeer achtbaeren onvermoeyden en regt beweenens waer
digen Heer, den Heer Thomas Ferdinande Pulinx de Cappelhoutte, over
leden binnen de Stad Brugge ten Jaere 1792. (Brugge, Cornelis de Moor 
en zoon, 1 blz.). 

6. Eer-geschal ter aenmoedinge van het nieuw kunst-genootschap onder 
de ken-~preuck Wetenschap baert luyster, binnen de stad Middelburg in 
Vlaenderen. 

7. Eer-lauweren, geplukt tot Gend door de ridders van den H. Sebastianus 
binnen Middelburg in Vlaenderen, oock die van Sinte-Cruys ter vogel
feest tot Eecloo. 

8. 't Nut der dicht-kunst, ter bevoordt'ring der toom'eI-kunde, en aenmoe
dinge van Apollo's voesterlingt'n. der prochie van Bouchoutte. 

9. Eer-palm, of het nut der tonneel-kunde, aen het kunst-genootschap der 
stad van Ysendycke. 

10 Aenstuwende dicht-regelen, voor het nieuw-kunstgenootschap binnen de 
stad van Sluys. 

11 Het leven van Lapscheure, vol geestige gevallen, 2 dIn., Gent, JF. \'all 

der Schueren. 

1(83) P. Ie Doulx, p. 311-312. Titel nr. 5 is door ons vervolledigd. Onder nr . ., stlll\n twee 
verschillende stukken vermeld. De lijst van Le Doulx Is overigens onvoUt'dtg (b\'. 
het gedenkschrift over dc Instelling van het Aartsbroederschap \'lIn de H. ROl't'n
krans, door' ons vermeld In voetnoot 30, ontbreekt hier). 
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MONSEIGNEUR LEO K'AREL DE KESEL 80 JAAR 

tv\onse igneur Leo Karel De Kesel, hulpbisschop van (;.ent. 

In d Bijb 1 1 z n W· dat i d r m ns di 70 jaar i g word n van d d 
'voll maat' h ft g kr g n. All > wat rbij k mt i "to -maat". Mans ign UI' 

K J mag zi h dan ok w('l bijzond r g' lukkig prijz n dal d ~ H > r h m 
r els m t n bijzond r langdurig Ut '-maaL" h , ~ft b da hL ng twijf Jd 
w t d dat Man ~ign ur oog z v ·1 L do 0 h fL, dat I ij nog zov ,I pIan
O!Jl h ft dat r z If '0 ~x lra-l maat n dig zal zijn om a1l pi nn n t 
kuno -n r alis r 'n. aat os hop 0 da t di , r mag kom n. 
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Monseigneur De Kesel werd op 1 oktober 1903 te Adegem geboren als 
zoon van August De Kesel en Maria Rutsaert. Het was de eerste telg uit een 
gezin dat 6 kinderen zou tellen. Vader De Kesel was een ondernemend man 
die voor zijn tijd vooruitstrevend mag genoemd worden: hij startte met een 
voorloper van de huidige m;ikerijen, was bedrijvig in allerlei andere zaken 
om tenslotte te eindigen met de oprichting van een weverij die thans nog 
steeds bestaat. 

Het Adegem waarin Monseigneur geboren werd en lagere school liep was 
een typisch plattelandsdorp. De mensen moesten er hard werken om hun da
gelijkse boterham te verdienen en er was geen tijd om zich bezig te houden 
met allerlei beuzelarijen die zo kenmerkend zijn voor de huidige tijd. Mon
seigneur bezocht de lagere school van meester Gustaaf Boute en mees
ter De Baets. Ongetwijfeld zal hij er kennis gemaakt hebben met hun strenge 
- doch opvoedkundige - hand! Tijdsgenoten wisten te vertellen dat Mon
seigneur in alle spelen goed zijn mannetje stond. 

Leo De Kesel had het geluk na de lagere school te mogen "verder leren". 
Hij trok elke dag naar het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo waar hij tijdens 
de moeilijke jaren van de oorlog toch met vrucht de lessen wist te volgen. 
Het was geen uitzondering dat de 6 kilometer die Adegem van Eeklo scheid
den te voet dienden afgelegd te worden! 

De jonge student voelde zich geroepen tot het priesterschap en zette zijn stu
dies verder aan het Klein Seminarie te Sint-Niklaas. Het Groot Seminarie te 
Gent volgde. Het werd een heerlijke tijd die veel te vlug voorbijging. De 
seminarist werd naar Leuven gezonden waar hij Kerkelijk Recht studeer
de. Een hoogdag uit zijn leven was ongetwijfeld 18 april 1927, dag waarop 
hij in Mechelen tot priester werd gewijd. Hij bleef verder studeren aan de 
Universiteit van Leuven waar hij in 1929 de Licentie in het Kerkelijk Recht 
bekwam. 

Wat Monseigneur nooit had durven hopen werd dan toch waar: hij werd 
door zijn bisschop belast met de opleiding van de Gentse seminaristen, taak 
die hij van 1929 tot 1965 waarnam. Eerst doceerde hij Kerkgeschiedenis en 
Liturgie, in 1931 werd hij geestelijk directeur - een delicate en kiese taak -
en nadien president van het Seminarie, van 1948 tot 1964. 

In 1961 werd de Zeereerwaarde Heer Kanunnik Leo-Karel De Kesel be
noemd tot titelvoerend bisschop van Synaus in Phrygië en hulpbisschop \'an 
Gent. 

Alle belangstellingspunten en taken van Monseigneur De Kesel opnoemt.'11 
is onbegonnen werk. Zijn voorliefde voor de Sint-Baafskatht'draal is legen
darisch! Wij hadden eens het genoegt'n dit prachtig monument ondt'1' zijn 
kundige leiding te mogen bezoeken. Geen gids sprak met zoveel lkfde en ken
nis van zaken over de kathedraal als hij. Van elk hoekje. elk schilderij of graf
monument wist hij een wett'nswaardigheid te vertellt'll. Het gt'bouw \'l'rbergt 
maar heel weinig geheimen VOOI' Monseigneur. 
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Stippen we hier ook nog zijn zorg voor de parochiepastoraal en -priesters 
aan, zijn gedegen kennis van de liturgie, zijn belangstelling voor de staat van 
de parochiekerken. Verder kennen velen Monsigneur als hun vroegere dio
cesane proost van de K.S.A., als voorzitter van het Nederlandstalige I.C.L.Z. 
enz. Monseigneur oefende dit alles uit in "Humilitate et mansuetudine", in 
"Eenvoud en zachtmoedigheid", maar met een onbreekbare wilskracht en 
nimmer falende vitaliteit. 

Bij deze "Heer"-lijke loopbaan - waarvan we slechts de voornaamste za
ken noemden - vergat Monseigneur nooit zijn geboortedorp Adegem. In de 
parochiekerk van zijn jeugd, waar hij werd gedoopt en werd opgenomen in 
de Kerk van Christus droeg hij in 1927 zijn plechtige Eremis op. Bij die ge
legenheid schonk de familie De Kesel als blijvende herinnering aan deze heug
lijke dag twee prachtige kroonluchters die nu nog steeds in het koor van de 
Adegemse kerk hangen. Dit gebaar werd herhaald toen de neef van Mon
seigneur, professor Jozef De Kesel, zijn Eremis in de Sint-Adrianuskerk op
droeg. Weinig families kunnen bogen op zulke tradities! De nog jonge pries
ter was actief betrokken bij de grootse H.-Hartfeesten die in 1929 in Adegem 
plaats hadden. Verder zorgde hij voor de inrichting van de kapel van het 
Rustoord: hij schonk boeken, zorgde dat er een behoorlijk tabernakel werd 
geïnstalleerd en dat er een mooie kelk en "Remonstransie" kwamen. De Eer
waarde Zusters bleven hem er steeds dankbaar voor. 

Bij zijn vijftigjarig jubileum als priester (1977) hield Monseigneur eraan 
zijn jubelmis, samen met zijn familie en de ganse Adegemse parochiegemeen
schap, op te dragen in de kerk van Adegem. Het was een mooie en feestelijke 
Eucharistieviering. 

In dit Heemkundig Jaarboek is het passend wat meer uit te wijden over de 
belangstelling die Monseigneur steeds aan de dag heeft gelegd voor de heem
kunde en de geschiedenis. 

Door zijn aanwezigheid op heemkundige tentoonstellingen, op vergaderin
gen naar aanleiding van het verschijnen van werken over plaatselijke geschie
denis (o.a. bij het verschijnen van Luc Stockmans' Geschiedenis van Aalter) 
drukt hij zijn waardering uit voor het gepresteerde werk. 

In 1978 haddt'n we de eer en het genoegen - het wàs een genoegm! - 1\lon
seigneur te mogen rondleiden op de tentoonstelling' Omtrent Adegt'm" die 
door het plaatselijk Davidsfonds was georgnniseerd ter grlegl'nlwid ,'an het 
Jaar van het Dorp. Het was onze eerste kennismaking met deze ilIustcrt' 
Adegemnaar en we waren, eerlijk gezegd, wcl een bcetjl' zenuwachtig! 

Samen met hem en nog enkele andere gegadigelt'n lw!{'t'fden Wt' anderhnlf
uur "histori~ch" genoegen. MonsC'ignl'ul' verbanselt' ons lUet zijn ncC'urntt' 
kennis en zijn kritische vragen. Wij stakC'n C'r hC't'I wat van op. 
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Na d ze tentoon telling gingen we, amen met andere heemkundigen, re
uelmatig bij hem op bezoek. D e uulha r tigheid en de ongedwongenheid waar
mee hij on telken ontving deed ons steeds weer vergeten dat we bij een 
Mon eigneur te ga t waren! 

aast zijn belangstelling voor de geschiedenis van ZlJn geboortedorp legt 
hij ook een bijzondere intere ~e aa n de dag voor de talrijke en zoveel ver-
chiliende patroonheiligen van de parochies van het bisdom. Hij legde er 

reed een buitengewoon rijke documentatie over aan. Langs de patroonheili
uen om meent hij verbanden te kunnen leggen omtrent het verloop der kerste
ning \·an onze streken, moer het ontstaan van de parochies enz. enz. Om daar
moer iets te publiceren is nog heel wat studiewerk vereist. We hopen alleen 
maar dat het reed gedane werk van M onseigneur D e K esel niet verloren zou 
!!aan. H et i al te intere ant. Of zullen we toch nog eens verras t worden met 
een bijdrage van zijn hand over dit onderwerp? We hopen het ! 

In de gezellige werkkamer prijkt boven zijn bibliotheek de spreuk : " Dum 
VL'CÎ it laus divina unica cura; post mortem, laus divina unica merces" , 
"Tijdens mijn leven weze Gods lof m ijn enige zorg, na mijn dood mijn enige 
beloning". Wie de jarige ook maar een heel klein beetje kent weet dat dit 

Monse ig,neur De Ke ' I als z er geïntcr s erd bezo ker op de tentoonstell 'ng 
"Omtrent Adegem" georganiseerd in 1978 door het Adcg m Davidsfonds. 
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geen woorden in de wind zijn, maar de dag-dagelijkse realiteit van deze die
naar van de Heer. 

Het is een gemeenplaats geworden iemand die jarig geworden is nog vele 
lange en gelukkige jaren toe te wensen. Toch menen wij Monseigneur Leo 
Karel De Kesel uit naam van alle bestuursle.:len en leden van het Heemkun
dig Genootschap van het Meetjesland het klassieke "Ad multos annos" te 
moeten toewensen. 

GENEALOGISCHE SCHETS VAN DE FAMILIE DE KESEL 

Stam reeks 

I CHRISTOPHORUS DE KESEL gehuwd met REU PETRONELLA 
gewon 

II JUDOCUS DE KESEL gehuwd met DRIESSENS PETRONELLA 
gewon 

III JUDOCUS DE KESEL gehuwd met WITTEVRONGHEL JOANNA 
gewon 

IV JOHANNES FRANCISCUS DE KESEL gehuwd met DE VOGE
LAERE ALEER TINA 
gewon 

V PETRUS JOHANNES DE KESEL gehuwd met VAN DAELE 
CORNELIA 
gewon 

VI CAROLUS LUDOVICUS DE KESEL gehuwd met WILLEMS 
MARIA THESERIA 
gewon 

VII AUGUST DE KESEL gehuwd met RUTSAERT MARIA OLIVA 
gewon 

VIII LEO KAREL DE KESEL. 

I CHRISTOPHORUS DE KESEL. 

Over deze Christophorus De Kesel is weinig geweten. AlIl'(,11 weten we dat 
hij gehuwd was met Reu Petrondla. Het echtpaar woonde tl' Zomergt'lll. 
Christophorus t 22 september 1652 te Zomergclll. Zijn l'chtgl'Hott' t Zonlt'l'
gem op 5 maart 1681, ruim 30 jaar na huar echtgenoot. 
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11 JUDOCUS DE KESEL. 

Meer dan waarschijnlijk een zoon van Christophorus, 0 Zomergem 27.11. 
1639. Judocus X Zomergem op 25 juli 1680 met Petronella Driessens. Hij t 
Zomergem op 12 september 1720 in de ouderdom van 81 jaar. Zijn echtge
note overleed op 28 augustus 1745. 

Hun kinderen : 

1. Anna, 0 Zomergem op 26 juli 1681 en t Zomergem op 9 augustus 1743 in 
de ouderdom van 63 jaar. Ze was X met Jan de Portere. 

2. Johannes, 0 Zomergem op 6 juni 1685 en er t op 17 december 1701. 

3. Adriaan Norbert, 0 Zomergem op 4 februari 1687. 

4. Judocus, 0 Zomergem in 1688. 

5. Maria,o Zomergem op 2 april 1691. 

6. Martina, 0 Zomergem op 3 oktober 1694. 

7. Catherina,o Zomergem op 23 mei 1696. 

8. Silvester, 0 Zomergem op 1 mei 1698. 

9. Carolus, 0 onbekend, t Zomergem op 27 januari 1700. 

De afstamming gaat verder langs nr. 4. 

111 JUDOCUS DE KESEL. 

I' . 

Judocus De Kesel, 0 Zomergem in 1688, X op 8 april 1713 te Ronsele met 
Joanne Wittewronghel, Judocus t Ronsele op 23 september 1742 in de 
ouderdom van 52 jaar. Zijn echtgenote 0 Ronsele op 27 augustus 1692 t er 
op 19 oktober 1724 in de ouderdom van 32 jaar. 

Hun kinderen : 

1. Petrus, 0 Ronsele op 26 juli 1714, er t op 5 mei 1773. Was gehuwd met 
Anna De V uyst. 

2. Joannes, 0 Ronsele op 8 februari 1716. 

3. Martina, • Ronsele op 30 december 1718. 

4. Martinus, 0 Ronsele op 19 februari 1720. 

5. Maria Anna, 0 Ronsele op 26 december 1722. 

Judocus gaat op 30 april 1724 een tweede huwelijk aan te Zomergem met 
Lippens Elisabeth. Elisabeth Lippens was 0 Ronsele op 3 juli 1702 en er t op 
25 november 1703 in de ouderdom van 63 jaar. 

Kinderen uit dit huwelijk waren: 

6. Hieronymus, 0 Romde op 26 januari 1726. 
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7. Gerardus, 0 Ronsele op 21 november 1728. 

8. Joanna, 0 Ronsele op 8 april 1730. 

9. Petronella, 0 Ronsele op 8 januari 1734 en er t op 12 mei 1744, nauwe
lijks 10 jaar geworden. 

10. Ferdinandus, 0 Ronsele op 10 juni 1736 en er t op 23 september 1758, 
22 jaar oud. 

11. Johannes Franciscus, 0 Ronsele op 22 november 1738. 

12. Maria Theresia, 0 Ronsele op 24 januari 1742 en er t op 16 oktober 1780 
in de ouderdom van 38 jaar. 

De verdere afstamming gaat nu verder langs nr. 11. 

IX JOHANNES FRANCISCUS DE KESEL. 

Johannes Franciscus werd 0 Ronsele op 22 november 1738. Hij t Zomer
gem op 11 april 1811, in de ouderdom van 83 jaar. Johannes Franciscus had 
een bewogen leven achter de rug : hij huwde niet minder dan drie maal. 

. , 
Zijn eerste huwelijk, ingezegend te Ronsele op 10 juli 1764 met Albertine De 
Vogelaere, 0 en t te Ronsele op 10 maart 1770 bezorgde het echtpaar 4 kin
deren: 

1. Jan Baptist, 0 Ronsele op 18 juni 1765, er t op 17 april 1766, 

2. Maria Catharina, 0 Ronsele op 16 januari 1767. 

3. Anna Maria, 0 Ronsele op 3 februari 1769 en er t op 16 februari 1770, 
precies op éénjarige leeftijd. 

4. Bernardus, 0 Ronsele op 24 februari 1770, enkele dagen na het Q\'erlij-
den van zijn zusje. 

Johannes Franciscus verbond zich op 29 mei 1770 te Hansbeke \'001' de tweede 
maal in de echt met Cocquyt Maria Jacoba. Als getuigen bij het huwelijk 
fungeerden Gerardus De Kesel en PetronelIa Cocquyt. Uit dit huwelijk kwa
men volgende kinderen : 

5. Joannes Maria, 0 Ronsele op 28 februari 1771 en er t op 4 maart 1771. 

6. Joannes Baptista, 0 Ronsele op 28 maart 1772. 

7. Anna Maria, 0 Zomergem op 25 mei 1773. 

8 Carolus Franciscus, 0 Zomergem op 19 juli 177+. 

9. Jacoba Theresia, 0 Zomergem op 17 maart 1776. 

Een derde keer huwde Johannes Franciscus te Ursd op 7 augm;tus 178+ Ulet 
Joanna Lekens, 0 Ursel op 9 juni 17+9 en t Zomcl'gC'm op 5 april 1805. 

Uit dit derde huwelijk kwamen volgende kindel'l'11 : 

10. Joannes Bernardus, 0 Zomergem op 29 december 1785. 
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11. Petrus Johannes, 0 Zomergem op 10 januari 1787. 

12. Judocus Franciscus, 0 Zomergem op 1 april 1788. 

13. Joannes Franciscus, 0 Zomergem op 2 april 1792. 

De afstamming verloopt verder langs nr. 11. 

V PETRUS JOHANNES DE KESEL. 

Petrus Johannes, 0 Zomergem op 10 januari 1787 huwt te Adegem op 3 
februari 1815 met de Adegemse Van Daele Anna Comelia. Anna Comelia 
werd 0 Adegem op 2 oktober 1788 en t er op 4 januari 1847. Pieter Jan t er 
twee jaar later, op 18 januari 1849 in de ouderdom van 62 jaar. 

Het echtpaar werd met volgende kinderen gezegend : 

1. Francisca, 0 Adegem op 2 december 1815 en er t op 29 april 1881. Ze 
bleef ongehuwd. 

2. Eugenia, 0 Adegem op 19 februari 1817 en er t op 4 maart 1852. Gehuwd 
te Adegem op 25 oktober 1824 met Petrus Steyaert, ° Adegem op 29 juli 
1809, t 16 maart 1872. Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Felicita (0 27-
12-1845), Clementine (0 22-10-1847), Jan Baptist (0 11-05-1850). 

3. Petrus, ° Adegem op 3 april 1819. 

4. Rosalia, ° Adegem op 17 juni 1821, t Adegem op 5 februari 1905. 

5. Ludovica, 0 Adegem op 21 oktober 1823 en er t op 21 september 1906. 
Huwt te Adegem op 13 mei 1859 met Jan Baptist Roegiers (0 Adegem op 
6 april 1824, en t op 15 mei 1883). Het echtpaar werd met 4 kinderen 
gezegend: Carolus (0 10-07-1860), Mathilde (0 8-05-1862), Julia (0 14-
09-1864) en Emma Francisca (0 17-06-1891). Alleen deze Emma Fran
cisca huwde en wel te Adegem op 17 juni 1891 met Henri De Keyser. 

