


Beste sympathisant,

De septembermaand is – in navolging van de 

schoolgaande jeugd - het aangewezen 

moment om “opnieuw de boeken in te 

duiken”. Net voor de zomervakantie had het 

Stadsarchief nog heuglijk nieuws te melden: als eerste intergemeentelijke 

archiefdienst krijgt de organisatie van minister van Cultuur Sven Gatz het 

kwaliteitslabel “Erkend Cultureel Archief”. Deze erkenning bewijst dat het 

archief haar kerntaken – de bewaring en ontsluiting van en onderzoek en 

publiekswerking rond het cultureel erfgoed van Poperinge en Vleteren - 

goed weet aan te pakken en het in de toekomst nog beter wil doen.

Een pijler die wij van de Vrienden van het Poperings Archief speciaal 

weten te waarderen is de actieve betrokkenheid bij het verwerven en 

ontsluiten van nieuw geschonken privé-archief. Zo werd vorig jaar het 

archief van Gilbert Reniere verworven, en daarin zit heel veel informatie 

over Kunstkring Hoppeland. Henri Vandenberghe kon alvast niet wachten 

om die dozen uit te pluizen en schreef er een uitgebreid artikel over. 

Aansluitend vindt u een korte inventaris van de verschillende dozen terug.

Vervolgens gaat Paul Johan Desegher verder met zijn ontleding van het 

‘register van goedijngen’ van de kerk van Reninghelst van 24 september 

1603. Henri sluit dit nummer af met zijn 4e bijdrage over de geschiedenis 

van het VTI. Veel leesgenot!

Stip alvast woensdag 27 (in de namiddag) en donderdag 28 december 

aan op je agenda, die dagen houden we vrij voor het klasseren van de 

rouwbrieven. Mogen we weer op jullie hulp rekenen?

En nog een tip: de collega-vrijwilligers van POPERINGE verbeeldt vieren dit

jaar hun 10-jarig jubileum. In De Letterbeek kun je van 8 tot 27 september

een overzichtstentoonstelling bekijken met 100 foto’s van verenigingen 

die ooit iets te vieren hadden. Ongetwijfeld zal je er bekende gezichten op

herkennen, misschien sta je er zelf wel tussen?
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Kunst in de stad van het
goed onthaal

Henri Vandenberghe

Tekening gevonden in het archief RENIERE, stadsarchief Poperinge.
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Inleiding

De opzoekingen begonnen door de 10 dozen archiefmateriaal van het
Marktcomité, de Kunstkring en aanverwante organisaties in de sector
kunst die in het stadsarchief binnenkwamen. Met dank uiteraard aan de
familie RENIERE die het erfgoed deponeerde.

We  vonden  dit  bijzonder  boeiend  omwille  van  het  prachtig
veldonderzoek omtrent dit segment van de cultuur dat in deze schat
nog zou kunnen worden verder gezet. Wat we hier presenteren is een
soort raamwerk.

De schenker putte uit meerdere bronnen. We vonden oude documenten
(o.a.  verslagboek  van  de  Kunstkring  rond  WO  II)  waar  de  de
schenkende instantie nog niet bij was betrokken, documenten van de de
latere  kunstkring  Hoppeland  (die  zijn  galerij  had  in  de  Bank  van
Roeselare  en  West-Vlaanderen),  documenten  van  de  school  voor
plastische kunsten, de vrije teken- en kantschool, de academie, (ook
tekenschool genoemd).

De nomenclatuur loopt af en toe zoekend rond over de cultuurbodem in
Poperinge. 

We zijn er ons van bewust dat deze stap slechts een tweede stap is. Het
werk  van  Meester  Germain  SCHOONAERT1 dat  we  pas  midden  het
veldwerk ter hand namen was de eerste stap en bewijst weer tenvolle
dat Germain een echte historicus was.

De kunstkring werd Koninklijk omdat er al een halve eeuw een Bouw-
en  tekenschool  bestond,  en  een  behoorlijke  rij  aan  kunstepigonen
voorafging: Lanceloot BLONDEEL (° rond 1495 + 4 maart 1561), Michiel
SCHERRIER, Jacques ELLIEUL (het  oordeel  van Salomon),  Emmanuel
WALLYN (18de  eeuw – communiebank en  koorhek  O.-L.-Vrouwkerk),
Jacob COSTENOBEL, Amand VAN TOURS (19de eeuw), Louis DELBEKE
(Poperinge 1821 - Schaarbeek 1891), Theodoor CERIEZ (° Poperinge
1981 + Ieper 1904), Alphonse DEBERGH, Clement MONTEYNE, Henri
PERMEKE  (°  Poperinge  1849  +  Oostende  1912),  Hendrik
CLEENEWERCK.  Deze  sterren  werden  allemaal  door  Germain
SCHOONAERT behandeld in zijn werk.

We nemen de geschiedenis iets later op omdat het onvolprezen werk
van onze voorzitter zaliger vrij grondig is gebeurd.

We houden ons aan wat de huidige academie aan cultuur herbergde
onder de rubriek  kunst en kant.  Vandaag heeft men een boontje voor
podiumkunst: muziek en woord.  U hoeft ons niet duidelijk te maken dat

1 Artistieke  Activiteit  Inblikken,  Uitgave  Koninklijke  Kunstkring  Hoppeland  1989.  Bank  van
Roeselare, Drukkerij Sansen.
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er ook in de letteren (Gwy MANDELYNCK) en in de historische studies2

aan cultuur gedaan werd en wordt. (Julien OPDEDRINCK (°Stene 27-6-
1851  +Damme  2-4-1921), Albert  Joseph  DENUNCQ3,  Oscar  FIERS4,
Guido BOERHAVE5). We hebben niet de bedoeling om de noeste werkers
van  de  laat  twintigste  en  éénentwintigste  eeuw  te  vergeten,  de
fotoboeken  van  Aan  de  Schreve  en  de  basiswerken  Toponiemen en
Album paleographicum Poperinganae litis van de VPA. 

De muziek zou ook nog even mogen zijn studax ontmoeten. We lezen er
wat  flarden  van  in  het  boek  van  Raphaël  IGODT:  Uit  vriendschap
geboren (2015). Het boek handelt over de onlangs gesloten De Kring en
De Vriendschap, die  er  gedeeltelijk  eigenaar  van is/was.  In  de rand
heeft hij het ook over de harmonie. Met de opmerkelijke zin die van
notaris Wilfried VAN EECKE zou zijn: Muziek is een dure kunst6, waar hij
zinspeelde op de kosten voor instrumenten en aanverwanten.

2 Jean-Jacques ALTMEYER is Dr. Professor in Brussel, ° Luxemburg op 20-02-1804, leraar benoemd
aan  het  college  te  Ieper  (1835).  Na  enkele  contacten  met  dhr.  Charles  van  Renynghe,
burgemeester van Poperinge is hij met het stadsarchief van Poperinge bezig geweest. 

3 A. J. DENUNCQ (° Norent-Fontes, Artesië, niet zo ver van Bethune) + 14-5-1763, priester in de
abdij  van  Clairvaux  (orde  van  Citeaux).  Op  30-jarige  leeftijd  moest  hij  tijdens  de  Franse
revolutie zijn land verlaten. Hij dook onder te Poperinge (27-4-1793) en verschool zich tien jaar
in de Boeschepestraat nr. 88 (oude straatnummering). Na een verblijf van meer dan 40 jaar
was hij het verleden van Poperinge gaan onderzoeken.  Mémoires historiques de Poperinghe",
beëindigd in 1837, getuigt niet steeds van een objectieve kijk op de zaak, maar is toch als
eerste "lijvige" studie een degelijk werk.

4 Oscar FIERS (9 november 1869 + 14 juni 1950) is hier  cavalier seul,  maar conserveerde en
inventariseerde heel wat historische bronnen op vrijwillige basis in een niet geinstitutionaliseerd
verband.  In zijn jeugd was hij secretaris van de  Katholieke Kring en ook van de  Katholieke
Stadsharmonie van het Korps der Sapeurs-Pompiers. In 1905 werd hij aangesteld als secretaris
van de Burgelijke Godhuizen in opvolging van de Heer Edmond VAN WITBERGE. Toen in 1925
het Weldadigheidsbureel en de Burgelijke Godhuizen samensmolten tot de Commissie van de
Openbare Onderstand, bleef hij secretaris van deze inrichting tot 1942. Pas in 1928 aangesteld.

5 Guido  BOERHAVE  °  Watou  9-10-1903.  Hij  begon  zijn  loopbaan  op  het  Postcheckambt  in
Brussel. Enkele jaren later ging hij over naar de Belgische Spoorwegen. Als treinwachter begon
hij te Quiévrain om daarna te Poperinge benoemd te worden. Na de oorlog 1940-1945 was hij
intussen opgeklommen tot Hoofdtreinwachter 1° Klasse. Zoals het met velen gaat, eenmaal de
microbe in het bloed, is hij tot het echt niet meer ging met genealogie bezig geweest. Eenmaal
op pensioen werd hij tot Stadsarchivaris aangesteld (8-2-1965).

6 o. c. blz. 137.
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Sporen van kunstkring 

Hoppeland en aanverwanten

Het verslagboek van de vergaderingen de
Kunstkring  vangt  aan  op  8  juni  1941.
Leopold Joseph Cornelius BEUN7 is op dat
moment voorzitter.

Leopold Joseph Cornelius BEUN

We vonden  hem  voor  het  eerst  op  12
november 1905 als schildersbaas, die zich
in Poperinge kwam vestigen.

Hij kwam op 30 oktober 1891 van Nieuwpoort en was gaan wonen in de
Babbelaarstraat. Zijn geboorte is genoteerd op 15 maart 1881 als kind
van Seraphinus  Xaverius  Franciscus BEUN, meester in Watou, 36 jaar
en  Martina  Justina  Catherina  DELPORTE,  kantwerkster,  42  jaar  uit
Bergues (Frankrijk).

7 Leopold BEUN (° Poperinge 15 maart 1881 + Poperinge 08 februari 1949), gehuwd met Celina
MULLE, deken van Kunstkring Hoppeland.
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Het Wekelijks Nieuws 13 maart 1970, pg. 5

Hij werd ook al vermeld in de krant van 17 december 1939. Op dat
moment bereikte hij  volgens de toenmalige reporter een keerpunt in
zijn schilderscarrière. Hij schildert vooral de natuur. Dat zal geheel zijn
leven, naar ons gevoel vanuit de tijdsgeest, zijn keuze zijn.
De Kunstkring zal daar onder zijn gelauwerde leiding heel de oorlogs-
periode op doorgaan.
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We  merken  op  dat,  onderbroken  door  de  statistieken  rond  de
werkloosheid van die laatste dagen van het interbellum er een dubbele
reclame voor zijn tentoonstelling de krant haalt.
De tentoonstelling gaat door in het stadhuis8.

Het gezin BEUN-MULLE9 (gehuwd 13 augustus 1902) staat genoteerd bij
Philomene DELPORTE in de Babbelaarstraat in Poperinge.
De kinderen André en Albertine zijn meegekomen uit de Langestraat in
Nieuwpoort  (1907).  In  1908  is  Leopold  afgeschreven  van  de
Vlamertingseweg 15 in Reningelst. Hij is dus op 27 jarige leeftijd uit
Reningelst naar Poperinge gekomen.

De  natuurtafereeltjes  die  geciteerd  worden  zijn:  knotwilgen,  lemen
hutten en waterbeekjes. In de rand noemt men het een symbool van
volks- en bodemverbondenheid

Na  14-18  zwerft  hij  tussen  Nieuwpoort,  Westende,  Nieuwkerke  en
Poperinge. Hij exposeert in het stadhuis van Poperinge of in Excelsior of
Britannique in Ieper.

Zijn beste werk (we halen het uit de commentaren van reporters) heet
Storm (1949). Deze vermelding lezen we in het Iepers Nieuws van 12
februari 1949 in een artikel omtrent zijn overlijden.

Julien HOUWEN

De schatbewaarder van kunstkring Hoppeland was in de periode van de
Tweede wereldoorlog Julien HOUWEN10.
Deze foto's werden gepubliceerd in Ticket 2004.

8 Het Wekelijks Nieuws 17 december 1939.
9 Bevolking 1900-1910, IV, 169.
10 Julien  HOUWEN °  Poperinge  02  juni  1914  -19  december  2004  –  Noordstraat  6,  bediende

(Kiezerslijst 1938-1940), Ieperstraat, Polenlaan. 
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Julien was volgens dit artikel de man die in de tweede helft van de jaren
dertig  portretten  tekende voor  5 BFr. Hij  ging naar  de academie en
volgde les bij Jules BOUDRY. Hij volgde onder andere ook de tekencurus
van de schriftelijke lessen ABC-Amsterdam11.

Samen met Leon CLABAU, die in de annalen, toen lokaalhouder was,
vernoemt het verslagboek de heren Jules BOUDRY12 en P. LIEFOOGHE
en  de  leden:  O.  SANTY,   A.  VANDROMME,  G.  DECLERCQ,  Charles
DENUT13 en Gerard TILLIE14

Om  de  activiteit  te  bevorderen  werd  op  de  eerste  genoteerde
vergadering  afgesproken  prijskampen  te  organiseren.  Het  is  hun
bekommernis  de  werken  te  catalogeren.  Al  is  kunst  een  individuele
appreciatie. Er zijn trends en er bestaat toch iets als professionaliteit.

1941

De eerst genoteerde activiteit is een wandeling van de Leene naar de
Wulfhulle, waar van een oud landelijk huisje schetsen werden genomen
met een halte in de Canada en dan naar de steenweg van Krombeke. Zo
moeilijk is het niet om bij de Poperingse lezer de kunstzin te ontrollen
want het landschap inspireert.

Als  voorgerecht  was  er  een  bezoek  gepland  aan  het  atelier  van
voorzitter Leopold BEUN. Hij leidde ook de wandeling. De tekst schrijft:
expert  in  het  opspeuren  van  en  weergeven  van  oude  en  vervallen
Poperingse boerenhofjes.

Op 7-8-1941 noteert de verslaggever dat de vergadering iets te laat
begon.  Ze waren met  negen leden.  De Heer  Maurice  DERAEDT15 uit

11 1937 -  aldus Ticket.
12 Over Jules BOUDRY (° 14 juni 1985) verschijnt er een artikel in Het Wekelijks Nieuws met een

aankondiging  van  een  tentoonstelling  van  de  drie  generaties  BOUDRY:  Jules,  Paul,  Nele
BOUDRY.  In  maart  1967 had men reeds een tachtigtal  schilderijen tentoongesteld  in  een
retrospectieve tentoonstelling ter  gelegenheid van de braderie  van de Gasthuisstraat  in  de
Galerij BOUDRY. - De degelijke opzoekingen die in Artistieke Activiteit Inblikken staat op blz.
61-64 staat moet voldoende zijn om de familie in zijn artistieke bezigheden te illustreren. Ook
de  andere  aanpak  van  Jules  BOUDRY  en  Leopold  BEUN  worden  hierin  aangebracht.
Kunstschilder Jules BOUDRY (Poperinge, 19 mei 1888-+ 23 november 1951) was actief als
schilder, tekenaar, aquarellist en illustrator. Boudry was een neef van kunstenaar Aloïs BOUDRY
(1851 - 1938). Jules BOUDRY studeerde aan de academie van Poperinge en Ieper. Hij was ook
leerling van Juliaan DEVRIENDT en Prosper DEGROOTE. Jules BOUDRY had een voorkeur voor
klassieke thema's als  bloemstukken, stillevens en interieurs.  Hij  werd later trouwens leraar
siertekenen aan de academie van Poperinge en was ook leraar aan het Sint-Stanislascollege in
Poperinge. 

