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Watou-Abele & Sint-Jan-ter-Biezen 1830-2015
Geschiedenis van een grensdorp
Eind september verschijnt met ‘WatouAbele & Sint-Jan-ter-Biezen 1830-2015
- Geschiedenis van een grensdorp’ een indrukwekkend kijk- en leesboek en naslagwerk. Watounaar Jan Daschot werkt er al
ruim 2 jaar aan en het resultaat wordt een
ruim 300 bladzijden dik beeld van GrootWatou in al zijn facetten. Met veel aandacht voor de grote en kleine geschiedenis, een compleet overzicht en duiding van
zowat alle opmerkelijke gebeurtenissen in
die periode, heel wat info over het sociale
leven vroeger en nu, gekende en verrassend nieuwe weetjes en met daarbij meer
dan 1000 foto’s en andere illustraties, die
de geschiedenis van de 3 entiteiten vanaf
1830 tot nu op een heerlijk boeiende manier illustreren.
Beeldbank Westhoekverbeeldt
Het begon voor Jan Daschot allemaal bij de
Beeldbank Westhoekverbeeldt, een digitaal
archief waarin oude foto’s en documenten
bewaard en via het internet voor het brede
publiek ter beschikking gesteld worden. Hij
maakte er in 2007 kennis mee, en samen met
echtgenote Mia Ryon, Johan Degraeve en Miranda Labaere ging hij als vrijwillig medewerker op pad om het beeldarchief van Watou te
stofferen. Met daarbij dan nog Jean Boidin in
Sint-Jan-ter-Biezen (in de beginjaren) en Martin
Samyn voor Abele vormden ze al snel een geolied team dat in enkele jaren tijd een schat aan
oude beelden van groot Watou bij elkaar zocht.
In totaal zijn dat er nu al meer dan 8000, en er
komen er nog geregeld bij. Tijdens die zoektocht raakte Jan Daschot snel in de ban van de
geschiedenis van de regio. “Die eerste maanden bij de Beeldbank ging voor ons een nieuwe
wereld open. We verzamelden niet alleen foto’s
van vroeger, maar probeerden ondertussen ook

elke foto te situeren en te achterhalen wie er
allemaal op afgebeeld stond. In het begin ging
dat nog wat aarzelend, maar al snel kwam er
een zekere routine en na de eerste publicaties
en toonmomenten met een deel van die foto’s
in Watou en Abele kregen we alsmaar meer
materiaal aangeboden. Watounaar en oudWatounaars kwamen met dozen vol materiaal
aanbellen, we gingen overal te lande en zelfs in
het buitenland op bezoek bij oud-Watounaars
die trots hun familiearchief voorstelden en we
ontdekten dat bij de meeste van die foto’s heel
wat soms lang vergeten verhalen hoorden.”
Naarmate er meer foto’s kwamen, groeide
ook het aantal verhalen en commentaren, en
plots werden de beeldbankmedewerkers met
enkele serieuze vragen geconfronteerd. “We
ontdekten niet alleen dat foto’s vanuit soms
heel verschillende hoeken als puzzelstukken bij
elkaar pasten of een nieuw licht lieten schijnen
op bepaalde gebeurtenissen, maar ook dat de
verhalen daarrond elkaar soms tegenspraken,

of door getuigen van toen onbewust werden
aangedikt of gekleurd. We leerden ook dat die
beeldbank als databank voor oude foto’s en
documenten erg waardevol is, maar dat die
formule weinig ruimte biedt voor duiding en
het bredere verhaal. En vooral de oudere generatie vond het jammer dat al dat materiaal
alleen maar via het internet kon geraadpleegd
worden,” getuigt Jan Daschot. De groep probeerde dat op te vangen met nieuwe thematentoonstellingen en kijksessies op tablet, maar
toch bleef de vraag naar een meer tastbaar
souvenir in de vorm van een boek toenemen.
Titanenwerk
Na veel wikken en wegen ging Jan de uitdaging aan en in september 2014 schreef hij, na
twee jaar opzoekingen, samen met echtgenote
Mia, de eerste pagina’s van wat een totaalbeeld van Watou, Abele en Sint-Jan-ter Biezen
van 1830 tot op vandaag moet worden. Een
titanenwerk, want er was wel al heel wat mate635

riaal, maar dat moest allemaal gefilterd worden
en in een geschikte vorm passen. Bovendien
wilde hij nog een pak lege geschiedenisgaatjes opvullen en alle gegevens dubbelchecken.
“Want ik ben gestart met de vaste wil om alles
binnen de correcte historische context te plaatsen. Een geschiedkundig overzicht heeft volgens mij alleen maar waarde als de info klopt,
natte vingerwerk of halve waarheden horen er
niet in thuis. Uit de beeldbankcontacten heb
ik geleerd dat zelfs directe getuigen geschiedkundige feiten sterk kunnen verkleuren en dat
veel gebeurtenissen of situaties in de loop der
jaren dikwijls verkeerd geïnterpreteerd kunnen
worden omdat ze niet binnen hun tijdsgeest
verklaard worden. Daarom is alles wat in het
boek staat gebaseerd op meerdere geschreven
bronnen.
De keuze om alleen maar de ‘moderne geschiedenis’ van Watou te beschrijven vindt Jan
eigenlijk logisch. “Het verre verleden van het
graafschap Watou werd door Louis Augustin Rubbrecht uitgebreid beschreven in zijn
boek uit 1910 ‘De geschiedenis van Watou’.
Het werk schetst de ontstaansgeschiedenis
van Watou en de evolutie van de gemeente,
maar de gebeurtenissen van de 19de eeuw
werden door Rubbrecht slechts heel summier
beschreven en zijn verhaal stopt bij de vorige
eeuwwisseling. Mijn werk sluit direct bij dat
standaardwerk aan, met als start het jaar van
de onafhankelijkheid van België. Het bestrijkt
dus een mooie en boeiende periode, met daarin onder meer de moeilijke strijd om als dorp
uit de isolatie te geraken, de opkomst van de
nieuwe transportmiddelen zoals trein en tram,
de herhaalde pogingen van de Abele en de Kapelle om een eigen parochie en onderwijs te
bekomen, de beide oorlogen en de moeilijke
periode van het interbellum, gevolgd door een
lange ‘winterslaap’ tot aan de artiestenmarkt
van 1980.” En om de geschiedenis van drie
woonkernen van Watou helemaal volledig uit
te werken, beperkte hij zich niet tot de officiële
gemeentegrenzen. “Voor Sint-Jan-ter-Biezen
en Abele gebruik ik de parochiegrenzen. Dat
moest wel, want Abele beschrijven zonder de
kerk, het onderwijs, de douane en Abelestatie,
die ofwel op Franse of Poperingse bodem liggen zou werkelijk een gemiste kans zijn. Ook
‘de Kapelle’ kan niet beschreven worden zonder de meisjesschool, de begraafplaats en de
herbergen de Strooien Hen en de Ster die alle
tot Poperinge behoren.”
Bronnen
Tijdens het opzoekproces leefden Jan en Mia
dag na dag tussen de archieven, oude boeken en foto’s. Archivaris Tijs Goethals en zijn
medewerkers Wouter en Sophie maakten hen
wegwijs in het stadsarchief van Poperinge, en

daar keerden zij het indrukwekkende gemeentearchief van Watou binnenste buiten, zij bestudeerden tot in het kleinste detail de bergen
papier van de parochiearchieven van Sint-Bavo
Watou en van Sint-Jan-ter-Biezen - met dank
aan pastoor Ludo Lepée - en reden ondertussen geregeld op en af naar het Rijksarchief van
Brugge om alle relevante notarisakten van de
voorbije eeuwen uit te pluizen. Zij vonden ook
een schat aan informatie in het Liber Memorialis van Gustaaf Godderis, die van 1896 tot
1932 dorpspastoor in Watou was en kregen
inzage in de privéarchieven van onder meer de
families Van Eecke, Boedts en Deheegher, namen die in de geschiedenis van Watou klinken
als klokken. “Al die bronnen samen leverden
een schat aan informatie op. Voeg daarbij nog
eens de vele verhalen van de inwoners, de info
van oud-Watounaars en een pak bronnen uit
de brede regio en het moet duidelijk zijn dat
ik ruim de kans had om alle info op echtheid,
waarheid en belangrijkheid te checken,” garandeert Jan.
Dat hij tijdens die zoektocht vaak op verrassingen stootte, is niet zo verwonderlijk. “Er
doen in Watou heel wat sterke verhalen de
ronde over bepaalde perioden of figuren, en de
dorpspolitiek leverde bij momenten voer voor
hoogoplopende vetes en hectische toestanden.
Die verhalen gaan op den duur een eigen leven
leiden, maar dankzij het vergelijken van de vele
bronnen heb ik die historisch correct kunnen
plaatsen.”
Inhoud
Voor de opbouw van zijn boek ging Jan Daschot ook niet over één nacht ijs. “Van bij de
start al hield ik voor ogen dat ik een boek wilde
samenstellen dat elke lezer moest kunnen boeien, dat elke Watounaar of inwoner van Abele
of de Kapelle met trots of nostalgie moest kunnen raadplegen, maar dat terzelfdertijd ook
een historisch correct naslagwerk zou zijn. Ik
had toen al snel een duidelijk beeld voor ogen
van hoe ik het boek zou indelen en ook al een
idee over de omvang. Maar op een bepaald
moment beschikte ik over zoveel informatie dat
ik niet alleen moest gaan schiften en schrappen, maar dat ik ook de hele structuur moest
herzien. Gelukkig lukte dat behoorlijk snel, al
heb ik de jongste maanden nog tientallen pagina’s moeten toevoegen om alles een plaats te
kunnen geven.”
Het boek opent met een voorwoord van Gwy
Mandelinck, de dichter die Watou mee op de
internationale kunstkaart zette. De geschiedenis zelf is opgedeeld in vier grote delen. In de
kleine kroniek komen een hele reeks feiten en
feitjes aan bod, verlucht met nieuwe foto’s van
Michaël Depestele. Dan volgt het chronologisch verhaal van de drie entiteiten, van 1830

tot vandaag. In vijf thematische hoofdstukken
worden een aantal onderwerpen specifiek belicht. Hoe de wereld Watou ontdekte na de
eerste artiestenmarkt in 1980 en het leven
aan de frontiere, met al zijn voor- en nadelen.
Het hoofdstuk ‘En de boer, hij ploegde voort’
schetst de veranderingen in het landelijk leven
in het dorp en in ‘Hop en mout, God behoud’
wordt een overzicht gegeven van de acht brouwerijen die er ooit geweest zijn. In ‘Voltooid
Verleden’ herleven de molens, de tabaksfabriekjes, fanfares en processies, allemaal onderwerpen die uit het dorpsbeeld verdwenen zijn.
Er is ook een rubriek ‘overzichten en lijsten’ met
daarin de drie kerken en hun begraafplaatsen
aan bod, de meer dan 300 gekende herbergen
met een korte beschrijving en fotomateriaal,
alle bestaande of verdwenen verenigingen met
info over stichting en bestuur, alle veldkapelletjes in beeld en alle gekende ooit verschenen
postkaarten van het dorp zijn, gerangschikt per
uitgeverij, afgedrukt. En het geheel wordt afgerond met de namenlijsten van alle burgerlijke
en kerkelijke personen.
Intekenen
De oplage van het werk zal bepaald worden
aan de hand van het aantal inschrijvingen en
er komt geen herdruk. Dat betekent dat alleen
wie vooraf inschrijft ook effectief een boek kan
krijgen. De gegevens hiervoor zijn de volgende:
WATOU-ABELE & SINT-JAN-TER-BIEZEN 1830-2015
GESCHIEDENIS VAN EEN GRENSDORP
Kijk- en leesboek & naslagwerk, de langverwachte opvolger van de oude geschiedenis van
L.A. Rubbrecht. Met honderden illustraties uit
diverse archieven, historische kranten en de
beeldbank Westhoekverbeeldt.
Voorwoord van Gwy Mandelinck, nawoord van
Marleen Baelde.
Intekenen is noodzakelijk en kan aan de gunstprijs van € 50 (verzending in België + € 10),
door overschrijving op rekening IBAN BE82
7350 3810 9668 BIC KREDBEBB op naam van
‘Geschiedenis van Watou’ met vermelding van
voornaam, naam en adres.
Na 1 juli zal het boek € 60 kosten!
Alle intekenaars worden uitgenodigd op de
boekvoorstelling in de Sint-Bavokerk te Watou
op zaterdag 26 september 2015 om 14.30 uur,
gevolgd door een receptie op de Kleine Markt.
Technische fiche:
- 250 x 300 mm
- Papier 150gr/m²
- Garengenaaid
- Harde kaft
- Circa 300 pagina’s
Stef Ryon
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KLEIN MAAR KITTIG!