6. Colete, 0 Adegem op 13 november 1825, en t op 22 februari 1851. 

7. Joannes, ° Adegem op 14 april 1828, er t op 12 juni 1905. 

8. Carolus Ludovicus, 0 Adegem op 10 oktober 1852 en er t op 12 januari 
1913. Huwde met Willems Maria Thérésia. 

Van de 8 kinderen van dit echtpaar huwden er maar 3, waaronder slechts 
één mannelijke nakomeling. Dank zij deze (nr. 8) gaat de afstamming verder. 

VI CAROLUS LUDOVICUS DE KESEL. 

Als laatstgeborene (0 Adegem 10 oktober 1832) huwt Carolus Ludovicus 
eerder op latere leeftijd (35 jaar) te Adcgem op 20 mei 1867 met Maria 
ThérC5e WillemIl, 0 Adegem op 21 maart 1831 en er t op 27 augustus 1913. 
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Uit deze echtverbintenis werden 4 kinderen geboren: 

1. Kamiel, ° Adegem op 9 juli 1868, er t op 15 december 1959. Huwde met 
Leonie Neyt uit Maldegem. Het huwelijk werd met 6 kinderen gezegend: 
Maria (°17-11-1908), Maurice (°12-05-1910), Robert (" 17-09-1911), 
Clara (°4-02-1913), Julien (°18-02-1917) en Antoine (0 13-06-1919 en 
top 24-06-1919). 

2. Julia, ° Adegem op 18 augustus 1869 en er t op 29 januari 1942. 

3. Henri, ° Adegem op 15 februari 1872, huwt met Adolphine De Vliegher 
op 13 februari 1911 te Adegem. Adolphine was geboren te Adegem op 
8 mei 1878 en overleed er op 16 oktober 1957. Henri zelf t op 24 januari 
1973. 
Het paar kreeg 6 kinderen : Omer (" 19-1-1912), Adrienne (0 1-5-1913), 
Urbaan (0 26-9-1914), André (0 3-5-1916), Margareta (0 13-4-1918), 
Gaston (0 1-1-1921). 
Omer De Kesel, beter gekend onder de naam Nonkel Fans, werd ''''it
heer van de Abdij van Averbode. Adrienne De Kesel is onder de kloos
ternaam van Zuster Roberte lid van de Cistercienserzusters te Gent. 

4. August, X te Baaigem met Rutsaert Maria Olivia. 

De afstamming gaat nu verder langs nr. 4. 

VII AUGUST DE KESEL. 

August, ° Adegem op 6 april 1874, er t op 10 mei 1955, huwt op 2 septem
ber 1902 te Baaigem met Rutsaert Maria Olivia, ° Baaigem en t Adegem 30 
maart 1934. 

August De Kesel werd een suksesvol zakenman en een graaggezien politicus. 

Hij trad op het politiek toneel met de verkiezingen van 24 a pril 1921. Het 
was meteen raak, want enkele maanden nadien, op 4 oktober 1921, werd hij 
tot burgemeester van Adegem aangesteld. De verkiezingen van 10 oktober 
1926 verliepen "zonder strijd". Ook bij de verkiezingen \'an 9 oktober 1932 
behaalde de lijst De Kesel de volstrekte me('rderheid. Bij de verkiezingen van 
16 oktober 1938 stelde August De Kesel zich ge('n kandidaat meer. 

Het echtpaar werd gezegend met volgende kinderen: 

1. Leo Karel, ° Aclegem op 1 oktober 1903, feestdag van Sint-Bavo. priestt'r 
gewijd te Mechelen op 18 april 1927, hulpbisschop van G('ut op 2.J. fe
bruari 1961. 

2. Aline, 0 Adegem 19 december 1904. Htnvt te Adt'gem op 14 juli 19:~2 
met Albert Van Cauwenberghe, " Huise op 28 augustus Hl06 eH t Omk
naarde 30 september 1974-. 

200 

Kinderen: Thérèse (0 23-02-1934), Jan Baptist (a 12-07-1936), Paul 
(0 23-10-1937), Anch'é (" 9-01-1939), Piet (0 2B-0:1-1940)) ~[ia (" 5-10-
1941) . 



Burgemeester August De Kesel. 

t 
heeR. 

}ft,,-c nu uw ~)J€naaR CjMn 

In VR € Ö€. 

I 
WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN 

DE Z IEL VAN 
de Heu 

AUGUST DE KESEL 
U'rduu.naar uan Mturouw 

MARIA . EUVA RUTSAERT 

Oud - Burgemf."f."5(f"r 118n Ad('gcm . 

H ij lt'iI~ lid uan hr( Broeder!.chIlP IIDn het H . Sacrament. 
hl"t Xi:tl~rian tnp("noo r:scl,ap. de Bond uan het H . Hart t"n 
uan al dt" flodvruriltlyr prnoor.,chapprn lIBn de paroc:hir. 

Voor;itrrr uan df" Bond Ju Kroosrrijkf" Gt":;nnen. 
Voor.:itrrr van dr Chr;.s!f." ne Mutunlitdt .. Br~df"rhu(p •. 
Voor=itt ("r van hrr Nationaal Wt'rk Il00(" Oodogsweun . 

Err' · V oor:-;trr ,'a" df." Chri.~unf! Middenslsndsbond. 
&5tuur:flid l"n MC'de.<rkhtf"r uan dt" Fnn{arrnm aat .u·happij 

.. Dl' Vf"r("nigde Vrif"nden - . 
\/rrrrrd met "rrM:hifJendt' e-retel.:rns. 

geboren te Adrgem op 6 april 187-1 t"n er in getX>Clert5 va n 
christelijke ondnwrrping rn buu.sting in de Heer oM
slaprn op 8 mti 1955. Voorûen uan al de genademidddtn 
van onu MOf!drr de: Heiligt' Ke:rk rn de: pau$elijkl' ugtn . 

Bidprentje van August De Kesel. 

3. Majella, 0 Adegem 26 april 1906. Intrede in d Carrnel te Gent op 15 
oktober 1928, professie op 15 oktober 1929 n thans verblijvende in de 
stichting Carmel Glums!öv in Zweden. 

4. Lydie, 0 Adegem op 22 ~ ptemb r 1907, huwt te Adegem op 22 septem
ber 1931 met Kiebooms Louis, 0 Wilrijk op 5 januari 1903. 

Hun kinderen: ugust (" 19-04-1933 ), Bernadette (" 3-04-1934) L 0 

(0 16-04-1935 ), Paul (0 18-05-1 36 ), iev (0 9-12-1937), Luc (0 23-03-
1 39), Mimi (°25-02-1946). 

5. H'P'n , • Ad g mop 28-03-1 09. 

6. Albert, • Ad g>m p 26 juli 1910, huwt t Ad g mop 13 s pt mber 1938 
met B Is abrielIa, ft Ad g m op 11 oktob r 1914. 
Alb rt K s 1 trad in d vo tsp r TI van zijn vad r. Ni t all en z tt 
hij het b drijf m t su s v rd r, t v n w rd n is hij nog t~ ds acti f 
aJ politi us. Hij trad voor h t ' r t p h t p lid k voorplan bij d g
m' 'nl raad v rki zing n van 1 52. P 2 f bru ri 1 53 w rdt hij b na md 
tot burg m est r. Hij blijft burg m st r l t bij cl rki zing n v n 1 70. 

hans' Alb rt Kir t h p n van d g m nt Mald g m. 
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Kinderen: Maria (0 18-10-1939), Frans (°20-03-1941 - t 11-09-1961), 
Leo (°8-05-1942), Johan ("8-08-1943), Rosa (0 26-04-1945), Jozef (0 
17-06-1947), Guido (0 29-10-1949), Anna (0 18-09-1952), Theresia (0 
28-02-1955 - t 25-10-1963), Marc (0 6-03-1957), Lieve (0 4-12-1959). 

Wij konden deze genealogische schets van de familie De Kesel opstellen dank 
zij de gegevens ons ter beschikking gesteld door Mgr. Leo De Kesel waarvoor 
wij hem ten zeerste erkentelijk zijn. 

Notteboom Hugo 
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GEPROGRAMMEERD OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK 

TE AALTER (WOESTIJNE), ADDENDA EN CORRECTIVA 

1. SPOREN UIT HET EINDE VAN HET ATLANTICUM (5000-2700 v. 
Chr.) OF HET SUBBOREAAL (2700-500 v. Chr.) 

In de NW-hoek van WFH-83jOl, een sleuf van 5 m. lang en 6 m. breed 
die werd aangelegd in het noordelijk verlengde van WFH-82/01, werd een 
gestratifieerd getuigenis van prehistorische menselijke aanwezigheid aan het 
licht gebracht. 

Het betreft een voorlopig (gelet op het onvoltooid karakter van het on
derzoek) als ringvormig geduide structuur. 

Deze bestaat uit een menselijke ingraving, waarvan de vulling vooral naar 
onder toe zeer humeus, zelfs enigszins venig is, en waarvan het profiel min 
of meer V-vormig is. 

Dit zgh. ringvormig gracht patroon moet zeer lang, minstens tot het einde 
van het subboreaal, hebben open gelegen, rekening houdend met de steeds 
droger wordende vulling naar boven toe. 

Deze structuur is posterieur aan de pedogenese (vorming van een bodem, 
herkenbaar aan de verschillende horizonten) en derhalve posterieur aan de 
prehistorische artefacten, die niet alleen in WFH-82jOl en 02, maar ook 
in deze sleuf werden opgenomen, en die, zoals inmiddels is recht gezet, tot 
het Tjongeriaan (ca. 9000 v. Chr.) behoren. 

Indien deze epi paleolithische artefacten in stratigrafisch verband zouden 
aangetroffen zijn, dan zouden zij zich op de B2- enjof in de A2-horizont 
hebben bevonden. 

Op basis van de zeer humeuse, enigszins venige vulling kan een periodise
ring vanaf het einde van het atlanticum !tot in het volle subboreaal als 
werkhypothese worden vooropgesteld. Zekerheid had kunnen worden be
komen d.m.v. een palynologische analyse, was het niet dat deze sleuf voor
tijdig door onbevoegden werd dicht gereden. 

Op basis van het ringvormig aspect van dit grachtpatroon is het verant
woord om te veronderstellen dat de aangegraven structuur een deel is van 
een door een kringgreppel afgebakende grafheuvel. Zekerheid bestaat ook 
hier echter niet. 

Tenslotte wijzen we er nog cp, dat tijdens het subboreaal ook in het lage 
gebied (waarin zich uiteraard ook relatieve hoogten situeren), dat zich 
achter de strandwallen uitstrekt (groso modo het huidige Westvlaamse 
poldergebied), de veenvorming, die er op het eind van het atlanticum was 
begonnen, zich voortzette en het waddengebit'd er geleidelijk werd vervan
gen door een niet meer overstroomd doch door waterlopen sterk doorsneden 
veengebied. 
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2 .. ENKELE NUANCERINGEN BIJ DE TWEEDE SUB-PERIODE VAN 

DE NIET-KARTOGRAFISCH GEKENDE OCCUPATIE VAN DE 

BURCHT VAN WOESTIJNE 

2.1. De datering van het begin en het einde van deze sub-periode 
In de totnogtoe gepubliceerde berichten van deze opgravingen werd 
voorlopig gesteld dat voornoemde destructie zou zijn te situeren in 
het laatste kwartaal van de XIVe of in het eerste kwartaal van de 
XVe eeuw. 

Deze aanvankelijke datering kan worden opgevat als een contaminatie 
van twee fasen, nl. de occupatie- en de destructiefase, die beide heel 
wat aarden vaatwerk in het bijzonder in de slotgracht hebben nagela
ten. 

Ofschoon de oorspronkelijke datering zeer duidelijk een flagrante aan
fluiting- van de stratigrafie impliceert, zal de lezer ons dit euvel wel 
willen kwijt schelden, in het besef dat wij op dat ogenblik het hoofd 
moesten bieden aan diverse laag bij de grondse praktijken waardoor 
we uiteindelijk uit het zadel werden gelicht. 

Het vaatwerk uit de occupatiefase bevond zich in de partieel progres
sief gesedimenteerde bodem van de slotgracht en dateert vanaf het 
laatste kwartaal van de XIVe eeuw. Zo lagen de scherven van een 
en hetzelfde fragment, resp. pot uit deze fase zeer dicht bij elkaar en 
hoofdzakelijk in het midden van de slotgracht. 

Het vaatwerk uit de destructiefase bevond zich tussen het puin van 
de vulling van de slotgracht en klimt op tot het midden van de XVe 
eeuw. Zo lagen de scherven van een en hetzelfde fragment, resp. pot 
uit deze fase nogal ver uit elkaar en hoofdzakelijk aan de binnenkant 
van de slotgracht. 

Ceramiek in steengoed-traditie ontbrak in de occupatiefase ('wat ui
teraard tot het toevalskarakter van de gegraven doorsneden moet 
worden teruggevoerd) ; volksaardewerk werd in beide fasen aange
troffen. 

Het volksaardewerk uit de destructidase vertoont randt'n die sterker 
zijn geprononceerd (en soms zl"lfs geprofileerd) dan deze uit de QC

cupatiefase ; de bolle bodems van de potten uit de oudste fase zijn 
vaak voorzien van uitgeknepen of uitgestulpte voetjes, daarentegt'n 
zijn de bodems van de potten uit de jongste fase in regel vlak ofwt'l 
convex met voet; quasi-horizontaal geplaatste handvatten werden 
ook alleen bij de potten uit de jongste fase geobserveerd. 

Tenslotte stippen we nog aan dat de concentratie oxydel'l'nd gebak
ken volksaardewerk gevoelig hoger was in de destructie- dan in de 
occupatiefase. 

2.2 De argumentatie voor een locale Cl'ramickpl'oductic 
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In de tot dusver in het licht gql;evcn W('!t'llSwMI-dight'dcn i.v.m. dit 
archeologisch onderzoek werd, m.b.t. het volksnnrdcwt'l'k, ('nkel ('('H 



Fig. 1 - Aarden vaatwerk u it de tweede sub-per iode van de n iet·kartog'rafisch ge
kende versie van de Burcht van Woestijne ~WFH-82 /01 l. 

Links: hangende bloempot in gr rjs volksaardewerk van regionalle trad itie uit de occu
pot'efase (vanaf laat5te kwartool VIVe eeuw). 
Rechts : hangende bloemschaal in gedeeltelijk geglazuu~d roodbruin volksaardewerk 
van regionale traditie u it de destruct·iefase (t.e.m. het midde11 van de XVe eeuwl. 

onderscheid tus en het oxyderend en het reducerend gebakken vaat
werk gemaakt, 

Bij de lezer kan dan ook de indruk be taan dat enkel rood- en grijs
bakkende potten werden aangetroffen. Ten onrechte. Nu is het zo dat 
nog een derde minstens even omvangrijk gro p mo t worden ver
meld, nl. bruin-oxyderend gebakken vaatwerk. D e opmerking dat deze 
bruine kleur zou veroorzaakt zijn door en te lage oven temperatuur 
mist iedere grond. 

T n rst vertonen d bruine potten n v rg lijkbare hardh id al 
d rod n d grijz. T n twe d vall 1'\ in h t bak I van d bruine 
pott n v 1 blo dr d tipp n op : d z tipp ·] zijn ni tand rs dan 
de g oxyd rd '-partik Is , T n d rd i d vorm n taal van d bruin 
po tt n b ' p rkt r dan d z van cl · rod d grijze. T n vierd ko-
m n d bruin pott n nk I voor tijd n ni · t-kartografisch geken-
d cupati van cl Bur ht van W tijn n omdat van d jong t 
bewoning st >ds v I m r r st . rt dan van cl udst bijna uit lui-

nel tijd ns cl tw cl> ub-p riod v n d z jui t v nn Id p ri cl . 
u wil d traditi dat m n J hts dan t t h t a. nvaard n van n 

la al rami kproclu ti· kan v orgaan wann r m n d pott nb k-
kers n, h t producti tart f n n ntr ti mi bak 1 h ft 
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vonden. Dat men met het vastkleven aan tradities de vooruitgang 
van de wetenschap belemmert, is iets anders, 

De mogelijkheidsvoorwaarden om tot locale produktie van ceramiek 
over te gaan zijn viervoudig. Deze zijn: de aanwezigheid van klei in 
de bodem of aan het oppervlak, de aanwezigheid van brandstof bij 
voorkeur onder de vorm van veen maar desnoods ook onder de vorm 
van brandhout, de aanwezigheid van water in de gestalte van een 
natuurlijke waterloop, en de aanwezigheid van mensen die over de 
vereiste deskundigheid beschikken. 
Vervolgens zullen we trachten na te gaan welke van deze vier termen 
in Woestijne aanwezig waren. 

De aanwezigheid van locale klei is tweevoudig. Ten eerste bevindt 
zich onder het zandlemig dekzand van Würm Tardiglaciale oorsprong 
het marien sediment van het Flandriaan. Dit sediment komt ter plaat
se onder twee facies voor: hoofdzakelijk als zanderig silt onder in
vloed van een zwakkere stroomsnelheid afgewisseld met dunne klei
stroken. Laatst genoemde facies kan voor de pottenbakkerij worden 
aangewend, maar zal steeds, bij oxyderend bakken, roodachtige potten 
geven. Ten tweede werd, chronologisch tussen het Hof van de He
ren van Woestijne en de Burcht van Woestijne, een indrukwekkend 
pakket in hoofdzaak fluviatiel sediment afgezet, vooral in de depres
sie, maar ook aan de rand van het plateau. Dit sediment kan ook voor 
de pottenbakkerij gebruikt worden, geeft bij oxyderend bakken steeds 
een bruinachtige kleur en heeft als enig nadeel een hogere porositeit 
veroorzaakt door de grovere korrel van het sediment. 

De aanwezigheid van brandstof is eenvoudig. Dat Woestijne eertijds 
door oppervlakteveen (d.i, het zgn. Hollandveen ) is bedekt geweest. 
werd door de opgravingen manifest aangetoond. Ten eerste werd on
der de bodem van de slotgracht een veenrestant gevisualiseerd. Ten 
tweede werd bij de sporen uit het einde van het atlanticum of het 
volle subboreaal een venige substantie waargenomen. Beide vaststel
lingen situeren zich respektievelijk aan de rand van het plateau en op 
het plateau zelf. Dat er zich in de depressie rond het platl"au een aan
zienlijke veenpak moet ontwikkeld hebben, rt'sulteert niet allel"n uit de 
feitelijkheid van de topografie, maar zou ook wel eens kunnen ver
klaren wat de Heren van Zomergem (alias van de Woestijne) hi('l' in 
de XIIe eeuw kwamen zoeken. Daringdelven was in de late middel
eeuwen een zeer lucratieve activiteit. 

Vooraleer de bespreking van de derde term aan te vatten, wil\e-n we
er nog op wijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de- afze-t
ting van de in hoofdzaak fluviatiele sedimenten in de tweede helft 
van de XIVe en in het begin van de XVt' eeuwen de ontwikkeling 
van een aanzienlijkc massa Hollandvt't'11 vanaf het eindt' van Iwt at
lanticum : na de afgraving van hct ,'('('n ontstond t'r immers eell "lak· 
ke kom, die a.h.w. lag te wachten tot hij onde-r watl'r liep. 

De aanwezigheid van water moet in hoofdzaak wordt,tl herl!.'id tot 
het bekken van dc Durme. Dezt' rivit'l' vond erg('m • maar w~,nr pl"l'
cies kan niet worden !'lrhtl'rhnald omdflt in h('t hij1.ondt'1' d!.' middel· 



Fig . 2 - Algemeen overz icht van WFH-82 j O 1 tijdens de werkzaamheden op oudheid
kund ig bodemonderzoek noor het proefonderv indel ijk niveau opgetrokken. 

Aa., a llen d ie na ons zu llen komen weze het voor eens en a.ltipd gezegd dot het je 
reinste onz in is om noor de lot te springen als men n :et eens kon z'ien hoe hoog deze 
wel ligt. 

wann r 
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ting kunnen wijzen. We moeten in dit verband vertrekken van de 
tekstuele zekerheid dat deze fortificatie was bemand door een garni
zoen soldeniers. 