13 Charles DENUT, Gasthuisstraat 46, Poperinge.
14 Gerard TILLIE wordt door G. SCHOONAERT, als Elverdingenaar gesitueerd.
15 In  1938  kreeg  Maurice  DERAEDT  (1881-1955)  vanwege  het  stadsbestuur  van  Ieper  de

reconstructie van het bas-relief boven de Vispoort toevertrouwd. Het was geen gemakkelijke
opdracht omdat het huis ernaast in de Boterstraat er tijdens de wederopbouw een verdieping
had bijgekregen. DERAEDTs reconstructie werd dus hoger en smaller. Er was nog een verschil
met het vooroorlogs model: Neptunus zou nu niet langer de voorbijgangers in de Boterstraat
verstoord aankijken maar de blik strak vooruit houden. Het model voor de kwade zeegod vond
DERAEDT in badmeester VAN UXEM. Van veearts CAENEPEEL, directeur van het slachthuis,
kreeg hij een model voor de zeepaarden (overname erfgoedhalte). 
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Ieper  zou  over  beeldhouwkunst  spreken,  maar  liet  zich
verontschuldigen. De financies waren gezond en men noteerde 144,50
Bfr. in kas. De vervangactiviteit werd verzorgd door J. HOUWEN. Julien
wordt op zijn uitvaart erevoorzitter en medestichter van de Koninklijke
Kunstkring Hoppeland Poperinge genoemd. Bij die gelegenheid had hij
het – wat dacht je anders – over tekenen over de natuur.
Zijn recept: Eerste vereiste ZIEN. Hij nam als instap en voorbeeld: een
stilleven.  Dat  is  vast.  Je  tekent  met  houtskool  en  dan fixeer  je  het
resultaat. In de vergaderingen werden later telkens volgens een strikt
reglement schilderijen meegebracht voor de prijskamp (ter bevordering
van de kunst).

Het reglement van de stemming werd genoteerd. De uitslag mocht niet
bepaald worden met kennis van de auteur. Voortaan was de schepper
van het kunstwerk anoniem bij de stemming (Naam: onzichtbaar).

Voor de volgende bijeenkomst was de opdracht: stilleven in ongekleurde
tekening. De verslaggever was toen VANDROEME, die tekende.

02  september  1941  werd  een  bezoek  gebracht  aan  het  atelier  van
beeldhouwer Maurice DERAEDT uit Ieper.

Op tafel  bij  de beeldhouwer stond de accordeonist  Oscar FIERS16 uit
Gent. Portret en beeldhouwwerk ernaast. Er stonden grote beelden o.a.
Margaretha van Ieper17.
Ten huize van de beeldhouwer werd het gehele proces om een klein
model  te  maken  en  dan  te  perfectioneren  (kledij  +  plooien)  uit  de
doeken gedaan. De kunstenaar maakte o.a. een borstbeeld van VAN
DEN PEEREBOOM18, en een detail van de Neptunuspoort, de vismarkt-
poort in Ieper.

Andere beelden die de verslaggever  interessant
vond  waren:  de  pastoor  van  Boezinge,
karakterkop  Joris  VAN  SEVEREN19,  mystiek
portret  Mr. VAN STEENKISTE20,  een  boerenkop.
(Verslag Julien HOUWEN).

Joris VANSEVEREN

16 Heeft de verslaggever zich van voornaam vergist? We vinden geen Oscar in Gent. In Poperinge
is  er  wel  een  Oscar  FIERS  geweest.  Het  is  gekende  stadsarchivaris:  FIERS  Oscar  Julius
Cornelius (° november 1869 Poperinge, + 14 juni 1950 Poperinge, x 18 september 1902 Lo met
VERLENDE Godelieve (° 26 augustus 1882 Lo, + 14 juli 1941 Poperinge. In het Huis van Alijn
kennen ze te Gent wel Joseph FIERS, de accordeonist waarvan ze een reuze accordeon hebben.

17 13e eeuw.
18 Het  betreft  waarschijnlijk  de  liberale  politicus  Alphonse  Louis  François  Xavier

VANDENPEEREBOOM. 
19 Georges Edmond Edouard (Joris) VAN SEVEREN (Wakken, 19 juli 1894 – Abbeville, 20 mei

1940)  was  een  Belgisch  politicus.  Hij  was  de  stichter  van  het  Vlaams-nationalistische,
fascistische en solidaristische Verdinaso.

20 Eugeen  VANSTEENKISTE  (Wevelgem,  31  januari  1896  –  Ieper, 13  maart  1963)  was  een
Vlaams-Belgische kunstschilder. Kenmerkend aan zijn stijl was de invloed van de romantiek, dit
in een tijd die nogal  anti-romantisch was.  Hij  spendeerde een groot deel van zijn leven in
Duitsland en Nederland. Levensschets 4 oktober 1963 geschreven door G. Vermeersch.
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Uit de periode van VAN STEENKISTE in Duitsland kwam zijn fascinatie
voor Duitse mythologie die in vele van z'n werken centraal staat. Erg
belangrijk waren de werken van  Novalis meer bepaald het thema  de
blauwe bloem (symbool van de Duitse Romantiek).
De meeste van zijn werken zijn te bezichtigen in het Stedelijk Museum
van Ieper en in het voormalige woonhuis van de kunstenaar.

De afbeelding  van Joris  VANSEVEREN is  opgenomen omwille  van de
inspiratie  die  wellicht  uitging van die figuren.  We herinneren ons de
artikelen reeks over Joris VANSEVEREN in de laat na-oorlogse periode in
de krant 't Pallieterke.

Jules BOUDRY wordt raadsman genoemd.
Later (hetzelfde jaar) werd Alfons VERANNEMAN21 erevoorzitter.

Er werd ten voordele van 
Winterhulp een groots op-
gezette tentoonstelling ge-
organiseerd (23 leden) met 
ongeveer 160 werken. Er is 
meerdere jaren zo'n 
Winterhulp tentoonstelling 
georganiseerd.

De afsluiting van het feestjaar werd aangepast aan de omstandigheden.
Een korte maar wellicht veelbetekenende zin in 1941. (verslag Julien
Houwen)

28 december 1941
Een  delegatie  was  afgevaardigd  naar  de  Kunstententoonstelling
kunstschilder Melchior BROEDERLAM22 waar enkele leden van Kunstkring
Hoppeland aan deelnamen. Melchior BROEDERLAM zou medio 14e eeuw
in  Ieper  geboren  zijn.  Zijn  schilderijen  geven  de  figuren  een  meer
menselijke  voorstelling:  Jozef  die  Maria  op  de  vlucht  naar  Egypte
begeleidt heeft de ezel bij de teugels en neemt ondertussen een slok
uit de drinkbus. Het kind Jezus heeft de baard van Simeon vast bij de
opdracht  in  de tempel.  Vooral  de  omgeving  en  de  natuur  zullen  de
Poperingenaars  hebben  gecharmeerd  in  zijn  voorstellingen.  De
tentoonstelling  in  Ieper  was  van  hun  kant  een  hommage  aan
BROEDERLAM.

21 Alfons VERANNEMAN wordt als handelaar in verven, vernissen, enz. genoemd in 1955 in Het
Wekelijks Nieuws, Casseltraat 4, Poperinge. Het huis VERANNEMAN werd gesticht 1894.

22 BROEDERLAMS expressieve werk is Vlaams van inspiratie, waarbij de realistische natuurdecors
getuigen van Italiaanse invloed. Hij heeft het tijdvak van de Vlaamse Primitieven ingeluid en
heeft invloed gehad op de schilders van de volgende generatie, zoals Robert Campin en Jan van
Eyck. 
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Dat  jaar  werd  er  beslist  van  ieder  vergadering  schilderijen  te
bediscussiëren naar rato van voorbereiding van  twee indieningen per
maandagoefeningen.  De  discussie  ging  aan  de  vergadering  vooraf.
(verslag G. VERMEERSCH)

Gingen  mee  naar  Ieper:  Remi  DESTAILLEUR23,  G.  VERMEERSCH  en
Emile DE CLERCQ24. De namen van de tentoongestelde werken in Ieper
zijn op het verslag te lezen. Het bezoek aan de tentoonstelling gebeurde
per trein.
(verslag VANDROEMME)

1942

18 januari 1942
Aanwezig: meer genoemde en toen nog minder vernoemde personen: J.
VERMEERSSCH25 en Omer SANTY26

Het saldo op de rekening is op dat moment 98,10 BFr.
Op deze vergadering werden vrije tekeningen naar schets ingediend. De
oefening op de vergadering werd ingeleid met een uiteenzetting over
lijnen  en  perspectief  door  Adhemar  VANDROEMME  (verslaggever  J.
HOUWEN)

22 februari 1942
Opnieuw een voordracht van beeldhouwer Maurice DERAEDT
Er wordt een nieuwe tentoonstelling gepland op 15 maart 1942. Kunst is
niet zomaar te rapporteren door een reporter aldus de verslaggever op
dat moment: VERMEERSCH.

15 maart 1942
Van de opbrengst van de tentoonstelling wordt vanuit de humanitaire
visie  van  het  kunstenaarsteam  10  %  van  de  opbrengst  voor  de

winterhulp voorzien. 
Charles  DENUT  geeft  ter  vergadering  uitleg
over  kleuren.  De  schetsoefening  had  een
brandende kaars met boek in het vizier.

Er waren 18 deelnemers met 166 werken op
de paastentoonstelling.

26 april 1942
Een  voordracht  door  de  Heer  Lucien
DESCHODT27. Samenvatting: van natuur naar
cultuur vanuit bezieling

23 Remi DESTAILLEUR Toekomstraat 55 (1943), later hernoemd Toc H-straat.
24 Emiel DE CLERCQ, Casselstraat, Poperinge.
25 Misschien  de  in  1945  genoemde  José  VERMEERSCH,  Kerkstraat  43,  Bissegem  (cf.  G.

SCHOONAERT, o. c. Blz. 78)
26 Omer SANTY verhuisde in 1943 van de Boeschepstraat naar de Sint Michielsstraat 11.
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Samuel DEVRIEND (Brugge) stelt voor West-Vlaamse schilders tentoon
te  stellen  in  PoperingeSchilderijen  kunnen  vervangen  worden  als  ze
verkocht worden (toelating door de keurraad).
Het refreintje wordt nog maar eens genoteerd: aanmoediging van de
schilderijen uit onze natuur..

Afspraak: 
Leopold BEUN en Julien HOUWEN hebben kunstwerken in de reizende
provinciale tentoonstelling.

31 april 1942 uitnodiging: atelier Eugene VAN STEENKSITE, Ieper.

Eugeen VAN STEENKISTE

Mei 1942
Eugeen  VAN  STEENKISTE  verlicht  de
geesten met zijn eigen invalshoek: van
stad  naar  natuur  in  huis.  Met  het
specifieke  herkenbare  detail:  het
haardvuur. 
Tekenend  is  de  stelling  waarin  men
verwijst  naar  Cyriel  VERSCHAEVE die
geloofde dat hij de romantiek nergens
schoner  heeft  gevonden  dan  in
VANSTEENKSTES schilderijen.
(grafmonument Alveringem)

In het verslagboek verwijst men naar
de  blauwe bloeme die bloeide midden
de  weelde  van  de  fantasie  maar
vertrok  van  wolkenkrabbers  en

zinkende schepen... (verslag Geert Vermeersch).

28 juni 1942
Dat is de tijd om de velden in te trekken. De vergadering wordt in den 
buiten  georganiseerd...een strooien dak met deinende korenvelden  tot
zes uur. Iets na drie startte de uiteenzetting met op de achtergrond de
wolken en kleuren toegelicht door Leopold BEUN (verslag DEPUYDT).

We  drijven  mee  op  ons  eigen  jeugdsentiment  en  de  gangbare
terminologie  van  wat  er  nog  doorleefde  in  onze  eigen  lagere
schooljeugd en de jaren voor de wereldtentoonstelling van '58. In het
verslagboek voel je hoe de Kunstkring Hoppeland in die jaren in het
schuitje zat van de inspiratie van de gildemeester – ons zedenstrijdende

27 Voorvechter van het K. B. M. J. (Katholieke Middenstand). Op 4 september 1948 werd hij door
de overheden gehuldigd voor zijn medewerking aan de organisatie met hulde door Kann. Karel
DUBOIS, door Z. E. H. J. FRUYTIER om zijn ideaal van schoon-menselijkheid. Bekende woorden
voor die tijd en die organisatie. Het congres had plaats in Elverdinge. Hij was de plaatselijke
stichter van de Katholieke Bond van de Middenstandsjeugd. De plechtigheid werd opgeluisterd
met het Eviva (Pauslied), de Vlaamse Leeuw en het Belgisch Volkslied.
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en  onversaagde  volk  om  getuigenis  te  geven  van  die  vernuftige,
onvermoeide,  vreedzame  kunstenaarszielen  zoals  den  Heer  Schodt
(Lucien DESCHODT) zegde.

Dat in die oorlogsjaren de kunstgroep bloeide kunnen we illustreren met
de nota: Soms waren schilderijen verkocht voor ze droog waren. We
lazen  met  plezier  Schilderen  was  geen  veldslag maar  een  brokke
natuur. (verslag VERMEERSCH)
Er is sprake van 14 leden28. 

In  die  oorlogstijd  werkte  men  een  coöperatief  –  democratische
huishouding uit: Samenaankoop: – % 5 -  dekwit 35 Bfr/kg.

Er  werd  een  leergang  schilderen  in  de  natuur  ingericht  op  zondag
namiddag van 14 tot 16 uur. Leerkracht: Leopold BEUN. Prijs: 20 Bfr.
voor 4 lessen

26 juli 1942 bezoek tentoonstelling Roeselare provinciale reizende 
tentoonstelling.

13 september 1942 
Het  ritueel  werd  even  doorbroken.  Het  verslag  vermeldt:  vorige
verslaggever afwezig dus geen voorlezing.

De  School  Hoppeland  werd  geschorst,  mislukt!  Er  is  geen  reden
genoemd. Was de oorlog de oorzaak?

Op zoek naar redenen vonden we een filosofisch stuk dat te denken
geeft. In volle oorlog schreef men in het Iepers Nieuws29 de duidelijke
stelling rond kunst die  zedelijke verheffing   op het oog had tegenover
de brutale realiteit oorlog.

Als  de  hoppelanders  hun  trektocht
organiseerden  met  de  wakkere  leider
Pol  BEUN  naar  hoeve  QUAGHEBEUR
dan  wordt  de   activiteit  beschreven
met de schildering van het  vormeloos
donker  afscheid  van  den  mistigen
achtergrond... batterij geniesoldaten...
en …. donderbeestjes.
(verslag Julien Houwen).

2 augustus 1942 landschapsschilderen
en tekenen.

Zo beschreef de pers hun filosofie

28 Ontbreekt er een cijfertje of .. ? Later is er sprake van 114 steunende leden. Misschien is hier
alleen sprake van leden die schilderen.

29 Iepers Nieuws 11 september 1942.
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23  augustus  1942  exposeert  Leon  CLABAU  in  de  Vaubantoren  te
Dikkebus.

30  augustus  1942  gaat  in  Ieper  de  tentoonstelling  West-Vlaamse
schilders door, daar namen L. BEUN, J. BOUDRY, J. HOUWEN, Adhemar
VANDROEMME,  VERMERSCH,  VANTOMME,  Robert  BEUN  en  Lucien
DEGHEUS30 aan deel. We zijn dus behoorlijk vertegenwoordigd.

Schilderij in het bezit van Annick Clabau.

27 september 1942
Dat  de  spreekwoordelijke  ruzie  met  Ieper  weggeëbd  was  door  alle
oorlogsgebulder  en  vliegtuiggeronk  is  duidelijk.  De  wederzijdse
inspiratie werd in ere gehouden. De kunstkring trok voor de les  het
gieten  van  een  beeld naar  het  atelier  van  Mr.  Maurice  DERAEDT31

(Verslag J. HOUWEN).

De boekhouding van 1942 noteert 2090 BFr. en 114 steunende leden.
Samenstelling van het bestuur: gildemeester Leopold Beun, leider Julien
HOUWEN,  raadsman  Jules  BOUDRY,  Adhemar  VANDROEMME32

secretaris, Charles DENUT schatbewaarder, Leon CLABAU baljuw33.

30 Lucien DE GHEUS wordt  vermeld met de volgende volzin  online.  Beeldhouwer en keramist
Lucien De Gheus (1927 -2013) leefde en werkte ruim 50 jaar, samen met zijn vrouw Suzanne
Druant  (1930-2012),  in  zijn  woning  en  atelier  aan  de  rand  van  het  stadscentrum  van
Poperinge. 