100 JAAR GELEDEN
PROVEN 1914-1918
HET COUTHOF IN DE EERSTE WERELDOORLOG

In de IJzerbode nr. 5 (april 1971) wordt in het
artikel Oorlogsherinneringen “Hoge bezoekers” gemeld dat op 26 oktober 1914 koningin Elisabeth van België door Roesbrugge
trok, om zich naar Proven te begeven, van
waar zij enige dagen later, vergezeld van koning Albert opnieuw vertrok, om langs OostCappel Frankrijk binnen te rijden, mogelijks
naar De Panne of de Moeren waar zij voor
het grootste deel van de oorlog zou verblijf
houden.
Daar dit bezoek heel zeker voor de toenmalige bewoners van het Couthof, de Heer
Baron de Mazeman de Couthove een groot
evenement moet geweest zijn, was Mevrouw
de Barones d’Udecem d’Acoz zo bereidwillig haar herinneringen aan dit bezoek voor
ons neer te schrijven. Onze beste dank daarvoor evenals aan Heer Burgemeester Henri
d’ Udekem d’Acoz die onmiddelijk bereid
was om te helpen.
Hier volgt het relaas:
Op het einde van 1914, waren Franse officieren ingekwartierd op het kasteel “Het
Couthof”. Op een bepaalde dag verscheen
aldaar echter een “aide-de-camp” van koning Albert, en vroeg om de Heer Baron te
spreken. In naam van koning Albert kwam
hij de mogelijkheid bespreken om aan koningin Elisabeth onderdak te verlenen op het
kasteel. De Heer Baron, zeer onder de indruk
van die vraag, riep aanstonds de Franse officieren bij zich en bracht hen op de hoogte.
Heel voorkomend ten opzochte van de Belgische koningin, stonden deze aanstonds
de nodige plaats af om haar te kunnen herbergen. Vanzelfsprekend werden daarna de
kamers grondig gereinigd en verlucht en de
mooiste lakens werden uit de kasten opgediept, terwijl uit de kelder een gerookte
ham werd bovengehaald, alles ter ere van de
hoge bezoekster. Deze was vanzelfsprekend

vergezeld van een rij hofdames en dienaars,
terwijl een afdeling rijkswachters te paard
voor haar veiligheid moesten zorgen. Deze
laatste, samen met de berichtgevers, werden
gehuisvest in “De Klytte”, hofstede gelegen
dichtbij het kasteel.
De koningin, van wie de gezondheid op dat
ogenblik te wensen liet, gezien de gebeurtenissen die voor het koninklijk huis een zo tragisch verloop kenden, wandelde veelal in de
moestuin, waar zij - we schrijven reeds oktober - nog de laatste aardbeien kon plukken.
Of zij kuierde vergezeld van de dokters Page
en Vandevelde, doorheen het park. Haar
maaltijd bestond uit gemalen en gebakken
rauwe hesp.
Gans dit gevolg verbleef op “het Couthof”
gedurende enkele dagen, en vertrok dan
vandaar naar de Moeren of De Panne.
Het mag een geluk heten dat het kasteel gedurende het verblijf van de koningin niet is
afgebrand, want een van de eredames had
een eigenaardige manier om de muggen te
verjagen. Zij deed dit nl. met een brandende
kaars die zij tegen de zoldering stak, om zodoende die hinderlijke beestjes kwijt te spelen. De zwarte vlekken die zij aldus maakte
bleven op de zoldering zichtbaar - zij betrok
een kamer op de 2de verdieping - tot na de
laatste oorlog.
Na het verblijf van de koningin op “het Couthof”, kwam koning Albert zelf, de Heer Baron Mazeman de Couthove bedanken voor
het gul onthaal dat haar te beurt was gevallen. Hij vroeg hem hierbij op welke manier hij
hem schadeloos kon stellen, want de Heer
Baron had al de schulden van de gendarmen
en het gevolg zelf gedragen. De Heer Baron
vroeg enkel om een portret van koning Albert persoonlijk door hem getekend. Jammer
genoeg echter is dit portret nooit ter bestemming gekomen, gezien de grote wanorde die
toen heerste bij de benadering van de Duitse
legers en de doortocht van de Geallieerden.
Tot daar in het kort wat wij van Mevrouw de
Barones daarover mochten vernemen. Een
volgende maal de verdere lotgevallen van
“het Couthof” gedurende de eerste Wereldoorlog.
Gebaseerd op artikel verschenen in ‘De IJzerbode’, oktober 1971, p. 4, geschreven door
J. Gheysens, Haringe.

Bruinzwarte rammenasjes? Met handig bijhorend schillertje! “Té kittig!” zeg je en houdt het
liever op smakelijke mini-conférencepeertjes.
“Toch geen peper- en zoutvaatjes?” vraagt
moeder de vrouw keukenprincessig. “Of zijn
het,” zoals de zoon zegt, “handige door computer nerds 3D geprinte voegenkrabbertjes?”
Te vredelievend, al jullie suggesties, mensen
van goede wil. Het zijn geen schillers, maar killers! Een bezoek aan Flanders Field museum, of
de herdenkingen van de Grote Oorlog zullen
jullie naïeve ogen openen. Maar, kijk er alleen
naar! Blijf van die handgranaten af of, pats, je
belandt in het hospitaal of in pierenland. Zingt
Vermandere niet:
Ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt
en ‘t graf van duizend soldoaten
altijd iemands voader altijd iemands kind
duizend en duizend soldoaten.
Nu zijn die granaten antiekelingetjes uit WO I,
maar ze blijven levensbedreigend! Een verwittigd …
Frans Derycke uit Koksijde hoeft niet gewaarschuwd te worden: hij kent het raadvoorwerp.
We prijzen en belonen zijn kennis.

Waartoe diende dit voorwerp?
Oplossing sturen naar Guido Schoonaert, Bergenstraat 16, 8972 Roesbrugge, tel. 057 30 15
57 of info@drukkerijschoonaert.be.
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar
getrokken die een prijs ontvangt.

Brieven, omslagen, facturen,
bestelbons, BTW-formulieren, ...

Drukkerij SCHOONAERT
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Zelf kweken …
dat smaakt !
24-25-26 april 2015

Bloemenfestival
1-2-3 mei 2015
Speciaal weekend
met extra grote keuze
aan zomerbloeiers!

ACTIEe!s

GRATIS 1 fl0 ml

40
meststof
op
bij aanko
5
2
€
f
a
van
opschijf
per aanko
van € 50
880 ml
1 fles van

GRATIS

Moestuinweekend
Dubbele stempels op klantenkaart
EN ORIGINEEL MOESTUINCADEAU

Tuincenter AU PETIT JARDIN
Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - Tel. 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be
dinsdag tot zaterdag open van 8.30 - 12.00 u. & 13.00 - 18.30 u.
zondag open van 9.00 - 18.30 u. (maart-april-mei) - gesloten op maandag
Wil je op de hoogte blijven van onze promoties, schrijf je in voor de nieuwsbrief op onze website.
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Boter en kaas
in de Kasselrij Veurne (4)
16de - begin 19de eeuw

HOOFDSTUK 4:
DE KASSELRIJ
VEURNE
Aangezien we ons onderzoek tot het bestuursgebied van het oude
Veurne-Ambacht beperkt hebben, zijn we
genoodzaakt dit regionaal kader wat nader
toe te lichten. Vooreerst volgt er een korte beschrijving van de geografie. Dit is aangewezen
omdat het ons kan leren waarom er juist in
dit gebied destijds zo een belang aan de zuivelproductie werd gehecht. Daarna geven we
een beschrijving van de administratieve indeling van de Kasselrij Veurne. Deze verschilde op
velerlei punten van de hedendaagse toestand.
Een kort overzicht van de voornaamste politieke gebeurtenissen die een invloed konden
hebben op de algemene sociaal-economische
toestand van de inwoners is nodig om verder
de situatie op lange termijn te interpreteren.
Daaruit vloeit tenslotte voort dat we ook een
evolutie van het inwonersaantal moeten geven. We benadrukken hierbij dat het enkel over
een benadering gaat, aangezien er tijdens het
Ancien Régime geen systematische volkstellingen bestonden.
A. De Kasselrij Veurne geografisch
Aan de hand van afbeelding 2 geven we de
grenzen van de Kasselrij Veurne weer. Daarop
zien we dat de oostgrens gevormd wordt door
de IJzer, de Ieperlee en de Kemmelbeek. In het
zuiden hebben we de huidige grenzen van de
gemeenten Reninge, Oost-Vleteren, West-Vleteren, Proven en Roesbrugge-Haringe. In het
westen wordt de grens door de huidige staatsgrens tussen België en Frankrijk gevormd. Tenslotte hebben we de Noordzee als noordgrens.
In de Kasselrij Veurne komen vijf verschillende
landschappen voor die we, zij het summier, elk
afzonderlijk bespreken.
1. De Duinen
Tussen het strand en de polders bevindt zich
een duinengordel die van west naar oost al
maar smaller wordt. De Duinen zijn onderhevig aan verstuivingen die traag maar gestaag
oostwaarts of beter gezegd landinwaarts gaan
waardoor heel wat landbouwgrond werd verloren. Het bekendste ‘slachtoffer’ van deze
verplaatsingen is de Duinenabdij te Koksijde.
Afbeelding 1 laat toe zich een beeld te vormen
hoe de duinengordel zich in de eerste helft van
de 17de eeuw uitstrekte.

Afbeelding 1: De Kasselrij Veurne
in het begin van de 17de eeuw, nog voor het kanaal
Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke werd gegraven.

2. De Oude Duinen
De Oude Duinen zijn een restant van een vrij
gesloten kustlijn, met zeewerende duinen die
zich daar ongeveer 5000 jaar geleden heeft
gevormd. Deze duinengordel werd tussen ongeveer 1300 vóór Chr. en het begin van onze
tijdrekening door toenemende invloed van de
zee, wat gepaard ging met overstromingen,
weggeslagen. Ze strekken zich uit tussen het
Franse Ghyvelde en Adinkerke. In lengte zijn
ze ongeveer 1 km en maximum 600 m breed.
Dit landschap werd vroeger het Verlorenveld
genaamd. Nu heeft men het over het Garzebekeveld.
3. De Moeren
Ten zuiden van de Oude Duinen liggen de zogenaamde Moeren. Ze vormden de belangrijkste middeleeuwse turfgraverij in de kustvlakte
langsheen de Noordzee. Nog steeds zijn ze ten
opzichte van de omgeving een opvallend laag
gelegen gebied aan weerszijden van de FransBelgische grens. Thans meent men erin een
overblijfsel te herkennen van een prehistorische
inham van de zee. Door hun ligging achter de
bovenvernoemde Oude Duinen konden ze bewaard blijven.
Reeds in 1179 werd er door de abdij van Ter
Duinen te Koksijde turf gestoken. Na de volledige uitvening werden de Moeren een uitgestrekt zoetwatermeer. Pas in de periode 16201627 is het gebied door Wenceslaus Coberger
uitgemalen. Maar in september 1646 zijn de
landbouwondernemingen in de Moeren door
een kunstmatige inundatie vernield geworden.
Dit was een gevolg van de Spaanse gouverneur
die een poging deed om Duinkerke te beschermen tegen Franse aanvallen.
In 1811 werd het gebied weer uitgemalen. Tijdens de twee Wereldoorlogen werd het gebied
nogmaals onder water gezet, dit weeral om
militaire redenen.

Afbeelding 2: De grenzen van de Kasselrij Veurne
met de Acht Prochiën.

Afbeelding 3: De verschillende geografische streken
binnen de Kasselrij Veurne.

Afbeelding 4: De Orografie van de Kasselrij Veurne.

Afbeelding 6: De administratieve indeling van de
Kasselrij Veurne tijdens het Ancien Régime.
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4. De Polders
Het voornaamste kenmerk van het poldergebied is zijn lage ligging. Het bevindt zich namelijk beneden de hoogtelijn van 5 m. Dit vlakke
landschap kent daarom veel (noodzakelijke)
afwateringskanalen en -grachten. Landschapstypisch gezien spreken we hier van een open
landschap.
Het poldergebied wordt van noord naar zuid
in twee verdeeld door de Oude Zeedijk: het
Oudland en het Middenland. Beide delen hebben een kleibodem maar toch is een verschil
in bodemgebruik merkbaar. Het Oudland kent
zeer goede zaailanden en in het Middenland
vindt men in de omgeving van Lampernisse,
Oostkerke, Oudekapelle, Stuivekenskerke en
Zoutenaaie uitstekende, vette weiden.
Het gebied situeert zich ten noorden en ten
oosten van de lijn Houtem-Alveringem-Pollinkhove-Reninge. Het dringt via de vallei van
de IJzer diep in het zandleemgebied door. In
navolging van P. Vandewalle geven we de parochies weer die gedeeltelijk of volledig in de
Polders liggen. Het zijn: Adinkerke, Avekapelle,
Beoosterpoort, Bewesterpoort, Booitshoeke,
Bulskamp, Eggewaartskapelle, ‘s Heerwillemskapelle, Kaaskerke, Koksijde, Lampernisse,
Lo (parochie), Oostduinkerke, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Ramskapelle, Sint-Joris,
Sint-Walburga, Steenkerke, Stuivekenskerke,
Wulpen, Zoutenaaie en de heerlijkheden Bercle
of Sint-Katelinekapelle, Nieuwkapelle en het
Vrije van Rijsel.
Door de reeds hoger vermelde lage ligging
en de minieme doorlaatbaarheid van de kleibodem is wateroverlast het gevolg bij langdurige regenval. Een goede afwatering van het
gebied is daardoor van cruciaal belang. Dit
gebeurt niet via de IJzer omdat hij vanaf de
samenvloeiing met de Lovaart tot de zee door
de Veurnambachtse Dijk in zijn bedding wordt
gehouden. Daarenboven liggen de polders op
vele plaatsen lager dan het niveau van de IJzer.
De waterafvoer moet via de Grote Beverdijk gebeuren, waar dan ook alle grote polderkanalen
in uitmonden. Hij loopt van het gehucht Fintele
naar Nieuwpoort af en zorgt aldus voor de afwatering van het gebied.
In het kader van de korte bespreking van de
Polders is het noodzakelijk wat meer toelichting te geven over de regeling van de waterhuishouding in het verleden. Dit beheer noemt
men de wateringen.
Het gebied ten noorden en ten westen van de
IJzer beslaat 23.488 ha. Het werd en wordt nog
steeds gecontroleerd door de Noordwatering
van Veurne. Het bestuur ervan werd uitgeoefend door de abten van Ter Duinen te Koksijde,
Sint-Niklaas te Veurne, Sint-Pieters te Lo en
Eversam. Het oppertoezicht gebeurde door de
Schepenbank van de Kasselrij Veurne. In 1600
werd het aanstellingsrecht van een watergraaf
en een sluismeester door de abt van Ter Duinen
verkocht aan de Kasselrij Veurne.