Het is steeds zo geweest dat krijgslieden tijdens hun loopbaan in con
takt komen met vreemde streken en volkeren. De soldeniers van Woes
tijne hebben hierop zeker geen uitzondering gemaakt, als men weet 
dat de opgravingen twee vaatwerkfragmenten hebben opgeleverd die 
waren versierd met ingesneden gestyleerde mohammedaanse schrift
tekens. Of deze potten nu in het Nabije Oosten of in Vlaanderen 
waren gefabriceerd doet geen afbreuk aan de kern van de zaak : 
krijgsvolk leert overal wel wat. 

Vervolgens moeten we ons goed realiseren dat een garnizoen, ook in 
vredestijd, altijd zoveel mogelijk in eigen onderhoud tracht te voor
zien. In dit verband wijzen we erop dat reeds in de protohistorische 
oppida ambachtelijke sectoren waren gere~erveerd, waarbij vaak een 
pottenbakkerskwartier is opgevallen. En vermits de middeleeuwse for
tificaties al dan niet rechtlijnig van deze oppida afstammen, is het zeer 
verleidelijk om te stellen dat een locale ceramiekproductie veeleer in 
een militaire dan in een civiele nederzetting zal ontstaan. Ter verge
lijking stippen we aan dat in het middeleeuwse Aardenburg niet al
leen een garnizoen was gelegerd, maar dat er minstens twee potten
bakkersovens aanwezig waren. 

Tenslotte is het steeds zo geweest dat soldeniers weinig of geen be
langstelling hebben voor de kwalitatieve waarde van de ambachtelijke 
producten. Voor hen kwam het er enkel op aan over de noodzake
lijke gebruiksvoorwerpen te beschikken, en liefst zo goedkoop moge
lijk. Hoe meer ze van hun soldij konden spenderen aan dobbelen, 
drinken en deernen, des te beter ze zich vOf"lden. Ze hadden er dus 
een zeker belang bij om plaatselijk vf"rvaardigde en bijgevolg goed
kope waar te verkiezen boven ingevoerde pn dus dure waar. 

Met deze drie bedenkingen hebben we natuurlijk niet bewf"zen dat de 
garnizoenhouders van Woestijne de pottenbakkerskunst verstonden; 
we hebben enkel aangetoond dat ze er de aanleg toe, de opportuni
teit van en de noodwendigheid voor zullen bezett'n hebben. 
Van de vier gestelde termen hebben we df" eerste drie dus \'oll('dig 
affirmatief kunnen beantwoorden, terwijl we m.b.t. d(' laatste t('rm de 
twijfel in ons voordeel laten spelen. 

Maar omdat we er ons rf'kenschap van geven dat w(' de grootste scep
ticus nog niet hebb('n overtuigd van onzf' stelling, zullen w(' thans 
overgaan tot een laatstf' argument, ('en soort arguJl1C'ntum nf'C plus 
ultra dus. 

Ceramiek onderstelt niet alleen vaatwerk, maar baksteen is ('I' ook 
inbegrepen. 

Zoals bekend hebben we ook fundanwnll'11 uit d(' I\\'('('d(' suh-pt'rÏt'
de van de nif"t-kartografisch ~('kt'nd(' occupatie \'nn dt, Burcht WIIl 

Wo('stijne ktll1nC'n vrijl('~~('n. Zoals U I't't'ds zal kunn(,1l \"('rmot'dt'll, 
waren de voornoemde bakst('IH'n vt'rvanrdi~d uit ('('11 bntin-nxyclt'l't'ud 



gebakken specie. In dit baksel vielen talloze bloedrode Fe-partikels op. 
Bovendien was het oppervlak van deze mopstenen vrij oneffen en ruw. 
Ondertussen heeft U het natuurlijk ook al begrepen dat zowel de ho
ger gedetailleerde bruine potten en bruine bakstenen hun specie dan
ken aan het in hoofdzaak fluviatiel sediment dat de bovenloop van 
de Durme in de tweede helft van de XIVeen in het begin van de 
XVe eeuw ter plaatse heeft afgezet. Volledigheidshalve vermelden we 
nog dat het baksel van de bruine potten grondig verschilde van het 
baksel van de bruine bakstenen op het vlak van de mengeling en de 
magering: een baksteen wordt nu eenmaal gans anders gebakken dan 
een pot. 

Dit verschil verandert dus niets aan het wezen van dit betoog, nl. dat 
wij erin geslaagd zijn om te bewijzen dat Woestijne in de tweede 
helft van de XIVe en in de eerste helft van de XVe eeuw zowel een 
locale pottenbakkersproductie als een baksteenproductie, beide op ba
sis van een en hetzelfde sediment, heeft gekend. 

Voor de rhetorici onder onze lezers verduidelijken we dat de bewijs
voering zich ontwikeklde langs een spiraalredenering, waarvan het eer
ste uiteinde heel wat meeer windingen telde dan het laatste. 

2.3. De localisatie van de bloempotten in volksaardewerk 

Twee doorsneden werden ter hoogte van de slotgracht gegraven. De 
eerste (WFH-82jOl), aangelegd in het midden van de zuidkant, ont
wikkelde zich tot net onder de bodem van die slotgracht. 

De voornoemde bloempotten werden enkel in deze doorsnede waar
genomen. 

De tweede (WFH-82j02), aangelegd ca. 20 m verder westwaarts aan 
dezelfde zuidkant, en dus excentrisch, beperkte zich tot het bovenste 
van de vulling. 

De vaatwerkfragmenten die hierin werden opgenomen behoren uit
sluitend tot keukengerei. 

Volledigheidshalve herhalen we dat ook de eerste sub-periode van de 
niet-kartografisch gekende occupatie enkele bloempotfragmenten op
leverde. Ook deze scherven kwamen uit WFH-82jOl. 

3. SLOTBESCHOUWING 

De bedoeling van de redactie van deze enkele en dan nog geïsoleerde be
denkingen Lv.m. onze opgravingen reikt niet verder dan onze wil om voor
afgaand aan de basispublicatie (in de veronder~telling dat deze er ooit zal 
komen) de meest belangrijke resultaten enigszins uitgebreider toe te lich
ten. 

Omdat dit archeologisch onderzoek in Aalter plaats greep en omdat het 
bestuur van een gemeente meer behelst dan de aanleg van riolen en het 
kuisen van grachten, dragen we dit artikel op aan Dr. J. DE CREM, bur
gemeester. 
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GELEGENHEIDSVONDST 

EEN CIJNSBRIEF VAN 7 MAART 1504 

UIT MIDDELBURG IN VLAANDEREN. 

Op hét stadsarchief te Gent, in de familiepapieren M estdagh nr. 4178, zit 
een cijnsbrief uit het begin van de XVle eeuw, van Middelburg in Vlaan
deren dat niet onbelangrijk is voor de plaa tselijke geschiedenis, heem- en 
familiekunde in het noorden van het M eetjesland. 

Hier volgt dan de integrale tekst van dit dokument: 

« Wij Jan noenbroot, J acop nevejans, Cornelis Van leden, J acop f cornelis 
Willems ende Corneli bouds, a ls scepenen ende laten vander stede ende 

Cijnsbrief van 7 maart 1504 uit Middelburg In Vlaanderen (famll,iepapleren 
Mestdogh nr. 4178 • SA G ntl. 

(F oto - S.A. 0 nt) 
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heerIiehede van middelbureh in vlaenderen, doen te wetene allen den ghonen 
die dezen ehaertre zullen zien of hooren lesen, dat samen voor ons als voor 
laten, Aernoudt de hooghe ende maergriete zyn wyf, de welke verbonden 
ende epotikierden, inden handen van Ysabeele Van Stavele, huer hoir ende 
naereommers, een huus ende erve alzo groot als dat ghestaen ende gheleghen 
es, met alle de mueraige daerup ende in wezende, ligghende ende staende up 
de heerliehede van middelbureh ende binder proehie aldaer ende binder ste
de, ande zuudsyde vanden kerehove, tus~ehen de keregraeht, ande oostsyde de 
priesteraige, ande westsyde street metten zuudthende ande strate ende den 
voet vander woukerbrugghe ende metten noordhende ant kerehof, ende voor 
de somme van vier seellinghen, zes penninghen grooten ervelicke losrente 
tsiaers, te lossene den pennyne zestiene, vallende telken bamesse, in eIc jaer 
eeuwelieke ende ervelijeke, gheduerende waerof teerste jaer vallen zal te ba
messe, duust vyf hondert ende vive. Ende Aernoudt de hooghe ende Mar
griete zyn wyf, beloven dese voorserevene rente te gharandeerne, vry ghelts 
tsiaers, boven allen eomeren ende lasten daer vute ghaende ofte daer up te 
laste zoude eommen moghen te Ysebeele van Stavele vryen eyghendomme, 
voor huer ende huere naereommers, al zonder faite of malengien. In kennes
sen der waerheden, zo hebben wy seepenen ende laten boven ghenoemt, de
sen ehaertre besegheIt met onsen zeghelen vutghanghende. Dit was ghedaen 
vpden zevensten daeh van maerte int jaer duust vyf hondert ende viere >. 

Wilfried STEEG HERS 
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EEKLO OP DE TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM * 

In de merkwaardige tentoonstelling « Met Huygens op reis» in het Rijks
prentenkabinet te Amsterdam is onder nr. 94 de tekening opgenomen die 
Constantijn Huygens jr., secretaris van stadhouder-koning Willem 111, op 
6 mei 1677 te Eeklo maakte. De identificatie in de catalogus, « een gezicht op 
de markt» is evenwel onjuist. Immers, Eeklo is gezien uit het noordwesten 
en de brede open ruimte is niet de markt maar de Boelare. 

Opdat de foutieve notitie van de catalogus niet eindeloos zou herhaald 
worden en daaruit nog meer verkeerde interpretaties zouden afgeleid worden, 
volgt hier een beknopte rechtzetting met verantwoording. 

Vooraf mag men stellen dat Huygens naar de natuur heeft getekend, zoals 
hij dat blijkbaar gewoonlijk deed. Men mag dus aannemen dat hier een ge
trcuwe weergave van stad en landschap van Eeklo voorhanden is, ofschoon 
men toch met geringe vrijheden omwille van het totaalbeeld mag rekening 
houden. De omvang van zijn gezichtsveld is trouwens veel breder dan een 
foto zou kunnen bieden. Het komt er dus op aan het standpunt van de teke
naar en de ori-ëntatie van zijn blikken te zoeken. 

Uitgangspunt voor onze identificatie is het uitzicht van de toenmalige kerk 
(zie: E. Dhanens, 'De voormalige parochiekerk van Eekloo', Antwerpen, De 
Sikkel, 1947). Steunend op onze studie en met als bewijsstukken de platte
gronden afb. 3 en 4 en de foto afb. 10, is het duidelijk dat de kerk gezien 
is uit het noord-westen. Men herkent van rechts naar links: in het belichte 
gedeelte, de westelijke puntgevel van de zuidelijke zijbeuk en de westkant 
van de toren; dan, in de schaduw, de noordkant van de toren en, dieper 
liggend, de achteru~tspringende noordelijke zijbeuk; verder het belichte dak 
van de noordelijke transeptarm met zijn topgevel -in de schaduw; het koor 
lag toen nog in puin. 

De open ruimte links kan dus geenszins de Markt voorstellen. Die ligt im
mers zuidwaarts van de kerk en strekt zich uit in oost-westelijke richting. De 
zichtbare ruimte daarentegen strekt zich uit in noord-zuid richting en moet 
dus haaks op de Markt georiënteerd zijn. 
Deze brede ruimte is zonder twijfel de Boelare, gezien vanaf de oude Snuif
molenstraat (nu August Van Ackerstraat), misschien van ergens op het oude 
domein van de familie Penneman, wat daar in 1677 ook moge gestaan het
ben dat Huygens toeliet een hoger peil te beklimmen, misschien de molen die 
zijn naam aan het nabijgelegen straatje zou geven. Immers, een tekenaar 
van een enig~zins panoramisch gezicht zoekt naar een verhoogde standplaats 
om zijn onderwerp uit de hoogte te kunnen overschouwen. 
De Boclare is inderdaad bijna in vogelperspektief gC'z:en. Met enig driedi
mensionaal inzicht realiseert men dat het standpunt van I-Iuygens niet op de 
begane grond was. 

De Boclare die volgens zijn naam oorspronkelijk een open plaats in een 
neukebos was, zal nog lange tijd een met gras begroeide weideplaats zijn ge
bleven die door de aangelandC'n kon worden gebruikt, vooraleer hij de drukke 
verkeersader van tegenwoordig zou worden. De rij jonge boompjes die in 
1677 blijkbaar nog niet lang geleden langs het kronkelend karrespoor waren 
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geplant, zullen ook wel beuken zijn geweest, zoals de meeste straatbeplan
tingen in de streek (b.v. de eeuwenoude beuken die we op de weg naar Gent 
nog hebben gekend en de nu nog levende beuken tussen Maldegem en Sij
sele). Het hoge huis waarvan het dak op de achtergrond tussen een paar bo
men uitsteekt is ongetwijfeld bedoeld als het stadhuis. Men moet er immers 
rekening mee houden dat de oude kerk veel kleiner was dan de huidige en 
niet direkt achter het stadhuis stond maar wel achter de huizen van het 
Raatje. Rechts op de tekening ziet men een gedeelte van de Peerdekerkhof
akker, toen nog landbouwgrond, waar nu de Academie voor Schone Kunsten 
is gebouwd. 

Zoals het hoort bij een «vue pittoresque » stelt men ook de vraag naar het 
tijdstip van de dag waarop Huygens zijn tekening schetste. Te oordelen naar 
de slagschaduwen van de kuierende figuurtjes op de Boelare was dat in de 
late namiddag bij een reeds dalende zon. 

Tenslotte, dat Huygens in zijn dagboek Eeklo afwisselend stad en dorp 
noemt hoeft ons niet te verwonderen: stad omdat Eeklo door zijn keure van 
1240 het statuut ervan had; dorp omdat de 'plaats in 1677 er maar het uit
zicht van had, daar het stadje herhaaldelijk verwoest was geweest en in zijn 
ontwikkeling geremd bleef door de voortdurende oorlogsbewegingen ; oor
logsomstandigheden die overigens verklaren waarom Huygens in april en 
mei 1677 te Eeklo vertoefde en ons zulk een beminnelijke tekening van onze 
geboorteplaats kon nalaten. 
Februari 1983. 

ELISABETH DHANENS 

* Gepubliceerd in «DE EECLONAAR» van 11 februari 1983. 
Afb. 43 (foto Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel). 
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BOUWSTENEN VOOR EEN HISTORIEK 

VAN HET HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 

(Deel 111) 

Daar we dit jaar werkelijk een volle vrachtauto bouwstenen kunnen aan
voeren hebben we de rubriek Bouwstenen voor de historiek van het Heem
kundig Genootschap in een aparte bijdrage gebundeld. Dit is een vervolg op 
Deel I (nrs 1-3), verschenen in AM, nr. 31, 1981, blz. 251-254, en op Deel 
II (nrs 4-6), verschenen in AM, nr. 32, 1982, blz. 299-301. 

BOUWSTEEN Nr. 7 

Onvolledig verslag over de werking tijdens de jaren 1948-1950 

Juffrouw E. Dhanens gaf mij op 23 januari 1983 haar persoonlijk archief 
betreffende onze kring in bewaring. Daarin zullen we geregeld putten om en
kele nieuwe bouwstenen voor een historiek van ons Genootschap aan te bren
gen. We zullen als verwijzing steeds Archief E. Dhanens, afgekort Ar ED, 
gebruiken. Ik dank haar heel hartelijk voor dit vriendelijk gebaar, dat ons 
zal toelaten het ontstaan en de stichting van onze kring nauwkeurig en juist 
te beschrijven in een bouwsteen jn het volgend jaarboek. 

We beginnen nu met een waarschijnlijk onvolledig overzicht van de acti
viteiten in de jaren 1948-1950. 

26 september 1948 : in het hotel Groenen Boomgaard ging er een Algemene 
Vergadering door met de volgende agenda : 
Inleidend woord door Dr. E. Tieleman 
Voordracht door de h. Ir. E. de Wilde, voorzitter van de provinciale 
culturele Commisise, over Ledeganck al~ provinciaal inspecteur van 
het onderwijs. 
Voordracht met lichtbeelden door Mej. Dr. E. Dhanens, over: de 
Meetjeslandse hoeve. 

23 april 1949 : bezoek aan een tentoonstelling in de apoteek Roegiers. 
25 mei 1949: de Christoffeldevotie te Evergem, door A. De Vos. 
10- juli 1949 : uitstap naar het Drongengoed. 
12 februari 1950 : de H. Geesttafel te Knesselare, door A. Ryserhove. 

Na februari 1950 moet de werking van het genootschap nagenoeg stilge
vallen zijn wegens de ziekte van Edmond Tieleman. In een ongedateerde 
brief van apotheker Pro Ryckaert aan E. Dhanens is er sprake van «onze 
sluimerende Heemkundige Kring~. Op initiatief van Achiel De Vos werd er 
begin 1951 opnieuw aan vergaderen g('dacht en begon men met de voorbe
reiding van het jaarboek nr. 2~ zoal!! mag blijken uit epn kaartje van 10 ja
nuari 1951 van A. De Vos aan E. Dhanens. 
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Evergem, 10 Januari 1951. 

Waarde Juffrouw, 

Daar onze Voorzitter nog steeds lijdend is, neem ik de taak op mij, na een 
lange periode van onderbreking, terug te herbeginnen. Begin Maart zijn wij 
van plan terug te vergaderen. Ons eerste doel is het verachterd Jaarboek 1950 
persklaar te maken. Zou, het mogelijk zijn mij voor die tijd een artikel toe 
te sturen, liefst over Eeklo? Met oprechte dank bij voorbaat. 

Hoogachtend 
Achiel De Vos 

Dit kaartje en bovenvermelde gegevens heb ik gehaald uit het Ar ED. 

BOUWSTEEN Nr. 8 

Verslag over de werking tijdens het jaar 1951 

MEETJESLAND 

« Heemkundig Genootschap van het Meetjesland» 

1. Openbare Lezingen : 

a. 18 Maart 1951 : Ons medelid de heer Daniël Verstraete, sprak over: «De 
Proostdij van Papinglo te Kleit ». 

b. 20 Mei 1951 : De heer A. Verhoustraete behandelde: «De heerlijkheden 
te Aalter ». 

c. 15 Juli 1951 : Studieuitstap naar Papinglo onder leiding van de heer Ver
straete en E.H. De Smet, onderpastoor. 

d. 7 October 1951 : De heer A. De Vos sprak over: «Toponymische pro
blemen te Evergem ». 

e. 18 November 1951 : De heer Alfons Ryserhove sprak over: «De mira
culeuze kapel van O.L. Vrouw te Knesselare~. 
Al deze lezingen, behalve de studieuitstap, werden gehouden in ons lo
kaal : «De Groene Boomgaard », Kon. Albertstraat, Eeklo. 

2. Publicaties: 
Op 15 september 1951 verscheen ons tweede jaarboek: «Appeltjes van het 

Meetjesland ». 
Evergem A. De Vos, seer. 

Dit verslag, van de hand van de toenmalige secretaris Achiel De Vos, ver
scheen in het tijdschrift Ons Heem, jrg IX, 1951, blz. 160. 

BOUWSTEEN Nr. 9 

Verslag over de werking tijdens het seizoen 1958-1959 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

Het ge jaarboek Appeltjes van het Meetjesland kwam begin januari van 
de pers. Inhoud: Dr. Paul Rogghé, Simon dl! Mirabello iu VlaandfJrtll~ he.. 
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langrijk voor de verwarde politieke gebeurtenissen in Vlaanderen gedurende 
de Ie helft XIVe eeuw. Luc Devlieger, De Romaanse kerk van Adegem en 
M. English, De kerk te Adegem in 1600-1700, Maurits Rijckaert, Zomergem 
onder de Geuzentijd 1566-1630. Achiel De Vos, Franse invallen in Zuid
Afeetjesland 1648-1713. Arthur Verhoestraete, Heerlijkheden van Lotenhulle. 
A. Janssens, Iets over de veemarkt te Nevele. 