31 Beeldhouwen is op dat moment de grootste bezigheid van kunstenaar DERAEDT. Hoe sterk
Poperinge hierin was hebben we niet kunnen achterhalen. We weten alleen dat er – gelukkig –
gipsen modellen in het depot van de stad (nu magazijn bibliotheek) bewaard zijn. 
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Poperinge neemt de expositie ruimte in: locatie Vaubantoren, Dikkebus.
De  aansluiting  gebeurt  via  HAUSOUL,  secretaris  van  de  Provinciale
cultuurdienst  van West-Vlaanderen,  kunstkring  Hoppeland, als  kamer
van plastische kunsten voor het gewest Ieper o.l.v. Leopold BEUN. Zo
kunnen ze permanent tentoonstellen in de Vauban.
De kas noteert: 3084,30 Bfr.

In  oktober  organiseert  KKH een prijskamp. Ch.  DEBRUYNE won een
schildersezel in de drie disciplines biljart, vogelpik en bollen. Adhemar
VANDROEMME kreeg het stoeltje. De tweede prijskamp was aangepast
en ludiek: geblinddoekt tekenen. De prijzen werden niet genoteerd.

November 1942
De  jaarlijkse  bijdrage  werd  betaald  door  18  man.
Wie  driemaal  geen  schets  indient  die  moet  opnieuw  inschrijven.  Zo
wordt het reglement aangepast.
Les van de maand: houtskool tekenen door J. HOUWEN.

27 december 1942

De familie CLAUS

De vergadering ging door ten huize van Roger CLAUS34 met  spreker
André  DEMEDTS35.  Anne  Mie  SCHABAILLIE36 leest  het  gedicht  klein
broertje heeft gebeden voor.

Cultuur is een persoonlijk uiting van kunstzin en overtuiging. Deze lijn
was  vooral  de  reden  waarom André  DEMEDTS  was  uitgenodigd.  De
familie  CLAUS  had  voorbeelden  in  haar  voorouders  en  daarop
appelleerde schrijver DEMEDTS in zijn voordracht. In de samenvatting
schemert  iets  door  van  de  plaatselijke  toestand.  De  uiteenzetting
inspireerde  de  verslaggever  te  schrijven:  Misschien   wordt  er  een
nieuwe CLAUS geboren en dit onafhankelijk van steun.

Emiel CLAUS ° St Eloois-Vijve 17 september 1842, zoon van Sanders
CLAUS,  vlaskoopman  en  zelf  ook  vlaskoopman,  pasteibakker  en
piocheur bij  de  spoorwegen  leerde  bij   Zuster  Rosalie  in  Waregem
lijntjes trekken. Pieter BENOIT deed vader CLAUS Emiel zenden naar de
academie in Antwerpe met 150 Bfr. op zak. Hij was toen 21 jaar.

32 Adhemar  VANDROMME,  °  Hulste  17  november  1924  +  Izegem  12  februari  2013,  wed.
Jacqueline KERCKHOF, waarvan oorlogsbriefwisseling bestaat op internet en die in Duitsland
werkkamp deed is niet onze Adhemar VANDROEMME, geboren in Watou 1917. Hij woonde in de
Korte Meers 5, Ieper (1945), voorheen Rijselstraat 94.

33 In  de  volksmond  mutse  CLABAU.  Niet  te  verwarren  met  de  renner  CLABAU.  Ieperstraat,
Poperinge. Leon (°10 september 1904  + 24 september 1965). Hij woonde bij zijn afsterven in
de Bruggestraat. Eerder wordt hij genoemd in de Ieperstraat

34 Roger CLAUS woonde in de Onze Lieve Vrouw Kruisstraat, zoon Jan woont later als kinesist in
de Boeschepestraat.

35 André DEMEDTS  (Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke), 8 augustus 1906 - Oudenaarde, 4 november
1992) 

36 Anne-Mie SCHABAILLIE, dochter van Maurice en Alphonsina VALLAEYS, ° Poperinge 5 oktober
1920 + 17 juni 1993, lid van het Dominicaans seculier instituut Onze Lieve vrouw van Bethanië.
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Met deze tekening verwees André DEMEDTS naar de kunstzin en de
vaardigheid die de vader van Roger, de koster van Onze Lieve Vrouw
kerk in zich had. Een typische aanpak van de André DEMEDTS' stijl en
de tijdsgeest.

De  grootvader  van  Jan  CLAUS37 schilderde  voor  de  Firma  Gevers
beeldjes en gaf private lessen. Het portret van Vader en Moeder hing in
Rogers huis en dat konden de Kunstkring leden bewonderen.

Rogers vader reisde naar Spanje en Algiers. In Antwerpen kon hij niet
aarden, daarom keerde hij terug naar Waregem.

André DEMEDTS besprak de werken van Jans
vader:  Emiel  CLAUS.  We  vernoemen:  de
hanekamp. Dit zou zijn eerste doorbraak zijn.
In de Romantische periode situeren zich:  De
vlaswiedsters (1886)  en  in  Parijs  maakt  hij
zijn  expressionistische periode door met  De
vlasoogst en De pick nick, De bietenoogst en
De ijsvogels. Het moet de natuurschilders van
Poperinge zoet in de oren hebben geklonken
als  de  spreker  –  naar  het  verslag  –  zou
gezegd  hebben  Bomen  en  koeien  (1899),
koeien  wadend  door  de  Leie,  droegen  zijn
voorkeur  weg.  Landschapsschilders  als  ze
allen waren.

Standbeeld André DEMEDTS.

Uiteindelijk  is  de  schilder  nog  Londen  gaan  verkennen  (Dauw  in
september).  In  zijn  reizend  bestaan  boeiden  hem  de  natuur  en  de
vernietiging van de natuur door de oorlog lag om het hoekje op de loer.

De anekdote die het verslag haalde is wellicht
veelzeggend  voor  de ervaring  die  het  publiek
raakte  bij  deze  huiselijke  kunstbijeenkomst.
André DEMEDTS vertelde dat er bomen geveld
werden  aan  de  staatsbaan  waar  Emiel  toen
woonde.  Hij  deed  een  telefoontje  naar  het
paleis en ze stopten de werkzaamheden want
Emiel CLAUS was de bomen aan het tekenen.
De typering werd met  woorden eigen aan de
tijd afgerond.  Hij  schilderde  De zonneziel  van
ons  volk.  Wat  schoon  is  heeft  hij  meesterlijk
gemaald (verslag  Charles  DENUT, citaten  van
André DEMEDTS),

Raymond VERBOUWE 

37 Jan CLAUS was kinesist en woonde in de Boeschepestraat. Zijn vader Roger was koster. Hier
gaat het om Jans grootvader.
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André DEMEDTS was uitgenodigd door E. H. Raymond VERBOUWE38. Het
verslag  vermeldt  dat  André  DEMEDTS voor  de  beveiliging  van  de
kunstschatten van de Onze Lieve Vrouwekerk had gezorgd.

1943

31 01 1943
Kunstatelier WALLECAN krijgt de aandacht.
Fred WALLECAM was een Leie-schilder. In
een artikel van 1936 prijst men hem om de
menselijke  houding,  een  factor  van
waardigheidsgevoel,  van de noeste werker
die het vlas bewerkt aan  de golden river.
Het  schildersgroepje  is  blijkbaar  door  de
familie  CLAUS  meegenomen  om
bovenlokaal grensverleggend bezig te zijn.
De verslagnotities onderlijnen het. De Leie
is zijn land,  hij kent zijn land en heeft het
lief.  Hier  hoeft  geen  tekeningetje  bij
(verslag G VERMEERSCH39).

Gerard Vermeersch

28 02 1943
Kunst  en  cultuur  groeien  op  dat  moment  uit  tot  de  stichting:  de
Landsgilde  (zetel  in  Brussel).  Er  zijn  afzonderlijke  Kamers   van  de
Landskamer: zeven takken40 (Schilderkunst,  beeldhouwkunst,  muziek,
architectuur, sierkunst, toneel en film). De gouwkamers horen thuis in
de provincies.  De gewestkamers staat onder de bevoegdheid van de
deken.  De  leden  worden  ingedeeld  in  leerling,  kandidaat,  gezel  of
meester. En  voor  de  eventuele  leden  die  het  nog  niet  door  hadden
volgde de spreekbeurt van Gerard VERMEERSCH kunst als element van
“volksverbondenheid” (Verslag: Romain DEPUYDT41). Om nog maar eens
door te geven hoe ze in de oorlog hebben overleefd.
21 maart 1943

38 E. H. Raymond VERBOUWE ° Eggewaartskapelle 1890 – 1915: leraar aan het college
van Veurne – 22.04.1915: priesterwijding in de Sint-Pieterskerk in De Panne door de
wijbisschop  van  Mechelen,  De  Wachter. –  leraar  te  Mesnières  (Frankrijk)  van  de
colleges van Veurne en Poperinge. – 18.08.1919: leraar aan het college van Menen. –
19.09.1928: onderpastoor in Poperinge, O.L.Vrouwekerk. – 24.04.1941: pastoor in Stavele,
Sint-Janskerk. – Overleden als pastoor in Rekkem (1955).

39 Gerard VERMEERSCH (°Ieper, 8 juni 1923 – Brugge, 29 augustus 1974).  Hij zou net als zijn
broer  in  de  zaak  thuis  kleermaker  worden,  maar  begon  al  gauw  met  amateurtoneel.  Op
dertigjarige leeftijd trok hij naar het Koninklijk Conservatorium in Gent. Daarna ging hij les
geven, hij gaf voordracht in verschillende academies en dictie in verschillende scholen. Op het
einde  van  zijn  leven  gaf  hij  voordracht  in  het  conservatorium in  Gent.  Daarnaast  was  hij
veelvuldig actief in de kunstwereld; hij was acteur in theater, op tv en in film, hij schilderde,
schreef,  regisseerde  ook  voor  theater. Eén  van  zijn  populaire  sketches  was  de  Avelgem-
conference,  waarvan  de  woorden  Avelgem...  dedju  dedju en  de  Kwaremont  ligt  open nog
steeds bekend zijn. Gerard Vermeersch stierf op 51-jarige leeftijd (Wikipedia).

40 Er was toen nog geen sprake over een achtste kunst: de stripwereld heeft er later wel aan
geprobeerd om die toe te voegen. Maar dit is niet het forum om hier erover te beginnen.

41 Romain DEPUYDT woonde in de Poperingestraat in Roesbrugge.
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Voorlezing van de brief  naar HENDRICKX directeur  generaal  van het
Rijksambacht  aan  het  bestuur  van  Federatie  voor  kunstenaars
betreffende  vrijstelling  van  dienstverlichting  voor  scheppende
kunstenaars  (Verslag:  J.  DEBONNET42).  Ook  G.  SCHOONAERT  gaat
hierop in o.c. Blz. 71.

11 april 1943
15 schilderijen aanwezigen op de jaarlijkse tentoonstelling 22 04 tot 27
04 1943.

Kunstschilder  Gerard  AECKE geeft  les  over  kunstschilder  Prosper  DE
BROYER. Hij schilderde  paardekoppen in het leger en wordt door een
officier aangeraden naar de academie te gaan. Hij was de  oudste van
twaalf.

De verslaggever noteerde:  tijdens de eerste oorlog schilderde men op
zeildoek en emballage. 

09 mei 1943
Hilaire GELYNCK uit Wervik had het woord. Hij gaf een gesmaakte lezing
over de ziel van de kunstenaar door de eeuwen. (Verslaggever Charles
BARTHOLOMEUS43, Stavele mei 1943). De Kunstkring was werkelijk al
een boven-Poperingse kring.

22  tot  27  mei  1943  Pasen-expo  in
het stadhuis – 20 leden 186 werken

06 juni 1943.
Toen  we  de  papieren  verslagen
doornamen en  de  plaatselijke  krant
digitaal  konden  nakijken  viel  ons
telkens  dit  kleine  detail  op  dat  het
leven van toen tekende.
Voor  de  quasi  peripa-thetische
openluchtles  trokken  de
kunstminnende zielen naar de Lovie.
Op de terugweg namen ze de tram.
Charles DENUT betaalde de tram. Het
verslag  schrijft  beducht  voor  de
zware  wolken  die  dreigden  hun
lading waterdamp te laten vallen op
haar  onderzijnde mensheid. Slotzin:
met  een  hart  vol  vreugde  en
voldoening  gingen  we  het  schone
land  van  Canada  vaarwel  zeggen
(Verslag: L. DE GHEUS).

De  vormgeving  van  dit  bidprentje  van  Alfons  VERANNEMAN-Emma  ROUSERÉ  toont  de
symboliek die de kunstenaar van die tijd door en door begreep. R.I.P. Requiescat in pace – met

42 Jan DEBONNET, Kaaistraat 14, 8900 Ieper.
43 Charles BARTHELOMEUS, Zwanestraat 90, Stavele (1943)
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de H. Geest die opstijgt en in de verte de feniks uit  het dies irae meeneemt. In de beide
bomen/zuilen met de granaatappel spreken boekdelen over andere granaten dan wapentuig en
de tempel van Salomo. Iedere bijbels geïnspireerd iconograaf weet dat Salomo VREDE betekent
en de zuilen van Salomo: Boaz en Joachin.

We lazen  hoe  de  kunstwerken  soms  primitief  ingekaderd  werden  in
borstelstelen of deurstijlen en dat de handigste draagbeugel storelinten
waren die men over de rug sloeg (André Vandroemme)..

18 juli 1943
We  lezen  met  bewondering  hoe  die  kranige  bende  de  streek
doorzochten om die typische plak- en stak huisjes en vervallen huisjes
weemoedig vast te leggen. Het verslag met de eigentijdse  stijlfiguren
vastgelegd  neuriet  Langs  nauwe  paadjes  en  wiegende  korenhalmen
naar  het  Reepke  en  de  Eduwaerhoek  onder  leiding  van  P.  BEUN
(Verslag: J. Boudry).

Bij  die  gelegenheid  krijgen  we  de  beschrijving  van  de  gammele
schildersezel die met vijzen en touwtjes wordt samengehouden en niet
alle wind kan weerstaan. Dit houdt dan meteen de bezorgde kunstenaar
op zijn hoede want een geslaagde schets ziet men niet graag met de
wind  de  lucht  ingaan  en  terecht  komen  waar  de  pracht  wordt
besmeurd...

Niets nieuws onder de zon – aandacht voor het bewaren van kunst/erfgoed was nu eenmaal aan
Poperinge niet prominent besteed. Zie illustratie hierboven.

10 oktober 1943
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Gerard  ACKE44 bracht  de   aankondiging  en  rouw  van  Richard
DEBRUYNE45  in  de  vriendenkring.  Richard:  een  goedmoedige  stille
vader midden al het jonge geweld. Het feest van St.-Lucas46 werd dit
jaar afgelast omwille van de rouw.. De les handelde over het schetsen
van houdingen.

Lucien DE GHEUS werd de primus.

We vermelden uit de tekst van het jaarverslag. 
In de samenstelling van het bestuur is VERANNEMAN Alfons47 als  ere
voorzitter vernoemd.

De seizoenprijskampen en tentoonstelling houden de geest van de kring
op peil.
Baseline: de hoppestreek en de volksverbondenheid.
De kas heeft een batig saldo van 5346.50 Bfr.

Gedrukt verslag SANSEN-VANNESTE.

Het verslag van de vergadering bij Henri ADRIAEN is met carboonpapier
doorgeslagen en bewaard (getekend J. H. – Julien HOUWEN)

1944

De  les  werd  gegeven  door  Gerard  VEMEERSCH:  portretten,  hulp
technieken en voorbeelden (Verslag: Ch. DENUT). En nog maar eens de
theoretische basis: je portretteert de ziel van de mens. Je portret moet
iets over zijn ziel zeggen.
Prijzen: Gerard VERMEERSCH, Omer SANTY – L. DE GHEUS
winterhulp - tentoonstelling

28 april  1944 tentoonstelling met prijsloting en een pianorecital door
Mejuffer BLANCKAERT (eerste prijs conservatorium Gent).
En dat jaar gaat men naar Antwerpen om de Hollandse meesters te
bewonderen. Antwerpen 19 05 1944 – 120 Bfr.
Hier  valt  inderdaad  zoals  in  de  publicatie  Meester  Germain
SCHOONAERT wordt vermeld een dode periode.