Het gebied ten zuiden van de IJzer omvat 2.055
ha en werd op zijn beurt beheerd door de Zuidwateringen. Het bestuur ervan stond onder
toezicht van de abt van Eversam en de heren
van ten Broeke te Oostvleteren, van Stavele en
van Roesbrugge uit hoofde van hun leenhoven.
De wateringen hadden als taak het onderhouden en herstellen van de dijken en sluizen te
Nieuwpoort. Ook voorzien ze in het onderhouden en uitdiepen van de vele afwateringskanalen en duizenden grachten. Om dit alles te
bekostigen waren ze gemachtigd om jaarlijks
het watergeschot of ovine te innen op gebieden die onder de wateringen vielen.
5. Het Zandleemgebied
Dit gebied heeft een hoogteligging tussen de
5 en 20 m. De afwatering gebeurt via de IJzer
en de polderkanalen. Het gaat om een gesloten landschapstype omdat de perceelsgrenzen
door bomen en hagen gevormd worden. Dit
staat in tegenstelling tot het polderlandschap
waar dit meestal door grachten of verplaatsbare afsluitingen gebeurde.
Ten zuiden en ten westen van de lijn HoutemAlveringem-Pollinkhove-Reninge bevindt zich
het zandleemgebied. Het wordt door de IJzer
in twee verdeeld. Ondanks dezelfde grondsoort moet er toch een onderscheid gemaakt
worden.
Ten noorden van de IJzervallei zijn er veel zaailanden met een regelmatige percelering.
Ten zuiden hebben we een gebied dat alweer
in twee delen kan onderverdeeld worden. Zo
hebben we het gedeelte dat onmiddellijk aansluit bij de vallei van de IJzer en dat dezelfde
kenmerken vertoont als de zandleemstreek ten
noorden, maar de perceelstructuur is groter. In
dit gebied vinden we ook goede maai- en vette
weiden langs de IJzer en enkele grote beken
die in de IJzer uitmonden. Het andere gedeelte
is opvallend door de aanwezigheid van bossen die teruggaan tot de middeleeuwen. We
verwijzen naar de afbeelding 1 uit A. Sanderus
waar ze duidelijk te zien zijn.
B. Administratieve indeling
De Kasselrij Veurne omvatte geen gesloten administratief en bestuurlijk geheel. Vandaar dat
we de volgende delen onderscheiden:
- De drie steden Lo, Nieuwpoort en Veurne die
in feite los stonden van de Kasselrij Veurne,
zij het dat Veurne in 1586 met de Kasselrij
werd verenigd.
- De 42 parochies die kerkelijke entiteiten waren. Op kerkelijk gebied waren ze onafhankelijk, op bestuurlijk gebied ressorteerden
sommige parochies onder naburige grotere
parochies en vormden op die manier een ammanie. Zo waren er 38 ammanieën, verdeeld
over twee vierscharen:
• De Noordvierschare bestond uit volgende
parochies: Adinkerke, Avekapelle, Beoosterpoort en ‘s Heerwillemskapelle, Bewesterpoort, Bulskamp, Eggewaartskapelle,
Houtem, Izenberge, Leisele, Oostduinkerke,
Pervijze, Ramskapelle en Sint-Joris, Steen-

kerke, Sint-Walburga en Koksijde, Wulpen
en Booitshoeke en Wulveringem.
• De Zuidvierschare was samengesteld uit
volgende parochies: Alveringem, Beveren, Gijverinkhove, Haringe, Kaaskerke,
Krombeke, Lampernisse, Lo (parochie),
Oeren, Oostkerke, Oostvleteren, Oudekapelle, Pollinkhove, Proven, Reninge, SintRijkers, Stavele, Stuivenkenskerke, Vinkem,
Westvleteren en Zoutenaaie.
- Er lagen een aantal heerlijkheden verspreid
over de Kasselrij die er niet toe behoorden.
Ze ressorteerden onder de Acht Parochies (=
Elverdinge, Loker, Noordschote, Reningelst,
Vlamertinge, Watou, Woesten en Zuidschote) waarvan de parochies en de heerlijkheden
in 1759 samengebracht werden in de Generaliteit der acht verenigde parochies en takken.
De Acht Parochies en heerlijkheden waren lenen van het leenhof van de burcht van Veurne.
Ze ontsnapten op die manier aan het gezag
van de magistraat. Wegens hun ligging binnen
de grenzen van de Kasselrij Veurne worden ze
in ons onderzoek opgenomen:
- Nieuwkapelle: de vroegere gemeente Nieuwkapelle;
- ‘t Vrije van Rijsel: strekte zich uit over de parochies van Sint-Jacobskapelle, Oudekapelle,
Kaaskerke en Stuivekenskerke;
- Bercle of Sint-Katelinekapelle: lag in Pervijze,
Eggewaartskapelle, Ramskapelle en Sint-Joris;
- Couthove: grotendeels in Proven gelegen;
- Diepenzele en Eversam: in Krombeke, Proven
en Westvleteren;
- Elzendamme: in Oostvleteren;
- Hofland en Laatschap van Reninge: beide
heerlijkheden liggen binnen de parochie
Reninge;
- Tempeliers: in Oost- en Westvleteren;
- Noord- en Zuidvierschare van Krombeke,
soms Vrije van Krombeke of Gaesebeke genoemd, in Krombeke en Stavele;
- Zwynland: soms onderverdeeld in Oost- en
West-Zwynland, het Oost-Zwynland ligt in
Proven, Krombeke en Westvleteren;
- Hofland van Kassel: in Oost- en Westvleteren;
- ‘t Vrije van Sint-Omaars: gelegen in Alveringem, Pollinkhove en Lampernisse. Deze heerlijkheid werd in 1604 door de Kasselrij afgekocht en eraan toegevoegd.
In 1586 werden het bestuur van de Kasselrij en de stad Veurne, onder het gezag van
Burgmeesters, Lanthouders, Schepenen ende
Ceurheers der stede ende casselrie van Veurne in één bestuur verenigd. Het gebied werd
voortaan bestuurd door twee Burgemeesters
en Landhouders: één van de Wet en één van
de Commune. Ze werden bijgestaan door 20
schepenen en keurheren. In 1672 waren er nog
16, in 1764 bleven er nog 12 over.
Wordt vervolgd.
Laurent Hoornaert
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OKRA ROESBRUGGE-HARINGE
gezichtsverzorging | lichaamsverzorging
medische pedicure | manicure
epilaties | massages | maquillage | gelnagels

UITSLAGEN MAART 2015

De zonneproducten van Esthederm zijn de beste bescherming voor de zon. Ze laten vitamine D toe.
Esthederm doet al 30 jaar research naar de effecten van de zon op de huid.
Met de UV inCellium-technology krijgt de huid alle ingrediënten om zichzelf van binnenuit te verdedigen
tegen huidveroudering en celbeschadiging, terwijl ze van buitenuit voldoende beschermd wordt.
Daarnaast wordt het bruiningsmechanisme van de huid maximaal versterkt.
Zo kan iedere huid in eender welke zon veilig en mooi bruinen.
Zelfs mensen met pigmentvlekken moeten de zon niet mijden.
ACTIE: Bij aankoop van 2 zonneproducten ontvang je een mooie zonnetas of isothermische tas.
MY BEAUTY MY WAY! De lente- en zomermake-up.
Nieuwe mini-lakken en zachte, frisse tinten voor een warme zomer.

ZONNEBANK | OOK VERZORGING AAN HUIS

Lieve Lagache | Blekerijweg 86 | 8972 PROVEN | 0474 665 886 | www.misento.be

Communie
Breng uw foto’s (gewoon of digitaal) binnen.
We maken er een leuk en
origineel communiekaartje van !!!

bvba

bvba

Ook: uitnodigingen - notablokjes placemats - servetringen - doosjes - …
Een geschenkje voor iedere communicant !

bvba

bvba

Meer ideeën op
www.drukkerijschoonaert.be

drukkerij SCHOONAERT
Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be - www.drukkerijschoonaert.be

PETRAVER NV
officieel verdeler

Petroleumproducten Andy Vermeersch

Blekerijweg 35 - 8972 PROVEN - Tel. 057 30 04 13 - Fax 057 30 14 13 - info@petraver.be - www.petraver.be
P Gasolie (-20°, extra, ultra)
P Diesel -20°
P Petroleum
P Loodvrij 95
P Loodvrij 98

P 2 takt benzine
P Selfcarwash
P Tankstation
P Stofzuiger
P Bancontact
P Dubbelwandige
P Oliën
mazouttanks
P Smeermiddelen		

Boek nu reeds
uw springkasteel!
Reserveer voor al
uw feesten voor 2015!

P Butaan- & propaangas
P Brandhout
P Houtskool
P Steenkool
P PELLET DRIVE-IN

KAARTING
24 maart - 17 deelnemers
3 partijen:
Eugène Demuynck
Ignace Vandermarliere
Maria Ceenaeme

311 pt.
298 pt.
292 pt.

2 partijen:
Michel Soulliaert
Willy Vanhoucke
Wilfried Decaesteker
Paula Vandecasserie

215 pt.
214 pt.
214 pt.
197 pt.

Klassement:
1. Eugène Demuynck
2. Willy Vanhoucke
3. Marie-Ghislaine Vandeputte
4. Wilfried Decaesteker
5. Michel Soulliaert
6. Maria Ceenaeme
7. Paula Vandecasserie
8. Urbain Delerue
9. Cecile Antheunis
10. Maria Bogaert

901 pt.
799 pt.
785 pt.
720 pt.
641 pt.
679 pt.
646 pt.
572 pt.
642 pt.
614 pt.

GEZELSCHAPSSPELEN
4 spelers - winnares:
Maria Decaesteker

4 partijen

PETANQUE
27 maart - 33 deelnemers
3 partijen: Roger Benauwt, Victor Callemeyn,
Geert Huyghe, Willy Neudt, Irène Vandenbroucke
en Marie-Ghislaine Vandeputte
Klassement na 18 wedstrijden:
1. Romain Dequeker
14 partijen/200 pt.
2. Denise Vandenbussche
13 partijen/212 pt.
3. Willy Butaye
12 partijen/196 pt.
4. Raf Bossaert
12 partijen/184 pt.
5. Jean-Pierre Lamote
12 partijen/177 pt.
6. Aimé Neyrinck
11 partijen/204 pt.
7. Raymond Gyssels
11 partijen/201 pt.
8. Marie-Ghislaine Vandeputte 11 partijen/179 pt.
9. Valère Théry
11 partijen/174 pt.
10. Frans Soetaert
10 partijen/181 pt.

Wij zijn open
op woensdag, zaterdag en zondag telkens van 13.00 tot 18.30 u.
en elke vakantiedag, brug- en feestdag van 13.00 tot 18.30 u.
Europalaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 89 44 - www.hopsiepops.be
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Wèt je gy oe da
wyder dat zegn?
Wuk da je voe moarte kost antwooërden:
1. bankschroef = vielstoake
2. magneet = zeilsteeën, trekiezer
3. kauwgom = sjieklitte, spierement
4. zwengel = wrange
5. vogelkooi, muit = garriole (volière)
6. tochtscherm = paravang, wiendeweire
7. kolenbus = koolkitte/-seule
8. doodskist = schriene
9. gasfles = goazepulle/-bidong
10. sluitringetje = rondillige, zjointje, vlotje
11. schuimrubber = moesse
12. vergiet = verzuup, verziep
13. geeuwhonger = itoenger
14. veiligheidsspeld = sluutspelle
15. tethanos = klem
16. fietsbandpleister = ruustientje
17. dartspel = veugelpiek
18. hondenleiband = lisse
19. haagwinde = biende
En ze dein ’t begod verre van slicht!
20 p.: Becuwe C., Becuwe M., Goudezeune M.
en Verbaere O.
19 p.: Denecker St., Dewaele A., Keirsebilck H.
20 p.: en Steverlynck M.
18 p.: Vandenbosch R.
O je ze zjuuste vervangt, de ciefertjes,
wiene krieg je toen ? Lat moa weten!
Je wit nooëit hoe da ’t p…1… rint, hoe dat e koeë
…2… vangt of hoe da mi je gat in de …3…, moa
vele hen nulder s…4…escheurd of zien bie ’n
…5… edoan ewist ol op 6 ’t v… p…, wedden of
ol spelen mit ’n ééënarmigen …7… De meeëste
kunnen ’t profiet oproapen mi nulder…8… : ’t zien
vele katjes die …9… meugen, en vele woater makt
de sp…10… dinne! Die werkt, en ze beste doet,
trekt meeëstol an ’t …11… (2 wooërden!), zekerlik
on ze nie te olle ...12… langsen de pot …13… en
mi ’t zjuuste beeën uut ’t verkeeërde …14…, stappen, want je wit, ’t zien de wuven en de duven die
…15… Moar o j’ e triemkarre etroffen hed die de
stroaten ...16… , o j’ opeschept zit mi e schooën,
wit …17… die vele ...18… nooëdig hed, of ééën
mi vele, roare, dieëre go…19…, klawieërt toen
moa knie …20… ! Je komt doa meeër of griesde, je
komt doa kletse van!
’t Gevoar van sommige mottesiekels
zit meeëstol nie in de peirdekracht
moar in ’n ezel die d’rop zit!
Wim Sohier

Hotstonemassage • Chinese relaxatie • Permanente make-up • Parfumerie • Make-up • Kleurconsulente • Definitieve ontharing • Infraroodcabine
Beauty & wellness

De make-up lente-zomer 2015 is binnen!