Tijdens de 5 werkvergaderingen handelde A. De Vos (5.X.58) over de 
Franse invallen in Zuid-Meetjesland, Dr. P. Rogghé (20.IX.58) over Itali
aanse geslachten in Vlaanderen, Dr. P. Deprez (25.1.59) over Lovendegem 
in de 18e eeuw, de h. A. VerhuIst (20.IX. 59) over Landelijk landschap en 
agrarische struktuur in Middeleeuws Vlaanderen. 

Een hoogtepunt was het bezoek aan Aardenburg (IO.VII.59). De band 
tussen Zeeuws-Vlaanderen en het Meetjesland is gelegd en wij maakten ken
nis met de rijke resultaten der opg;ravingen : rijke middeleeuwse vondsten; 
ontdekking van belangrijke Romeinse nederzettingen en van een neolitische 
bewoning der streek nauw aansluitend aan deze van het Meetjesland (Lem
beke - Oost-Eeklo) ; het bewijs dat de polderklei zich vormde van in de IVe 
tot de Xe of XIe eeuw. (2 kleilagen tussen middeleeuwse en Romeinse lagen). 

Omstreeks einde 1959 moet ons tiende jaarboek verschijnen. Wij trachten 
van deze tiende uitgave iets bijzonders te maken. 

Oskar Lippens 

Dit verslag, opgesteld door Oskar Lippens, verscheen in het tijdschrift Ons 
Heem, jrg XIV, 1960, blz. 97-98. 

BOUWSTEEN Nr. 10 

Kort verslag over de werking tijdens het seizoen 1959-1960 

MEETJESLAND 

Volgende werkvergaderingen werden gehouden: 15 november 1959: 
Moerontginningen in de vier A mbachten door De Reu (Lic. hist.). Histo
risch-geografische studie der moerontginningen en turfuitbatingen in de am
bachten Boekhoute, Assenede, AkseI en Hulst, waarin zeer belangrijke bron
nenmateriaal uit de 12e, 13e en 14e eeuw werd verwerkt om tot een verant
woorde situering Vil n deze moeren te komen. - 17 januari 1960: Tweede 
kontakt met NederJ.md : De hr. J. Corne1is uit IJzendijke kwam een lezing 
houden over PhiliptJine. - 20 maart 1960: de gekende folklorist R. Vander 
Linden onderhield ons op zijn eigen sappige manier over Maria-legenden in 
Vlaanderen. 

O. Lippens 

Dit verslag, van de hand van Oscar Lippens, verscheen in Ons Heem, jrg 
XIV, 1960, blz. 227. 
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BOUWSTEEN Nr. 11 

Heemkundig Genootschap van het Meetjesland 

~eknopt jaaroverzicht. a) Aantal leden: 287. b) Ledenaanwinst : 17. c) 
Uz/gaven: Rond Nieuwjaar 1961 verscheen het Xle Jaarboek Appeltjes van 
het Meetjesland - meer dan 300 bladzijden kunstdruk met talrijke illustraties 
- inzonderheid de zeer gedetailleerde doorsneden van een houten en een ste
nen windmolen. Dank zij een bijzondere financiële inspanning kon het lid
geld dat ook de prijs van het jaarboek dekt, gehouden worden op F 120. d) 
Tentoonstellingen: Op 11 december 1960 bezochten wij onder leiding van 
de hr. De Vos, onze sekretaris, het stadsarchief te Eeklo, waar de oudste en 
meest belangrijke stukken waren tentoongesteld en waar we ons een gedacht 
konden vormen over het belangrijke werk dat hij daar verricht bij het klas
seren van dit weinig gekende en toch zo belangrijke archief. e) Musea: Wij 
beschikken nog niet over een museum. Nochtans werden reeds de eerste stap
pen gedaan om met medewerking van het gemeentebestuur te Eeklo aan de 
inrichting daarvan te beginnen. f) Heemschutgevallen: Door tussenkomst 
van onze kring kon van het Stadsbestuur te Eeklo bekomen worden dat het 
stadsarchief, dat in zeer verwaarloosde toestand was, geklasseerd werd. g) 
Andere bedrijvigheid: Voordrachten en andere sinds de vorige Landdag: 
12 juni 1960 : Reîzen in vroegere tijden door konservator Jos. De Smet. 28 
oogst 1960 : Studie-uitstap naar Ronsele onder leiding van M. Rijckaert. 9 
oktober 1960 : Geschiedenis en betekenis van het kloostergoed Elmare door 
Z.E.H. Jos. De Wilde, Pastoor te Lembeke. 11 december 1960: Het Oud
archief van Eeklo door A. De Vos, met bezoek aan het archief en het bezich
tigen van de tentoongestelde archiefstukken. 19 februari 1961 : Kleurfilm met 
kommentaar Benoorden de Gravejansdijk gerealiseerd door ons medelid M. 
Haers met kommentaar van D. Verstraete. 23 april 1961 : Enkele aspekten 
van de sociale en ekonomische plattelands geschiedenis in Zuid-Oost-Vlaan
deren door Lic. C. De Rammelaere. 11 juni 1961 : Jerusalem in Sint-Baafs 
te Gent: Geschiedenis van een Kapelrie en een kapel door E.H. Winnepen
ninckx. 30 juli 1961 : Uitstap naar de Meetjeslandse Polders onder leiding 
van Daniël Verstraete. Week van 13 tot 20 augustus: Er werd thans defini
tief voeling genomen met de Archeologische Werkgnurenschap voor Weste
lijk Nederland op hun jaarlijks kongres gehouden te Aardenburg, waar we 
talrijke voordrachten bijwoonden en getuige waren van de door deze Werk
gemeenschap uitgevoerde opgravingen. Met de afdeling Zeeland van deze 
Werkgemeenschap zullen in de loop van het komend werkjaar voordracht
gevers worden uitgewisseld. We zijn in kontakt met zes en twintig zl1ster\'er
enigingen in Vlaanderen, Nederland en Duitsland, waannede we epu ruil
dienst onderhouden en houden ons aanbevolen voor alle belangl'tclk'ndC' \'er
emgmgen 

Dit verslag, opgesteld door Oskar Lipppns, verschepn in het tijdsC'hrift Ons 
Heem, jrg XVII, 1962, blz. 19-20. 
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BOUWSTEEN Nr. 12 

Heemkundig Genootschap van het Meetjesland 

BEKNOPT JAAROVERZICHT 1961-1962. 

a) Aantal leden: 337. Ons Jaarboek werd gedrukt op 450 eksemplaren en de 
uitgave is thans bijna uitgeput. 

b) Aanwinst: 33 leden. 

c) Uitgave: Rond Nieuwjaar 1962 verscheen het XIIe Jaarboek: Appeltjes 
van het Meetjesland. Meer dan 250 blzn. kunstdruk met volgende inhoud: 
Kan. P. Loont jens : In honorem Z.H. Exc. lvlgr. Leo De Kesel. Dr. E. Dha
nens : Kerkelijk edelsmeedwerk in het Meetjesland. Rijk geïllustreerd. A. De 
Vos : Godsdienstberoerten te Eeklo tijdens de XVle eeuw. M. Baelde: Een 
interessante octrooitoekenning van Karel Vaan de Stad Eeklo (1549). M. 
English: : Het gezelschap vanden chore te Eeklo in 1751; Een Eremiet 
schoolmeester te Eeklo in 1727; Het voormalig dekenaat Aardenburg ( 
1802). D. Ven:traete: De Kerk van Watervliet in de 17e en 18e eeuw. Dr. 
P. Rogghé: Het eerste bewind der Gentse Hoofdmannen (1319-1329). A. 
Verhoustraete: De rondreis van Walter de Marvis, Bisschop van Doornik in 
1242. 

d ,i Tentoonstellingen: Er werd aktief meegewerkt aan de Heemkundige ten
toonstelling ingericht in het College Sint-Vincentius te Eeklo, door de Heem
kundige Studentenkring van dit college. 

e) 1.1 usea: Het inrichten van een heemkundig museum te Eeklo, waaraan 
in het begin van dit jaar werd begonnen, strandde spijtig genoeg op het ont
breken van een budget vanwege het stadsbestuur dat in ieder geval niet in
ging op de gedane voorstellen, waardoor de inrichting wordt verdaagd. Te 
Aalter in het Vakantie-centrum Nobelstede werd door de bestuurder Z.E.H. 
P. De Wulf een museum ingericht dat als doel heeft een overzicht te geven 
van de ontwikkeling en de geschiedenis van de streek. Reeds kan een zeer 
mooie geologische verzameling worden bewonderd, alsmede een kollektie 
vuurstenen die een passende illustratie zijn van de voorhistorie, terwijl even
eens reeds verscheidene folkloristische en heemkundige stukken werden ver
zameld. De Herberg van het vakantie-centrum is ondergebracht in een oud 
boerenhuis en is verantwoord en op smaakvolle wijze in volkse geest inge
richt. 

f) Heemschutget.'allen: Het Stadsarchief van Eeklo, tot aan de XIXe eeuw 
werd thans geklasseerd door onze sekretaris Achicl De Vos. De inventaris er
van zal einde dit jaar integraal worden opgenomen in ons Jaarboek en zal 
ook afzonderlijk hij het Stadshestuur van Eeklo te verkrijgen zijn. Thans 
wordt door de he'er De Vos gewerkt aan het Modern Archief dezer stad. Te 
Lemheke werd hij d~ heer Burgemeester aangedrongen om de windmolen te 
laten herstellen. 

gJ Andere bedrijvigheden (september 1961 - september 1962) : 
Voordrachten: 29-10-1961 : Z.E.lI. Jos. De Wilde Littekens van de IJlaatse
lijke geschiedenis. 10-12-1961 : Drs. M. Radde: De Collaterale raden onder 
Karel V en FiLips 11. 11-2-1962 : Lic. A. Wijffels, archivaris: Het Honger-
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jaar 1566.29-4-1962: Lic. Van Eenoo : De Brugse Pers vÓÓr 1914. 18-6-1962: 
M. Rijckaert : Zomergem onder de Franse Revolutie. 

Uitstap: Als besluit van onze zomerwerking een onvergetelijke uitstap op 
5 augustus te Aalter onder geleide van de heren Martens en Haers en beslo
ten met een hulde aan de heer Verhoustraete, een onzer oudste en meest ver
dienstelijke leden, die het plan van de uitstap ontwierp en een geschiedkun
dige en toponiemische uiteenzetting voor de meer dan 80 deelnemers opstel
de. Tevens een pluimke voor het heemverbonden gemeentebestuur van AaI
ter dat voor een passende ontvangst zorgde op het gemeentehuis en tot slot 
een Vlaamse koffiemaaltijd aan alle deelnemers bezorgde. 

Uitbouw: Wij onderhielden de gedurende het vorig jaar gelegde kontak
ten met onze Noorderburen. Een nieuwe Heemkundige Kring werd gesticht 
in West-Zeeuws-Vlaanderen, die thans reeds ongeveer 150 leden telt. Wij 
bezochten reeds verschillende tentoonstellingen door deze heemkundige kring 
ingericht alsmede verscheidene lezingen te Aardenburg en te Oostburg ge
houden. Zeer hartelijk werden wij telkens door deze stamverwante Zeeuwen 
ontvangen en konden wij vaststellen dat hun werking door de gemeentelijke 
overheden op voorbeeldige wijze wordt gesteund. De lezingen gehouden tij
dens de archeologische weken gehouden te Aardenburg van 5 tot 19 septem
ber werden bijgewoond. Ons medelid Daniël Verstraete hield daar een voor
dracht over de Meetjeslandse Polders, op pa~sende wijze geillustreerd door 
een film en dia's van de hand van M. Haers. Tijdens deze dagen werden 
zeer belangrijke kontakten gelegd en wel met de Archeologische Werkgemeen
schap van Westelijk Nederland en de Nederlandse Genealogische Vereniging 
De A.W.W.N. telt voor het ogenblik meer dan 1.500 leden, waaronder ver
scheidene in Vlaanderen en zoekt nauwere samenwerking met Vlaanderen 
en Zuid-Vlaanderen, om aldus de gehele kuststreek in haar werking te be
betrekken. Zij werkt in dezelfde zin als ons Verbond voor Heemkunde en is 
de overkoepeling van verschillende plaatselijke werkgroepen. Mag ik als sug
gestie naar voor brengen: in Ons Heem een archeologisch hoekje op te ne
men of alleszins een samenwerking met de A.W.W.N. tot stand te brengen, 
ten einde onze leden die belangstelling voelen voor de archeologie in kontakt 
te brengen met de Nederlandse amateurs. Wat de Nederlandse Genealogische 
Vereniging betreft, twijfel ik er niet aan dat ons Verbond \'001' Heemkunde 
de aangewezen organisatie is die daarmee kan samenwerken. De heer C. 
Roodenburg, penningmeester van deze Vereniging, beloofde zich persoonlijk 
met onze Voorzitter in betrekking te stellen. Hetgeen hij misschien intussen 
reeds heeft gedaan. Indien niet dan moet ik hier voor deze beide Nederlandse 
verenigingen de belangstelling voor Vlaanderen en de wens tot samenwerking 
bekendmaken en beklemtonen in de hoop dat de ons toegestoken handen 
zullen aanvaard worden. Zij zicn in ons de schakel tussen Nederland en Zuid
Vlaanderen: samenwerking tussen de leden van één Nederlandse stam \'er
spreid over drie landen. 

Lembeke O. Lippens 

Dit verslag, opgesteld door Oskar Lippens, vcrsdwell in het tijdschrift Ons 
Heem, jrg XVII, 1962, blz. 91 en blz. 100. 
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BOUWSTEEN Nr. 13 

Bespreking van het eerste jaarboek 

~IEETJESLAND 

Appeltjes van het Meetjesland. Jaarboek van het Heemkundig Genoot
schap van hl't Meetjesland, I (1949), 93 blz., 8 afb.; gen. (80 fr., secretaris 
v. Genootschap: Achiel De Vos, Reibroekstraat 45, Evergem). 

Dit jaarboek is een aanwinst van belang ter zake heemkundige literatuur, 
tevens een fraaie, zeer verzorgde uitgave. Bevat 9 studies, daartussen 8 sprok
kelingen (korte historische excerpten en stukjes) en een boekbespreking. 

Dr. E. Tieleman, voorzitter van 't Genootschap, opent (pp. 5-9) met Een 
Overzicht van 't Afeetjesland, geografisch, historisch, oudrechtelijk. A. Cas
siman geeft pp. 11-26 de direct aan de bronnen geputte geschiedenis van O.L. 
V. ten have of de Priorij te Waarschoot (1449-1796), met tevens een be
langrijk inleidend overzicht van het ontstaan van Waarschoot zelve. Vervol
gens onderzocht Dr. E. Tieleman, pp. 29-42, zeer grondig De naam M eet jes
land, bespreekt alle gegevens en mogelijke verklaringen (een 15-tal!) en fun
deert stevig zijn hypothese dat meet = perceel laag bosland. Dr. Elisabeth 
Dhanens brengt, pp. 43-48, met 8 foto's een bondig doch degelijk vakkundig 
overzicht van De kerkjes van het Meetjesland. D. Verstraete deelt pp. 49-57 
belangrijke gegevens mee (juiste ligging, historiek, ouderdom) over de Oude 
wegen in het A1eetjesland, nl. de 4 oude wegen Gent-Brugge, de weg Malde
gem-Gent en de wegen die Aardenburg met de Vlaamse steden verbonden. 
Voor De Christoffeldevotie te Evergem, zeer belangrijk tot 1735 en nadien 
verdrongen door deze van St-Elooi, heeft Achiel De Vos ernstig het archief 
nagekeken en zijn talrijke gegevem verwerkt in een klare fraaie studie (pp. 
58-71). Over De bezembinders van Kleit, pp. 73-76, vat onderpastoor G. de 
Smet zijn gegevens samen (2 sagen, techniek, verkoop, einde). Iets over den 
Fransen meier van AaiIer, over zijn adjuncten en over de Plundering en ver
nieling van hun woningen in 1814, een zaak die 25 jaren aansleepte en spre
kend is voor recente gebeurtenissen, schreef Arth. Verhoustraete die daar
voor ernstig Rijks- en gemeentearchief onderzocht. Tenslotte vraagt J. Van 
de Veire, pp. 88-89, in Iets over plaatsnamen en plaatsnaamkunde en over 
de studie van de plaatsnamen in het M I'f-?t jesland belangstelling voor het to
ponymisch onderzoek en geeft een overzicht van wat er voor 't Meetjesland 
reeds werd verricht. 

Er is werkelijk reden het Heemkundig Genootschap geluk te wensen met 
deze uitgave. Moge ze worden voortgezet: gecn middel zo stimulerend voor 
de heemstudie als te heschikken over cpn plaatselijk eigen orgaan! 

W. 

DC7-c lovende hespreking van h('t ('er5te jaarhoek w('rd geschreven door dr. 
J07-cf Weyn!!, voorzitter van het Verbond voor Heemkunde en werd gepu
bliceerd in Ons Heem, jrg VIII, 1950, blz. 55. 

221 



BOUWSTEEN Nr. 14 

Verslag over de eerste openbare vergadering van ons Genootschap op 19 
januari 1947. Dr. Edmond Tieleman hield toen een lezing over de naam 
Meetjesland, die in een herwerkte versie gepubliceerd werd in AM, nr. 1, 
1949, blz. 29-42. 

HEiEMKUNDE. 

Op zondag 19-1-47 had te Eekloo in het vergaderzaaltje van den 4: Groe
nen Boomgaard» de vergadering plaats van den «Heemkundige kring voor 
het Meetjesland ». Waren o.m. aanwezig: Juffr. Dr. Dhanens namens het 
algemeen landelijk bestuur, verder de E.H. De Smet en Steel, Juffr. Van de 
Veire, de H.H. Dr. Tieleman, Verhoustraete, Bousseauw, Van Ackere, Van 
Poucke, R yserhove, Van de Veire en R yckaert. 

Na het gebruikelijke welkomstwoord door den voorzitter Dr. Tieleman, 
werd het verslag der vorige vergadering door den secretaris apotheker Ry
ckaert afgelezen. Daarna werd de werking voor den eerstkomend en tijd uit
gestippeld en besproken. Volgde tenslotte een zeer interessante lezing over den 
naam, ligging en grenzen van het Meetjesland gehouden door Dr. Tieleman. 

Hier volgt nu een samenvatting van de lezing gehouden door den \'oorzit
ter van den kring, Dr. E. Tieleman, met daarin verwerkt de opmerkingen en 
aanvullingen, die bij de bespreking vooral door Mej. Dr. E. Dhanens naar 
voren werden gebracht. 

Voor de eerste lezing in den heemkundigen kring voor het Meetjesland kon 
bezwaarlijk een meer passend onderwerp gekozen worden dan: «Het Meet
jesland» zijn juiste ligging, zijn grenzen, zijn naam. De tijd is nog niet rijp 
om over de naam «ophefmakende onthullingen» te doen. Enkel kon gege
ven worden een opsomming en korte kritiek van de verschillende opvattin
gen en theorieën. 