44 Gerard  ACKE,  ging 30 december  1966,  op  rust  als  onderwijzer  in  Elverdinge.  Geboren 01
februari  1909 in Elverdinge.  Hij  was krijgsgevangene in Oost-Pruisen 1941).  Van de oorlog
ervoor vertelde hij in De allerlaatste getuigen van WO I,  Philip VANOUTRIVE. 

45 Richard DEBRUYNE, Komstraat 66, Poperinge (°17 september 1889 + Poperinge 16 oktober
1943).

46 Omwille van de Katholieke traditie is het feest van Sint Lucas een viering voor schilders. Hij zou
een foto van Maria hebben geschilderd. Dit steunt op de eerste hoofdstukken van het Lucas
Evangelie.

47 Alfons VERANNEMAN ° Poperinge 25 december 1868 + 2 mei 1957. Op zijn bidprentje is zijn
kunstactiviteit vermeld. Alfons is wel degelijk de zoon van Louis, waarvan het zelfportret aan de
kunstacademie werd geschonken.
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1945

Notitie van Georges DUMELIE48 als voorzitter. Hij overleed in 1946. De
lijkrede werd uitgesproken door  Guido BOERHAVE, oud dienstdoende
free lance archivaris,   die ook met het spoorwegpersoneel te maken
had.

1946

Roger  CLAUS49 werd  vierde voorzitter. Het  was  zijn  idee breder  aan
cultuur te doen en ook muziek mee te nemen in de optie. Als koster in
de Onze Lieve Vrouwekerk was dat niet vreemd. Zijn vrouw Anna was
trouwens uit de muzikale  familie van Directeur Aloys DESMET, gewezen
directeur van het Lemmensinstituut.

In  Nieuwe  Standaert  verschijnt  een  artikel  op  30-4-1946.  De
tentoonstelling  in  het  stadhuis  is  ten  bate  van  de  Boerenhulp  aan
Stadskinderen. G. VERMEERSCH wordt een onrustige geest genoemd en
Adhemar  VANDROEMME  is  moeilijk  te  omwamen50. J.  BOUDRY  is
fijnzinnig  en  L.  BEUN  heeft  school  gevormd  op  de  Rode  Berg  en

verbaast
door  zijn
vooruitgang.
Hiermee
krijgen  we
een
tekening
van  de
stand  van
zaken. 
Minder
genoemd  is
architect
VANDAELE51

waarvan
men  zegt
dat  hij  te
veel  gelijkt
op  MANET
en DEGAS.

OP 20/01/2015  werd dit schilderij door de stad aangekocht – Jules BOUDRY 

48 Georges  DUMELIE  °  20  mei  1891)  gepensioneerd  hoofdwachtmeester  bij  de  spoorweg,
Casselstraat, Poperinge.

49 Roger Emiel CLAUS ° Menen 20 augustus 1891 + 26 december 1959. Zilveren en gulden kruis
van  de  Heilige  Donatus,  ondervoorzitter  Comité  ter  bevordering  van  handel  en  nering,
onderbestuurder Kon. Harmonie Sint Cecilia.

50 Omvatten – vadem = afmeting.
51 Octaaf VANDAELE, Stavele?
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1949

Op  de  uitnodiging  van  9  januari  staat  het
pianorecital  van Noël  GOEMAN (Laureaat  van het
Lemmensgesticht  te  Mechelen)   geprogrammeerd
en  de  tentoonstelling  van  schilderwerken  van  L.
BEUN en J. BOUDRY.

Op 12 februari lezen we over de intieme ontvangst
van  de  sleutelfiguren  van  de  kunstkring  die  de
opsmuk van de feestzaal overdragen aan de stad.
Er was een rondgang waar de prominenten wellicht
de  bijsluiter  mochten  horen  becommentariëren
omtrent  de  schilderijen  die  er  toen   werden
opgehangen.

De lijkrede van Leopold BEUN is integraal afgedrukt
in  de  plaatselijke  krant52.  Het  is  Geert
VERMEERSCH, de Ieperling, die in zijn eigen stijl de
ziel van de kunstenaar oproept. Met de toonaarden
van  het  toen  gekende  muziekje  volks-  en

bodemverbondenheid  en de kunst die mensen laat communiceren van
gevoel tot gevoel.

Bij het graf beëindigt Geert (Gerard)
VERMEERSCH  zijn  lijkrede: Met
droefheid in het hart prevelen wij een
gebed opdat een eeuwige schoonheid
een vergelding moge wezen voor uw
harde  strijd  om het  schone  in  onze
vergankelijke wereld.

Op 15 mei 1949 noemt de plaatselijke
pers  (zie  voorgaande  blz.)  een
primeur  aan  de  hoofdstad
voorbehouden  ...  de  Koloniale
tentoonstelling  (opening  in  het
stadhuis  door  schepenen  DENYS ipv
VAN WALLEGHEM en ROFFIAEN.

Koloniale  tentoonstelling:  Jean
CORBISIER53.

52 + 12 februari 1949
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1951

In het verslagboek vinden we de lijkrede van  Jules BOUDRY (+ 18
november 1951 (G. VERMEERSCH).

De tentoonstelling Lucien DE GHEUS in Brugge wordt in de pers vermeld
In het krantenartikel zien we dat de Kristus  die bestemd was voor  De
Gilde en De stier keramiek op beton er wordt tentoongesteld54.

Bij  de  gelegenheid  van  die  publicatie  wordt  er  geklaagd  over  de
afwezigheid van kunst en de zwakke uitstraling. Er is een ruime periode
van ontbrekende schriftelijke verslagen.

1955

2  april  1955  Academische  zitting  onder  burgemeester  J.
VANWALLEGHEM55.

1959

01 02 1959
Er komt een nieuwe bestuur
Roger CLAUS, voorzitter
Alfons BOUDRY56, schatbewaarder
André GERBER, secretaris – verslaggever.
De Heer  Gilbert  RENIERE  beschikte  over  een mooi  zaaltje  (Tearoom
RENIERE) en werd raadgever57. 

22 02 1959
Er is een les door de Heer Cyr FRIMOUT58 die de Poperingse kunstenaar
zijn prille kennis komt meedelen.. 

53 Jean Corbisier was de stichter van het Belgisch Scoutisme en stierf op 12 maart 1928. In de
onderhandelingen met  Engeland en Baden Powell  probeerde hij  de  neutrale  scouts  weg te
krijgen. Hij was onderwijzer in Saint-Michel, Etterbeek (Bruxelles) Via abbé Jules Petit werd hij
begeesterd door de ideeën van Sint Vincentius a Paulo. De Belgische scouts kregen van Pius X
de  toelating  op  18  jan.  1913.  Hier  situeert  zich  het  idee  Katholieke  Actie  dat  in  die  tijd
gangbaar was. De plaats van de priester, aalmoezenier, proost, enz.

54 Vraag voor het huis DE GHEUS: is dat het kunstwerk dat bewaard is op de site waar vroeger
restaurant De Vette Os stond?

55 Joseph VAN WALLEGHEM, echtg. Maria VAN MALLEGHEM  ° Zonnebeke 24 december 1886 +
Poperinge 25 september 1955; burgemeester van 1939-1946 en van 1947-1955. 

56 Alfons BOUDRY ( + 24 juni 1968)
57 De raad van bestuur werd gereorganiseerd, op 28 augustus 1959 werd Roger CLAUS deken, als

uittredend voorzitter.
58 Cyr Frimout (°1938) – broer van – ontwierp het beeld voor de beroemdste Poperingenaar Dirk

Frimout. Het verwijst naar de ruimtevlucht van STS 45 of Atlantis 92 met de eerste Belg in de
ruimte. Vermeld in het Lexicon van de Westvlaamse beeldende kunstenaars VI, Bas 1. Leerling
van O. LANDUYT (1957-1959).
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De  hervorming  kondigt  zich
aan  met  een  Ere-voorzitter
Mevr.  D  LAHAYE-VANDE
CASTEELE.  Ze  fungeerde  in
plaats  van  haar  man.  Ze
woonden in de Ieperstraat. 

De voorzitter: Gilbert RENIERE
nam de kunstkring op als zijn
kind en legde er de basis van
wat  er  uit  de  teken  en
kunstacacdemie is gegroeid.

Als ouderdomsdeken fungeert
Roger CLAUS.
Ondervoorzitster  is   Anna

VERANNEMAN.
Adhemar VANDROEMME.
Secretaris André VANDEVOORDE59. Schatbewaarder: Alfons BOUDRY.
Kommissaris: Roger VANSEVENANT60.
Leden: Leon CLABAU en Charles DENUT.

Het  was  niet  moeilijk  te  achterhalen  waarom Mevr. Marcelle  VANDE
CASTEELE erevoorzitster was.

Roger VANSEVENANT

Over Roger VANSEVENANT vonden we in
ons  erfdeel  een  leerrijke  nota.
Regelmaat  en  symmetrie  zijn
huisdeugden  bij  hem.  Zijn  loopbaan
start  in 1945 met grafisch werk. Twee
jaar  later  is  hij  medestichter  van  een
drukkerij,  een  familiebedrijf  dat  hoge
eisen  wil  stellen.  Inmiddels  bekwaamt
hij zich verder als grafisch tekenaar en
als fotograaf.

Foto door Anne Claus

59 André VANDEVOORDE:  In 1962 kwam er een tentoonstelling in de Bank van Roeselare. Er was
er reeds een in 1959. Men sprak er over zijn publiciteitsgrafiek, fotokunst en schilderkunst.

60 Roger VANSEVENANT (° 2 augustus 1922 + 19 juli 2013) studeerde filosofie.  Zijn artistieke
carrière begon in de vroege jaren 50, aanvankelijk als fotograaf, maar vooral als graficus en
kunstschilder heeft hij zijn eigen verhaal de wereld ingestuurd. In het vormenspel, de kleur, het
ritme,  de  emotie,  is  de  filosoof  –  groots  in  zijn  bescheidenheid  –  nooit  ver  weg.  Over
VANSEVENANT  liepen  verschillende  tentoonstellingen  en  onderscheidingen  in  binnen-  en
buitenland. Naast privécollecties, is werk van hem in het bezit van het Provinciaal Museum
Oostende, Provincie West-Vlaanderen, de Belgische en Nederlandse Staat,  het Museum van
Hedendaagse Kunst en Grafiek in Ibiza-Spanje. Terwijl we aan het schrijven zijn horen we over
de tentoonstelling die in Poperinge 2016-2017 opgebouwd wordt.
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In 1968 publiceert hij, na een verblijf in New-York, zijn eerste fotoboek
Flash-back. Talrijke reizen leveren een serie tekeningen en foto's op. In
1969  bundelt  hij  een  eerste  reeks  tekeningen  in  de  kalender
Fantasmata 70. De Belgische Staat koopt de twaalf originelen.
Men noemt zijn visie origineel. Jaren terug zijn zowel de constructie als
de  thematiek  van  zijn  tekeningen  en  schilderijen  (hij  schildert  sinds
1933), het vrij werk dat hij maakt buiten opdracht en, zo te zien, als
evasie, innemend bedachtzaam. Dit is ook zo met de impressionistische
foto's de hij  maakt van leper en van het heuvelland rond Poperinge.
Regelmaat  en  symmetrie,  maar  geregeld  omloerst  met  poëtische
toetsen die verzwijgen wat niet hoeft te worden getoond, een stil water. 

Vrij abrupt wordt daaraan een eind gemaakt. In de periode 1970-1971
maken  de  mediterende  poëma's  plaats  voor  een  voortaan
ononderbroken  beeldend  betoog  waarmee  de  kunstenaar  a.h.w.
luidkeels de aandacht wil opeisen voor eigentijdse fenomenen die hem
in hoge mate hebben geschokt.
Als  opgekropt  leed,  als  lang  ingehouden  woede,  als  striemende
aanklacht stromen zij door zijn fantasie over talloze bladen. Het stille
water is een onverwacht gevaarlijke stroomversnelling geworden,  een
stortvloed. 

De schrijver van het artikel in Ons erfdeel61 ziet de aanleiding in  een
liedje van Guy Béart “Le grand Chambardement”, het schrikaanjagend
moment waarin alles kan omvergehaald worden, het groot cataclysme.
de  aarde  is  blootgesteld  aan  een  reeks  onnoemelijke  gevaren,  de
bomen staan erbij als mikpunten, de planten als opslagplaatsen van gif,
de mensen, vooral de mensen, beurtelings als onbetrouwbare herauten
of als opgeschrikte erg eenzame slachtoffers.

Wij transcriberen: kunst als pamflet tegen vormen en nevenvormen van
contestatie, na '68,  tegen natuur- en milieubederf, bedenkt als verweer
groteske snuffelpalen en miezerige protestmarsjeerders, weet met de
onvrede geen blijvende uitweg.

Ook de vorige  Poperingse  kunstenaars  wilden van  gevoel  tot  gevoel
communiceren. Zo vinden we het letterlijk in de verslagen.
Het sociale (volksverbondenheid noemde men het in en na WO II in de
Poperingse  gilde62)  werd  voor  Roger  VANSEVENANT  een  sociaal
geëngageerde en kunst.

Binnen deze opvatting vond hij  een  adequate vorm om een idee te
veruitwendigen, zo adequaat zelfs dat het idee vorm wordt en de vorm
idee. Aan deze twee-eenheid meet men de kracht en de waarde, niet
aan de goede intentie, niet aan de bewogenheid van de man of vrouw
die het heeft geprobeerd.

61 Jrg. 19 (1976) G. GYSELEN, jrg. 31 (1988).
62 We hebben geen opzoeking gedaan in welke mate dit om natie of volk ging.
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Hij wou er meestal geen tekst bijschrijven. Dan loopt men het gevaar
dat die het beeld afzwakt, d.w.z. eenzijdig naar zich toehaalt; evenmin
kan hij er muziek bij maken of het gezag inhalen van politieke partijen;
daarvoor bestaan andere podia. Zijn geloofwaardigheid staat of valt met
zijn beeldende vorm.

De opbouw van een compositie, de aanwending van een palet met tere
geakwarelleerde  tinten,  het  bedenken  van  vormen  die  alleen  in
beeldende  kunst  mogelijk  zijn,  dit  gehele  in  de  kunst  ingebouwde
veiligheidssysteem  beschermt  haar  goede  adepten,  ook  wanneer  er
zoals op het Weens prentje van Dürer buitengaats een flinke zondvloed
getekend staat op de weerkaart van de wispelturige wereld.

In  1988 na  het  overlijden  van  zijn  vrouw Anna  CLAUS63 wordt  met
verwijzingen naar Guido HAERYNCK (die het over een binnenkamerse
wervelwind heeft) ingegaan op het hermetische van zijn kunst.

Over dat hermetische zullen de
schrijvers het later ook hebben
als  ze over  de kunst  van Gwy
MANDELINCK  zullen
rapporteren.

Nooit  heeft  hij  zo  hermetisch  geschilderd  dat  de  toeschouwer  de
vingerwijzingen  naar  bijvoorbeeld  het  stilleven,  het  landschap  of  de
menselijke  iguur  niet  zou  hebben  herkend.  Maar  deze  wenken
verschijnen  én  verdwijnen.  Zij  hebben  blijkbaar  de  fantasie  van  de
schilder  een  tijdlang  geactiveerd,  maar  zij  dienden  slechts  als  een
voorlopig  voorwendsel.  De  verbeelding  heeft  er  zich  onmiddellijk
meester van gemaakt om er haar eigen wegen mee in te slaan.

Anna VERANNEMAN

Het  is  sprekend  wat  Guido  HAERYNCK  op  het  bidprentje  van  Anna
VERANNEMAN over haar schrijft.

Even Anna VERANNEMAN situeren.  Geboren op 17 februari  1910 en
overleden op 23 november 1997.  Ze was de dochter  van de eerder
vernoemde Alfons64, dat konden we lezen op haar bidprentje waar de
afbeelding van Sint Benedictus op staat. Ze woonde op het einde van
haar leven in de Priesterstraat. In 1962 moest men zich inschrijven o.a.
bij Anna VERANNEMAN voor Tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis
in de Sint Michielsstraat.