Provenplein 53 - 8972 Proven - www.valerieviane.be - Tel. 057 30 08 51 - Gsm 0494 06 96 73

GESPECIALISEERD IN:
n WONINGBOUW n VERBOUWINGEN
n PROFESSIONEEL AANBRENGEN
VAN ISOLATIE n RUIME ERVARING MET
LAGE ENERGIEWONINGEN n OPRITTEN EN
TERRASSEN n VLOEREN- EN WANDTEGELS
n KLEINSCHALIGE AFVALWATERZUIVERING

MARIO VANDEWIELE BVBA
ROESBRUGGESTRAAT 62
8691 BEVEREN-AAN-DE-IJZER
INFO@BOUWWERKENVANDEWIELE.BE
WWW.BOUWWERKENVANDEWIELE.BE

Schenkklare
apéromix
op basis
van PICON
en witte wijn

Top’oVin
0472 55 50 03
topovin@hotmail.com
www.topovin.be
Verkrijgbaar in diverse winkels
lijst zie website
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ABELE
n Expo Erfgoeddag: “Goed Geslapen?”
Zondag 26 april van 10 tot 18 uur
Een tijdje geleden kreeg de vzw ’t Pensionaat
uit Abele de chambrettes van de school van
Nieuwkerke in erfpacht. Aangezien het thema
van Erfgoeddag dit jaar “Erf” is, vond de vzw
dit een prima gelegenheid om die chambrettes nog eens publiek toegankelijk te stellen. Je
kan daarvoor terecht in Het Pensionaat, Abeleplein 8A in Abele. Je ziet ook foto’s van hoe de
chambrettes oorspronkelijk opgesteld waren in
Nieuwkerke. Verder zijn de filmpjes te zien die
Sven Verhaeghe maakte naar aanleiding van
de Theaterwandelingen in Abele. Er is ook een
authentiek filmpje te zien van de pensionaires
in Nieuwkerke.
Toegang van 10 tot 18 uur en gratis.
n 16de Oldtimerrit
Maandag 25 mei vanaf 12.30 uur
Op Pinkstermaandag is Abele weer het Oldtimerdorp bij uitstek. De prachtige oude karretjes verzamelen al vanaf 12.30 uur op de parking Haghedooren en langs de Trappistenweg
waar iedereen ze kan komen bewonderen.
De deelnemers kiezen ook dit jaar opnieuw
voor een traject van 80 of 110 km dat aan de
hand van een gedetailleerd roadboek wordt afgereden doorheen onze mooie grensstreek. De
wagens vertrekken vanaf 13.30 uur aan basisschool De kleine Prins langs de Trappistenweg.
De oldtimers houden onderweg even halt in
Izenberge waar de passagiers wat op adem
komen en genieten van een deugddoende verfrissing.
Na de nodige vrije tijd rijden de deelnemers
langs mooie landelijke wegen opnieuw richting
eindbestemming Abele.

Deelname aan de rit kost € 10 per wagen; wie
inschrijft na 17 mei betaalt € 12. Na de rit worden we verwend met een breughelbuffet in
“Au Nouveau St.-Eloi” voor € 13 p.p. of € 6
per kind.
Inschrijving en betaling vooraf geven zekerheid
van deelname!
Op Pinkstermaandag is volgende politieverordening van kracht tussen 11.30 en 15 uur:
- Parkeerverbod en verboden toegang in beide
richtingen voor iedere bestuurder vanaf het
Kommiezenkot (Trappistenweg) tot aan de
Stoppelweg; enkel deelnemers aan de oldtimerrit krijgen toegang.
- Tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Galgestraat
richting Abeleplein.
- Omleiding voor verkeer naar Watou gaat
langs de Vijfgemetenstraat.
- Omleiding voor verkeer vanuit Watou gaat
langs de Galgestraat.
Voor verdere info kunt u steeds terecht bij de
Oldtimervrienden Abele, 057 33 95 89 - 0495
45 85 83 - www.oldtimervrienden.be.

NIEUWPOORT
n Op zoek…tocht
in het grenzeloze blote
van 1 april t.e.m. 28 april
Een toeristische autozoektocht in West- en
Frans-Vlaanderen met als thema “Oorlogssporen”.
Prijs: € 8.
Samenstelling: Patrick Devriendt en Ludwig
Timperman.
Org.: vzw Werkgroup Sea Scouts & Sea Guides
Nieuwpoort in samenwerking met het stadsbestuur van Nieuwpoort.

n Dagtrip naar Frans-Vlaanderen
Zaterdag 25 april om 8 uur
Om 8 uur vertrek op het Marktplein van Nieuwpoort. Om 9 uur ontvangst in dienst Toerisme
Gravelines met koffie en croissant, daarna begeleide wandeling langsheen de vestingen van
Gravelines o.l.v. Johan Termote. Om 12 uur
middagmaal in ‘De Bruegel’ te Bergues. Van 14
tot 18 uur individuele deelname aan de activiteiten in het kader van ‘Les journées Eurorégionales des villes fortifiées’ waaronder bezoek
aan het belfort, stadswandeling, musea, … Om
18.15 uur aanvang terugreis.
Prijs: € 30 p.p. enkel inschrijven bij de dienst
toerisme, balie Stadhuis Nieuwpoort.

POPERINGE
n Spechtenwandeling
Zondag 19 april om 8 uur
We verzamelen aan de nieuwe parking nabij de
Sixtusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat Canadaweg). In het vroege voorjaar verwerven
de spechten hun territorium door hun typisch
geroffel. We volgen het leven van deze roffelende bosbeheerders. Gids: Guido Quaghebeur. Kledij en schoeisel (laarzen kunnen nuttig
zijn) aanpassen aan de weersomstandigheden,
verrekijker is een must.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen € 1.
Info: Guido Quaghebeur (057 33 79 78) www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.
n Lentewandeling
Zondag 26 april om 14.30 uur
We verzamelen aan de kerk van Boeschepe (Fr).
Dit jaar zoeken we de lente op in het glooiende
landschap tussen Zwarte- en Catsberg. Holle
wegen, bosrelictjes en pittoreske zichten door-

’t Zeugekot
Een belevenis op het platteland
Bezoek- en zorgboerderij
Feestzaal te huur
Vakantiewoning
Hoeveslagerij
Workshops
Sint-Omaarsstraat 4
8691 Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
www.zeugekot.be
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spekt met een vleugje geschiedenis zullen ons
deel zijn. Kortom een prachtig wandelgebied
dat aan onze aandacht ontglipt door de vele
klassieke heuvelwandelingen.
Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden.
Gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen € 1.
Info: Geert Coudijzer (0475 43 87 54) - www.
natuurpunt-poperinge-vleteren.be.
n Week van de Begraafplaatsen
Zaterdag 30 mei tot zondag 7 juni
Tijdens de week van de begraafplaatsen zal de
stad Poperinge meewerken aan dit evenement
en dit in twee luiken.
Het eerste luik, op 5 juni, omvat een lezing
door Daniël Delerue over begraafrituelen/gewoonten vanaf de oermens, over de Romeinse
periode, de middeleeuwen tot vandaag in onze
streken. Van lijkverbranding, begraven, crematie tot resomatie. Van grafvelden, urnen, begraven in de kerk tot buitenstadse begraafplaats.
We zullen misschien de verklaring vinden van
een aantal hedendaagse gebruiken waarvan de
oorsprong al lang in het verleden ligt. Wie werd
waar begraven en waarom?
Ter plaatse is er een kleine tentoonstelling omtrent overlijdensberichten en -brieven, gedachtenissen uit de collectie van de Vrienden van
het Poperings Archief.
Deze lezing is een samenwerking tussen vzw
Vrienden van het Poperings Archief en de
Dienst Cultuur van de stad Poperinge. Afspraak op vrijdag 5 juni 2015 om 19.30 uur in
de kleine zaal van De Kouter, Komstraat 30 te
Poperinge (parking op de binnenkoer).
Toegangsprijs: € 3 (1 consumptie inbegrepen).
Het tweede luik op 6 en 7 juni, is een wandeling onder begeleiding van Daniël Delerue over

de begraafplaats “Het Rekhof” te Poperinge.
Deze dodenakker is één van de eerste in Vlaanderen die aangelegd werd na het uitvaardigen
van het decreet van de Oostenrijkse Keizer Jozef II op 26 juni 1784. Een decreet dat het begraven in de kerk of op het kerkhof verbood.
De wijding van deze nieuwe begraafplaats was
al op 18 oktober van datzelfde jaar. Vandaag
nog zijn er zowel prachtige als eenvoudige
graven te zien. Graven met heel wat symboliek
verwijzend naar de dood en het eeuwig leven.
Tijdens die wandeling gaan we op zoek naar
symbolische graftekens en deze verbinden we
met de verschillende mythologieën. Van Romeinse en Griekse mythologie naar de katholieke symboliek. Zowel buitenlandse als plaatselijke graftekens. Wat doet een kat of een
klaproos op een graf? Een hopperank kon ook
niet ontbreken op een Poperings graf.
Deze wandelingen zijn op zaterdag 6 juni om
14.30 uur en zondag 7 juni om 10 uur. Verzamelen aan de hoek van Deken de Bolaan en
Rekhofstraat te Poperinge. Vooraf inschrijven
via mail cultuur@poperinge.be of telefonisch
057 34 66 88. Per wandeling max. 25 personen toegelaten. Deelname bedraagt € 3 te betalen aan de startplaats.

Bond-films, maar ook uit recentere films zoals
‘Ratatouille’, Slumdog Millionaire’ en ‘Brave’.
Voor deze gelegenheid wordt de feestzaal van
OLVI, Boeschepestraat te Poperinge omgebouwd tot een gezellige bioscoop/concertzaal.
De toelichting bij de film- en muziekfragmenten wordt gebracht door een specialist ter
zake, nl. Lieven Debrauwer, West-Vlaams filmregisseur en -kenner.
Tot slot zijn er de Provense muzikanten die zich
repetitie na repetitie uit de naad werken om
alle muziek onder leiding van dirigent Pieter
Meersseman zo goed mogelijk met hun instrument weer te geven. Voor de gelegenheid steken ze zichzelf in galapak, zodat u zich op een
echte Oscaruitreiking zult wanen.
Bovendien speelt het Provens Jeugdensemble
nog het voorprogramma om iedereen te verwelkomen.
Kaarten voor dit uniek filmconcert zijn te verkrijgen bij alle (bestuurs)leden van De Volksvreugd
voor € 10, kinderen jonger dan 12 genieten
gratis. De deuren van de gelegenheidsbioscoop
(feestzaal OLVI te Poperinge) openen op zaterdag 18 april om 19.30 uur.
Info: info@volksvreugd.be.

ROESBRUGGE

PROVEN
n Filmconcert De Volksvreugd
Zaterdag 18 april om 19.30 uur
Onze muziekmaatschappij ‘De Volksvreugd’
is in volle voorbereiding van een groots filmconcert. ‘The Oscar goes to...’ van zaterdag 18
april is in vele opzichten een uniek gebeuren.
Vooreerst wordt muziek gespeeld uit tal van bekende films, terwijl de filmfragmenten op groot
scherm geprojecteerd worden. Denk maar aan
‘Exodus’, ‘Bridge Over The River Kwai’, James

n KVLV Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Donderdag 16 april om 19.30 uur:
demonstratie bloemschikken ‘Feest tussen
bloemen’ met Bernadette Bertier in OC Karel
de Blauwer.
- Dinsdag 19 mei: “Gezond met kruiden Kruiden in de keuken” met B. Druwé.