De eerste vraag, waar het Meetjesland ligt, waar het oorspronkelijke, ei
genlijke Meetjesland te zoeken zou zijn werd van meet af aan op de meest 
verwarrende wijze mogelijk beantwoord. Nu eens werd het gezocht meer 
naar het Zuiden, tussen Eekloo, vVaarschoot en Zomergem (Schuermans in 
het Algemeen Vlaams Idioticon, 1865-70. De Potter en Broeckaert in hun 
geschiedenis van Waarschoot, 1866 R. Blanchard in «la Flandre» 1906). 
Door anderen wordt de kern meer naar het Noorden geplaatst, n1. tussen 
Stroobrugge en Eekloo (G.P. Roos in zijn Beknopt geschied- en aardrijks
kundig Woordenboek van Zeeuws-Vlaanderen, 1874). Weer anderen 7Jjn 
wat voorzichtiger, maar daardoor vager: het is de streek om Eekloo (Aug. 
Van Acker in de Gazette van Eekloo, 29-1-1893). Nog anderen zoeken het 
in te schakelen en in te schuiven waar er geen plaats is, nl. tussen de oude 
indelingen: het Vrije, Oudburg, de Vier ambachten. Sommigen ge\'t'n reeds 
in de XIXe eeuw een meer uitgebreide ligging aan: het Noord-Wt'sten van 
Oost-Vlaanderen, tussen Westvlaamse en Z<.'euws<.' grenzen (Dt' Eo in 'Vest. 
vlaams Idioticon 1870, A. Joos in Waas Idioticon) 1900, 1. T<.'irlinck in Zuid· 
oostvlaams Idioticon, 1908-22). 
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Die uitbreiding moet omstreeks 1900 reeds volop een feit geworden zijn. 

Op de tweede vraag, wat zijn de grenzen van dit zo uitgebreide gewest 
hoever gaat die uitbreiding, kan weer niet met een kort en duidelijk en af
doende antwoord verwacht ""orden: grenzen hebben doorgaans alleen staat
kundige en bestuurlijke omschrijvingen. Als men het niet al te letterlijk neemt 
kan er wel gezegd worden: ten Westen de Westvlaamse grens, al is er links 
en rechts voor 't landschap geen verschil en al is deze grens zo jong: immers 
pas sedert de Franse tijd; ten Noorden is de natuurlijke grens van de «na
tuurlijk-e streek» de Polderzcom, dus zowat de Gravejansdijk, of ook nog 
nagenoeg het Leopoldskanaal, practisch voor groeperingen echter : studenten
club te Leuven, jongstudenten bonden, Cooperatieve voor Oorlogschade (plus 
minus 1920) Compensatiekas, enz? wordt veelal de Zeeuwse grens genomen. 
Onze kring zal ook dit voorbeeld volgen ; ten Oosten, liever hier in het Oos
ten biedt het kanaal van Terneuzen geEn grens, want te dicht, Wachtebeke 
en Sint Kruis Winkel voelen zich Meetjeslands; hetzelfde geldt voor het ka
naal Gent-Brugge in het Zuiden: Aalter, Bellem (geboorteplaats van Juul 
van Landschoot, een Meetjeslander van het zuiverste water!) Merendree 
schijnen ook bij het Meetjesland te horen, zelfs soms Landegem ; de ontwor
pen autostrade Oostende-Brussel die even de dorpskommen van Aalter, Hans
beke en Landegem voorbijkomt, lijkt dan geen slechte afbakening voor ie
mand die er mordicus een wil hebben, beter dan de spoorweg die te dicht 
bij de dorpskommen ligt. Als zuidelijke grens de Leie nemen zooals sommi
gen doen, kunnen wij zeker niet bijtreden: we wensen niet op andermans 
gebied te grasduinen : de « oudheidkundige kring voor Deinze» levert in die 
hoek uitstekend werk voor de Heemkunde. Ten slotte zouden we voor onze 
kring, en wellicht ook voor andere groeperingen het Meetjesland zo kunnen 
bepalen als de streek om Eekloo, zover als deze stad in aanmerking komt als 
practisch centrum voor een werkgemeenschap zodanig dat in deze geweste
lijke groepering alle gemeenten omvat worden die niet beter, doelmatiger en 
practischer elders kunnen samenwerken, d.i. voor ons met soortgelijke groe
peringen te Brugge, Middelburg, Hulst, Sint-Niklaas, Gent (hier wordt meer 
«stedelijk» gewerkt) en Deinze. 

Zo gezien is het Meetjesland zeker geen natuurlijke eenheid: het omvat 
een stuk «noutland» en een stuk Polder; het is geen historische eenheid: 
het vervalt in drie ongeveer gelijke delen: het Noord-Westen hoorde tot het 
Brugse Vrije, het Oosten tot de Vier ambachten, het Zuiden tot Oudburg. 
Ook de bisdommen van vroeger delen het in stukken, voor 1555 Doornijk 
en Utrecht, van 1555 tot Napoleon Brugge en Gent. 

Dus meer verscheidenheid dan eenheid ; dat geeft voor de Heemkundige 
werking bC".lwaren, maar misschien nog meer voordelen. 

En dan de naam van het Meetjesland, wat kan die beteekenen ? Spreker 
kwam met een tiental vC'rklaringen aandrag('n; na de lezing voegde Mej. 
Dhanens ('r nog een paar bij. Van sommige van die verklaringen werd ge
zegd dat ze onwaarschijnlijk, andC'f(' meer gegrond. Echter is het vooralsnog 
niet mogelijk met zekerheid de naam te verklaren, en is het gewaagd een hy
pothellc als de oplossing naar voor te brengen, en evenzeer er een te verwer-
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pen; daarom werd een zo volledig mogelijk overzicht van de mogelijkheden 
gegeven. Het bezwaar dat aan de meeste verklaringen vastzit is dat zij een 
zeer oude oorsprong veronderstellen, terwijl voor zoover wij weten de naam 
zeer jong is, althans vinden we geen oudere vermelding dan 1863, n1. een 
« Almanak voor het Meetjesland» echter is de oudste jaargang die tot nu toe 
gevonden werd van 1868. Het tweede bekend gebruik van de naam is die 
van het weekblad « Het Meetjesland» te Eeklo in 1865. Jammer kennen we 
ook weer de eerste nummers niet. Laat dan hier de oproep tot alle lezers 
gaan: indien iemand een Almanak van het Meetjesland van 1863 of '64 of 
nog ouder heeft vragen we langs dezen weg vriendelijk mededeling daarvan 
bij de uitgever van het weekblad. Waarschijnlijk komt in de eerste nummers 
een verantwoording van de naam voor. 

Het dozijn mogelijke verklaringen volgen nu beknopt: 

1) De eerste verklaring is romantisch genoeg: het land van de meet jes, de 
oude moedertjes, ze bevredigt wel de fantasie en zelfs het gevoel, maar min
der het verstand ! 

2) Het« Métiers »-land, het land van de ambachten (De Bo, Teirlinck, Joos. 
Van Landschoot ). Het voornaamste bezwaar hiertegen is niet dat het Meet
jesland niet strookte met de Vier ambachten (Boekhoute, Assenede, Aksel en 
Hulst) er waren immers ook de ambachten Maldegem en Waarschoot, maar 
wel het hybridische, tweeslachtige van de naam, met een Frans woord dat 
nooit in het Nederlands, ook niet voor zover we weten, in het dialect werd 
gebruikt. 

3) Ook het «métiers »-land, echter in de zin van het land der weefgetou
wen (Aug. van Acker). Er was inderdaad veel weverij als huisnijverheid, 
vooral te Eekloo en meer ten Zuiden. Hetzelfde taalkundig bezwaar als daar 
straks wordt echter enigszins ondervangen door de mededeling van Van 
Acker dat hij dit heeft van oude lieden van Noord-Frankrijk en van diep in 
West-Vlaanderen die hier het lijnwaad kwamen opkopen. 

4) Het land van de kleine perselen Carnoy in «Origine des noms de lieu 
des environs de Bruxelles ». Deze verklaring steunt op de betekenis van «mete» 
oude nevenvorm van gemet, de landmaat. 

5) Het land der meten, d.i. gemeten weer de landmaat (Roos). Voor beide 
verklaringen geldt het bezwaar: oude oorsprong en bovendien werd niet hier 
alleen met meten en met gemeten gerekend. 

6) Het land van de «medietates» (Prirns) een Latijns woord voor halfwin
ninge, d.i. een hoeve of land die door den pachter voor de helft van de op
brengst werd gebruikt (Frans mëtairie). Dit veronderstelt een nog- oudere 
oorsprong wellicht, bovendit"n bestond die wijze van uitbating zeker hier niet 
meer dan elders, integendeel. 

7) Het land van de «meden» of meten of maden, wccr l'cn oude landmniit 
die niet zoals de vorige afgeleid is van het werkwoord mcten. wd vau llll\:\

icn ; ook bestond «dagrnat» cn « ek'imt » ; dat wns 200ve('1 nIs (,t'n lUIlIl per 
dag kon maaien. Werd die landmaat hier ooit g-ebruikt? 

8) Eveneens het land van de med('!1 of nwte!1 of mad(·n. d.i. ,'lUl de hooi
landen. (Groot Woordenboek dl'!' Nederlandse Taal 190. Camoy in DÎ<'ti-
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onnaire etymologique des noms de lieu 1940). Stellig werd er vroeger, toen 
er minder wintervoer was, meer hooi gewonnen. In de plaatsnamen vinden 
we daarvan een getuignis, vooral in het Noord-Westen van het Meetjesland 
en verder veel meer in Westelijk Zeeuws-Vlaanderen en ten Noorden en ten 
\Vesten van Brugge. 

9) Het land van de meet jes, d.i. de lange smalle repen. (Mej. Dhaenens). 
Om te kunnen de naam met enige zekerheid te interpreteren zouden we 
moeten kunnen weten wie het eerst die naam uitvond. Zelden doen dat de 
bewoners van de streek zelf, wel de buren : dezen zien beter het opvallende, 
kenmerkende van het uitzicht. Zie maar eens naar de naam Houtland, onge
twijfeld werd hij het eerst gebruikt door iemand uit de Polder. Het enige op
merkelijk typise van het Meetjesland zijn niet de elzenkanten, die zijn er ook 
elders, wel de lange smalle repen land die tussen de elzenkanten zich naar 
de verte strekken. Dit geldt het meest voor het Noorden, vooral te Sint-Lau
reins en Kaprijke. Hierom is het jammer dat we de oorspronkelijke kern niet 
beter kunnen situeren. Indien er nu een naam «meet je» voor die lange stro
ken land gevonden kan worden heeft deze verklaring veel kans. Echter wordt 
althans nu hiervoor alleen repen of stukken gezegd. Het is wel mogelijk dat 
sommige van bovenvermelde plaatsnamen niet of niet meer grasland maar 
smalle reep betekenen ; dat moet nog verder onderzocht worden. 

10) Het land van de meten, d.i. van de grenzen (Latijn meta). Hoe hier 
de verkleinvorm te verklaren? Wel bestaat een woord eenigszins in die zin 
maar tot nu toe, alleen thuishorende in het Groningense. 

11) Het land van de meten, d.i. de strepen zoals die in verschillende spelen. 
(Kaartspel, knikkeren, baarespel. «meet je stekken» met muntstukken, enz. 
Aanleiding tot deze vf'ronderstelling was dat de opsteller van de Almanak 
van het Meetjesland, die waarschijnlijk afkomstig was uit het Land van Aalst 
terloops meedeelt dat hij in 1815 te Waarschoot «schole lag ». Ten slotte 
zou de naamgever ook in een op zichzelf onbelangrijke bijzonderheid het ken
merkende van een streek kunnen vinden. 

12) Een uitbreiding van de streek van den naam Medekensakker, te Eekloo 
tussen Balgerhoeke, Boterhoek en Vrouwenstraat. 

Om samen te vatten: de moeilijkheid is dus dat we niet weten noch wan
neer, noch door wie, en dus ook niet waarom de streek zo genoemd werd. 

Dit alles wordt verder in onderzoek gehouden, de leden van de heemkun
dige kring, en ook de lezers van dit weekblad, zullen te geleger tijd wel over 
de uitslag daarvan horen. 

P.S. - Personen die zich aan Heemkunde inten'sseren kunnen steeds hun 
naam opgeven aan de secretaris van het verbond : Apotheker P. Rijckaert, 
Dorp, Zomergem. 

Dit ver!;lag verscheen in het weekblad Vrij Maldegem onder dc rubriek 
Heemkunde in het nummer 6 van 9 februari 1947 op blz. 4 en in het num
mer 7 van 16 februari 1949 op blz. 4. 
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BOUWSTEEN Nr. 15 

Genoot~chap van het Meetjesland 

HEEMKUNDE 

De liefhebbers en belangstellenden in heemkunde en folklore worden vrien
delijk uitgenodigd tot het bijwonen van de tweemaandelijkse vergadering, 
waarin een lezing zal gehouden worden door Lic. H. Arens over « Wase 
Volkssagen ». 

Deze lezing zal doorgaan te Eeklo, hotel «Groene Boomgaard », Koning 
Albertstraat. 

Hierdoor wordt nogmaals bewezen hoe het Heemkundig Genootschap van 
het Meetjesland zich inspant om de kennis van haar leden en belangstellen
den te verrijken. 

Het laatst verschenen Jaarboek van het Heemkundig Genootschap werd 
zeer gunstig onthaald en kreeg reeds een gunstige kritiek in de pers. Ter il
lustratie: « ... zowel voor wat de prestatie als de inhoud aangaat kan het bo
gen op een smaakvolle verzorging en zonder enige overdrijving zou men zijn 
titel «Appeltjes van het Meetjesland» mogen wijzigen in «Pareltjes van 
het ... » want het behoort tot de kroonjuwelen van wat op dit gebied wordt 
op de markt gebracht. Van jaar tot jaar zagen we dit jaarboek groeien en 
verbeteren en het huidige nummer heeft ongeveer de dubbele omvang van de 
pasgeborene die acht jaar geleden voor het eerst aan de leden werd uitge
reikt. Ook de inhoud is er op vooruitgegaan en biedt een verscheidenheid 
die aan de verwachtingen van de meest kieskeurigen moet voldoen ». (A.A. 
in « Het Volk» ) . 

Dit jaarboek (kostprijs 120 F) alsmede de voorgaande nummers (kostprijs 
100 F per nummer) kunnen besteld worden bij: 
Mr. A. De Vos, Eindeken 14, Evergem, sekretaris van het Verbond. 
Heer apotheker Rijckaert te Zomergem (P.C. 149371). 

Dit verslag verscheen in het weekblad Vrij Maldegem onder de rubriek 
Heemkunde in het nummer 7 van 16 februari 1958 op blz. 10. 
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KRONIJK 

VOODRACHTEN TIJDENS HET SEIZOEN 1982-1983 

U november 1982 - Dr. Chris Vandenbroucke, werkleider aan de Univer
siteit van Gent, en auteur van de bestseller Sociale Geschiedenis van het 
Vlaamse Volk kwam enkele aspecten van zijn boek nader toelichten. Hij be
gon zijn uiteenzetting met een definitie van de sociale geschiedenis: sociale 
geschiedenis is meer dan een opsomming van feitenmateriaal. Het is de ont
leding van de ontwikkeling van een totale maatschappij, een geïntegreerde 
analyse van de meest essentiële componenten van die maatschappij en waar
bij het gebrek aan informatie over feitelijke gegevens van ondergeschikt be
lang is. Belangrijker dan de losse schakels is het raamwerk waarbinnen de 
diverse krachten ['an die maatschappij aan bod komen (blz. 7). 
Daarna behandelde hij drie tema's : demografie, tewerkstelling en levens
standaard, arbeidsduur en vrije tijd. 

Vóór 1700 constateerde hij op demografisch vlak praktisch een nulgroei, 
tussen 1700 en 1950 gaan de bevolkingsaantallen snel stijgen en vanaf 1950 
-ritten we opnieuw met een stabiel bevolkingsaantal. De ekspansie van het 
.lantal bewoners gebeurde vooral op het platteland. Het aandeel van de stad 
Gent in de totale Oostvlaamse bevolking daalde van 15% in 1700 tot 8% in 
1760. Dit vers~h:jnsel verklaarè.e hij door de ruralisatie van de linnennijver
heid. 

Daarna beschreef hij de houding van de maatschappij ten opzichte van 
het kind, de vrouwen de sexualiteit. Einde 1ge eeuw, begin 20ste eeuw wa
ren de ouders het kindvriendelijkst en werd de kinderrijkdom als een zegen 
beschouwd. Dit was echter een uitzonderlijke periode, want daarvoor en 
daarna was men minder gesteld op veel kinderen. De ongetrouwde vrouw 
werd vroeger als een minderwaardig wezen aangezien. De vrouw die wel ge
trouwd geraakte, achtte zich gelukkig en was zelfs bereid het absolute gezag 
van de man te aanvaarden. De taboesfeer rond de sexualiteit is volgens Chris 
Vandenbroucke slechts een recent verschijnsel dat in de late 19de eeuw ont
stond en bleef aanhouden tot omstreeks 1950. Daarvoor werd de sexualiteit 
slechts minder gewaardeerd in de beginperiode van Contrareformatie. In de 
andere perioden ziet hij steeds een hoge waardering van het seksuele leven. 

Omstreeks 1750 was de koopdracht van de gewone dagloner zodanig ge
stegen dat de mogelijkheid ontstond tot een zekere vorm van industrialisatie, 
t!ie echter vooral in het Walenland tot stand kwam, terwijl Vlaanderen dit 
proces aan zijn neus zag voorbijgaan. D:t werd ecn van de oorzaken van de 
katastrofale hongerjaren uit de eerste helft van de 19de eeuw. Door gebrek 
aan mechanisatie kon de Vlaam~\(' linnenwever niet meer optornen, ondanks 
het feit dat hij steeds langer arbeidde. tegen de Engelse wevers die mechani
sche weefgetouwen ter beschikkine hadden. 

De ~tijgende koopkracht had ook tot gevolg dat de arbeiders de neiging 
hadden om minder hard te gaan werken. Dit paste niet in de visie van de 
patroons die door een hogere productie hun winsten wilden maximaliseren. 
Daarom trachtte de overheid hf't aantal kermissen te verminderen, de mes
dagen (de zogenaamde afgesteld!' he·iligdagl'n) af te schaff!'n en dl' sluitings
tijd van de herbergen te vervroegen. 
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Tot daar enkele tema's uit deze voordracht die veel nieuwe inzichten bracht 
over de sociale geschiedenis van het Vlaamse Volk. Het boek van Dr. C. 
Vandenbroucke verscheen in 1981 en kost 620 fr. Het telt 384 blz. en bevat 
16 illustraties en 38 grafieken. 

19 juni 1983 -- Tegenwoordig bestaat er veel minder aandacht voor de ge
schiedenis van de boerenkrijg dan 30 jaar geleden. Daarom was het goed dat 
André De Ké ons geheugen even kwam opfrissen met zijn voordracht over 
die strijd. Op 13 juni 1795 werden de Oostenrijkse Nederlanden definitief bij 
Frankrijk aangehecht onder de leuze «Liberté, Fraternité, Egalité». Ons land 
werd in negen departementen ingedeeld en kreeg een bezettingsleger op zijn 
dak dat door de plaatselijke bevolking moest worden onderhouden. Als be
talingsmiddel voerden de Fransen de assignaten in die als reële waarde slechts 
6% van de nominale hadden. Door de invoering van de eed van haat aan het 
koningdom en getrouwheid aan de Franse republiek ontstond er een sterke 
oppositie van de geestelijkheid tegenover de Franse republikeinen. De jacht 
op de niet beëdigde priesters werd ingezet, waarvan velen werden verbannen 
naar de eilanden Oléron en Rhé en naar Frans Guyana. Het dorpsleven werd 
meer en meer ontredderd door het vervangen van de dorpsnotabelen door 
Fransen. De klap op de vuurpijl was het afkondigen van de wet op de con
scriptie op 27 september 1798. Bij de ondergedoken geestelijken kwamen 
zich nu ook de dienstplichtige jongeren voegen. Naar het voorbeeld van de 
Franse omwenteling werden per parochies compagnies opgericht. In het bui
tenland verbleven twee vluchtelingencomites die hulp zochten in Engeland, 
in Pruisen en bij de prins van Oranje om de opstandelingen te steunen. 