63 Anna CLAUS ° Menen 3 oktober 1925 + 19 januari 1985.
64 Verf, borstels en meubelpapier, Noordstraat (Gasthuisstraat) 20, Poperinge in1933.
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Bidprentje Anna VERANNNEMAN met afbeelding Sint Bertinus en kerktoren Bertinuskerk

Losse gegevens voor wie verder wil zoeken
Op 7 juli 1935 werd E. H. Louis VERANNEMAN schatbewaarder van de
kerkfabriek van Sint Bertinus, cf. verslag gemeenteraad in de Gazet van
Poperinge. Hij  was in 1936 godsdienstleraar in de Staats middelbare
School te Poperinge. Was Hij de zoon van Alphonse en Emma ROUSERE
geboren in november 1906? Het kon niet over hem zijn dat in 1960
door de spreker wordt gezegd dat de staatsschool zo bloeide in 1860.
In  november  1952  werd  er  vernis  en  kleuren  verkocht  bij
VERANNEMAN, Casselstraat 4.

Godfried VERVISCH

Van 14 september tot 27 september
1959  zien  we  reeds  de  vermelding
van Godfried VERVISCH65.  Hij  stelde
tentoon in  't  Kroegske  in  Oostende.
Uit  het  Laatste  Nieuws  noteren  we:
Vervisch  beschikt  over  een
buitengewoon  rijk  palet  en  een
voortreffelijke  technische  vaardig-
heid. Hij heeft een hem eigen wereld
ontdekt, waarin de groene, blauwe en

witte kleuren de bovenhand hebben,  en waarin hij  met geestdrift  of
weemoed de vreugden of de tegenslagen van het leven uitbeeldt.  De
schilderij  “het  kindje  met  de  ballon”  is  speciaal  vernoemd  om  de

65 Godfried VERVISCH (° Ieper 4 februari  1930 + Ieper  2014)
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eenvoud en de vreugde van het argeloze kind met de rode ballon.

De kunstenaars in die periode die met Poperinge te maken hebben zijn
reeds  vroeg  in  de  running.  Godfried  is  hier  in  Oostende  in  de
tentoonsteling pas 19 jaar. Hij  sterft als hij 84 jaar is. Online op de

Queeste art lezen we:

Waar hij oorspronkelijk succes oogstte
met  expressionistische  landschappen
durfde hij het in de zestiger jaren aan
het roer om te gooien. Hij schilderde
getormenteerde  zelfportretten,  vaak
genadeloze  zelfanalyses,  die  perfect
aansloten  op  de  existentialistische
vraagstellingen van die tijd.

In zijn werk zijn invloeden van Bacon,
oa  de  herinterpretaties  van  doeken
van  VELAZQUEZ,  en  van  HOCKNEY
herkenbaar. Maar het gaat steeds om
een zeer eigenzinnige toonzetting, een
werk  van  Vervisch  blijft  immers  een
VERVISCH.
Naast  de  wild  in  olieverf  gezette
doeken gaat er een bijzondere charme
uit  van  de  talrijke  gouaches  die  de
kunstenaar  naliet.  Soms  zijn  het

vluchtige  weergaven  van  dagelijkse
tafereeltjes, hier en daar verhoogd met
een  streepje  kleur. Typerend  zijn  ook
zijn honden, als hellehonden.

Wellicht  geïnspireerd  door  zijn  vriend
José VERMEERSCH66 waagde VERVISCH
zich  ook  aan  ruimtelijk  werk.  Dit
resulteerde in een reeks werken in gips

66 We verwijzen naar het beeldje dat in het VTI in de inkomhal staat dat moest verwijzen naar het
idee  “iemand  worden,  iemand  zijn”:  opvoedkundige  term  door  Directeur  HANNEBOUW
aangebracht.
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en enkele kleine maar krachtige bronzen.

Hij laat een expressionistisch oeuvre na, verwant aan de Neue Wilde,
waarin de ups en downs, de rimpels en littekens van het eigen leven
verwerkt worden tot een beeldentaal waarin de beschouwer evenzeer
eigen ervaring als de schilders ervaring kan terugvinden.

In Ons erfdeel schrijft G. Ghyselen67:
 Op 4 februari 1970 werd schilder Godfried Vervisch pas veertig. Maar hoeveel
jaren is hij al in het ongewisse met zichzelf? Van zijn rechtlijnig curriculum
vitae kan men zó de moeizame groei en de markante data aflezen. Maar wie
weet  veel  van  de  eindeloze  dagen  daartussen?  Hij  begon  te  tekenen  en
schilderen op z'n  eentje,  zonder  veel  leiding en systeem, een blindvliegen
zonder academische radar. Hij gelooft nog in de eerlijkheid van het ambacht:
een zich ongeremd uitspreken in kleur. Hij is echter nauwelijks begonnen, of
hij wordt al met de dooddoener ‘expressionist’ geklasseerd...

Leon CLABAU

Leon CLABAU stelde wel nog tentoon. Hij wordt vermeld in een artikel in
de Weekbode.
In een langgerekt commentaar probeert de reporter de lezer duidelijk te

maken  dat  de  eigen  stijl  van  de
nieuwkomers  anders  is.  Zo  kan  hij  Leon
een  niet-conformist  noemen.  Met  een
encyclopedisch lijkend repertorium zegt het
artikel:
 
Een  cubist  heeft  de  ogen  niet  van  een
impressionist.  Een preraphaelist  kijkt  niet
gelijk  een  primitief.  ..  De  vermaarde
SPEYBROECK  hield  meer  van  lijnen  dan
van kleuren. Elk zijn goeste.
12-20  september  1959  tentoonstelling:  Het  Wekelijks
Nieuws

 De  weekbode  kunstleven  te  Poperinge  23  september
1960

De notities in de pers geven een inkijk in
de diversiteit van het moment en de even
verdeelde aandacht  van de pers voor  het
kunstleven.

De kunstkring kreeg een nieuw gelaat.

Doorheen de verschillende persartikelen is  goed te zien hoe men de
nieuwe lichting afzette tegenover de opkomende academici.

67 Ons Erfdeel 13de jaargang.
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12-20 september 1959 tentoonselling: Het Wekelijks Nieuws

op 20-9-1959 verschijnt het artikel over de  erewijn in het stadhuis en
de tentoonstelling  van de nieuwe start.  118 tentoongestelde werken
schilderijen: 77 – beeldhouwwerken: 12 – andere gasten 17 en 12.
De hoofdspreker roept op tot  het heropenen van de academie, eens
gesticht  in  1860  door  Louis
VERANNEMAN.

In oktober 1959 staan er maar liefst vier
artikels over Adhemar VANDROEMME in
het  Ypers  Nieuws  en  Het  Wekelijks
Nieuws.
13  november  1959  in  Het  Wekelijks
Nieuws:  Poperingse  Ieperling  stelt
smeed- en schilderwerken ten toon.

1 december 1959
+  23  november  1959:  Kunstschilder
Jules BOUDRY68 schielijk overleden

Christus van G. Theunynck.

68 Jules BOUDRY ° POPERINGE 19 mei 1888
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Gaston THEUNYNCK

Onder  de  nog  niet  genoemde  kunstenaars  vinden  we  Gaston
THEUNYNCK69 (een late roeping,  op 40 jarige leeftijd  begonnen).  Hij
wordt hier vernoemd  als mystieke en abstracte kunstenaar. Hij komt,
als Wervikse kunstschilder, in de krant ter gelegenheid van zijn zilveren
medaille in Parijs. Hij  is  een self-made-schilder aldus de kranteninfo,
getrouwd met een JONCKHEERE, en boert op het Eikenhof. Twee van
zijn zonen waren eveneens schilder: Godfried en Walter.

1960

Het Wekelijks Nieuws 17 juni 1960

Cyr FRIMOUT blijft vernoemd.
Adhemar  VANDROEMME,  Godfried  VERVISCH en  Gaston  THEUNYNCK
zijn apart vernoemd bij de tentoonstellende kunstenaars in Rijsel.
De heer Gilbert RENIERE en Zeer Eerwaarde Heer DEBEVER namen de
honneurs waar.

69 Gaston THEUNYNCK (° Esen 1900 + Roeselare 1977). Op 24 juni 1960 komt er een integrale
blz. over Gaston THEUNYNCK in het Wekelijks Nieuws. - Vlaanderen 18de jaargang (1969) -
artikel van Em. Janssens, persoonlijke vriend, jezuïet. - (F. Bonneure) Ons Erfdeel - 1971, nr 4,
pp. 132-133.
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Er wordt een volle blz. gewijd aan de Westvlaamse kunstenaars te gast
in Frans Vlaanderen in de Vlaamse linie.

Het is zover: In Poperinge komt er een kamer voor plastische kunsten.
De lessen worden dan gegeven in de bovenzaal van het Belfort.
Gilbert RENIERE stipt aan dat 8 januari 183870 er reeds een tekenschool
was in Poperinge. 

Excursie: Negentiende eeuw

De  verslagen  van  1838  loven  het  onderwijs  in  functie   van  de
smeekbede naar  de gouverneur.  L'instruction n'est  jamais  élévée en
cette ville à un si grand degré de perfection... toutes les connaissances
nécessaires  pour  suivre  avec  fruits  les  leçons  théologiques  et
universitaires  .. 93  leerlingen volgen de gemeentelijke lagere  school
waarvan  25  internen.  Dat  is  een  van  de  redenen  waarom  men
subsidiëring voor aanvraagt. Hier gebruikt men het argument voor dat

70 Toen genoemde betrokkenen waren: Jos,  Hubert  en Justin VAN RENYNGHE, Louis BILLIAU,
BONTE,  Louis  DELBAERE,  August  DEBRUYNE,  Baron  DE  POSCH  sr.,  Emmanuel  en  Lieven
DANNEEL, Jean Pierre FRAEYS, Charles DRUANT, Charles MAVAUT (MARANT). In 1836 schrijft
men in de brochure ter gelegenheid van de zilveren verjaardag dat er een teken en bouwkunde
stedelijke  academie  was  in  de  Vlamingstraat  met  als  leraars  Louis  MAERTENS,  Eugène
GLORIEUX  (deze  twee  de  enige  twee  leraars  in  de  beginperiode:  bouw  en  tekenen  o.c.
SCHOONAERT blz.  33).  Later  komen Louis  VERANNEMAN, René ROMMENS, Cyiel  JANSENS,
Henri BOSSUWE en Alphonse VERANNEMAN. 
Op 9 oktober 1838 vinden we in het schepencollege dat die zouden begeiren de lessen bij te
woonen der akademie dat zij gehouden zijn hun aene te toonen in het secretariaet, dezer stede
zondag eerstkoomende ten elf ueren voor middag om ingeschreven te worden voor de lessen
Bouw of teekenkunde die zy zouden wenschen te leeren. Evenzo in 1839-1849 (nagekeken). In
februari 1940 wordt met een zelfde formule uitnodigd voor muzieklessen. 6 juli 1840 was er
uytreiking van medaliën Bouw en teekenen.
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de stad aan de grenzen van het Rijk (Royaume) is gelegen71.

In de twee andere scholen encouragées par l'administration communale
zijn er 162 leerlingen, waarvan 105 behoeftig. Daarenboven zijn er 5
établies et dirigées par des personnes bienfaisantes  waar 935 kinderen
(345 jongens en 590 meisjes) worden onderwezen.
In dezelfde bron zien we dan dat de bouw- en tekenschool inderdaad 40
leerlingen heeft. In 1839 krijgen vijf leerlingen de médaille aangevraagd
en bekostigd door de administration communale voor de som van 125
Bfr.

Bij  Germain SCHOONAERT lezen we over de groei  tot  75 leerlingen,
later  85 leerlingen omwille  van de beperking die noodzakelijk  waren
omdat  er  geen  ruimte  was.  Inderdaad  cultuur  en  ruimte  blijkt  een
constant probleem. Over de politieke keuzes, de vrije vakschool en het
stedelijk  aanbod  is  de  detailstudie  van  Germain  objectief  en
verhelderend72. 

Historiek 1960-1980

De lesgevers van dit nieuw begin 1960 waren: Adhemar VANDROEMME,
normaalschool,  P.  BORTIER,  diploma  St.-Lucas  Gent,  Cyr  FRIMOUT,
regent Plastische kunsten en Etienne LOBBESTAEL (enkel vernoemd in
de  Weekbode).  In  de  marge  noemt  men  E.  H.  R.  DEBEVER  en  O.
CARPENTIER73.
15 januari 1960

Roger VANSEVENANT krijgt  aan het  Provinciaal  hof  de internationale
prijs van het publiciteitsagentschap Foote, Cone & Belding V.S.A. (FCB).
17 september 1960 is in het guldenboek het 2de Kunstsalon genoteerd.
De  laureaten  van  de  tekenschool  zijn:  Bernhard  DE  GRENDEL,
Poperinge  en  Maria  GHESQUIERE,  Watou.  Dit  event  wordt  apart
vernoemd in de plaatselijke krant omwille van de eer deze provinciale
tentoonstelling met 70 stukken te mogen organiseren. De exposanten
kan je vinden in de plaatselijke pers van 7 oktober 1960.

In de zestiger jaren noemde men Poperinge in de documenten van het
marktcomité (M. C.) het centrum van goed onthaal. In het stadsarchief
zien we de stichting van het comité genoteerd op 7 november 1962 in
“Café  de  la  Paix”.  Maurits  COGHE  is  erevoorzittter  (8  stemmen).
Maurits (° Beveren-Roeselare 17 mei 1893 + Poperinge 8 mei 1979), bij
zijn overlijden weduwnaar van Madeleine HOSTENS. Gilbert LEFEBVRE

71 SAP 693.5 blz. 217-218
72 Wie de gegevens in VTI 2 leest in SAPpig digitaal 2016 doet er goed aan op blz. 10 de twee

aanbiedingen van kunst en vrije beroepsschool niet te verwarren. Het artikel op blz. 53-54 in
Artistieke Activiteit inblikken verduidelijkt zeer goed de twee onderwijsaanbiedingen.

73 Gegevens uit de De Gazet van 19 januari 1960. Dezelfde gegevens werd klaarblijkelijk uit de
voorgeschotelde tekst aangehaald in Het Laatste Nieuws van 20 januari 1960, Het Volk van 19
januari 1960 en De Weekbode van 22 januari 1960.
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huwde Paula COGHE en hiermee is de woonplaats van Maurits in het
Belfort bevestigd. Een passend verhaal voor de samenstelling van het
Marktcomité.

Voorzitter  Gilbert  RENIERE  en  ondervoorzitter  Roger  VAN  BRUAENE
zullen jaren de kar  trekken van het  Comité.  De annalen vernoemen
secretaris Norbert DERAEVE en penningmeester Madeleine D'ALLEINE.
In  de  aanvang  wordt  vastgesteld  om drie  tot  vier  vergaderingen  te
houden  volgens de belangrijkheid van de aangebrachte punten.

Op 7 juli  1961 wordt  het  werk van Cyr  FRIMOUT  De Eizuiper  in  de
tentoonstelling op het  stadhuis  getoond.  De 23-jarige  schilder  wordt
ingeleid als een beloftevol getalenteerd kunstenaar.

1962

Bij  de  eerste  activiteiten  in  1962  zien  we  een  van  de  belangrijke
bekommernissen van het comité op dat moment. De kerstversieringen
worden geschilderd. Er komen fluorescerende kerststerren op de markt
om  de  overgang  van  1962-1963  te  vieren.  De  stad  wordt
aangeschreven en E. H. J. GHELDOF zal de kerktoren verlichten.

Deken  Jerome  GHELDOF  was  een  geboren
Rumbekenaar  (°  25   januari  1898  +
Poperinge 13 februari 1968). Gewijd in 1922
en eerst  leraar in het St.  Amandscollege te
Kortrijk,  in  1936  wordt  hij  daar  directeur.
Nadat  hij  pastoor  werd  op  de  Sint-
Franciscusparochie  te  Menen,  komt  hij  in
1952 zijn dertig jaar priesterschap vieren in
Poperinge als deken en pastoor van de Sint-
Bertinusparochie. Op 27 juni 1967 neemt hij
ontslag en wordt geestelijk directeur van de
Congregatie der Zusters van het Onze-Lieve-
Vrouwgasthuis.