Coiffure

Prof. O. Rubbrechtstraat 32 - ROESBRUGGE
Tel. 057 30 03 59 - www.garagecappoen.be

Snoeien & vellen van bomen
Onderhoud & opruiming van bos
Verhakselen van bomen en takken
Bouwklaar maken van terreinen

Nieuwe en tweedehandse auto’s
Alle carrosseriewerken • schilderen
Depannagediensten
VANAF NU: Aircoservice
Laat uw airco tijdig controleren !
FORD Fiesta
1.4 D
BMW 116
1.9 D
RENAULT Trafic		
VW Golf
1.6 D

Nancy
dames • heren
kinderen
zonnebank

10 + 1 GRATIS

2011
2010
2010
2010

Open van
dinsdag t.e.m. zaterdag
st. jan-ter-biezen 6
watou • 057 21 49 47
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OORLOGSBOEKEN
n OKRA Roesbrugge-Haringe
Activiteiten:
- Vrijdag 17 april om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Vrijdag 24 april: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 28 april om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
- Woensdag 6 mei: Dagreis Calais en Opaalkust
- Donderdag 7 mei om 14.00 u.: Crea in Kristen
Volkshuis
- Vrijdag 8 mei: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Vrijdag 15 mei om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Karel de Blauwer
- Vrijdag 22 mei: Petanque in OC Karel de
Blauwer. Inschrijven: 13.30 - 13.50 u.
- Dinsdag 26 mei om 14.00 u.: Kaarting &
gezelschapsspelen in Kristen Volkshuis
n Dagreis naar Calais, Boulogne-sur-Mer
en de Opaalkust
Woensdag 6 mei om 7.30 uur
Vertrek te Poperinge aan De Leene om 7.30
uur. Onderweg naar Calais houden wij koffiestop. In Calais bezoeken wij het Huis van de
Kant en de Mode. Het middagmaal nemen wij
in Pernes-les-Boulogne. Na de middag: wandeling door het oude stadsgedeelte in de bovenstad van Boulogne-sur-Mer en bezoek aan de
basiliek met imposant koepelgedeelte.Wij rijden langs de prachtige Opaalkust met halte in
Audresselles. Verder rijden wij langsheen Cap
Gris-Nez, Wissant, Cap Blanc Nez en de site
van de Kanaaltunnel. De avondstop is voorzien
in De Leene te Poperinge: Belegde Boterham
met groentjes.
Leden van de vereniging betalen € 53 en nietleden € 58. Inbegrepen: Autocar, chauffeur,
ontbijt, toegang, begeleiding, middagmaal
met dranken en avondstop. Niet inbegrepen:
Dranken bij het avondmaal.
Inschrijven voor 28 april voor OKRA bij Eliane
(057 30 11 23 na 18 uur) of bij Roger (057 30
01 88) of bij de bestuursleden. Voor de Vlaamse Actieve Senioren: overschrijven op rekening
nr. BE68 7380 0820 7434 van Vlaamse Actieve
Senioren - Poperinge of rechtstreekse betaling
aan de bestuursleden.

n Rommelmarkt, opendeurdag
en Barbecue van brandweer Zuid-IJzer
Zondag 17 mei 2015
Op zondag 17 mei organiseert brandweer ZuidIJzer een opendeurdag met tentoonstelling van
het brandweermaterieel en rommelmarkt in de
Haringestraat.
Plaatsen zijn vrij in te nemen en gratis, iedere
standhouder krijgt bovendien een drankje aangeboden in de brandweerkazerne.
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Johan Haghedooren (haghedooren.
johan@skynet.be).
Aansluitend kan u van 12 tot 14 uur en van
18 tot 20 uur aanschuiven voor een heerlijke
barbecue.
Kaarten te verkrijgen bij alle brandweermannen van Zuid-IJzer aan de prijs van € 14 voor de
volwassenen en slechts € 8 voor de kinderen .
Organisatie Brandweer Zuid-IJzer.
n Dagreis naar Doornik en Lewarde
Maandag 25 mei om 7.30 uur
Vertrek: 7.30 uur: Beveren-Kalsijde - 7.35 uur:
Roesbrugge, Roesbruggeplein - 7.40 uur: Haringe, klooster - 7.50 uur: Watou, kerk - 8.05
uur: Poperinge, Oudstrijdersplein.
We rijden eerst naar Doornik. Na het ontbijt
brengt het toeristisch stadstreintje ons langsheen de mooiste monumenten en pleintjes:
stad met uniek erfgoed! Achteraf korte wandeling doorheen het centrum. Na het middagmaal rijden we naar het Franse Lewarde voor
een bezoek aan het Centre Historique Minier.
Daarna ontdekken we het werk in de ondergrondse wereld via een geleid bezoek aan een
mijnschacht. Avondstop in De Leene te Poperinge: Belegde Boterham met groentjes.
Prijs: € 57 per persoon. Inbegrepen: Autocar,
fooi chauffeur, ontbijt, toegangsgelden, middagmaal, plaatselijke gidsen en avondmaal. De
dranken zijn niet inbegrepen.
Inschrijving bij Johan Deschuytter (057 30 07
41 na 17 uur of 0477 95 74 67 - lindajohan@
skynet.be) met vermelding van het aantal deelnemers. Daarna kan het bedrag overgeschreven worden op Rekening BE95 8508 8484
9758 van CMZZ Roesbrugge-Haringe met vermelding van naam en aantal deelnemers.

Algemene schilderwerken, wand- en vloerbekleding
Gordijnen en overgordijnen UNLAND
Gratis opmeten en plaatsen

®

Glas in loodramen, brandschilderen, restauratie
Decoratie & Kunstglazenier

J. LAHOUTTE

Blekerijweg 100 - 8972 PROVEN - Tel. 057 38 88 59

MIJN VADER
MAAKT WAPENS

Marc Noble is de jongste deelnemer op het
allereerste scoutskamp. Zeven jaar later
breekt de oorlog uit. Wanneer zijn broer
naar het front vertrekt, ”dat grote avontuur”, wacht Marc vol ongeduld en idealisme in de schoolbanken van Eton College.
De Noble-broers hebben een schitterende
toekomst voor zich. Kinderen van superrijke, Engelse wapenfabrikanten, vliegtuigen scheepsbouwers, een familie van industriële pioniers.
Marc Noble verlaat Eton College na zijn
5e jaar en wordt klaargestoomd voor het
front. Intussen sneuvelen de kameraden
van dat historische scoutskamp één voor
één in Flanders.
Piepjonge onderluitenant Marc Noble bewijst zich als gedegen, betrouwbaar officier. Wanneer zijn medeofficieren gewond
raken, is hij de vrijwilliger die om hulp
gaat. Onderweg wordt hij geraakt door
een Duitse granaat. Uit een Engels kanon.
Uit z’n vaders fabriek…
VRT-journalist Geert Spillebeen is al jarenlang gefascineerd door De Groote Oorlog.
Zijn 8ste jeugdroman over het thema beklijft en ontroert.
Technische info:
Uitgever: De Eenhoorn
Leeftijd: 12+
Formaat: 21,5 x 15 cm
Omvang: 208 blz.
Prijs: € 16,95
ISBN nr.: 978-94-6291-007-2
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Klimaatverandering (1)
Niets nieuws onder de zon?
Klimaatverandering is niet weg te branden
uit de media. Maar waar komt die zo plots
vandaan? En waarom baart ze zoveel zorgen? In deze reeks brengen we u het abc
van de opwarming van de aarde. Met inbegrip van oorzaken en oplossingen. Een
boeiend verhaal over misschien wel de
grootste uitdaging ooit voor de mensheid!
Wat is klimaat?
“Het klimaat van een bepaald gebied is het gemiddelde weer, dus het gemiddelde over langere tijd, van … grootheden als temperatuur,
neerslag, vochtigheid, zonneschijn en wind.” (1)
Als periode wordt doorgaans dertig jaar of langer genomen. Dat betekent meteen dat tien
uitzonderlijk warme of koude jaren na elkaar
wel een aanwijzing kunnen zijn, maar op zich
nog geen klimaatverandering.
Klimaat in een onpeilbaar ver verleden …
Sinds het ontstaan van de aarde, zo’n 4,5 miljard jaar geleden, is het aanzien van de planeet
grondig veranderd: er ontstonden kleine en verspreide landmassa’s die later een oercontinent
vormden. Dit dreef uiteen met een snelheid van
enkele centimeters per jaar tot de huidige continenten. Na ongeveer 1 miljard jaar ontstonden de eerste levensvormen, die zich verder
ontwikkelden tot de enorm diverse fauna en
flora die we nu kennen. Tijdens die onvoorstelbaar lange ontstaansgeschiedenis veranderde
het klimaat ingrijpend: soms schoksgewijs,
vaak ook volgens geologische tijdsschaal. Dat
laatste wil zeggen dat de veranderingen zich
voltrokken in periodes van tienduizenden tot
miljoenen jaren.
Wikipedia somt enkele factoren op die het globale klimaat sterk beïnvloeden: “… klimaatveranderingen hangen in de eerste plaats af van
… de afstand van de aarde tot de zon en de
zonneactiviteit. Verder spelen de hoek die de
rotatieas van de aarde maakt met het vlak van
de aardbaan rond de zon, de verdeling van
continenten over het aardoppervlak en de hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer een
belangrijke rol…. Grote natuurrampen hebben
in het verleden vrijwel zeker klimaatveranderingen veroorzaakt…” (2)
Qua temperatuur blies het klimaat op aarde
afwisselend warm en koud. Zo spreken veel
wetenschappers van de “sneeuwbalaarde” van
het Cryogenium: een periode van 650 miljoen
jaar geleden waarin volgens sommigen de continenten én oceanen grotendeels bedekt waren
met sneeuw en ijs.

Tambora vulkaan.

Grote schokken
Als de verandering schoksgewijs plaatsvond,
kon dit aanleiding geven tot het massaal uitsterven van plant en dier. Dit gebeurde in de
vijf zogenaamde extinctieperiodes. Als meest
verregaande is de Perm-Trias-massa-extinctie
bekend, waarin 95% van alle zeeleven en 70%
van de gewervelde landdieren uitstierven.
Naar oorzaken van zulke gebeurtenissen blijft
het altijd wat gissen, maar in dit geval wordt
aan een combinatie gedacht van vulkaanuitbarstingen en de inslag van een meteoriet. (3)
Die veranderden het klimaat ingrijpend en
lieten de temperatuur sterk oplopen, sommigen beweren met tien graden, door de hoge
CO2 -uitstoot. (4)
Dat vulkanen een grote invloed kunnen hebben
op het weer werd duidelijk in het jaar 1816, het
zogenaamde “Jaar zonder zomer”. Na een uitbarsting van de Indonesische Tambora-vulkaan
kenden Europa en Noord-Amerika de hele zomer hevige sneeuwval. (5)
Ook aan het einde van het Paleoceen warmde
de aarde uitzonderlijk snel op, van ongeveer
vijf graden aan de evenaar tot meer dan tien
graden aan de polen. Als oorzaak wordt het
massaal smelten van methaanhydraat in de
zeebodems aangenomen waarbij veel CO2 en
methaan vrijkwamen. Er zijn aanwijzingen dat
hierdoor het zeewaterpeil met zo’n twintig meter toenam en het leven in de diepzee zwaar
werd aangetast. Tegelijk zouden ook veel nieuwe soorten ontstaan zijn met een merkwaardige toename van grazende zoogdieren en
van de primaten, de voorlopers van de mens.
Tussen eind-Paleoceen en de huidige klimaatverandering zijn een aantal opmerkelijke gelijkenissen, maar ook veel verschillen. Hierdoor
is het moeilijk om er aanwijzingen uit te halen
voor wat zich in de nabije toekomst zal voltrekken. (6)

Wisselwerking met mens, plant en dier
Ook sinds het ontstaan van de mens is het klimaat meermaals ingrijpend veranderd. En dit
had telkens zo zijn invloed. De relatief warme
periode in de Middeleeuwen op het noordelijke
halfrond zou een stimulerende factor geweest
zijn voor de hoge culturele bloei in Europa met
onder meer de bouw van vele kathedralen. Op
hun beurt beïnvloeden de wijd verspreide populaties van plant en dier, en ook de mens, het
klimaat. Dit door hun uitwerking op de koolstofkringloop: planten binden koolstof als ze
groeien om het weer af te geven als ze sterven.
En mensen stoten sinds het begin van de industriële revolutie massaal koolstof in de lucht
dat er miljoenen jaren over deed om onder de
grond gebonden te worden als steenkool of
aardolie. Ook de omzetting van oerbossen in
akkers en veeweiden, wat de voorbije 2000
jaar op grote schaal gebeurde, heeft zijn invloed op de koolstofkringloop. En dit zijn enkel
een paar voorbeelden.
Waarnemen, en dan?
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw worden klimaatgegevens wereldwijd steeds meer
in kaart gebracht. Reeds in 1896 waagde de
Zweedse wetenschapper en latere Nobelprijswinnaar Svante Arrhenius zich aan de berekening van wat er zou gebeuren als de kooldioxide in de atmosfeer zou verdubbelen. Volgens
zijn berekening zou de temperatuur op aarde
in dat geval stijgen met 3 tot 4 graden. (7)
In 1963 publiceerde de Amerikaan J. Murray
Mitchell een grondige analyse van meetgegevens waaruit bleek dat de temperatuur van
1880 tot 1940 gestaag toenam, om daarna
gedurende twee decennia af te nemen. In de
jaren ’60 toonden satellietbeelden aangroeiende ijskappen in het noordelijke halfrond in een
periode waarin mensen zich zorgen maakten
over het voeden van een groeiende wereldbe-
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Het verdict
En in 1979 tenslotte concludeerde een Amerikaans panel van wetenschappers van de National Research Council dat de uitstoot van
broeikasgassen een reëel gevaar inhield, dat de
verdubbeling van de CO2 een opwarming van
1,5 tot 4,5 graden kon veroorzaken en dat er
genoeg bewijs was om actie te ondersteunen.
“A wait and see policy may mean waiting until
it is too late” schreef voorzitter Suomi in het
voorwoord van het rapport, niettegenstaande
de vele onzekerheden die er nog waren. (10)
Sindsdien is het wetenschappelijk onderzoek
naar alle mogelijke factoren van de klimaatverandering exponentieel toegenomen. Onder klimatologen bestaat momenteel wereldwijd een
consensus dat er een verhoogd broeikaseffect
is en dat menselijke activiteiten hieraan in belangrijke mate bijdragen. (11)