Op 17 oktober 1798 brak het gewapend verzet uit te Overmere en ver
spre:dde zich vlug over de streek van Lokeren, Dendermonde en Sint-Ni
klaas. De opstand kwam moeilijker van de grond in West-Vlaanderen en 
het westelijk deel van Oost-Vlaanderen omdat er veel Franse troepen in de 
kuststreek lagen om een eventuele landing van de Engelsen terug te slaan. 
De eerste bloedige slag greep te Mechelen plaats. Op 30 november 1798 ver
zamelde het boeren leger zich te Diest onder de leiding van hun generaals 
Rollier, Corbeels, Van Gansen en Elen. De stad werd ingenomen en ver
sterkt. Op 3 november 1798 poogden de Fransen de stad in te nemen, maar 
ze werden teruggeslagen. De boerenleiders besloten l'chter toch tot de ?ftoc!~t 
en legden een brug over een overstroomd gebied, waar de Fransen met blJ
konden. De leiders gingen elk hun eigen weg. Toch concentreerde zich nog 
begin december 1798 een boerenleger te Hasselt. waar zij echter door de 
Fransen volledig werdpn verslagen. Daarna volgde een hevige Franse ITpres
sie. In het boen'nkrijglied wordt aan de boerengeneraals herinnert: 

Rollier, Corbcels, Van Ganscn 
bevochten onverveerd 
met wisselende kansen 
de vijanden van hun heerd 

André De Ké verhaalde op een vlotte wijze de v('rschill('nde gl'b('\~~·tl'nissl'n 
van deze opstand en trok daarbij menige paral('l met df' toestand tlJdt'ns ?t' 
tweede wereldoorlog. Als journalist en als schrij\'f'r van stl'l't'krnllmllS WIst 
hij zijn historische fpiten in pen bo('iend vf'rhaal tc gÎf'tPll ('11 aldus Yl'('l hf'
grijpelijker te maken. 

LUC STOCK?\{:\N 
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VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK Nr. 33 

Op 19 februari 1983 werd te Evergem het 33ste jaarboek als volgt voorge
steld door Achiel De Vos. 

Het geheel vormt een stevig paket van 312 blz. Het koninginneartikel is 
ongetwijfeld: «Kerkelijk en parochiaal leven in het Meetjesland vÓÓr 1600 » 
van de hand van Luk Stockman. In dit stevig gedocumenteerd artikel van 85 
pagina's krijgt elke vorser en belangstellende van het Meetjesland, een dui
delijke structuur van zijn parochie in de Middeleeuwen voorgesteld. Metho
dologisch zowel als inhoudelijk is deze studie van uitzonderlijk belang. Daar
om wordt ze door de Federatie van de Kringen van Geschiedenis als over
druk over geheel de provincie verspreid. Volgt dan van de hand van G. Him
pens een artikel over de bosbouw in het Meetjesland: «Het Sint-Janshospi
taal te Brugge en de Bosbouw in het Meetjesland », en een lijst van: «Be
gijntjes van het Groot-Begijnhof Sint-Elisabeth te Gent, afkomstig van het 
ambacht Maldegem », opgesteld door Wilfried Steeghers. 

Hugo Notteboom heeft het vervolgens over de historische «Grenzen van 
de parochie Adegem ». 

« Hoe en wanneer de Heilige Barbara patrones van de kerk van M alde
gem» werd, vertelt u op een zeer bevattelijke manier Pater Goegebuer. 

Een mooi voorbeeld van paleografie en tekstkritiek bezorgt ons Roger Moe
laert met «De Bul van Alexander VII uit het Kerkarchief te Merendree en 
de Broederschap van het Heilig Kruis ». 

Van dezelfde auteur verschijnt in hetzelfde Jaarboek «Heraldiek te Meren
dree ». 

Ons medelid Etienne van Vooren is een aanpakker. Hij leidde en organi
seerde de opgravingscampagne te Sint-Margriete met als resultaat de bloot
legging van de verdwenen kerk van Nieuw-Roeselare. De neerslag daarvan 
vindt u in het artikel: «De Kerk van Nieuw-Roeselare. Architecturaal-archeo
logische expressie van de evolutie van het koor en de sacristie ». 

Van onze beproefde medewerker Maurice Ryckaert opnieuw een degelijk 
artikel: «Het Goed ten Boomgaarde alias van Pilkem in Ronsele ». 

Van de jonge historicus M. Boone een artikel over Biervliet : «Gentse fi
nanciële belangen te Biervliet 1382-84. Naar aanleiding van een konfiskatie
dossier ». 

Tenslotte brengt Aimé Stroobants: «Enkele gegevens over de bouwge
schiedenis van het kasteel van Poeke en over de plaatselijke zijdeteelt in de 
18e eeuw». 

Daarnaast hebben we onze vaste rubrieken kleingoed : Kroniek - In Me
moriam - Boekbesprekingen - Viering Daniël Verstraete - Toevallige sprokke
lingen. 

Deze rijkdom zit samengeperst in één enkel Jaarboek, dat u voor de luttele 
prijs van 500 Fr. lidmaatschap toebedeeld krijgt. 

A. DE VOS 
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OP UITSTAP NAAR OOSTWINKEL EN RONSELE 

Op 22 augustus 1983 waren we op uitstap in twee mini-parochies van het 
M eetjesland nl. Oostwinkel en Ronsele. Afspraak was gemaakt in de gast
vrije pastorie van Z.E.H. Antoon Meire,presbyter de Wostwincle! Voor
zitter Achiel De Vos onderstreepte in zijn welkomstwoord het belang van het 
kerkgebouw als herkenningsteken van de dorpsgemeenschap. Ten ge olge van 
de nieuwbouw blijft in veel gemeenten nog enkel de kerk over als bindteken 
tussen heden en verleden. Hij wees ook op de belangstelling van pastoor 
M eire voor de heemkunde en de landelijke cultuur. In zijn wederwoord er
tolkte de joviale herder van Oostwinkel zijn fierheid en blijdschap om dit 
geleerd genootschap in deze Woeste Hoek van het M eetjesland te mogen ont
vangen. D aarna liet hij de drank rijkelijk vloeien in zijn gezellige tuin \J aar 
de garden party doorging! 

Als gids voor Oostwinkel fungeerde Hugo Notteboom, die voor het eerst 
een heemkundige speurtocht leidde. Na een korte uiteenzetting over de 
bouwgeschiedenis van de pas torie trok de groep van 80 belangstellenden naar 
het oude wethuis van O ostwinkeL wadr H ugo enkele traffe erhalen er
telde over het optreden van de wethouders. In de Sint-Jan kerk die in 1973 
volledig gerestaureerd werd, gaf hij een beknopte eh ets van de bouwkundige 
evolutie van dit eenvoudig landelijk bedehuis. H ugo Notteboom wees daar-

A ch ie l De Vos aan het woord in de tuin van po toor M : . 

Foto Johan on L 
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Hugo Notteboom leidde ons ve ilig do ::r Oostw inkel . 

Foto Johan Va;"! Laere . 

bij op h t b lis -nd rapport van Dr. Eli ab th Dhanens t n vo rdel van h t 
b houd van de int-Jan k rk in haar huidige vorm. 

a dit h zo k v rtrok d autokaravaan naar d 'it van h t v rdwenen 
kast 1 van twink I waar nu n g nk 1 h·t ud ko t hui ' an d vroe
g r glori van dit dom in h -rinnert. Bij cl R n '('1 'brug w rd d 1 iding an 
cl t ht ov rg n m'n do I' Maurits Ry ka rt waar hij i t v rt Id ov l' cl 
slag van Ron I , in cl m idag n van h t jaa\ 1 O. E n korte wand ling 
J idd ons naar cl' uel' Li 'v , di n galtijd dwarsel r el 
Waar h ot n Zom ' r 'm tr mt. H t kast I v~ n Ron J' 
wo ting van 1918, voll dig h ·rbouwd in 1 20 i\ n ond fini rbar' , lij l ! 
Bov ~ndj w'rd h t omligg nel dom in in 1 50 v J1 di v 'rkav lel n v r-
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Maurits Ryckoert bij de sluis van de lie e. 

Foro Johan Van Loere. 

kocht, zodat er nu nog I ht n ill wijk r t. 
de lui ter op van d g ud n tijd van cl 
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Amandus, apostel van Vlaanderen. De kerk van Ronsele kreeg in 1975 een 
grondige restauratiebeurt. Zij wordt nog steeds gebruikt als bedeplaats van 
deze kleine dorpsgemeenschap. 

Na een verfrissing in een Ronselse dorpsherberg werd nog een korte halte 
gehouden bij de Diepenceke, gev~lgd door een korte wandeling in de Oost
winkelse bossen. Voor de laatste halte bij de Jabbeke bleven nog een twin
tigtal personen over waar Hugo tJotteboom nog iets vertelde over grensschei
dingen en tienden verdeling. 

In de parochiezaal van Oostwinkel kregen een veertigtal heemkundigen 
dan een stevig en uitgebreid koud buffet te verorberen. Wij danken heel har
telijk onze beide gidsen Hugo Notteboom en Maurits Ryckaert voor hun 
mooie brochure en voor hun ten zeerste gesmaakte uitleg tijdens de diverse 
halten. 

LUC STOCKMAN 

** * 

VIJFDE PROVINCIAAL COLLOQUIUM 

VAN HET OOSTVLAAMS VERBOND 

VAN DE KRINGEN VOOR GESCHIEDENIS 

TE AALST 

Op 22 october 1983 ging in het stadhuis van Aalst het vijfde colloquium 
van het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis door onder 
het tema Probleemgebieden en nieuwe richtingen in de hedendaagse Geschied
vorsing. Prof. Dr. E. Scholliers hield eerst een boeiende uiteenzetting over 
Sociaal-Economische Geschiedenis. Prof. Dr. H. Gaus probeerde daarna de 
problemen van de Mentaliteitsgeschiedenis wat nader te omschrijven. De 
spreekbeurt van Dr. J. Verhelst was een lange. klaaglitanie over gebrek aan 
wetenschappelijk en administratief bij de rijksarchieven. Tenslotte sprak lic. 
A. Van Lil over de bezittingen van de abdij van Vorst in het Land van Aalst. 

Daarna reikte voorzitter Achiel De Vos de eerste Frans De Potter-Jan 
Broeckaert-prijs uit ter bekroning van een heemkundige vorser die zich spe
ciaal met de geschiedenis van de 005t-Vlaamse dorpen bezig had gehouden. 
Deze eer viel te beurt aan ere-pastoor Jozef De Brouwer, auteur van De Ge
schiedenis van lmpe, De Geschiedenis van Lede, enz., die jammer genoeg op 
die dag gehospitali'.eerd was, zodat de prijs en toekenningsoorkonde, aan L. 
De Rijck werd overhandigd, die als plaatsvervanger van de heemkundige 
pastoor optrad. 

Na het middagmaal in de Borse van Amsterdam, brachten de deelnemers 
nog een geleid hC7.oek aan de Sint-Martenskerk en het oud-hospitaal. Dit 
goed georganiseerd colloquium wist een zestigtal heemkundigen en geschi('
d(~nisvorsers hijeen te hrengen. 

L.S. 
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DE l8e GOUWDAG VAN HET 

OOSTVLAAMS VERBOND TE EEKLO 

Op zondag 8 mei 1983 had voor de eerste keer in deze stad van het Meet
jesland de gouwdag plaats van het Verbond der Kringen voor Heemkunde 
in Oost-Vlaanderen. Door het stadsbestuur werd ons voor deze heemkundige 
hoogdag het stadhuis in pand gegeven. Het is een merkwaardig gebouw dat 
nog gespaard is gebleven van de talrijke vernielingen in de historische be
bouwing van de stad Eeklo. Het stadhuis opgetrokken in Vlaamse renaissance, 
dateert uit 1609 en werd grondig gerestaureerd in 1932 toen het ook zijn 
belfort kreeg. Een 150-tal heemkundigen uit alle hoeken van de provincie 
vulden algauw de raadszaal, waar we namens het stadsbestuur werden ver
welkomd door schepen Dauwe. 

V oorzi tter Jan Camerlinckx deed dit namens de organiserende heemkring 
Arthur Verhoustraete. Gouwvoorzitter Robert Ruys hield de openingsrede van 
de gouwdag die in het teken stond van de neogotiek in Vlaanderen en meer 
in het bijzonder te Eeklo zelf. Hij wees op de belangrijkheid van een gouw
dag die een ontmoetingsdag moet blijven voor al onze heemkundigen. De 
talrijke opkomst was hierbij een aanmoediging om op de ingeslagen weg ver
der te gaan. In zijn redevoering had hij het over ons bouwkundig erfgoed en 
in het bijzonder over de zorg rondom onze kleine monumenten. De grote 
belangloze inzet van de heemkringen in het Vlaamse land hiervoor is niet 
«zomaar» te schatten. Deze inzet is ook een uitdaging voor alle «verann ... oor
delijkheidsdragers» in het Vlaamse land. 

De gouwvoorzitter vroeg zich ook af in hoeverre en op welke basis het 
verantwoord kan worden dat bepaalde monumenten zomaar door een «hand
teken:ng of een pen nest reep» uit ons milieu worden weggewerkt. Hebben wij 
allen niet de plicht meer zorg te dragen om datgene wat ons is nagelaten door 
onze voorouders? 

Licentiaat Jean Van Cleven, één der gastsprekers, had het owr de waarde 
van het neogotisch patrimonium. Hij maakte hierin onderscheid tussen kerke
lijke en burgerlijke gebouwen. Hij weps ook op de belangrijke rol die onze he
dendaagse architecten hierin kunnen vervullen. Nog steeds worden neogotische 
gebouwen bedreigd. Een tpkort aan volwaardige architecten zou één van de 
redenen zijn. In hoeverre kan een wijziging in of aan een bouwstijl verant
woord worden? Het resultaat is veelal een verloedering en getuigt "an ge'
makzucht, een verarming van onze menselijke creativiteit pn onze inspiratie. 
Een mentaliteitsverandering tegenover de appreciatie van de grbouwen is 
hierbij een noodzaak. Toch zijn we optimistisch voor de torkomst. De hui
dige evolutie getuigt reeds van meer waardering voor ons bouwkundig ('rf
goed. 

Na hem gaf licentiaat Guido Bral een w('tenschappclijke en duidt'lijkt' uit
eenzetting van hoc men mopt tI' werk gaan hij restauratic'S. Zonls bij "ol'igt, 
spreker werd dit door middel van lichtbeelden g('ïllllstr('('rd. II('t \'it'! ons op 
dat bij elke restauratie ('en c!('grlijk vooronderzoek mort wordrn gt'daan 0\'('1' 
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de toestand en de mater:alen. De oorspronkelijkheid in alle aspecten moet zo
veel mogelijk worden gerespecteerd met de huidige beschikbare materialen. 
Door «materiaalveredeling» door te voeren stipte de spreker aan, verlegt men 
de historische waarden en geeft men geen juist beeld meer weer voor de toe
komst. Wel kan men de duurzaamheid trachten te verlengen en het ~eheel 
iets aantrekkelijker maken. De waardevolle interieurs van onze kerkelijke ge
bouwen verdienen evenveel aandacht en zorg te krijgen. 

Dr. Elisabeth Dhanens, oud-medewerkster van Ons Heem (1946-47) en 
internationaal bekende historica, belichtte op haar beurt de iconografie van 
de neogotische Sint-Vincentiuskerk te Eeklo. Om haar grote bijdrage en ver
diensten op geschiedkundig vlak en voor monumentenzorg in zijn geheel werd 
ze door het stadsbestuur van Eeklo en door Achiel De Vos, voor het Heem
kundig Genootschap van het Meetjesland, gehuldigd. Aan de gebruikelijke 
bloemen en geschenken ontbrak het niet. 

Ietwat achter op het tijdschema werd gezamenlijk het middagmaal geno
men in het Vautje naast het stadhuis. In de namiddag werd onder leiding 
van E.H. Deken Ulenaers een bezoek gebracht aan de Sint-Vincentil!skerk. 
Een voorbeeld in zijn stijl met uitvoerige muurversiering en merkwaardige 
glasramen. Anders was het in de kerk van de Paters Minderbroeders, waar 
we werden rondgeleid door E.P. Gardiaan. Voor velen als «onmogelijk» ge
houden had hier nog een «20ste-eeuwse revolutionaire beeldenstorm» plaats 
gevonden in het koorgedeelte van de kerk. 

Beide kerken beschikken over een merkwaardige schat aan zilverwerk en 
gewaden die door de huidige gezagdragers heel wat meer zorg en waardering 
krijgen. 

Het slot van de gouwdag ging gebruikelijk gepaard met de uitreiking van 
de «Reinaertprijs» aan één der verdienstelijke heemkundigen uit de provin
cie. De eer voor deze gewaardeerde prijs viel dit jaar te beurt aan de heer 
Achiel De Vos, voorzitter van het Heemkundig Genootschap van het Meet
jesland, f.tadsarchivaris te Eeklo en hoofdonderwijzer te Evergem-Wippelgem. 

Om al zijn verdiensten cp heem- en geschiedkundig vlak werden hem door 
gouwvoorzitter Robert Ruys het Reinaertbeeld en een oorkonde overhandigd. 
Eeklo mag fier zijn een Elisabeth Dhanens en een Achiel De Vos te hebben; 
wij kunnen het ten zeerste waarderen en er een voorbeeld aan nemen. De 
voon:itter dankte alle heemkundigen voor hun aanwezigheid en Luc Stock
man en zijn medewerkers voor ret inrichten van (!eze gouwdag. Mocht de 
gouwdag ons de nodige heemkundige vitamines bijbrpngen en de weerklank 
krijgen in onze provincie die hij verdient, dan zijn we allen samen weer ge
lukkige mensen. Tot volgend jaar. 

Krantenartikels over deze dag verschenen in : «De Gentenaar» (9.5.1983) 
en in «De Gazet van Antwerpen» (11.5.1983). 

ANDRE ROEU'; 
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PIETENDRIESMOLEN HERREZEN 

Thans telt het Meetjesland opnieuw twee houten windmolens. Na de ge
restaureerde Westermolen te Lembeke is nu ook op 10 september '83 de Mo
len ter Pieten te Kne:selare maalvaadig geworden. 

Over deze laatste oude wind reus dient de geschiedenis nog geschreven. 
Slechts enkele gegevens zijn bekend naast een fragmentarische lijst van mul-
ders/ eigenaars. . 

Een traditie wil dat hij een molen op de zuidzijde van de Hoge Kale zou 
hebben vervangen. Inderdaad treft men aldaar, westwaarts van het gehucht 
Oostmolen een toponiem 'Meulewal' aan. 

Een eerste onrechtstreeks bewijs van zijn bestaan treffen we omstreeks 1550 
aan: den meulenackere b'yder capelen ter Pieten (ARAB, Rekenkamer 
45412,83 r ; bron door de heer L. Stockman medegedeeld). 

Een eerste rechtstreeks bewijs vonden we pas in 1633 : Pieter Clincke be
taalt er 4 p. 3 sch. 4 gr. in mindering voor wat hij schuldig is voor de pacht 
van de Driesmolen, verschenen 31 december van gezegd jaar. De molen had 
hij slechts voor de helft in huur (ARAB, Kwijtschriften uit de Rekenkamer 
te Rijsel ; lias~e 2007). 

De laatste mulder in de reeks was wijlen Henri Taets (t 31/12/65). Hij 
hield zijn molen slagvaardig tot het jaar vóór zijn dood. Sindsdien ".as de 
molen, zonder degelijke verzorging, aan weer en wind ten prooi. tot volledig 
verval gedoemd. 

Stemmen tot klassering vinden we reeds vroeg. Doch pas in 1966. toen de 
Koninklijke Rederijkerskamer Sint-Elooi van Knesselare een brief aan het 
gemeentebestuur richtte, kwam er enig schot in de zaak. 

Ondertw:sen hadden de heren Jozef De Mot en Gilbert Steel, beide uit 
Sint-Niklaas-Waas op 11/12/1966 deze gesloten standaardmolen aangekocht 
en lieten ook enkele dringende herstellingswerken uitvoeren (o.a. dekbeJek' 
king in roofing). 

Op 11/9/1968 werd hij door de Rijksdienst voor ~Ionumentl>n en Land
schapszorg geklasseerd en wellicht als gevolg hiervan werd ook op 16 sep
tember '74 de gemeente er eigenaar van. De raad besloot toel1 unaniem op 
16/6/,75 tot volledig herstel en wees de ""erken uiteindelijk toe aan de ge
kende firma van molenrestaurateurs, Nlariman uit Zele. 