Een  van  de  heuglijkste  –  meest  tot  het
geheugen sprekende - bezigheden van het M.C. waren de reizen. Hier is
heel  wat  bronnenmateriaal  van  bewaard.  Een  probleem  hierbij  is
fotomateriaal waar geen namen van te achterhalen zijn. De heuglijkheid
van de feiten is dus beperkt en groepsgebonden en is voor ons project -
de historiek opmaken - niet significant. We gaan dus enkel in op de
bezochte locaties.

Graficus Roger VANSEVENANT stelt ten toon in
de Bank van Roeselare (Het  Wekelijks  Nieuws
20 april 1962)

Vrienden van het Poperings Archief                               34  



De personeels omkadering blijkt prima. De voorzitter van de kunstkring
dankt in 1962 de Heer Raoul THEVELIN, die op dat ogenblik, voorzitter
is van het O.C.M.W. en twee lokalen van het St.-Michielscomplex kan ter
beschikking  stellen.  In  de  Gasthuisstraat  stelt  de  Heer  RENIERE  de
deuren open voor Cyr FRIMOUT die de boetseerklei hanteerde.

1963

In 1963 keert de eerst vernoemde reis naar Frans Vlaanderen terug via
De Panne met souper in de eetgelegenheid Vatel op de zeedijk

In hetzelfde jaar komt een kritische noot rond de plaatsing van de reuze
tent op de markt voor de hoppefeesten. Het M. C. vraagt het wegnemen
van urinoirs in de Kerkstraat nabij het standbeeld en  verbetering van
de openbare verlichting
De voorzitter werd aangesproken door het stadsbestuur met 65 andere
vertegenwoordigers van het comité om een cultuur- en feestkalender op
te stellen

Op kunstvlak haalt de muzikale kunstavond de krant Het Laatste Nieuws
van 21 maart 1963 – In Het Wekelijks Nieuws van 22 maart 1963 klaagt
men  over  het  gering  aantal  aanwezigen  als  de  blinde  pianist
BUSSCHAERT uit Kortrijk de diavertoning opluistert.

De  schilders  die  dan  in  de  running  zijn  krijgen  hun  podium:  A.
VANDROEMME, C. FRIMOUT, G. THEUNYNCK, R. VANSEVENANT.

1964

Ypersch Nieuws 29 augustus 1964

Het  M.C.  verleent  een  bijdrage  van
10.000 Bfr  aan de hommelpapfeesten. Er
werd een podium met achterwand van 15
m  lengte  opgesteld.  De  tekenacademie
schilderde een carnavalmotief.

En dat jaar ging de reis naar Holland: een
bezoek  aan  de  Delta  en  een  boottocht
rond de Breskens eilanden. Op Walcheren
nam  men  het  middagmaal.  In  de
reisverslagen  werd  ook  iedere  keer
genoteerd  waar  men  een  etentje  had
gepland. Op 1 juni was  het avondmaal in
Damme.

In  de  lijst  van  de  bekommernissen  van
het jaar 1964 staat de aanvraag van het
M.  C.  om  alle  uitbaters  vanaf  de
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tramstatie (nu café Du tram) tot café l'Esperance kosteloze uitbreiding
van  de  terrassen  tot  aan  de  rijksweg  te  bekomen..  Er  komen  ook
bloemen  en  beplanting  in  Eternitpotten  op  de  voetpaden  en  de
vluchtheuvels om de stad te bebloemen voor de bevolking én voor de
toerist.

De Vrije Kunstacademie werd in 13 januari 1964 erkend.
Aanwezigheid van L. Theo VAN LOOY, inspecteur van het Ministerie van
kunstonderwijs.  Met  de  handtekening  van  Renaat  VAN  ELSLANDE,
Minister  van  Cultuur, werd  de  kunstacademie  een  volwaardige  Vrije
tekenacademie.

De leraars op dat moment van de kunstacademie waren: Cyr FRIMOUT,
Marc MAES, Guido VANDERMEERSCH, Godfried VERVISCH.

Om de sfeer  en het herbergen van kunst in de stad van het goede
onthaal te schetsen lezen we de weergave van de visie van de directeur
van  de  bank  van  Roeselare  en  West-Vlaanderen  bij  de  opening.  De
drankgelegenheid waar hij naar verwijst is wellicht café Moderne, in de
volksmond café Julien (HOUWEN74).

Of de respectabele krant of de spreker heeft een lichte lapsus. Of was
het  toch  zo  bedoeld,  wanneer  de  Heer  GLAS  (die  alcohol  niet
onmiddellijk  met  kunst  wil  verbinden)  het  woord  onbelangeloos
gebruikt om de kunstenaarsziel te beschrijven en zichzelf als mecenas
opstelt om de stad tot subsidie te bewegen.

1965

Het M.C. neemt het initiatief om een carnavalparade te organiseren met
medewerking  van  de  stadsreus  Cyrus75 en  Pierre  de  Keikop.  De
handelsneringen  worden  erin  betrokken.  Nadien  wordt   er  een
ballonwedstrijd ingericht met interessante prijzen.

74 We vernemen van de oude Poperingenaars dat dit niet de schilder Julien HOUWEN is.
75 SAPpig jrg. 12, maart 2015 H. Vandenberghe, Cyrusfeesten p. 15-33.
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1966

Plaatsen van 3 reuzen dennenbomen met
medewerking van de Poperings brandweer.

De zang wordt verzorgd onder leiding van
de organist Meester Roger CLAUS (°Menen
20  augustus  1891  +  Poperinge  26
december 196176). Later geeft men hem de
titels van Erekoster-Organist.  Vereremerkt
met het zilveren en het gulden kruis van de
Heilige  Donatianus.  Ondervoorzitter  van
het Comité ter bevordering van Handel en
Neringen.  Onderbestuurder  van  de
Koninklijke Harmonie Sint  Cecilia.  Lid van
verscheidene  godvruchtige  en  profane
genootschappen.

De  Prijs  Hoppeland  is  in  het  guldenboek
genoteerd. Die prijs  werd om budgettaire
en  organisatorische  redenen  na  1978
omgevormd tot een driejaarlijkse prijs.

Op  21  oktober  1966  exposeert  Cyr
FRIMOUT in de Britanique in Ieper. Spreker
Claude VANHOUCKE wijst erop dat hij in de
tien  jaar  ervoor  wat  hysterisch  te  werk
ging. Maar nu heeft hij zichzelf ontdekt. Hij
ontgroeit zijn leermeester LANDUYT.

Op  23  december  1966  stelt  André
VANDEVOORDE77 ten toont in de Galerij in
de  Bank  van  Roeselare  en  West-

Vlaanderen. Inleider Claude VANHOUCKE prijst hem aan met er is altijd
iets nieuws bij André VANDEVOORDE... Zijn tweede prijs in de jongste
Hoppeland tentoonstelling is geen toeval

In de stadsmagazijnen kreeg de academie lokalen op zolder. Dit was
een pluspunt voor de centralisatie van de activiteiten.

76 Hij sterft, gehuwd met Anna Desmet, bediend met het H. Oliesel en men vermeldt uitdrukkelijk
dat het het feest van Stefanus is. Deze notitie toont hoe sterk hij verbonden was met de Onze
Lieve Vrouwekerk, waar dit feest met de mis van de drie wensen werd gevierd. Dit feest is
gelinkt aan de confrerie van de Trinitariës en de passage uit de Handelingen waar Stefanus de
hemel geopend ziet en de schilders Hem de drie-eenheid laten zien.

77 André VANDEVOORDE ° 16 juni 1926. Op 10 jarige leeftijd verhuisde hij naar Overijse om in
1940 terug te komen. Hij  kwam voor het eerst in het nieuws in 1962 toen hij  in oktober
exposeerde. Hij woonde 1962 in de Westvleterenseweg 19. Hij is gehuwd met Clara LEBBE in
1949. Met zijn oudste werken loopt hij niet hoog op (Christusfiguur en de Veroordeelde: té
beïnvloed  door  de tijd).  Zijn  doorbraak is  volgens hem te  wijten  aan  Godfried VERVISCH.
Aanvankelijk  had  hij  geen  academische  vorming.  Na  de  Rijselse  bijscholing  kwam hij  tot
beheerste moderne kunstwerken die het midden hielden tussen figuratief en nonfiguratief.
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De  prijzen  van  Hoppeland  waren  dit  jaar  voor  Godfried  VERVISCH
(15.000 Bfr) en André VANDEVOORDE.

1967

Er is steun voorzien aan Moeder Bladluis voor een grote stunt op het
Oudstrijdersplein.  Er  is  een  plechtige  eerste  steenlegging  van  het
zwembad en de start van de carnavalstoet.

Dit jaar gaat de reis naar Parijs. Twee dagen met bezoek aan Versailles,
Notre Dame, Champs Elysées met overnachting in Hotel  du Nord en
verkenning  van  de  Folies  Bergère.  Kort  verslag:  een  onvergetelijke
avond.

Ter  memorie:  de  vermelding  van  de  medewerking  van  de
studentenvereniging Moeder Bladluis is in de annalen in de verf gezet.
Het optreden van The Cotton City Band haalt de krant.

Het M.C. werkt mee aan keikoppenfeesten. De winterfoor wordt aan het
stadsbestuur aangevraagd.

1968

Het M.C. verheugt zich bij de verkiezing van de Eerste Prins Carnaval:
Yves VAN BRUWAENE. Yves krijgt van het comité een geschenk.
Het  M.C.  neemt  het  initiatief  een  interprofessionele  vergadering  te
beleggen  naar  aanleiding  van  de  marktvernieuwing.  Er  is  intensief
contact met het stadsbestuur.

1969

Wegens omleiding en kleine  ring rond de markt wordt de Vlamingstraat
en de Garenstraat in het marktcomité opgenomen. De bijdrage aan de
karnavalstoet (10.000 Bfr.) blijft in voege. Het M. C. zetelt jaarlijks in de
jury.

De reis gaat dit jaar naar Moneton in Duitsland (2 dagen). 
Aan de stad is de vraag gericht om een fietsenstalling op of rond de
marktplaats te voorzien.

Tentoonstelling  prijs  Hoppeland  1969  geopend  door  Renaat  VAN
ELSLANDER, oud-minister die is genoteerd in het guldenboek van de
kring. Van dit event ( september 1969) wordt een opname gemaakt
voor Zoeklicht op TV.

De Wet VERMEYLEN schafte vanaf 1969 de avondcursussen kantklossen
in de Benedictinessen en de Penitenten af.

Van de kunstenaar Godfried VERVISCH verschijnt er een brochure78. Hij
krijgt  dat  jaar  de  prijs  Hoppeland.  De  prijs  van  de  Provincie  West-

78  Het Wekelijks Nieuws 20 juni 1969.
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Vlaanderen gaat naar A. DE CLERCK, de stad Poperinge geeft de prijs
aan André VANDEVOORDE.

1970

André VANDEVOORDE stelt tentoon in Galerij Brittanique in Ieper. Er is
nogal  wat  lof  op  het  evenwicht  en  de  kleuren  in  zijn  werk.  Bij  die
gelegenheid hangen er dertig werken, 

Toen de zusters en de bejaarden uit Sint Michiels de gebouwen verlieten
kon met de aanpassingen onder burgemeester Albert  SANSEN en de
schepenen Henri ROOSEBEKE en Maurice NAESSENS uitgebreider van
het complex van Sint Michiels gebruik worden gemaakt.

De eerste kantschool in West-Vlaanderen79 begint op 1 september 1970
in Poperinge.

Op 13 februari 1970 is er in de Britanique in Ieper een tentoonstelling
van Wilfried VERVISCH, broer van.

1971

Het M.C. verleent medewerking (25.000 Bfr.) aan het wielercriterium. 
De bebloemingsactie wordt gelanceerd met medewerking en op initiatief
van de stad. Het comité is met twee afgevaardigden uitgenodigd op het
kabinet van de burgemeester tot oprichting van de handelsraad.

1972

In '72 ging een tweedaagse reis naar de boorden van de Rijn met een
onvergetelijk verblijf in Rüdesheim.

De bebloemingsactie werd gehonoreerd in de handelsraad.

Prijs  Hoppeland  Schilderkunst  genoteerd  met  handtekening  namens
Prof. Dr. Fr. VAN MECHELEN, minister van Nederlandse Cultuur.

De kunstkring kwam acht keer in de
plaatselijke pers rond de prijs en de
tentoonstelling.

In  1972  was  het  de  twee  grote
tentoonstelling  en  prijskamp.  Drie
jaar terug was er grote belangstelling

voor de prijskamp en men hoopte hetzelfde dit jaar.

79  De fierheid kent geen grenzen.  Stukken geraken op tentoonstellingen in Birmingham USA
(1978), Mönchengladbach (1979), Straatsburg (1979), Metz (1980), Ingheim (1980), Kerkrade
(1981), Lepuy (1982).
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De naam Hoppeland kreeg een extra tintje omwille van de bouw van de
Hoppelandwijk.  De  wielerclub  heet  op  dat  moment  ook  Hoppeland
wielerclub.

Op 23 november nam het comité deel aan de dienst ter nagedachtenis
aan  Mejuffer  Ann  DERAEVE,
dochtertje  van  Norbert,
secretaris  van  het  M.  C.  en
Rosa INGELAERE (° Poperinge
2  maart  1958  +  7  oktober
1972). 
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1973

Er wordt medegewerkt aan de carnavalstoet.
Het jaarlijks banket gaat door in 't Wilgenerf . De inschrijving bedraagt
250 Bfr.

1974

De  reis  '74  gaat  naar  Londen  met  een  bezoek  aan  Musea  en
merkwaardigheden en opnieuw een onvergetelijke boottocht. We nemen
de woordkeuze van de verslaggever over.
Het  kasverslag  '74-'75  vermeldt  de  carnavalsbijdrage  en  de
kerstverlichting.

Gilbert RENIERE en Meester Germain SCHOONAERT met Rika DE BACKER en hoppekoningin.

Felicitaties  op  de  vooravond  door  Minister  Nederlandse  cultuur  en
Vlaamse aangelegenheden (gulden boek).
Op  16  december  1974  bezoekt  Minister  Mevr.  Rika  DE  BACKER
Poperinge.

1975

Het  vriendensouper  van  het  marktcomité  gaat  dit  jaar  door  in  De
Ranke. Er waren 30 leden aanwezig. Het inschrijvingsbedrag was dan
430 Bfr.
De reis van '75 was meer in de buurt en ging de grens over naar Frans
Vlaanderen.  Er  hoorde  een  bezoek  bij  aan  de  melkerij  Stenval.  Het
etentje was gepland in Montreuil.
Een overstap was een uitstap naar de oktoberfeesten in Wieze.

In het gulden boek prijs Hoppeland – schilderkunst met een keur aan
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handtekeningen o.a. Kantschool Z.M-Rose (Marie Rose MORLION), Z.
Godelieve VANDROMME, M. PLATTEAU (Martine PLATTEAU).

1976

Uit het verslag: De kerstverlichting stelt problemen
Het vriendenbanket werd geregeld in de zaal Het Belfort.
De uitstap naar  Frans  Vlaanderen van het  jaar  ervoor  was blijkbaar
meegevallen.  Ook '76 plande  het  M.  C.  een avonduitstap  met  privé
auto’s naar Steenvoorde (Petit Bruxelles).
De hommelpapfeesten werden hand in hand met stadsbestuur gepland.
Op de toonbank: verkoop van pannenkoeken, bruin brood met hesp en
chocolade en koffie.

Op  20  november  1976  was  er  retrospectieve  van  André
VANDEVOORDE80. Deze hulde was georganiseerd in de galerij van de
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen. Bij die gelegenheid werd een
monografie uitgegeven door Drs. Albert DE POORTERE.
In het huldeboek is een mooie verzameling kleurfoto's bewaard81. Gwy
MANDELINCK  neemt  het  woord.  Burgemeester  SANSEN  en  Gilbert
RENIERE  nemen  de  honneurs  waar  ten  stadhuize.  Echtgenote  Clara
LEBBE krijgt de bloemen. Het landhuis G. RENIERE-TOP dekt de tafel.