S. Arrhenius.

volking. Vrezend voor “global cooling” stelden
sommigen zelfs voor om roet uit te strooien op
de Noordpool!
Frigo-effect?
Ondertussen waren wetenschappers er achter
gekomen dat er zowel broeikasgassen bestaan
als aerosolen. Aerosolen zijn fijne deeltjes in de
lucht. In tegenstelling tot broeikasgassen zorgen ze voor afkoeling. Ze versterken het vermogen van de atmosfeer om straling te weerkaatsen, in vaktermen het albedo genoemd.
Sinds 1959 was David Keeling op Hawaï en
Antartica metingen aan het uitvoeren op de
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. (8) In 1965
stelde een Wetenschappelijk Adviescomité,
op vraag van president Johnson, een uitgebreid milieurapport op. In een appendix ervan
deed het Panel voor de Milieuvervuiling enkele
sterke uitspraken: vooreerst stelden ze vast dat
de CO2 meetbaar toenam in de atmosfeer als
gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Verder poneerden ze de stelling dat
“menselijke activiteiten op voldoende grote
schaal gebeurden om niet enkel in de eigen
omgeving impact te hebben. Met genoeg fossiele brandstoffen in de bodem om de CO2 in
de atmosfeer te verdrievoudigen is de mens,
zonder er zich rekenschap van te geven, een
groot geofysisch experiment aan het voeren.
Met de uitstoot van zelfs een fractie ervan zou
deze in het jaar 2000 voldoende kunnen zijn
om meetbare en mogelijk duidelijk waarneembare klimaatverandering te veroorzaken”, aldus
de onderzoekers. (9)

Energiejacht werd EnergieID
Om minder CO2 uit te stoten, kunnen we
alvast minder energie verspillen. Chris Vandenberghe uit Proven begeleidde meermaals groepen buurtbewoners en collega’s
als “energiemeester”. Dit in het kader van
de campagne “Energiejacht”, ondertussen
omgedoopt tot EnergieID. We laten hem
even aan het woord:
Chris Vandenberghe: “Een zestal jaar geleden was er even een Provense klimaatwijk. Daarin begeleidde ik als energiemeester een aantal gezinnen. Die probeerden
met kleine ingrepen hun energieverbruik
omlaag te krijgen. In de stookperiode namen ze wekelijks hun meterstanden op, en
gaven die in op het internet. Op basis van
het verbruik van het jaar voordien kregen
ze dan te zien hoeveel ze bespaarden of
niet! Door tips uit te wisselen, motiveerden
ze mekaar om het steeds beter te doen.
De resultaten waren met gemiddeld 17%
besparing op gas en stroom zeer straf,
een jaar zelfs de strafste van West-Vlaanderen! Het project kreeg intussen een uitloper in De Lovie waar ik werkzaam ben.
Ik verwerkte de methode tot een versie op
maat van een grote zorginstelling. De directie gaf groen licht en na een proefjaar
met twee leefgroepen, breidde het project
gestaag uit tot 25 leefgroepen, de bezigheidsateliers, twee scholen, en enkele kantoorgebouwen.
De besparingen halen we zonder kappen
of breken, het gaat dus niet om grote verbouwingen. Een paar voorbeeldjes van wat
we wel doen: de temperatuur per ruimte
regelen met thermostaatkranen, deze niet
hoger zetten dan nodig, want 1 graad lager bespaart rap 5% verbruik, verwarming
afleggen een half uur voor je gaat slapen,
krachtig maar kort ventileren en op tijd de

gordijnen sluiten, ook bij dubbel glas. Voor
het stroomverbruik: controleer of ijskast en
vriezer goed sluiten en zorg dat er geen ijsvorming is. Voorkom sluimerverbruik (stand
by zorgt vlug voor 15% van je totaal), vermijd elektrisch verwarmen, vergelijk het
verbruik van je toestellen met dat op www.
topten.be. en als het te veel scheelt: best
vervangen. Droogkasten, pompen en airco
zijn grote slokoppen, probeer hun verbruik
zeker te verminderen. En halogeen- of
gloeilampen zijn al zeker niet meer van
onze tijd. Die vervang je best door LED- of
spaarlampen. En o ja, een spaardouchekop
monteren houdt niet veel in, maar kan best
veel effect hebben!”
Spontane broeikas
De massale uitstoot van broeikasgassen verstoort immers het spontane broeikaseffect. Dat
is het serre-effect dat van nature uit aanwezig
is op de planeet aarde: een deel van het invallende zonlicht wordt immers in warmte omgezet en terug door de aarde naar de atmosfeer
uitgestraald. Door de natuurlijke aanwezigheid
van onder meer waterdamp, CO2 en methaan
blijft een gedeelte van die warmte rond de aarde “hangen”, net zoals in een serre. Zonder dit
natuurlijke broeikaseffect zou het op aarde wel
30 graden kouder zijn. Brrr!! (12)
Noten:
1. Website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, geraadpleegd op 09/03/2015.
2. Klimaatverandering, Wikipedia, geraadpleegd op
09/03/2015.
3. The Great Dying, http://science.nasa.gov , website van
de NASA, geraadpleegd op 09/03/2015.
4. De biosfeer, website van de KUL, faculteit wetenschappen – wetenschapscommunicatie – lesmateriaal geologie, geraadpleegd op 14/03/2015.
5. Pieter Van Dooren, Oorzaak voor het jaar zonder zomer
gevonden, De Standaard, 2 oktober 2013.
6. Website van de KUL, ibidem.
7. Svante August Arrhenius, Scientific Career, www.brittanica.com, website van de Encyclopaedia Brittanica, geraadpleegd op 18/03/2015.
8. Thomas C. Peterson e.a., The Myth of the 1970’s Global
Cooling Consensus, American Meteorological Society,
september 2008, p. 1327.
9. Donald F. Hornig e.a., Restoring the Quality of our Environment, Report of the Environmental Pollution Panel,
President’s Science Advisory Comittee, Appendix Y4, p.
111, Het Witte Huis, 1965.
10. John S. Pery e.a., Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment, Climate Research Board, National Research Council, Massachusetts, juli 1979.
11. Front matter, Climate Change 2013: the Physical Science
Basis, Intergovernmental Panel on Climate Change.
12. Het broeikaseffect, een natuurlijk verschijnsel, www.klimaat.be, Belgische federale site over klimaatverandering,
geraadpleegd op 18/03/2015.

Wordt vervolgd.
Luk Durnez
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geloof onder vuur

Van bij ons

Stadhuis Roesbrugge
Ponte Rohardi, Rohardsbrugge, nu Roesbrugge
van naam, grenst weliswaar aan de Dode IJzer,
maar een dood dorp is het helemaal niet, al is
het geen hoofdplaats van een kanton meer en
zijn z’n administratief centrum, belastingskantoor en vredegerecht opgedoekt en overgeheveld.
Het “stadhuis” (aldus het opschrift in de gevelsteen boven de inkom) waarin die diensten gehuisvest waren, staat er nog. Frisser dan in het
voorbije decennium, toen het verweesd leegstond
en verkommerde.
De Oude Glorie kreeg niet alleen een face
lift, ook binnenin is veel, zo niet bijna alles, veranderd, geactualiseerd en herbestemd.
Nu biedt het je een comfortabel verblijf met
vrienden of familie aan. Je kunt er overnachten
in luxueuze kamers. Daarbij beschikt het Stadhuis
over een “trouwzaal” waar je een babyborrel,
verjaardags-, trouw-, of communiefeest, bedrijfsvoorstellingen, enz. kunt organiseren. En niet leuk
een groepsfoto met als achtergrond zo’n fraaie,
neogotische gevel?
Bekijk eens goed en bewust dit gebouw van zes
traveeën en twee bouwlagen onder schilddak,
met daarin drie dakvensters met puntgevel onder
zadeldak. Het verankerde rode-baksteengebouw
rust op een arduinen, geblokte plint. En voor
de decoratieve elementen als maaswerk, dorpels, stijlen, druiplijst, enz... werd euvillesteen
uit de Elzas gebruikt. En al ooit eens gelet op
het stadswapen met opschrift “S.P. -Q.R.” onder
de centrale boog? S.P. - Q.R.” de afkorting van
het Latijnse “Senatus Populusque Romanus”. De
Senaat en het Volk van Rome. Nee, de vroegere
burgervaders hadden blijkbaar weinig last van
bescheidenheid. Vonden ze Roesbrugge een Rome
in het klein, en dachten ze als Ramses Shaffy:
“Sammie, kijk omhoog, loop niet zo gebogen”?
Best mogelijk!
Wim Sohier
www.stadhuisaandeschreve.be

!!! BELANGRIJK !!!
De volgende IJzerbode verschijnt
op woensdag 13 mei 2015.
Artikels en publiciteit
binnenbrengen ten laatste op
maandag 4 mei 2015.

SINT-SIXTUS, EEN ABDIJ EN HAAR BEWONERS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

Hermien Vanbeveren
4. De kerkgang
De literatuur hieromtrent is eensluidend: valt er in de eerste oorlogsjaren
een sterke stijging op te merken, dan gaan vanaf 1916 steeds minder
mensen te communie (in Frankrijk en Engeland valt een gelijkaardige
trend op te merken (268)). Ook in de abdij - waar dus ook publieke missen bijgewoond konden worden - was men dit gewaar: in het ‘rapport
documentaire’ concludeert pater Ludovicus dat ‘la fréquentation des
communions a diminuée’ in de loop van de oorlog. De oorzaak van de
daling is volgens hem drieledig: ‘réfugiés partis’, ‘population évacuée’ en
‘religion affaiblie depuis 1916 surtout’ (269). Alvorens dieper in te gaan
op deze neergang, keer ik eerst nog even terug naar de bomvolle kerken
van de eerste oorlogsmaanden. Pastoor Adolf Claeys van West-Vleteren
verwoordt de reden voor deze toename in zijn naoorlogs verslag aan het
bisdom als volgt: “In ‘t begin groote angst onder de bevolking. Dientengevolge ook groote vurigheid voor ‘t bijwonen der goddelijke diensten,
en ‘t ontvangen der H. Communie - ook voor bedevaarten naar OLV van
St. Jan te Poperinge” (270). Inderdaad, ook bedevaarten en andere religieuze praktijken - die vaak beter als bijgeloof bestempeld konden worden
- zagen hun aanhang spectaculair groeien: “In such uncertain times (…)
there is a need for spiritual fringes where sacred manifestations (apparitions, prophecies) and collective devotions (cults of saints and relics,
pilgrimages) offer an immediate response.” (271) (cf. bv. pater Edmundus
met zijn ‘medaljen’). Maar bij een aanzienlijk deel van de bevolking werd
het religieuze vuur van de eerste dagen vrij snel geblust door de oorlogsgewenning, onverschilligheid en het gevoel dat de gebeden daarboven
niet verhoord werden.
Bij deze afname kunnen evenwel enkele kanttekeningen geplaatst worden. Vooreerst gaat de dalende lijn niet recht maar eerder golvend naar
beneden. De religiositeit lijkt wat mee te deinen met de oorlogsverrichtingen, een opflakkering van geweld leidde ook tot een aanwakkering
van het geloof: ‘aussi les prières montaient plus assidues et plus ardentes
au ciel suivant la situation était plus ou moins grave’, zo merkte ook
pater Ludovicus op (272). De neergang kon ook deels aan praktische oorzaken geweten worden. De toegang tot sommige kerken - vooral in onbezet België werd soms (tijdelijk) beperkt doordat militaire diensten er
voorrang hadden, of doordat een deel van het gebouw (bijvoorbeeld
te Oost-Vleteren (273)) afgestaan dien de te worden voor het stockeren

van militair materiaal. Vanzelfsprekend konden al naargelang de ligging
ook de oorlogsomstandigheden het regelmatig plaatsvinden van de mis
verhinderen. Tot slot was de daling ook niet zo spectaculair als men op
het eerste gezicht misschien wel zou denken. Een kleine steekproef relativeert alvast de omvang ervan. Zo tekende de pastoor van Veldegem
in zijn verslag op dat: ‘binst dat jaar 1914 hadden wij 62000 H. Communien tegen 36000 in 1913. In ‘t jaar 1915 hadden wij er 70000. Dan
verminderde dat getal. In 1916 59000, in 1917 49000, in 1918 43000’.
Bovendien was zijn kerk van 21 oktober ‘17 tot 22 maart ‘18 bezet. De
grafiek van het aantal communies in Zwevezele vertoont eenzelfde curve
(274). Opnieuw is er dus inderdaad een daling, maar het jaargemiddelde
blijft wel hoger liggen dan voor de oorlog. Dit neigt tot de conclusie dat
zij die vanaf 1916 afhaakten waarschijnlijk dezelfden zijn als diegenen
die voor het uitbreken van de oorlog niet tot de regelmatige kerkgangers behoorden. En zoals Philippe Daniëls in zijn scriptie opmerkt: “in
een tijd waarin religie voor bijna iedereen nog een grote rol in het leven
speelde (kon) elk verval in de godsdienstbeleving bijgevolg snel worden
opgemerkt’ (275).