Begin september '79 begon de algehele' afbraak op de "ier tl'crlingen t'n Gt' 
sluitmuren van de ondermolen na. Doch rpeds op 1 november we'rden dl' 
werken geschorst. Discussies over het al dan niet bewaren van de "ier hoek
stijlen van het molenkot, met uiteraard mecrwerkl'11 tot gt"'olg ",arl'n dr oor
zaak. 

Op 14 september '81 pas hervat, nUIlH'Jl de rrstauratiewcrkt'll clt'finitÏt'f 
een einele op 15 juni 1983. In het gdll'el 268 werkdagen l'n "oor l't'n som 
van 9.178.369 fr. Hiervan droeg de geml'ente zoals gt'bruikl'lijk haar 20(';' of 
1.835.674 fr. 
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Foto Marc Verheugh e 

Begin sep tember '83 werd de heer M arc V rheughe a ls gemeentelijk mo
lenaar aang~teld . Op de inhuldigingsplechtigheid ontving hij uit de ha nd 
van de heer burgeme ster A. chra n d e sleutel . D aarna zegende Z.E.H. 
Boudonck, pastoor, de molen in en werd door de burgemees te r de vang ge
lost. 

pluist rcl d o r d muzi kmaat happij Wil
d ni euw mol naar a lvast ve I wind in d z i
nig stu k Kn s laa r uIt lUrpa trim nium de no-

oz p nbar b> tur n m ag g n i t n wat e n hou -
nel r and r g l ouw t rcl g v rgt. 

M la rt R g r 
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IN MEMORIAM JAN VA N HINTE 

Op een zachte juli-avon d zijn wij nog eens gaan kijken naar Jan van 
Hinte's huis. Toen hij nog leefde stonden de deuren daar dag en nacht open. 
\f u was a lles geslo ten. Er brandde geen licht en wij zagen de grote man met 

de lange baard n:et zitten . Zijn schrijf tafelt je en zijn zetel stonden daar ech
ter nog. J an maakte daar veel gebruik van tijdens zijn laatste leven dagen. 

Jon van H lnte 
Geboren op 22 maart 1896 te Gron ing n . 

Aardenburg : 1950. 
Overleden op 18 opril 1983 t St-Kw l - Aar 1burg. 

238 



Als hij mensen zag die nieuwsgleng bleven staan om te kijken, wenkte hij 
vriendelijk om binnen te komen. Iedereen was welkom en voor veel bezoe
kers was er thee en cake. Bes lag te bed in de woonkamer. Jan heeft voor 
haar gezorgd tot aan zijn dood. Toen zij nog gezond was overtroefde zij haar 
echtgenoot in haar ijver voor de wereldvrede. Jan luisterde geduldig naar 
haar langdradige uiteenzettingen. Pas wanneer zij gedaan had kon hij een 
beetje over de heemkunde spreken. Het voornaamste levensdoel van Jan, was 
wel het streven naar een wereldvrede, een internationale politiemacht en zo 
meer, maar hij hield ook veel van heemkunde. Hij was de eerste die te Aar
denburg sporen van Romeinse bezetting vond. Samen met de heer Kegel 
heeft hij de Oostpoort opgegraven, een zwaar en lastig werk. Jan was ook 
landmeter en hij kon zo nauwkeurige profielen maken van de opgravings
putten en van de vondsten in verschillende aardlagen. Hij heeft de kerk van 
Hannekenswerve bloot gelegd en hij werkte ook aan de kerk van Ste-Kate
lijne. Hij zocht de site van Ste-Margriete en van Elmare. Toen Etienne Van 
Vooren een paar jaar geleden de grondvesten van de kerk van Nieuw-Roese
lare bloot legde, keek Jan van Hinte, ondanks zijn hoge ouderdom, nog vol 
belangstelling toe. Toen hij zo te Ste.-Katelijne bezig was, werd zijn fiets, 
die aan de kant van de weg lag, door een landbouwtractor overreden. Jan 
mocht toen te voet naar huis terugkeren. 

De streek die Jan interesseerde lag aan beide kanten van de grens. Zo volg
de hij ook regelmatig wat er in het Meetjesland gebeurde. 

Jan van Hinte was een vr:endelijke, hoffelijke man. Zijn bewogen leven 
is in andere tijdschriften voldoende beschreven. Hier denken wij alleen aan 
de Jan die daar aan het Koksijdse Gat woonde waarin hij soms zwom of 
vaarde. Hij heeft die kreek mooi afgetekend met op de achtergrond de hoeve 
met strooien dak en de kerk van Ste.-Kruis. Jan kon immers ook goed teke
nen en schilderen. 

Hij werd geboren op 22 maart 1896 te Groningen. Sedert 1950 woonde hij 
te Ste.-Kruis en hij overleed daar op 18 april 1983. Zijn geest bEjft bij ons 
en wij zullen nog lang aan hem denken. 

D. Verstraete 

In memoriam Leontine De Visscher, weduwe van M aurice LijJjJens - Op 
Allerheiligendag 1983 overleed Tineken De Visscher, moeder van ons beo 
stuurslid Oscar Lippens, in het Rusthuis Sint-Jozef te Lembeke. De ov('rle
dene was juist 90 jaar geworden zodat ze kon terugblikken op een lang en 
gelukkig leven te midden van haar kinderen en kleinkinderen. Op haar mooie 
doodsbrief lazen we dat zij op een biezondere wijze haar leven lang de hei
lige Antonius in de kerk van de Minderbroeders te Eeklo vereerd heeft. Met 
haar overlijden is opnieuw een draagster van een oprecht en authentiek stuk
je volk!ldevotie verdwenen. Wi i bieden onze welgemeende kristelijke deelne
ming aan Oscar Lippen.'! en zijn familie aan bij dit afsterven van hun moe
der en grootmoeder. 

L.S. 
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Op de laatste dag van 1983 werd in de Sint-Katarinakerk van Wondelgem 
Bertrand De Koninck ten grave gedragen. Hij is de vader van Lydie De Ko
ninck, de echtgenote van onze voorzitter. We bieden aan Achiel De Vos en 
zijn familie onze welgemeende kristelijke deelneming aan bij het overlijden 
van zijn schoonvader die de gezegende leeftijd van 82 jaar bereikte. Op zijn 
doodsprentje lezen we dat hij een man was zonder veel grote woorden die op 
een hartstochtelijke manier van het leven hield en dat zijn trouwen dienst
vaardigheid zijn groot~te eigenschappen waren. 
Hij ruste in vrede. 

** .. 

BOEK'BESPREKINGEN 

E. VAN MINGROOT - Zoetendale en Brugge, Het relaas van een 'hooft
vaert'. 

In Sacris Erudiri XXV (1982) "Album Amicorum" wijlen Dom N.-N. 
Huyghebaert p. 113-134 verscheen een artikel van prof. E. Van Mingroot 
(Leuven) Zoetendale en Brugge. Het relaas van een 'hooft1}aert'. 

Zoals de titel lat vermoeden belicht steller hierin achtereenvolgens de ver
schillende facetten waaruit die binding met Brugge blijkt. 

Door zijn ligging aan de Brieversweg reeds als 't ware op deze stad aange
wezen zien we ook de stichters als leden van een Brugs adellijk geslacht, Van 
de Poele of de Pola, wiens wapen uit dit van de heren van Maldegem ont
staan is. 

De stichtingsoorkonden werden eveneens op plechtigheden te Brugge ver
leden. Ten Eechoute, van dezelfde orde van de Reguliere kanunniken van 
Sint'Augustinus, speelde er de rol van moederabdij, hoewel dit in feite Ar
rouaise was. Dezelfde abdij leverde er ook enkele abten. Ook de Brugse 
stadsmagistraat was haar in de loop van de geschiedenis genegen. De abdij 
nam te Brugge aan alle bijzondere plechtigheden deel; geschillen werden 
voor haar schepenbank geregeld. Ze had er later ook haar refugehuis. Zoals 
het er op 8 september 1215 begon eindigde het er ook 370 jaar later, op 
29/12/1584 met het afkondigen van de afschaffingsdocumenten door pnus 
Gregorius XIII en Filips II. 

Schrijver bezorgde ook de bijdrage over Zoetendair voor het l\fonnsticoll 
BeIge. 

Het werk werd uitgegeven door de Sint-Pietersabdij van Steenbrug@:t', 8320 
Brugge 4. 

In 1978 (nr 29) schreef hij al een artik(') in Appdties : Tt'loorgotll! t"tI af
schaffing (1584) van de abdij van Zoetendnlt' ft' Mnldrgrm en zo pns \'('1'

scheen De abdij van Zoetr.ndalr. te Maldegem (/215-158-1). 
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G. VAN LANDSCHOOT - Omwille van wat geweest is, Lovendegem, 
1983, 112 blz. 30 foto's. Prijs 300 fr. Te bestellen door overschrijving van 
300 fr. + 20 fr. verzendingskosten op rekening nr. 290-0007167-10 van de 
Zuster van Liefde te Lovendegem. 

Deze kleine geschiedenis van het Dienstverleningscentrum Bernadette (1803-
1970) te Lovendegem, werd geschrieven door lic. Gabriël Van Landschoot, 
stafmedewerker-orthopedagoog bij dit centrum. Na een inleiding over de 
stichting van de Zusters van Liefde te Lovendegem in 1803 door P.]. Triest, 
(1760-1836), pastoor te Lovendegem, die de auteur terecht de Vincentius 
a Paulo van België noemt, beschrijft hij vooral de evolutie in de aanpak van 
de verzorgden en de gehandicapten te Lovendegem. De groei van dit insti
tuut bracht natuurlijk in de loop van de jaren een grote bouwactiviteit mee, 
zodat het uitzicht van dit centrum vaak gewijzigd werd, zoals dat heel dui
delijk op de foto's te zien is. Dit boekje werd geschreven met behulp van een 
rijk bronnenmateriaal, zoals dit uit de talrijke voetnoten blijkt. Het is bo
vendien vlot geschreven en geeft ons een goeie kijk op de werking van dit 
centrum Bernadette in de 19de en 20ste eeuw. Het is ook een bijdrage tot 
de historische orthopedagogiek en als zodanig een buitenbeentje in de ge
schiedschrijving van het Meetjesland. 

L.S. 

A. MA ES - De Zomergemse Zoeaven, Zomergem, 1983, 44 blz. ill. Onder 
impuls van het komitee Paus viering te Zomergem, bestaande uit Roger Lip
pens, voorzitter, Robert Claeys, sekretaris, Linda Dobbelaere, penningmees
ter, Luc Keirse, verslaggever, Noël Everaert en Irené De Lannoy, leden, 
schreef Albert Maes, diocesaan sekretaris van Pro Petri Sede, een merkwaar
dige brochure over de Zomergemse Zoeaven. In een eerste hoofdstuk geeft 
hij een overzicht van de Romeinse Kwestie, die pas in 1929 definitief haar 
beslag kreeg met het verdrag van Lateranen. Het tweede hoofdstuk bevat 
kortere of langere biografische notities van de 21 Zomergemse Zoeaven. In 
een aanhangsel tenslotte volgen dan een aantal persberichten uit de Zoeaven
tijd. De brochure is geïllustreerd met een twintigtal foto's. 
Met dit werkje wordt nog even de aandacht gevestigd op de trouw van een
entwintig volksjongens uit Zomergem aan de paus. Alhoewel dit in onze hui
dige geseculariseerde wereld wellicht ondenkbaar !];eworden is, werden we 
toch getroffen door de inzet en de bezieling van die pauselijke soldaten die 
gevochten hebben voor het behoud van de Pauselijke staten. Ondanks de 
nederlaa~ van 1870 werd uiteindelijk toch hun doel bereikt door de stichting 
van de Pauselijke mini-staat in 1929. Van harte proficiat aan het Zomergem
se Pauskomitee voor deze volkse brochure. 

L.S. 

L.M. GOEGEBUER -. De Moderne Devotie. 

Op 16 tot 19 september '82 ging te (;ent. Antwerpen en Brugge het Vierde 
internationaal colloquium over de geRchiedenis en spiritualiteit van de Kar
tui7.,P.r~ in de 14e tot 16e eeuw door. 
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Er was in ieder van deze steden een bezoek aan een oud-kartuizerklooster 
voorzien, naast enkele referaten en besprekingen. Een tentoonstelling in het 
St-Barbaracollege en een h. Mis in de St-Pieterskerk, 'modo Cartusiano', te 
Gent, besloten het geheel. 

Ons medelid L.M. Goegebuer, o.s.a. (Kne~selare) bracht er, tussen een 
internationale schaar geleerden uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Frank
ri jk, Nederland en zelfs de USA, zijn referaat over Wat is Moderne Devotie? 

Al deze teksten werden gepubliceerd in H istoria et Spiritualitas Cartusien
sis (Acta). 

Uit dit stevig uitgebouwd referaat van L.M. Goegebuer vatten we het vol
gende kort samen : 
Geert Groot, de boeteprediker, is de 'vader' van de Moderne Devotie, tenn 
het eerst gebruikt, kort na zijn dood, door Pomerius in zijn leven van Ruus
broec. Het is een religieuse beweging ontstaan in de Nederlanden op het ein
de van de 14e eeuw, als reactie op het verval in de kerk. Men wou de vroom
heid in een nieuw, he::lendaags, 'modern' licht gaan zien, met een verbetering 
van leven voor God en ascetis!Ile geworteld in de liefde. De Moderne Devo
ten legden meer de nadruk op de "waarachtige innigheid". 

Spoedig nam de beweç;in~ een grote uitbreiding in de Nederlanden. maar 
ook. in Duitsland en zelfs in Frankrijk. Ze werd gedragen door de Broeders 
en Zusters van het Gemene Leven en door de Congregatie van ""indesheim. 
In België werden zo weldra de kloosters van Groenendaal, Korsendonk. Ze'
venborren, Rode Klooster, Bethlehem-Herent en Grobbendonk ingelijfd. 

Andere grote mee'sters, naa~t Geert Groot, waren Florens Radewijns 
(t1350), Gerard Zerbolt van Zutphen (t1398) en Mombaer (t150I). Tho
mas a Kempis is echter de bekendste (t1471). Zijn werk 'De na,'olging van 
Christus' is nog steeds een klassiek handboek voor het geestelijk leven. 

De 15e eeuw was de gouden eeuw voor de Moderne Devoten; in de 16e 
eeuw geraakte de beweging reeds in verval om tenslotte in de reformatie dood 
te bloeden. 

P.L. Goegebuer heeft in een tiental bladzijden een degelijk on"rLicht ~e
geven van het ontstaan en de evolutie van de M.D., de bijzonde'rste' geschrif
ten aangehaald, en er opgewezen hoe de kartuizers de ~fodernl" Devotf'11 
steeds hebben geboeid. 

A. RYSERHOVE. - Hel Knesse/are ('1/ Ursrl vall tO('11. 

Van ons medebestuurslid Insp. A. Ryserhove verschl"el1 "Hd K"rsu-Iarr 
en Ursel van toen", een kiikbock barstensvol oude foto's en prt'ntkaartel1 (236) 
over een eellw Ursel en Knesselare. 

Zoals ciC' vorig(' uitJtavC'n in d('7,C' I't'<,ks, hi('r nr 4. \\'('rtl hl,t opnit'lI\\' l'l'n 

prachtig boek, ditmaal {'rIlter onder hruin.linnC'nhand nwt rodt' opdruk ('11 
~eplastificieC'rd(' stof wikkC'1. 

De eerste foto's drongC'n pas rond het l'Ïndl' van dl' voriRt' l't'\lW in Olllt' 

dorpen dool'. Enkele van deze Vl'oC'gst<, {'xl'mplart'l1 wl'"dl'u t'r in l\f~t'l)t't'ld, 
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Tevens een massa prentbriefkaarten welke de iconografie van deze dorpen 
in lang vervlogen dagen memoreren. 

Wat niet steeds bij dergelijke uitgaven het geval is, werd hier verwezen
lijkt: de repro:lukties zijn haarscherp weergegeven. Want hoeveel oude zich
ten worden niet zorgeloos overgedmkt zodat ze werkelijk alle 'timbre' ver
liezen! 

De uitgeverij Marc Van de Wiele verdient hiermede alle lof. 

Ook een beknopte verklaring bij de afbeeldingen-dateringen, identificatie 
van de meeste personen, dit alles met een geschiedkundig sausje overgoten -
zorgt tevens voor een boeiend en lezenswaardig geheel. 

Tenslotte volgt nog een uiteraard beperkte bibliografie, waar van ieder 
auteur welke ooit iets over Ursel of Knesselare heeft geschreven, een publi
catie is vermeld. 

Het boek (21/30 cm) telt 160 pagina's en is nog te verkrijgen bij de au
teur of in de boekhandel aan de prijs van 1200 fr. 

Deze prachtuitgave werd op 25 oktober jl. onder mime publieke belang
stelling door de heer burgemeester A. Schrans ten ge!11eentehuize voorgesteld. 
waarbij de voorintekenaars hun exemplaar konden in ontvangst nemen. Dit 
kijkboek zal vooral de oudere generatie van Knesselare en Ursel aanspreken 
en voor de jongeren een kennismaking met het vroegere uitzicht van hun 
geboortedorpen en het dagelijkse leven van hun voorouders. 

R. Moelaert 

W. HAMERLlNCK, De pastoors l'an Eeklo Sint- Vincentius. Naar aanleiding 
van de viering van honderd jaar neo-gotische Sint-Vincentiuskerk heeft ons 
medelid Willy Hamerlinck in de EIK, jrg 8, blz. 3-125, gepoogd een biogra
fische schets te geven van al de bekende Eeklose pastoors en dekens van de 
Sint-Vincentiuskerk. Daarvoor heeft hij zich vooral gesteund op de Eeklose 
stadsrekeningen en het kerkarchief. Daarbi i werden ook, zoveel als mogPli ik 
was, de kapclanen en onderpastoors betrokken. 

Wij staan hier voor een uitzonderlijk gedocumenteerde uitgave die niet 
alleen korte biografische schetsen bevat, maar ook talrijk uitwi.idin~en over 
de families waamit deze priesters werden gerecruteerd. Dit volledig nieuw 
en origineel werk zal ongetwijfeld de ruggegraat vormen van het hoofdstuk 
over de parochiale geschiedenis in de G~schieclenis van Eeklo. Het zoekwerk 
en het bijeenbrengen van al het materiaal is praktisch volledig gedaan. 

We wensen dan ook Willy Hamerlinck proficiat met deze voortreffelijke 
bijdrage over het parochiaal leven te Eeklo. Dcrgt>lijke studies helpC'n het 
historisch onder.wek met ecn reuzenschrede voorui t. 

DC'".le beide delen kunnen besteld worden bij de auteur Willy Hamcrlinck, 
Herbakkersstraat nr. 3 te Eeklo. 

L.S. 
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R. DEFRUYT, Kapellen van Aalter. Catalogus van bestaande en verdwenen 
kapellen, Aalter, 1981, 84 bl., ill. Prijs 200 fr. Te bestellen door overschrij
ving van het verschuldigde bedrag op postrekening 000-0584385-57 van de 
auteur, Kestelstraat 65 in 9880 AaIter. 

Men kan niet zeggen dat er tegenwoordig geen verheugende belangstelling 
bestaat voor het kleine monument van ons heemkundige erfgoed. Behalve het 
pleidooi voor het kleine monument van Drs. Jan Gerits in Ons Heem, 
XXXV, 1981, zagen we de laatste tijd verschijnen: Waar men gaat langs 
onze wegen; een kijk- en leesboek nopens een indrukwekkende lijst van 
kapellen en kruisen op het grondgebied van de fusiegemeente Kinrooi, be
zorgd door de Geschied- en Heemkundige Kring van die gemeente; Kapel
lekens te Mariakerke, uitgegeven door heemkring Marka; Ommegangska
pellen te Nazareth, verschenen in het Jaarboeh 1982 van heemkring Schel
develd en last but not least, de hier vermelde brochure Kapellen van AalteT. 