Op  10  september  was  Minister  DE  CLERCQ  in  St.-Maartens-Latem
aanwezig op een tentoonstelling door André VANDEVOORDE met zijn
schilderijen. 

1977

Blijkbaar  had het  comité op dat  moment een boontje voor la douce
France.  De reis  van dit  jaar  ging naar Parijs.  Avondprogramma Lido
ingericht door de secretaris en penningmeester. Inschrijving 1000 Bfr: 2
dagen verblijf.

1978

Het probleem met de kerstverlichting is opgelost. De vernieuwing wordt
gesteund door de bijdrage van de comitéleden. Ook manuele hulp werd
sterk  geapprecieerd.  Houten  keepers  schilderen,  elektrische  leiding
leggen, ijzer werk aanhechten en de schilderwerken onder de kundige
leiding van Robert, de technicus.
De reis gaat dit jaar, 28 en 29 augustus, naar Amsterdam. Een bezoek
aan Volendam met – uit het verslag - leute en plezier.

De teken- en kantschool  vermeldt de delegatie 11 maart 1978 naar
Dortmund. Het handteken van Graaf Henri D'UDEKEM duikt op. De Heer
Roger DERAEDT feliciteert de stad dat in het Rubensjaar Rubens naar
Poperinge kwam.

80  20 november 1976 retrospectieve André VANDEVOORDE in Het Wekelijks Nieuws, pag 7.
81 REN doos 10 SAP.
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De keete door de goede wille  van den eighenaer  ..  tot  werkplaetse
ghereserveert werd ingewijd door de adviseur E.H. R. DEBEVERE. 

De prijzen van de Nationale Prijs  Hoppeland spreken in 1978 tot  de
verbeelding.  Nationale  prijs  50.000  Bfr.  De  stad  Poperinge  leverde
30.000, De Provincie 25.000 en de prijs Gilbert RENIER 20.000.
In aanwezigheid van Minister Rika DE BACKER minister van Nederlandse
Cultuur wordt het 1ste lustrum van de academie gevierd.

1979

Viering van het 15 jarig bestaan van het M.C. op 14 maart 1979 (17
maart 1979 ontvangst op het stadhuis).
Het gebruikelijk programma was:
1° voor het  geestelijk en tijdelijk welzijn  en  voor de overleden leden
met  een delegatie  van  het  M.  C.  naar  de  feestviering  in  de  St.-
Bertinuskerk. 
2°  ontvangst  op  stadhuis  met
receptie 
Op  6  juni  1979  een  souper  met
avondfeest  aangeboden  door  de
voorzitter  en  echtgenote  aan  alle
leden van het M. C. als dank aan de
vele  medewerkers  in  't  bijzonder
voor  de  kerstverlichting  en  tevens
als  afscheid  en  opsluit  van  hun
commerciële loopbaan.

Op 19 september 1978 was er een
tentoonstelling  van  schilder  Paul
BOUDRY.

FRYMOUT (links) en Armand PIEN (rechts)
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Cyr FRIMOUT mocht het embleem maken voor de ruimtevaart van zijn
broer Dirk FRIMOUT82. 
9 februari 1979

1980

Afscheidsvergadering  bij  de  familie  Roger  VAN  BRUWAENE  oudste
inwoners  van  de  Grote  Markt  waarop  drank  en  hapjes  werden
aangeboden.

Er werd een huldewoord gericht door de voorzitter aan de familie en
admiraal  Paul  BOUDRY schonk hen een aandenken in naam van alle
aanwezigen.
Het  aangrijpend  dankwoord  door  Roger  VAN  BRUAENE  rondde  de
bijeenkomst af met het heffen van het glas. Een nieuw bestuur werd op
die gelegenheid - 28 februari 1980 - verkozen:
Voorzitter: Gilbert RENIERE
Ondervoorzitter: Agnes DERYNCK
Tweede ondervoorzitter: Roger VANDE KERKHOVE 

verantwoordelijke en afgevaardigde voor  
de Horeca sector & café uitbatingen

Secretaris: Philip CROUSEL
Penningmeester: Eric HENNON

Hetzelfde jaar  wordt de oprichting van de avondmarkt o.l.v.  leiding
Roger VANDE KERKHOVE genoteerd. Op die avond is er parkeerverbod
aanvaard,  vrijstelling  gemeente  retributies  en  toelating  publicitaire
borden te plaatsen op de openbare wegen.
Persconferentie in Oud Vlaanderen

1981

Kerstverlichting  zonder  problemen,  dank  aan  de  vrijwilligers.  De
carnaval bijdrage is aldus de annalen een meevaller genoemd. 

Het M. C. vraagt om vertegenwoordiging in het hoppefeestcomité
Door de zorgen van de secretaris van het M.C. worden er hopperanken
tegen betaling afgeleverd. 
De  toeristische  attaché  vraagt  een  vergadering  met  alle  café's  en
restaurant-uitbaters  die  informatie  en  nieuwe  initiatieven  inzake
toerisme 1982 kunnen aanbrengen, zo mogelijk voor het einde maand
februari. Dit jaar bestaat het M.C. 20 jaar en dat zal met luister gevierd
worden  in vriendschap en eendracht samen in een grote familie van
geburen zoals de Duitse filosoof SCHILLER83 schreef.
“Wij zijn allen broeders vandaag maar ook morgen in dezelfde geest,
om  dit  centrum  van  goed  onthaal  waar  te  maken,  dit  in  de  volle

82  Het Wekelijks Nieuws 9 februari 1979.
83 Friedrich VON SCHILLER(1759-1805): ontwikkelde een filosofische stroming die samen met de

Romantiek opbloeide op het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Een interessante
periode waarin de letteren en de kunsten de filosofie beïnvloedden en de hyperromantische
Sturm und Drang werd geconfronteerd met de rationele analyses van Immanuel KANT. 
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betekenis van het woord. Ik hef dit glas op de vriendschap, op u aller
sympathieke aanwezigheid en het voortbestaan van het M.C.” Met deze
woorden is de buitenkant van het verhaal beschreven door de pers.

De voorgeschiedenis: Ambachtschool

Stilaan wordt in Poperinge door het beleid de cultuur gevolgd en 
bewuster in handen genomen.

In het artikel  over  de voorgeschiedenis  van het  VTI hadden we een
verbinding  naar  de  ambachtschool,  waar  meester  Germain
SCHOONAERT ook naar verwees.
Daar schreven we: In de Rekhofstraat in de lokalen van De Gilde  was
eertijds  inderdaad  een  ambachtsschool.  Er  waren  twee  afdelingen:
bouw en metaal-elektriciteit. In 1938 waren er twee onderwijzers voor
de  algemene  vakken:  Meester  Georges  VERMEULEN  en  Meester
DEMUYNCK84.

In de afdeling BOUW gaf vader Omer CARPENTIER, toen architect in
Poperinge,  les.  Nu is  zijn  zoon architect  in Ieper85.  De opvolger  van
CARPENTIER  was  Meester  LOWIE,  leraar  houtbewerking,  die  dan  in
Ieper  in  het  VTI  terecht  kwam.  Andere  lesgevers  waren  volgens  de
flarden  getuigenis:  de  beide  VERANNEMANs,  leraars  tekenen.  We
verwezen hier naar wat ook De Heer Gilbert RENIERE vernoemde op de
oprichting van de Tekenacademie.

1982

De afbraak van de kapel in 1982 is niet vanzelfsprekend. Het standpunt
van de Kunstacademie, van de CVP jongeren (Paul DE VLOO), van een
werkgroep,  van  de  VU,  Philippe  DERYNCK,  Guido  HAERYNCK  en  de
cultuurraad  vertegenwoordigd  door  Roger  DERAEDT  en  Gabriël
DEWANCKER worden in  de pre-verkiezingsstijl  en  met  de versie  van
toch wat gekleurde rapportering door Het Wekelijks Nieuws van 11 juni
1982 bij het publiek gebracht. Het lijkt o.i. een democratie van laat ons
twee  honden  vechten  voor  één  been  en  vooral  niet  vergeten  de
realisatiehonger   in  het  kader  van komende verkiezingen..Wijlen  Rik
SOHIER signaleerde toen al: hoe dikwijls wordt dit dossier nog boven
gehaald. Het is nu al de 536ste keer.

84 In de gegevens van E. H. HANNEBOUW veronderstelden we dat het om een E. H. DEMUYNCK
ging.  Dit  is  hier  tegengesproken door de gegevens van Dhr. Albert  DOOM. SAPpig digitaal
http://arch-poperinge.be. Geschiedenis van het VTI, door H. Vandenberghe

85 De Heer Albert DOOM gaf in 1938-1839 één jaar samen met hem les. We konden via hem dus
heel wat informatie inzamelen. Hij was er slechts één jaar. Het volgend jaar kon hij in Ieper les
geven in de Nijverheidsschool (avondonderwijs).
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In illo tempore: voor de afbraak van de kapel.

Godfried  VERVISCH  stelt  tentoon  in  zijn  eigen  huis  in  de
Reningelststraat 6 in Kemmel86.

De kapel

De kapel was een schenking van Edmond VANWTENBERGHE. De van de
notarisakte Gregorius BOUCQUEY is opgesteld 190587. Ze was 107 m2,
had een zeer goede akoestiek en een capaciteit van 75 personen. De
academie  was  voor  behoud:  rustige  omgeving  en  beperking  van
geluidshinder  voor  serieuze  kunst  concentratie.  De  denkpiste  van er
jeugdinstuifcentrum  van  te  maken  met  cafetaria,  enz.  is  tegen  de
gewijde sfeer die met de kapel wordt gecreëerd. De bomen die worden
gekapt nemen af van het inspirerende dat er heerst. In de inbreng van
de academie lezen we: bomen zijn duurzamer dan politieke mandaten.
De academie steunt  vanuit  haar  culturele  missie  het  behoud van de
kapel tegenover de kakafonie die er heerst in het vroonhof.
En  last  but  not  least:  afbreken  is  financieel  niet  verantwoord  –
restauratiekosten 1.500.000 Bfr. - nieuwbouw 14.500.000 Bfr.
De  meningen  waren  zeer  divers.  En  de  discussie  baarde  heel  wat
uitspraken die in de latere geschiedenis nog vaak aan bod kwamen.

86 Het Wekelijks Nieuws 26 november 1982.
87 De schenking  van  de  kapel  gebeurde  aan  de  burgerlijke  godshuizen  van  Poperinge  en  de

voorwaarde was o.a. dat de kerk van Sint Bertinus ieder jaar 18,05 Bfr. zou krijgen voor een
benevole mis - ieder jaar ten eeuwigen dage. De mis mocht in de Sint Bertinuskerk, maar ook
in  de  kapel.  Dat  is  de  formule  van  de  akte  van  transactie.  Het  testament  van  Edmond
VANWTENBERGHE spreekt van  een mis met de profundis voor de lafenis van zijn ziel  (7 juli
1905).
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1983

23 oktober 1983 Prijs Hoppeland.
2 december 1983 in de Casino te Oostende won André VANDEVOORDE
de  publieks-  en  persprijs  in  een  tentoonstelling  van  de
Willemsfondskunstenaars.

In  de  verzameling  RENIERE  lezen  we  de  rede  die  Gilbert  RENIERE
opstelde ter gelegenheid van de Prijs Hoppeland 1983.
Kunst moet leven, moet bewegen en ook de huiskamer binnendringen
in een poging om het dorre en het kille, oorzaak en cement van onze
agressieve materialistische wereld weg te werken.

Vanouds lezen we in de verslagen van de kunstkring dat de kunst als
verheffende spirit wordt beoefend. Op het ogenblik dat de moderniteit
zich opdringt grijpt Gilbert RENIERE naar Ovidius: Al loven wij het oud
verleden, wij leven naar de tijd van heden, aan welk gebruik men ere
aandoet, beiden staan ze op dezelfde voet (letterlijk overgenomen)..

Enkele spots aan de kant: Kantschool

1984

Op 22 juni 1984 leest men in de lokale krant dat Godfried VERVISCH de
Louis Paul BOON prijs (Honest Arts Movement) ontvangt

1985

De Vrije Teken en Kant academie schitterde in het zilver, van 46 naar
ruim 600 leerlingen (titel 1 november 1985 in Het Wekelijks Nieuws. De
kantschool tekent 15 jaar.)
Het is duidelijk aan de naam dat Kant in de
lift zat.

We  lezen  in  de  krant  hoe  Poperinge  de
eerste West-Vlaamse kantschool kreeg. Na
de kant leergangen in de twee kloosters,
vanwaar  de  bekende  leraressen  zuster
Marie  Rose  (MORLION)  en  Zuster
Godelieve  (Benedictinessen)  kwamen
(Penitenten).

Op 3 mei  1986 wordt  de viering van 15
jaar kant gesignaleerd88. 

Foto: Het beeldje dat Lucien De Gheus maakte voor zuster
Godelieve VANDROMME, hierboven, met de fiets. 

88 In een fotoboek REN 10 worden twee foto's bewaard.
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Op het moment dat we dit aan het schrijven waren is zuster Godelieve
Vandromme overleden 15 mei 2017
Zuster Godelieve VANDROMME, interview erfgoeddag 2016

Gilbert  RENIERE  kreeg  van
minister Poma op dat moment
de bronzen medaille.

En leraar  Daniël  HERMAN uit
de  raad  van  bestuur  van  de
school  pleitte  om  van  de
school  een  academie  te
maken.  Enthousiasme  moet
de drijfveer zijn. De academie
vormt geen kunstenaars maar
is een wegwijzend en vragen stellend enthousiasmeren.

Even een moment van hoog niveau in Poperinge dat toch eens cultureel
bovenlokaal  geraakt.  Burgemeester  Marc  MAHIEU  vond  dat  kunst
waarde krijgt doordat zij gedragen wordt door de hand, het verstand en
het hart.

Deze foto werd gepubliceerd in 1985 ter gelegenheid van 25 jaar academie.
Zittend vooraan Machteld VERVISCH,  staand vlnr Paul RENIERE, Zr Godelieve VANDROMME,
Godfried  VERVISCH,  Zr.M-Rose  MORLION,  Luc  MAES,  Doortje  VANDEKERKHOVE,  Gilbert
RENIERE, Kristien VANDORPE, Martine PLATTEAU.
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1988

Dit jaar werd een prijs van 15.000
Bfr. toegekend door de plaatselijke
krant Het Wekelijks Nieuws voor de
Prijs Hoppeland.

Intervieuw Martine Platteau erfgoeddag
2016.

1989

In  1989  haalde  lerares  Martine
PLATTEAU de krant (20 okt) door haar prijs in de 4e kantbiënnale. Ze
werd  al  in  1981  vermeld  ivm  de  internationale  wedstrijd  voor
miniatuurkant in Brussel.

Martine haalde verschillende keren de pers die vond dat ze de prijd
verdiende wegens de vernieuwing die
ze aanbracht via het verwerken van
materialen in het kantwerk. Ze was
uiterst  bedreven  in  het  aanbrengen
van de techniek die én de klassieke
kant  en  dé  modernere  vormen
combineerde.
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Op 25 mei 1990 komt dan Ladykant. Het reuze kantwerk op de markt
werd  een  prestatie  van  Zuster  Marie  Rose  MORLION  en  de  volle
leerkrachten en leerlingengroep. Op verschillende plaatsen werd kant
van ambacht tot kunst  met tentoonstellingen gelauwerd.  Dir. Ghislain
KUYLE89 stak de pluim op zijn hoed.

De gasthuiskapel  kreeg  een opknapbeurt
en  schepen  Werner  CLAEYS,  z.m.  sprak
gedurfde  en  gemeende  woorden.  De
Valencienneskant  kreeg  zijn  honneurs  in
de O.C.M.W. hal, maar het paradepaardje
was de ontdekking van de moderne kant
waar de leraressen van de kantschool  in
uitblonken.

89 Ghislain KUYLE werd als leraar ingeschreven in 1975.

Vrienden van het Poperings Archief                               50  



1991

Recent pakte de kunstacademie uit met een parodisch cliché over de beeldenstorm.