5. Zedenbederf
en zedenpreken
39ste ZWIJGENDE
VOETTOCHT
DOOR HET SLAGVELD VAN DE PEENE
(Frans-Vlaanderen)

De afnemende kerkgang was niet het enige wat priesters en andere religieuzen verontrustte. Als hoeder van de goede zeden zag het katholieke
heir met minsten even lede ogen de toenemende zedenverwildering bij
burgerbevolking en militairen aan, zowel in onbezet als bezet België (276).
Hoewel ook zij er weinig meer aan konden doen dan met zedenpreken
hun toehoorders de les spellen, lieten de religieuzen - als ware agenten
van de zedenpolitie - geen kans onbenut om er hun verontwaardiging
over uit te drukken. Zo ook broeder Victor, die in zijn dagboek een paar
keer van leer trekt tegen de losbandigheid onder de burgerbevolking,
in het bijzonder deze van Poperinge. In deze stad, zo’n vijf kilometer
van de abdij gelegen, was het ‘zedenbederf’ evenredig aan het hoge
aantal soldaten. Hoewel Victor de abdij tijdens de oorlog praktisch niet
verliet, meende hij er toch het zijne over te kunnen zeggen: ‘Geloofwaardige ooggetuigen zeggen dat men in Poperinghe met het vallen
van den avond honderden soldaten ziet, met meisjes bij zich, soms van
15-16 jaar oud. En de ouders zijn plichtvergeten genoeg om, verblind
als zij zijn door de giften der soldaten, daarvoor de oogen te sluiten en

zaterdag 25 april 2015 (steeds de 4de zaterdag van april)
Samenkomst aan de kerk van Zuidpeene om 14 uur.

Info: karel.appelmans@telenet.be - bertennest@skynet.be - lieven.michel@wanadoo.fr
De veldslag aan de Peene (zijrivier van de IJzer) van 1677 had voor gevolg
dat een groot stuk Vlaanderen door Frankrijk werd ingelijfd.
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In het hartje van Vleteren vindt u

Resto Bazil
Kom gezellig eten met de familie terwijl de kinderen spelen op het speelplein, springkasteel,
binnenspeelhoek, go-carts, tractors,… Er zijn ook dieren zoals ezels, pony’s, kippen,…
Resto Bazil ligt in een oase van rust,
vlakbij de bekende Sint-Sixtusabdij en een uitgebreid fietsennetwerk.

NIEUW

MENU MEI

Iedere vrijdagavond Ribbetjes à volonté
€ 17.00 p.p.

Cava met wachtbordje

OPENINGSUREN VANAF APRIL
open vanaf 12 uur
Gesloten maandagavond (om 16 u.) en dinsdag

Ragout van witte en groene asperges met
een rillette van gerookte zalm
Glaasje vruchtensorbet
Fantasie van kalkoen met Gandaham
Mousse van aardbeien
Koffie met versnaperingen

Kruisstraat 2 - 8640 Westvleteren - 057 40 02 77
info@restobazil.be - www.restobazil.be -

€ 43.00 p.p. geldig van 1 t.e.m. 31 mei
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ACTIVITEITEN EN
VERMAKELIJKHEDEN
ROESBRUGGE

Kaartingen
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 17 april
puntenkaarting “OKRA”
• OC Karel de Blauwer
vrijdag 15 mei
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 28 april
puntenkaarting “OKRA”
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
dinsdag 26 mei
puntenkaarting “OKRA”
Crea
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
donderdag 7 mei
Vogelpik
• Kristen Volkshuis bij P. Gunst
zaterdag 9 mei
smijting voor de leden

BEVEREN-IJZER

• Vrije kaartavond
Praatcafé ’t Geheim Spoor
donderdag 16 april
donderdag 21 mei

HARINGE

• Vogelpikclub Smokkelsmijters
Eethuis & Praatcafé ’t Smokkelhof
zaterdag 25 april
zaterdag 23 mei
Ruime keuze aan geboortekaartjes
en huwelijksdrukwerk

Drukkerij SCHOONAERT

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Proven
• Darian Durant, geb. 22 maart, z.v. Kristof en
Emely Reynaert
Roesbrugge-Haringe
• Victor Proot, geb. 15 maart, z.v. Arne en Liesbeth Vulsteke

OVERLIJDENS

Proven
• Maria Vandesteene, overl. 11 maart, 75 j.,
wed. v. Stephanus Meersseman

MENSEN VAN BIJ ONS
Op 17 maart laatstleden overleed mevrouw
Anna Beghein, weduwe van Henri Bossaert
(† 31.03.2014). Zij werd geboren in Poperinge
op 16 januari 1928. Begin de jaren ’50 vertrok
zij met haar man naar Bléharies, nabij Doornik,
waar zij een hofstede overnamen. Samen waren ze meer dan 60 jaar samen en bouwden er
een prachtige en gewaardeerde loopbaan op.
Het gezin kreeg 4 kinderen. Een zoon Marc,
die het ouderlijk bedrijf overnam en 3 dochters, Martine, Nadine en Carine, die allemaal in
de buurt wonen en eveneens in de agrarische
sector werkzaam zijn. Anna was ook de fiere
oma van 8 kleinkinderen. Zij was de zuster
van Roger (†), Georges en Paula Beghein en de
schoonzuster van Joseph, Raphaël, Germain,
Andries, Maria en Agnes (†) Bossaert. Zij bleef
het reilen en zeilen in de “Vlaanders” nauwgezet volgen dank zij de regelmatige bezoekjes,
haar maandelijkse “IJzerbode” en haar wekelijkse “Krant van West-Vlaanderen”.

OKRA BEVEREN-IJZER
Kaarting 11 maart
Vermeersch Arlette
Pannekoecke Noël
Wyckaert André

44 kaarters
3 partijen / 350 pt.
3 partijen / 349 pt.
3 partijen / 347 pt.

Kaarting 25 maart
Butaye Johan
Ingelaere Suzanne

40 kaarters
3 partijen / 389 pt.
3 partijen / 364 pt.

Klassement tot eind maart:
1. Wyckaert André
7 partijen / 834 pt.
2. Vandewalle Frans
7 partijen / 763 pt.
3. Verbrigghe Roger
6 partijen / 920 pt.
4. Delrue Urbain
6 partijen / 894 pt.
5. Vlasselaer Jan
6 partijen / 889 pt.

HUWELIJKEN

Proven
• Bert Maes en Anneleen Coene

www.drukkerijschoonaert.be

Als meteorieten uit een sterrenregen dringen nieuwe
woorden onze taal binnen, bewijst Van Dale Online.
Daar gaf vorige taaltap enkele willekeurige voorbeelden van. Om je te updaten, zodat je niet langer als
digibeet achterop hinkt, hier nog een handjevol.
- retweeten: een twitterbericht aan de eigen volgers
doorsturen
- wordfeuden: online scrabble spelen
- roeptoeteren: luidkeels en ongenuanceerd een mening verkondigen
- hermelijnkoorts: overdreven verering voor het koningshuis
- phablet: tablet waarmee men tevens kan telefoneren
- bonding: het krijgen van een emotionele band
- mindfuck: iets dat mensen geestelijk in verwarring
brengt, op het verkeerde been zet
- dementiekoor: geheugenkoor
- filefuik: door de politie opzettelijk veroorzaakte file,
om vluchtauto’s tegen te houden
- mensj: goed, integer, rechtschapen mens
- kanjertraining: training volgens een bepaalde methode om kinderen weerbaar te maken tegen pesten
- repaircafé: plaats of bijeenkomst waar defecte apparaten door deskundige vrijwilligers gerepareerd
worden
- socialemediatestament: testament waarin iemand
vastlegt wie de toegangsgegevens van zijn socialemediaprofielen erft en wat met de content daarvan
moet worden gedaan
- wazzup: wat is er? hoe is het?
- greenwashing: het als milieuvriendelijk presenteren
van handelingen of zaken die dat in feite niet zijn
- flexiseksueel: afwisselend hetero-, homo- en biseksueel
- dataroaming: gebruik van andere lokale netwerken
voor mobiel internetten
- gamechanger: gebeurtenis waardoor de situatie totaal verandert
- faal: mislukking, ontleend aan Engels ‘fail’
- funken: op het ritme van funkmuziek bewegen, dansen
- mindfuck: wat mensen in verwarring brengt, op
‘t verkeerde been zet
- swag: cool. Coole houding, stijl.
En de overbekende selfie: fotografisch zelfportret,
vaak gemaakt met de camera op armlengte en gepubliceerd op socialenetwerksites e.d.

!!! ONLINE !!!
Lees voortaan
De IJzerbode ook online
op onze website!

Taaltap 144

Watou
• Daniel Truyman, overl. 17 maart, 51 j.
• Lucien Igodt, overl. 30 maart, 87 j.

Duinkerkestraat 107 - POPERINGE
Gsm 0475 86 84 24
Open: iedere werkdag, zaterdag inbegrepen

Sta dus niet langer, lezer, als nerd of als loser met je
waffel vol tanden, maar roer hem nu ook digitaal, als
coole, geüpdatete man of the world.
Wim Sohier
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Set-actie 2015
Tot 1.000 euro voordeel

Volledige folder op onze site!

Prof. O. Rubbrechtstraat 12
8972 Roesbrugge-Haringe
Tel. 057 30 05 94
info@elektrocappoen.be
www.elektrocappoen.be

Wij aanvaarden
ecocheques

’t Wos wienter. En greinzende koed: ‘n
smooër vervrooës an je neuze. Mi ze zeise over ze schoeëre en goeëd ineduffeld
in ze zworten kapmantel pugde Pietje
de Dooëd op en oavond mi ze vervrooëzen geeëtepooëten deur de Schipgatdunen van Koksiede. Ol foeteren en godveren omda ’t zo lastig lopen wos in da
los zand. Gin woender da Pietje miender
in dien anvirong roendwarreeërde en
de menschen d’ er boomoed kwamen.
Os ’n op e decemberoavond an ’t huzige
kwam van e vint over doate wos ’n ’t gat of
en had ‘n nie vele gin goeste mi voe ze djob
te doeën. Moar e klopte ogliek an. En oed,
griesd mannige, krom lik e zikkel en mi e
verlotten keisepannige in en hand dei open.
“M’ hen nieëten nooëdig. En me kopen
nie an de deure!” zei ’t en dei tewege
de deure toeë. “Albert Crombez?” “Ja!”
“’k Zien ezonden van Siente-Pieëter, ‘t is
vandoage joen toeër voe je keise uut te
bloazen.” “Ha ja?” zei Albert. “Zie gie
dat zeker? Zie je nie emist?” ”’t Spiet
me moa z’ hen je van boven op me lieste
ezet! En mak je niet dikke,’t is nie goeëd
voe j’n herte, zieët da je dooëdvolt!” Berten mieëk num nie dikke: e verwachtte
dat bezoek ol e tiedige. Moar ogliek had
‘n nie vele goeste voe mi te goan! Ja, stel
j’ in ze plekke. Je zoe je voe miender vasthoeden an ’n chabrang van je vordeure!!
Binst da Pietje nog iksplikeeërde en pledeeërde, hooërd’ ‘n vanuut ‘t achterkuksje: “Albert, woa bluuf je gie? J’n eten komt
koed!” E menute loater kwam nog en oeder vintje, ezo te zieëne Alberts voader, mi
ze loopreksje deur ‘n gang esaffeld. Pietje
verschooët en keeëk zeeëre op ze lieste.
‘t Stoeg wel dudelik “ALBERT Crombez”!
“Ha, bezoek? Wuk hadde meneeëre
ewild?” Pietje verkloarde ze komste.
“Past nie wi! Kortelieng is ‘n korbijaar
achter mien Bertha ekommen. En o gie
mién nu meinimt, wieën goat er toen
Bertjes stuutjes breeën en z’n eige kokken? Gie? Goa je ’t gie kommen doeën?”
En Pietjes flapooëren sloegen nog meeër
weg en were o ’t vintje zei: “Eeënigte joaren passensje, meneeëre Kerckhove. En nie
benauwd zien van zoender werk te vollen,
ollesiens nie vor je 65ste! Deur de kracht
van veraanrieng van deze regeeërieng!!
Of zie j’ e … sos, en goa je stoaken? Voe
mien moe je ’t zeker nie loaten! Koentroarie! Doe moa!”
SCHREVELYNCK

Nadruk verboden

Opmaak en druk: Drukkerij Schoonaert bvba, Roesbrugge

AL WEERSKANTEN
VAN DE
SCHREVE
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12 FESTIVAL
GREGORIAANS
WATOU
e

VAN
HET

8-17 mei 2015
29 koren - 17 landen - 2 continenten

V

Vierhonderdvijftig frisse, jonge en overwegend professioneel gevormde stemmen
brengen eeuwenoude muziek en teksten opnieuw grandioos tot leven tijdens de
twaalfde editie van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou.
Het wordt een sprankelend evenement met deelname van 29 schola’s en
topensembles uit alle hoeken van de wereld.