De auteur verdeelt zijn stof, volgens een logische indeling, in: toegan
kelijke kapellen, pijler- en muurkapellen, veldkruisen, nissen in hekpijlers, 
nissen in gebouwen enz. met telkens daarbij een massa feitelijke en geschied
kundige gegevens. Wanneer men bedenkt dat niet minder dan 109 voorwer
pen behandeld worden, zal men moeten toegeven dat de volledigheid, zoniet 
bereikt, dan toch heel dicht benaderd moet zijn. Zaken van minder of geen 
belang zoals muurkast jes, hadden zelfs best achterwege kunnen blijven. 

Het werkje is zeer rijk geïllustreerd, maar als het waar is dat men beter is 
met een goede foto dan met een lange beschrijving, dan is het dubbel jam
mer dat bijna het volledige illustratiemateriaal zo gebrekkig en onduidelijk 
is. Alles samengenomen echter een zeer verdienstelijk werk waaraan de au
teur oneindig veel tijd besteed moet hebben en dat lof en navolging verdient. 
Het moge onze heemkringen aanzetten een gelijkaardige poging te wagen 
voor hun gebied. 

T.v.K. 

MEDEDELING VOOR GENEALOGEN 

Zo pas verschenen de Staten van Goed Watcrland-Oudeman. opgemaakt 
door onze ijverige medewerker Wilfried Steeg!1C'rs. Zij omvatten de periode 
1557-1796. De prijs bedraagt 400 fr. + 50 fr. verzendingskosten. Te bestel
len door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening nr. 
390-0162547-30 ten name van D. Keldenllan, Koggestraat nr. 15 te Gent. 

W. STEEGHERS - Staten van Goed van Maldegem. Deel IX. 1983. Zo pas 
verscheen het negende deel van de klapper op de Staten van Goed n1l1 }wt 
ambacht Maldegem van de hand van ons medebestuurslid en ijverige genea
loog Wilfried Steeghers. Dit eicel IX loopt over de periode 175 t -1759. Dt"rge
lijke werken vormen een onmisbaar werkinstrument voor famili('kundigen en 
locaalhistorici. Het kost 450 fr. + 60 fr. voor de ve\-.lendingskostt'll. Dit be
drag mag gestort worelen op BBL-rekening nr. 390-01625-1-7-30 van mevrouw 
Kelelerman, Koggestraat 15 te Geilt. 

L.S. 
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J. DE DO CKER - Sint-CeciliakooT Aalter (1883-1983) J Aalter, 1983, 16 
blz. 24 ill. Dit boekje ko t 50 fr. + 20 fr. verzendingskosten. Te bestellen bij 
Anna Clyncke 00 tmolenstraat 41 9880 Aalter. 
Het vernieuwde en eI'jongde Sint-Ceciliakoor van Aalter vierde op 9 decem
ber 1983 haar honderdjarig bertaan. Voor die gelegenheid schreef Jozef De 
Doncker een beknopte historiek van het kerkkoor van de Sint-Corneliusparo
chie an Aalter. an de hand an karige archivalia en voortgaande op per-
oonlijke herinneringen wist de auteur, zelf dirigent van het jongenskoor en 

ook enkele jaren van int-Cecilia, een levendig verhaal van 100 jaar zingen 
oor de H eer op te bouwen. In dit overzicht tekent hij ook enkele rake por

tretten van dirigenten organi ten, kosters en koorzangers. De talrijke illus
traties en foto's dragen in grote mate bij tot het evokeren van de vroegere 
gloriedagen. De brochure is een goede aanvulling op de Geschiedenis van 

alter, waarin slechts weinig staat over het wel en het wee van het Sint-Ceci
liakoor. 

L.S. 

E. AN HNGROOT, - De abdij van Zoetendale te Maldegem (1215-
1584) J Maldegem, 1983, 280 blz. 100 iU. Dit boek kost 700 fr. + 30 fr. ver
zendingsko ten. T e storten op E.S.-rekening nr. 035-0415970-75 van 'Zoeten
dale', Kleitkal eide 145, 9990 Maldegem. 
Op verzoek van de M aldegemse afdeling van het D avidsfonds heeft prof. dr. 
E. Van Nlingroot, oud-Maldegem naar, een kroni ek van deze verdwenen Au-

D.2 oute ur prees de voorbeel d ige wijze woo'rop het Dav idsfonds he t boek en de ten
toon telling over Zoetendale tot stond brocht. 

2 ·5 



Even nokoorten tijdens de 'receptie: v.l.n.r. : Jozef Penn j.nck, Marc Goet inck, Jerome 

Van Maldeghem" Hugo No tteboom, Prof. Er :c Van Ming root, W ilily De Zut1er, Luc 
Stockman, Walte,r Notteboom. 
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bruikbaarheid van dit werk. De professor en de heemkundige Van Mingroot 
heeft een kroniek geschreven waarin zowel de doorsnee-lezer als de geschied
kundige zijn gading vindt. De tekst is bovendien in een prachtige lay-out ver
werkt. zodat men het boek bijna in een adem uitleest. Wij mogen hier zonder 
overdrijving van een meesterwerk spreken. Wij zijn prof. Van Mingroot uiter
mate dankbaar dat hij even zijn kateder te Leuven verlaten heeft om voor 
?\laldgem dit heerlijk boek te schrijven. Hij is een van de zeldzame profes
soren die nog eens de weg terug gaan naar eigen streek! 

Luc Stockman 

UITGAVE VAN DE BEWERKTE PAROCHIEREGISTERS 
VAN MALDEGEM (1616-1724). 

De Heemkundige Werkgroep van het Meetjesland die vorig jaar de viering 
en de publicatie van het werk van D. Verstraete op zijn actief had, is thans 
bezig met de bewerking van de parochieregisters van Maldegem. Het betreft 
de bewerking van de moeilijk toegankelijke oudste registers van Maldegem. 
Op het eerste deel : de HUWELIJKEN kan reeds ingetekend worden. Dit 
600 blz. tellende deel is (din-formaat) verdeeld over vier banden en omvat : 
1) het CHRONOLOG ISCH DEEL: alle gegevens bevattend datum van 
huwelijk, namen van bruid en bruidegom, en getuigen, vermelde beroepen, 
afkomst of eigenaardigheden. 2) In een ALFABETISCHE KLAPPER staan 
nog eens alle namen van bruid en bruidegom alfabetisch opgesomd, met ver
melding van datum en plaats van huwelijk. Opzoeken of een bepaald persoon 
te Maldegem gehuwd is, wa~neer en met wie wordt aldus kinderspel. Het 
werk is accuraat en betrouwbaar uitgevoerd. 

De heer Gilbert De LiIIe, lid van de werkgroep, mag terecht geprezen w~r
den voor dit enorme werk. Overlijdens en geboorten volgen nog! 

Wie dit practische werk voor de stamboom- en familiekunde bij de hand 
wil hebben kan tot 31 maart 1984 intekenen tegen de voordelige prijs van 
1200 fr. voor het deel huwelijken (600 pag.). Men is vrij de volgende delen 
aan te schaffen. 

Storting van 1200 fr. (+ 100 fr. verzendingskosten buiten het Meetjesland) 
kan gebeuren op rekening 737-3074607-41 van de Heemkundige Werkgroep 
van het Meetjesland, Noordstraat 196, Maldegem. Men kan ook intekenen 
bij W. Notteboom (Maldegem), Hugo Notteboom (Adegem), Luc Stoch.1an 
(Aalter) . 

W.N. 

H. NOTTEBOOM, Geschiedenis van het onderwijs te Oostwinkel, 100 jaar 
meisjesschool 1883-/983, Oostwinkel, 1983, 54 blz., ill. Prijs: too fr., te be
stellen bij pastoor Antoon Meire te Oostwinkel. 

Deze studie van Hugo Nottebnnm over het onderwijs te Oostwinkel omvat 
een zevental hoofdstukken die handelen ovpr het ondprwijs in Oostwinkf'l tet 
1813, het gemeentelijk onderwijs, de oprichting van een gemeentelijke mei~
je~school, de schoolstrijd in Oostwinkel, perikelen rond de JTleisjesschool, het 
onderwijs na de schoolstrijd en de recenll' geschil'dc'nis van de vrije Illeisjes
school. De-.lc geschiedeni~, die in ecn rekorclternpo mo('st klaar gestoomd wor
den, werd v,eschrc·ven cp basis van lItC'vig hronnenmateriaal dat berust in df' 

247 



parochie-archieven van Adegem en Oostwinkel, van de gemeentelijke archie
ve? van Maldegem en Zomergem, van het rijksarchief te Gent, van het ar
ChIef van de zusters van Gijzegem, van hct archief van het bisdom Gent, van 
het archief van de familie De Smet en het archief van de aangenomen jon
gensschool Oostwinkel. Daar Hugo Nottboom enkele jaren verbonden was als 
onderwijzer aan de Oostwinkelse jongensschool was hij de geknipte man voor 
dit kerweitje met kennis van zaken te klaren. Zijn vlot geschreven verhaal 
levert bovendien een stevige bouwsteen op voor de Geschiedenis van Oost
winkel waarop we met ongeduld zitten te wachten. 

L.S. 

Arnold ELOY, Oud Landbouwgereedschap, Gent, 1983, 804 blz., fonnaat 
21 X 29, overvloedig geïllustreerd met foto's en tekeningen. Kostprijs 2300 
fr. + 100 fr. verzendingskosten. Te storten op rekening 001-126.56.79-02 van 
Arnold Eloy, Groot-Brittanniëlaan 43, 9000 Gent. 

De auteur van dit naslagwerk werd in maart 1979 belast met de inventa
ri!:atie van de inboedel van het heemkundig museum Bardelare te Lembeke. 
Uit dit werk is dit boek over het oud landbouwgereedschap gegroeid. Arnold 
Eloy heeft zich beperkt tot het tijdperk 1850-1914: dit is een periode van 
overgang tussen het traditioneel boerenalaam en het begin van de mechani
sche werktuigen. Van 278 landbouwwerktuigen werd de benaming met even
tuele Nederlandse synoniemen en met hun vertaling in het Engels, Frans en 
Duits gegeven. Darna volgt een nomenklatuuraanduiding volgens Chenhall 
(een Engels standaardwerk over landbouwgereedschap), een foto of tekening 
en een beknopte beschrijving van het voorwerp of werktuig. Tenslotte wordt 
van elk lemma een uitgebreid bibliografisch bronnenopgave gepubliceerd. 
Wie bijvoorbeeld wil weten hoe een boothamer eruit zag, raadplege blz. 159-
161, waar men twintig bijdragen over dit vorowerp vermeld vindt. Alhoewel 
dit monumentaal naslagwerk zich in de eerste plaats richt tot de conservators 
van landbouwkundige of heemkundige musea, kan een heemkundige daar een 
schat van gegevens vinden over het boerenbedrijf tussen 1850 en 1914. Een 
groot aantal foto's werden genomen in het Bardelaremuseum. terwijl ook een 
aantal tekeningen van Dr. Jozef Weyns werden afgedrukt. Nieuw in dit werk 
is de opname van een groot aantal mechanische wertuigen, Onder het tref
woord lokomobiel bevoorbceld werd hl"t gebruik van de stcomlokomobil"l en 
diesellokomobiel op de hoeve uitvoerig berproken. Het is een werk die we 
moeten situeren op het raakvlak tussen de industriële archeologie en d!' heem
kunde. Het mag beslist in geen enkel heemkundig museum ontbreken. Bij 
gebrek aan: officiële steun hedt Arnold Eloy c1e uitgave van dit standaard
werk met eigen middelen moeten financieren, zodat wij hem dubbel erken
telijk moetcn zijn en wij hem van harte een goede verspreiding \'an dit na
slagwerk toewensen, 

L. STOCK~IAN 

R. BUYCK. De M a~iJtrant l'nn Eeklo. bijdrn{;.'t' tot dt' sol'iaal-('(01/0nu:fr!u 
Geschiedenis van de lBc et'uw. 

In "Appeltjes nr, 30" (1979) hadden wij het reeds O\'t'1' de lIitzondel'lijkr 
waarde en dc bekroning van dit werk vun ons lIlt'cll'lid. Rogt,!, Bu)'C'k. 
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Thans is het werk uitgegeven door het Gemeentekrediet van België. In een 
boekdeel van 38 .... blz. wordt in vier delen de economische en sociale status 
van de Eeklose schepenen geschetst. 

En schitterend en onmisbaar werkinstrument voor iedereen die zich bezig
houdt met de geschiedenis V3.n het Meetjesland in het algemeen en die van 
Eeklo in het bijzonder. 

Ht boek is te verkrijgen tegen de prijs van 750 fr. door storting op reke
ning 057-6370330-16 van het Gemeentekrediet van België. 
\Varm aanbevolen. 

A.D.V. 

Gemeentelijk Onder..vijs te Sleidinge door de jaren heen. 

Voor ons ligt een prettig verlucht boek van 168 pagina's over het wel en 
wee van de gemeenteschool van Sleidinge. 

Het is tot stand gekomen via een; samenwerking tussen het oudercomité 
en het plaatselijk onderwijzerskorps. 

Het boek valt in vier hoofdstukken uit mekaar: 
1) Taferelen uit de geschiedenis van Sleidinge. 
2) Het Onderwijs. 
3) Het Oudercomité. 
4) Meester De Coninck aan het woord. 

In het hoofdstuk over het onderwijs wordt er voldoende aandacht besteed 
over de historiek van het plaatselijk onderwijs gesitueerd binnen de algemene 
onderwijspolitiek, over de materiële en padagogische uit~ouw van de plaat
selijke school, over het bonte schoolleven anderzijds. 

Laten wij de initiatiefnemers van deze uitgave van harte feliciteren met 
de prachtige vormgeving en lay-out van het boek: mooi glanzend papier, 
een keur van selecte illustraties, waaronder niet in het min:t een omvangrijke 
reeks klasfoto's over ongeveer een eeuw gespreid. Veel afzonderlijke stukjes 
zijn naar het leven getekend en met veel liefde en zin voor humor geschreven. 

De onderwijzers zijn er getekend als mensen uit vlees en biced. Het is een 
mooi verhaal over 160 jaar geschiedenis van een landelijke gemeenteschool, 
geïntegreerd in het plaatselijke dorpsleven. 

Het boek is nog steeds te verkrijgen aan 600 fr. het exemplaar bij Walter 
Verplaetse, schoolhoofd, Sleidingedorp 142 te 9940 Evergem. (Tel. 091-
57.37.52). 

A.D.V. 

N. VAN VOLSEM. Geschiedenis van Balgerhoeke. 

"Balgerhoeke" is een gestencilde, niet gepagineerde uitgave van een 80-tal 
bladen, aan één zijde bedrukt en rijkelijk geïllustreerd. Het is een pretentie
Icya poging om al het wetenswaardige over Balgerhoeke samen te zanten. 

Een grondige studie en bewerking van de archiefhronnen komt er dus dui
delijk niet aan te pas. 
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De auteur is dan ook duidelijk op zijn best, wanneer hij mondelinge ge
ruigenissen verwerkt, zo bijv. het hoofdstukje over de vlasbewerkers. 

Interessante gegevens vernemen wij eveneens over de stichting van de pa
rochie in 1902 en het baanbrekend werk van de eerste pastoor E.H. Bonte. 

De gebruikelijke moeilijkheden met de moederparochie Adegem worden 
eveneens uitvoerig besproken. 

Er wordt verder de nodige aandacht be:teed aan de huidige situatie van 
het dorp, de woon- en werkgelegenheid, zodat wij aan elke Balgerhoekenaar 
en belangstellende Meetjeslander, dit werkje uit ganser harte aanbevelen. 

** * 

VARIA 

A.D.V. 

Georges Van Vooren, vereremerkt met een Belgische onderscheiding - Op 
vrijdag 17 december 1982 reikte Willem Vercammen, consul-generaal van 
België te Rotterdam het ridderkruis van de Orde van Leopold II uit aan ons 
bestuurslid Georges Van Vooren, gemeentesecretaris van Aardenburg en se
cretaris van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze welver
diende onderscheiding viel hem mede te beurt door zijn jarenlange mede
werking aan het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. Zijn eerste 
artikel in ons jaarboek verscheen in nr. 13 (1962) en handelde over Aarden
burg na de afscheiding van Vlaanderen. In totaal bezorgde hij tussen 1962 
en 1976 twaalf uitgebreide en degelijke bijdragen voor Appeltjes. In 1968 
werd hij bestuurslid van ons Genootschap. Hij is een trouwe aanwezige op de 
tweemaandelijkse bijeenkomsten te Eeklo. We wensen onze vriend Georges 
van harte proficiat met dit Belgisch 'lintje' en wij hopen dat hij, eens gepen
sioneerd als gemeentesecretaris, opnieuw eens een artikel voor ons tijdschrift 
zal kunnen schrijven. 

L.S. 

Werkgroep 'Geschiedenis van Eeklo' - Op initiatief van burgemeester Alfons 
Coppieters werd een werkgroep opgericht voor het schrijven ,'an de geschie
denis van Eeklo. Dit werk zou moeten klaar komen voor het jaar 1990. wan
neer men in Eeklo het 750-jarig bestaan van de stad zou willen herdenken. 
Immers in 1240 verleende gravin Johanna van Constantinopel aan Eeklo 
zijn stadskeure. De coördinatie van deze werkgroep werd toevertrouwd aan 
Achiel De Vos, die al een werkschema ontwierp voor de redactie van deze 
nieuwe geschiedenis van Eeklo. Voor dit reuzenwerk wordt beroep gedaan op 
een uitgebreide schare medewerkers: Marie-Madeleine Bae1de. Katrien Brug
geman, Paul Beirnaert, Roger Buyck, José De Busscher, Christiaan Dt" Crop. 
Eric De Smet, Achiel De Vos, Elisnbeth Dhanel1s. Willy Hamrrlinck. Luc 
Jocqué, Luc Stockman, Romano Tondat, Carlos Van Darie. Cyrirl "an de 
Bouchaute, Paul Van de Woestijne, Hilde Verschaffel en Ll'ontiut" Vl'l'Strae
te. Op 15 februari 1983, 23 maart 1983 ('11 20 sl'ptrmbl'r t 983 ~rl'pl'n wl'rk-
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vergaderingen plaats w~a.rop de diverse hoofdstukken over de verschillende 
medewerkers wer":en verdeeld. We wensen Achiel De Vos en zijn medewer
kers moed en volharding toe om dit grootscheeps project tot een goed einde 
te brengen! 

L.S. 

EERVOLLE ONDERSCHEIDING 

Wilfried Steeghers, die sedert jaren bezig is met het opstellen van reper
toria op de Staten van Goed, kreeg een eervolle vermelding naar aanleiding 
van de provinciale prijs voor Familiekunde 1983. We wensen ons bestuurs-
lid hartelijk geluk met deze welverdiende onderscheiding voor zijn belang
loos werk ten voordele van alle genealogen en locaalhistorici. Dank zij de 
repertoria kunnen de familiegeschiedenissen en de dorpsmonografieën met 
een stukje volksleven levendig gemaakt worden. Wilfried Steeghers verricht 
saai maar vruchtbaar werk! 

L.S. 

Bekroning van geslaagde restauraties in het Meetjesland - Op vrijdag 21 
oktober 1983 ging in de Kredietbank te Gent de bekroning door van de ge
slaagde restauraties in Oost-Vlaanderen. In 1973 stak het Costvlaamse Ver
bond van de Kringen voor Heemkunde van wal met het lauweren van goede 
herstellingen van oude gebouwen. In de elfde 1:electie zaten ook drie Meet
jeslandse monumenten nl. de dekenij van Maldegem, 't stadhuis van Kaprijke 
en de Pietendriesmolen van Knesselare. Deken R. Vereecke, burgemeester 
A. Windey en burgemeester A. Schrans waren van de partij om hun oorkonde 
in ontvangst te nemen. 

L.S. 
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