www.festivalwatou.be
IJzerbodeGregoriaans2015.indd 1

ECTO

31-03-15 15:40

F

estivalprogramma 2015
van 8 tot 17 Mei 2015

VRIJDAG 8 MEI

Boëseghem, kerk Saint-Léger (Frankrijk)
20:00 Pre-ouverture
•
•
•
•

Cum Jubilo Watou (België)
Schola Gregoriana Henricus Beauvarlet (België)
Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)
Cantabo en folkimprovisaties door Mike Smeulders (België)

ZATERDAG 9 MEI

Duinkerke, Sint-Elooiskerk (Frankrijk)

20:00 Avondconcert: Gregoriaans en ontwikkelingen in
Gregoriaans repertoire
•
•
•
•

Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)
Rheinische Frauen-Schola “Kaliomene” (Duitsland)
Schola Cantorum Riga (Letland)
Graces & Voices (Internationaal)

ZONDAG 10 MEI

Poperinge, Sint-Bertinuskerk

10:30 Feestelijke Openingsmis,
orgel Kristiaan Van Ingelgem (Aalst)
•
•
•
•
•

Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)
Schola Cantorum Riga (Letland)
Graces & Voices (Internationaal)
L’Ensemble vocal du Brabant wallon (België)
Rheinische Frauen-Schola “Kaliomene” (Duitsland)

Koksijde, O.L.V. ter Duinenkerk

15:00 Concert: Het Gregoriaans in de school van Flor Peeters
orgel Jan Vermeire (Koksijde)
•
•
•
•
•

L’Ensemble vocal du Brabant wallon (België)
Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)
Rheinische Frauen-Schola “Kaliomene” (Duitsland)
Graces & Voices (Internationaal)
Schola Cantorum Riga (Letland)

17:00 Muzikale Vesper: Gregoriaans,
orgel Kristiaan Van Ingelgem (Aalst)
•
•
•
•
•
•
•

Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)
Schola Cantorum Riga (Letland)
Graces & Voices (Internationaal)
L’Ensemble vocal du Brabant wallon (België)
Schola Gregoriana Henricus Beauvarlet (België)
Rheinische Frauen-Schola “Kaliomene” (Duitsland)
Cum Jubilo Watou (België)

18:00 Receptie

MAANDAG 11 MEI

Antwerpen, O.-L.-Vrouwekathedraal

20:00 Avondconcert: Gregoriaanse Expressie bij de tentoonstelling “Reunie van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens”,
orgel Peter Van de Velde (Antwerpen)
•
•
•
•

Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)
Rheinische Frauen-Schola “Kaliomene” (Duitsland)
Schola Cantorum Riga (Letland)
Graces & Voices (Internationaal)

IJzerbodeGregoriaans2015.indd 2

DINSDAG 12 MEI

Brussel, Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal

20:00 Avondconcert: Gregoriaans en ontwikkelingen in
Gregoriaans repertoire
•
•
•
•
•

Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)
Rheinische Frauen-Schola “Kaliomene” (Duitsland)
Schola Cantorum Riga (Letland)
Graces & Voices (Internationaal)
Cantate en Iubilate (Hongarije)

WOENSDAG 13 MEI

Watou, monastiek etmaal met het officium divinum
(getijdengebed) voor het feest van O.L.H. Hemelvaart
17:00 Eerste vesper voor het feest van O.L.H. Hemelvaart
• Cantate en Iubilate (Hongarije)

20:00 Completen

• Schola Gregoriana del Pims, Pontificio Istituto di Musica Sacra
(Vaticaan)
• Schola Gregoriana Assisiensis (Italië)

21:00 Metten

• Hartkeriana (Nederland)
• Graces & Voices (Internationaal)

DONDERDAG 14 MEI
Watou

feest van O.L.H. Hemelvaart

09:00 Lauden

• Cantate en Iubilate (Hongarije)

10:30 Terts en muzikale hoogmis voor het feest van O.L.H.
Hemelvaart, orgel Robert Hostyn (Oostende)

• Terts: Schola Gregoriana del Pims, Pontificio Istituto di Musica Sacra
(Vaticaan) & Schola Gregoriana Assisiensis
• Püha Miikaeli poistekoor (knapenkoor) (Estland)
• Cantate en Iubilate (Hongarije)
• Les Filles du Sacré-Cœur (Japan)
• Pueri Cantores of Daegu (Korea).
• Verbum Domini (Slowakije)
• Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polen)
• Allen

12:00 Sext

• Gregoriaans Koor van Leuven (België)

14:30 Nonen

• Schola Gregoriana del Pims, Pontificio Istituto di Musica Sacra
(Vaticaan)
• Schola Gregoriana Assisiensis (Italië)

15:00 Muzikaal Intermezzo (parochiezaal)

• Pueri Cantores of Daegu (Korea) (belklanken)
• Püha Miikaeli poistekoor (knapenkoor) (Estland)

17:00 Plechtige Vespers voor het feest van O.L.H. Hemelvaart
• Cantate en Iubilate (Hongarije)

Wervik, Sint-Medarduskerk

20:00 Avondconcert: Gregoriaans en ontwikkelingen in
Gregoriaans repertoire
• Schola Gregoriana Assisiensis (Italië)
• Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polen)
• Schola Gregoriana del Pims, Pontificio Istituto di Musica Sacra
(Vaticaan)
• Schola Sanctae Sunnivae (Noorwegen)

31-03-15 15:40
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Vox Clamantis Dames (Estland)

Watou

Escolania del Valle de los Caidos (Spanje)

VRIJDAG 15 MEI

11:00 Tweede auditie

• Les Filles du Sacré-Cœur (Japan)
• Schola Gregoriana del Pims, Pontificio Istituto di Musica Sacra
(Vaticaan)
• Püha Miikaeli poistekoor (knapenkoor) (Estland)
• Schola Gregoriana Pragensis (Tsjechië)

09:30 Workshop o.l.v David Eben (parochiezaal)
• Praktijkvoorbeelden: Schola Gregoriana Pragensis

10:30 Terts en H.Mis, orgel Didier Hennuyer
(Boulogne-sur-Mer)

• Terts: Schola Gregoriana del Pims, Pontificio Istituto di Musica Sacra
(Vaticaan) & Schola Gregoriana Assisiensis (Italië)
• Les Filles du Sacré-Coeur (Japan)
• Pueri Cantores of Daegu (Korea)
• Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polen)
• Verbum Domini (Slowakije)
• Cantate en Iubilate (Hongarije)

15:00 Derde auditie
•
•
•
•

Choeur Grégorien de Paris, voix de femmes (Frankrijk)
Armoniosoincanto (Italië)
Schola Antiqua (Spanje)
Cantate en Iubilate (Hongarije)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pueri Cantores of Daegu (Korea) - Bell Concert
Tiburtina Ensemble (Tsjechië)
Schola Gregoriana Pragensis (Tsjechië)
Vox Clamantis, dames (Estland)
Vox Clamantis, heren (Estland)

14:30 Eerste auditie

Schola Gregoriana Assisiensis (Italië)
Schola Sanctae Sunnivae (Noorwegen)
Hartkeriana (Nederland)
Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polen)

17:00 Namiddagconcert: Een programma rond vier heilige
vrouwen

ZONDAG 17 MEI

• Tiburtina Ensemble (Tsjechië)
• Psallentes (België)

Watou

Haringe, Sint-Martinuskerk

• Cantate en Iubilate (Hongarije)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Püha Miikaeli poistekoor (knapenkoor) (Estland)
Vox Clamantis (Estland)
Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polen)
Armoniosoincanto (Italië)
Pueri Cantores of Daegu (Korea)
Verbum Domini (Slowakije)
Choeur Grégorien de Paris, voix de femmes (Frankrijk)
Allen

•
•
•
•
•

Tiburtina Ensemble (Tsjechië)
Schola Trunchiniensis Feminina (België)
Vox Clamantis, dames (Estland)
Pueri Cantores of Daegu (Korea)
Vox Clamantis, heren (Estland)

•
•
•
•
•

Cantate en Iubilate (Hongarije)
Püha Miikaeli poistekoor (knapenkoor) (Estland)
Vox Clamantis (Estland)
Pueri Cantores of Daegu (Korea)
Allen

20:00 Avondconcert: Gregoriaans,
orgel Adriano Falcioni (Italië)
Verbum Domini (Slowakije)
Schola Antiqua (Spanje)
Vox Clamantis (Estland)
Armoniosoincanto (Italië)

21:30 Receptie

Lessen, Sint-Pieterskerk
20:00 Avondconcert

• Püha Miikaeli poistekoor (knapenkoor) (Estland)
• Pueri Cantores of Daegu (Korea)

Watou

ZATERDAG 16 MEI

09:30 Pontificale Mis
orgel Adriano Falcioni (Italië)
•
•
•
•
•
•
•

Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polen)
Schola Antiqua (Spanje)
Vox Clamantis, dames (Estland)
Vox Clamantis, heren (Estland)
Cantate en Iubilate (Hongarije)
Verbum Domini (Slowakije)
Allen

Choeur Grégorien de Paris (voix de femmes) (Frankrijk)
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RSO

17:00 Receptie
20:00 Avondconcert: Gregoriaans en ontwikkelingen in
Gregoriaans repertoire

09:30 Lauden

10:30 Feestelijke Hoogmis,
orgel Adriano Falcioni (Italië)

14:30 Vierde auditie

17:00 Feestelijke slotvesper en zegen,
orgel Ludo Geloen (Ieper)

18:00 Slotreceptie
Cantate (Hongarije)
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12eFESTIVALVAN
HET
GREGORIAANS
WATOU
Het Festival 2015 in een
notendop
24 EVENEMENTEN
OP 10 DAGEN:

Waarvan
• 14 in Watou (kerngebeuren)
• 10 in negen partnersteden
Waarvan
• 11 concerten
• 4 audities
• 8 liturgische vieringen
• 1 workshop

29 SCHOLA’S/ENSEMBLES:
Waarvan
• 22 uit het buitenland
• 7 uit België
Waarvan
• 17 verschillende landen
• 2 continenten
Waarvan
• 2 knapenkoren
• 3 meisjeskoren
• 12 herenschola’s
• 12 damesschola’s
Waarvan
• 9 professionele ensembles
• 6 semiprofessionele ensembles
• 5 jeugdkoren uit muziekopleidingscentra
• 6 gregoriaanse schola’s
• 3 schola’s uit religieuze gemeenschappen

”HET FESTIVAL, EEN TSUNAMI VAN MUZIKALITEIT EN BEDWELMENDE SACRALITEIT”
Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou
is een driejaarlijks evenement.Het groeide in haar
bestaansgeschiedenis uit tot het belangrijkste festival ter wereld voor wat dit muziekgenre betreft.
Het geniet een internationale bekendheid en is een
uniek gebeuren.
Voor minnaars van stilte en gregoriaans is Watou
een pleisterplek en een pelgrimsoord geworden.
Het enthousiasme viert er hoogtij; het publiek is er
buitengewoon gefascineerd.
Het kernprogramma vindt plaats van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei 2015 in
Watou.
De pre-ouvertures in Boëseghem (FransVlaanderen), Duinkerke, Poperinge, Koksijde, Antwerpen, Brussel, Wervik, Lessen
en Haringe vangen aan vanaf vrijdag 08 mei.

Een groot aantal deelnemende schola’s en
ensembles beweegt zich op professioneel of
semiprofessioneel niveau.
We verwelkomen vijf jeugdkoren en drie schola’s
van religieuze gemeenschappen.
Naast talrijke audities wordt op 13-14 mei het volledige monastieke officie voor het feest van O.L.H.
Hemelvaart gezongen.
Avondconcerten worden alternerend ingevuld met
Gregoriaans en met prachtige muziekliteratuur
ontwikkeld vanuit het gregoriaans repertoire.
U merkt het, in een tijdsbestek van tien dagen worden de festivalbezoekers meegevoerd in een tsunami van muzikaliteit en bedwelmende sacraliteit.
Zij ervaren het als een unieke gebeurtenis waar
de emotie de bovenhand haalt op de theorie. De
publieke belangstelling waarop het Festival telkens
kan bogen is dan ook bijzonder groot.

9 PARTNERSTEDEN:

Boëseghem, Duinkerke, Poperinge,
Koksijde, Antwerpen, Brussel,
Wervik, Haringe, Lessen
Tiburtina Ensemble (Tsjechië)

INFO & INSCHRIJVINGEN
Voor een uitgebreide programmabrochure, informatie en kaartenverkoop kan u terecht bij het:
Internationaal Gregoriaans Festival van Watou - Moenaardestraat 20 - 8978 Watou
Tel. 057 388 267 - Gsm 0478 29 23 80
festivalwatou@gmail.com
www.festivalwatou.be
MODALITEITEN
De toegang tot alle liturgische diensten is gratis. Hiervoor dient niet te worden gereserveerd. De toegangsprijzen voor de concerten en audities staan vermeld op de website. Er kan voor iedere activiteit afzonderlijk
worden gereserveerd. De plaatsen zijn niet genummerd. Naast telefonisch kan men tevens online bestellen
via de website. Ten slotte zijn er tijdens het festival, aan de kerkingang, steeds kaarten te verkrijgen.

www.festivalwatou.be
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PRAKTISCHE INFO
FESTIVAL 2015

Schola Gregoriana del Pims,
Pontificio Istituto di Musica Sacra (Vaticaan)
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