Gwy  MANDELINCK  zou  hier  zeker  de  Westhoek  in  herkend  hebben.
Geschiedenis  gebreid  en  gesponnen  in  huisvlijt,  binnenskamers
gedoemd, geklost  als  een kunstslag,  als  clichés door  al  even vlijtige
stuurlui aan mekaar geregen, wrevelvoer der nieuwgezinden ziel.
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We  breien  hier  ook  een  kladversie  aan  van  de  inventaris  van  het
ingebrachte archief van de Kunstkring.

Doos 1: Fonds RENIERE: Familiearchief

5 foto's Metro Goldwyn-Mayer
Adresboekje Heuvelland
Anna VANDENBERGHE (1926) schoolresultaten
Bezoek bejaarden Reningelst (1978)
Een eigenaardig oud orgel (Haringe) – afdruk uit Musica Sacra
Felix KESTIER, over de aanwezigheid van aardolie
Familie:  KESTEMAN-CATRYCKE  stamboom  opgemaakt  door  Jan
DEBERDT en Filip VERBIESE. 
Gekartonneerde schrift notities huishouden e.a. 
Hart aan Hart – Mère Mathieu DE LELOË (Sansen-Vanneste)
Hotel  Arthur  Merghelynck  –  Muséé  1900  –  Druk  J.  TYBERGHEIN-
FRAEYS, Ieper
Le Beffroi (1947)
Losse briefwisseling 1947; 1960; 1970; 1985
Nota's uit de les plantkunde 2de trimester  + Herbarium
Notice facturen zwarte kaft (2)
Notice nog te betalen (zwarte kaft) (1)
Ons eigen dorp (Lovie) – reclame brochure 1970
Samenwerkende brandverzekering 1904-1954, Poperinge
Samenwerkende vennootschap – oorlogsschade Elverdinge,  Boezinge,
Woesten, lidboekje Sylvie VUYLSTEKE 1921 – 1 storting 5 Bfr.
Schilder OLLEVIER, Westouter 1920
Spot doodsbrief bij uit dienst treden (afzwaaien), handschrift
TOP Prosper 1943
VANDEVOORDE 1909-1910-1917

Doos 2

Akte van inwijding van de keete. Peter BOUDRY, meter DENEVE
Affiche verkoop in Vlamertinge (land en weide) 1948
Foto Rafaël DEBEVER
Geschenk E. H. Rafaël DEBEVER – Maria ORBIE
Homelie Fr. VAN WALLEGHEM voor E. H. R. DEBEVER
Kerk: Doksaal
Kerk: Dwarsdoornsede
Kerk: Kolommen en transept kerk
Kerk: Lengte doorsnede en dwarsdoorsnede
Kerk: Torengevel, wellicht allemaal van Ploegsteert
Ontwerp schouw
Prentje 50 jaar priester E. H. Rafaël DEBEVER
Schetsen schouw
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E. H. Rafaël DEBEVER

Doos 3: Privé foto's

10 Foto's van de processie
11 Kleurfotos
12 Foto's getrokken vanaf de Duitse Toren (Poperinge)
16 grotere foto's familie
3 Kleine foto's met gekartelde rand
Afbraak Goede Koop (2001)
Bidprentje Gilbert CREUS
Bidprentje Koning Albert
Bidprentje Koningin Astrid
Bidprentje: Lucien DESCHODT
Bidprentje Nestor LAHEYE
Negatieven  foto's  privécollecties:  o.a.  Foto  Walter  DESAGHER,  Dr.
BOUCQUEY
Genaamtekende foto Omer TOP-Maria HAHN
Identiteitskaart Augusta DUJARDIN (ROMMENS)
Piere de Keikop 
Preekstoel Sint Bertinus
Strodakdekker (4 ex.)
Tea Room RENIERE
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Jules BOUDRY: interieur.
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Doos 4: Marktcomité

15 recentere foto's
1960 omslag met 10 foto's
2 foto's ambachtkoersen (zwart/wit) uitgeschreven door het Comité van
Handel  en  Neringen,  met  medewerking  van  de  Werkende  Bie,  Het
Wekelijks Nieuws, Meubels BOONE en banketbakkerij RENIERE.
Briefwisseling 1952-1955
Briefwisseling 1962-1984
Centrum van goed onthaal – Reis naar Luxemburg (46 foto's)
Marktcomité (31 foto's z.d.)
Plannen van de markt (2 ex.)
Reclame folders en omslagen diverse gemeenten.

Doos 5: Kunstkring Hoppeland

1960 2 foto's Belfort – opening zaal. 
1969 2 foto's prijs Hoppeland
1969 7 kleurfoto's Kunstkring Hoppeland
1994 2 kleurfoto's van schouwtegeltjes (fictie?)
Boekje localisatie schilderijen
Inkomsten en uitgaven Kunstkring Hoppeland 1941-1945
Publiciteit en uitnodigingen Kunstkring Hoppeland
Verslagen en werking Kunstkring Hoppeland 1941-1963.

Schilderij: Opwekking van Lazarus: L. DELBEKE
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Doos 6: Tekenacademie en Kantschool

1962-1999  Briefwisseling  sporadisch  ongeklasseerd  –  Kunstkring  en
Academie
5  Zwart/wit  foto's  o.a.  Godfried  VERVISCH,  Gilbert  RENIERE,  Zuster
Godelieve VANDROMME, Zuster Marie Rose MORLION.
Academische zitting André VANDEVOORDE 13 ex. zwart/wit
Afdruk artikel Louis DELBEKE (zijn moeder was van Poperinge)

Briefwisseling 1962-1999 – hierin standpunt afbraak kapel 1982
Negatieven
Figuren: A. SANSEN
Figuren: E. H. Rafaël DEBEVER
Figuren: Gilbert RENIERE
Figuren: Guido HAERYNCK, e.a.
Figuren: Omer CARPENTIER (1 ex. Bidprentje)
Foto's  academie  (los  23  ex.  o.a.  MAES,  VERVISCH,  Ghislain  KUYLE,
Guido HAERYNCK...
Foto's  gedateerde  reizen,  e.a.  Kunstkring  Hoppeland  –
Openingsplechtigheid: 1960, 1962: Wolnzach, Diksmuide: 1966, 1969:
Bretagne, Sint Maartens-Latem 1972, Receptie Wilgenerf: 1979, Metz, 
Foto's kant: 89 stuks.
Foto's Teken en schilderenacademie: 91 stuks
Foto's van de brochure (14 ex.) + brochure 1964
Jaarverslag 1964-1965
Negatieven genoteerd: Brandweer 1945. 
Ontvangst op het stadhuis (1968-1969)
Patroonschrift
Prijs Hoppeland met Min. A. DECLERCQ (4 ex.)
Prijs Hoppeland Schilderkunst 1972
Programma academische zitting 25 jaar 
Ridderslag van een lid: ALLAEYS-ROUSERÉ (5 ex.) en doopsel (9 ex)
Tekenacademie '63-'64 (5 ex.)
Uitnodiging 25 jaar bestuur
Uitstap aan zee  (11 ex.)
Guldenboek 1960-1999

Door 7: Familie RENIERE

Afbraak gasthuiskapel en enkele foto's
Briefwisseling familie RENIERE (grotendeels persoonlijk – bakkerij 1947-
1969
Bruiloftslied: Tisten oom (6 strofen).
Cultureel centrum – plannen 1986 – fasen en alternatieve voorstellen.
Dossier  oorlogsschade 1942-1948: Ernest RENIERE
Dossier families o.a. VANDEVOORDE, TOP,  HOORELBEKE verwant aan
Kunstkring Hoppeland
Dossier vanaf 1983 – voorwaarden en erkenning cultureel centrum
Fotoboek 11 juli 1982 – 1983 – viering
Motorclub Roesbrugge - 31 maart 1943 in de Gouden Arend, Markt 1,
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Roesbrugge,  voorz.  Gerard  DELPLACE,  secretaris  Gilbert  RENIERE.  -
handschrift enkel voorblad, rest: bakkerscursus.

Doos 8: Tekenen en Kant

Academie (MAES, VERVISCH, KUYLE, ROUSERÉ) (los 23 foto's)
Academische zitting André VANDEVOORDE (Foto's 13 ex. Zwart/wit)
Briefwisseling KKH, Tekenen en Kant (sporadisch 1962-1999)
Brochure (14 foto's)
Figuren: E. H. Raphaël DEBEVER
Figuren: Gilbert RENIERE
Figuren: Guido HAERYNCK
Figuren: Omer CARPENTIER (1 ex. Bidprentje)
Foto's Kant: 89 stuks
Gedateerde foto's:  1960 Openingsplechtigheid
Gedateerde foto's:  1966 Diksmuide
Gedateerde foto's:  1972 Sint Maartens-Latem
Gedateerde foto's:  Metz
Gedateerde foto's: 1962 Wolnzach
Gedateerde foto's: 1969 Bretagne
Gedateerde foto's: 1979 Receptie Wilgenerf
KKH, Tekenen en kant (45 foto's zwart-wit, o.a. Godfried VERVISCH,
Zusters Godelieve VANDROMME, Marie Rose MORLION, ...)
Kunstschilder Louis VERBEKE
Ontvangst op het stadhuis 1968-69 (5 foto's)
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Prijs Hoppeland (Minister A. DECLERCK)- (Foto's 40 ex.)
Programma zitting 1964 (Zilver)
Ridderslag (8 ex)
Tekenacademie 1963-64 (5ex)
Tekenen en schilderen (91 Foto's)
Uitnodiging Bestuur 25 jaar
Uitstap naar zee (11 ex.)

Kantwerk: E. Z. Godelieve VANDROMME

Doos 9: Facturen RENIERE

Facturen RENIERE: 1944-1946; 1947-1948; 1954.

Doos 10: 1970-1980

7 plannen, in fases, 6 april 1973 tot juni 1980, omtrent het Sint Michiels
complex  –  ontwerp  verbouwing  Cultureel  centrum,  gelijkvloers,
verdieping.
Bezoek minister Rika DE BACKER - Foto's: 30 genummerde foto's 1978
(kleur – 1 ontbreekt, 2 ongenummerd)
Burgemeester  Baron D'UDEKEM Henri,  schepen Dr. RYON, nrs  31-42
foto's.
Huldebetoon André VANDEVOORDE 20 november 1976 - uitgebreid - 12
foto's + pentekening.
Kant 15 jaar, 3 mei 1986.
Kantschool  7  zwart-wit  foto's,  Zuster  Marie  Rose  MORLION,  zuster
Godelieve VANDROMME
Nationale prijs Hoppeland 1969: de officiele opening door oud-minister
Renaat VAN ELSLANDE (29 kleurfoto's)
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REGISTRE VANDE

GOEDIJNGHEN DER

KERCKE VAN

RENIJNGHELST

24-09-1603

Paul Johan Desegher

Een oud schilderijtje achteraan in de Sint-Vedastuskerk van Reningelst
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Inleiding

Er waren eens twee tieners van net over “de schreve”. Ze kwamen uit
Godewaertsvelde, of “Gode” zoals zij dat noemden, met de Franse G van
“gamin”. 
Philippe Cayseele en Bernard Houvenaghel waren vrienden en allebei
ferm door de geschiedenismicrobe gebeten. 
Zo hadden ze de weg naar het Stadsarchief in Poperinge gevonden, toen
nog in de Guido Gezellestraat. 
Er was wel een probleem: ze hadden maar één velo. Dus wisselden ze
af: de ene reed een eind, de ander liep. Maar ze bereikten hun doel. 

Bernard Houvenaghel ontdekte dat zijn “roots” in Reningelst lagen. En
wat meer was, in die zeventiger jaren van de vorige eeuw droeg de
pastoor van die Poperingse deelgemeente ook zijn familienaam. 
Als er nu één karaktertrek is die Bernard kenmerkt, dan is het: hij gaat
er  voor,  geen  kans  laat  hij  onbenut.  Dus  zocht  hij  zijn  eerwaarde
naamgenot  op,  en  toen  bleek  dat  die  zijn  passie  deelde.  In  de
plaatselijke  bijlage  van  het  parochieblad  publiceerde  E.  H.  Dries
Houvenaghel   transcripties  van  documenten  uit  zijn  kerkarchief,  ten
bate van de genealogen. 

Er was in de pastorij ook een schriftje uit 1603 over de eigendommen
van de kerk-fabriek van toen. 
Een  interessante  bron,  te  meer  omdat  er  een  Houvenaghel  in
voorkwam. Bernard mocht er een fotokopie van nemen. Op 21 oktober
1975 , noteerde hij, met de stiptheid die past bij een schoolmeester, die
ook  nog  de  functie  van  gemeentesecretaris  van  de  Frans-Vlaamse
gemeente Eecke waarnam. 

Bernard “klept nog e lietje Vlemsch”, dus kon hij het document 
grotendeels spellen. 
We  hadden  met  elkaar  kennis  gemaakt  in  het  SAP,  en  ik  had  hem
gezegd dat ook mijn oudst gekende voorouders in Reningelst woonden.
Hij vertrouwde mij de kopie toe om na te gaan of ik er ook gegevens
voor mijn stamboom in kon vinden. Bernard stelde me ook voor om de
tekst te transcriberen en in “SAPpig” te laten verschijnen. 
Dat kan pas nu gebeuren, omdat ik steeds maar af te rekenen had met 
“paardjes die rapper lopen”, het opa-schap is daar niet de minste van. 

't Is er toch van gekomen, Bernard. 
Ik heb me gejeund. Het was een mooi, verzorgd geschrift. Doch addenda
van een andere hand maakten een vlotte lezing soms moeilijk. 
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We leren een Reningelst kennen dat helemaal afwijkt van de versie van
vandaag. Er waren nog bossen en vooral elsten. De wegen waren smal
en onverhard: er is sprake van dreven en jokwegen. Hier en daar duikt
een nieuw toponiem op dat nog niet voor komt in het naslagwerk van
Henri Vandenberghe. 

Ik draag dit werkje graag aan je op, mon ami. 

Enkele bemerkingen vooraf

In het begin van mijn transcriptie heb ik de afkortingen uit de originele
tekst vervolledigd in cursief. Doordat deze werkwijze zo tijdrovend was,
heb  ik daar naderhand van afgezien. 

Wat na veel inspanningen toch nog onleesbaar was, heb ik met ? 

aangeduid; twijfelgevallen heb ik door (?) laten volgen.

Bij termen die een woordje uitleg vergen, heb ik een asterix geplaatst.
Dit * verwijst naar een kort lexicon achteraan. 

Voor een vlottere lezing van de tekst is er hier en daar een extra komma
ingevoegd (voorafgegaan door één spatie)

Weet u dat er ooit 3 lijvige boeken van de grefier van Reningelst van
medio de 17 de  eeuw gered werden in de lagere school van Reningelst.
Ze lagen al naast de kachel, om het vuur aan te maken….
Ze  bevatten  verkopingen,  losrenten,  procuratiën,  betwistingen  van
eigendommen
Gelukkig werden ze gered, en de kopijen berusten bij De Vrienden van
het Poperings Archief.
Henri Vandenberghe heeft daar al in 1985 en 1986 van twee ervan de
gegevens uit gepuurd. 

Ideaal om aan deze bron te linken, niet? 
Puzzelen, maar.. That's what genealogy is all about. 
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Eerste pagina van het register

Dit zijn de erfven ende grootte vande landen, met de abouten, der kercke van Renijnghelst, 

ende Onser Liever Vrauwen Autaer...
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De transcriptie

Dit zijn de erfven ende grootte vande landen, met de abouten*, der 
kercke van Renijnghelst, ende Onser Liever Vrauwen Autaer, met 
speciicatie vande termijnen der verheurijnghen, prijse, ende 
blootinghe* der elsten*, bij meestere JAN STOOP Pasteur, PASSCHIER 
SCHOONAERT, GILLIS VERSCHAEGHE ende MAILLAERT BUTSERAEN (,) 
kercke meestres, ende CHRISTIAEN COPPIN als Ouderlijnck* der Prochie 
ende ghezwooren Lantmetere, personelick  bezocht den XXIIIJen 

Septembris XVIC en drije ende beschreven in goeder ordere zoose* 
naervolghende gheleghen zijn onder diversche vierschaeren ende 
heerelickheden

Metsgaeders oock de Pennijnckrenten , wijnrenten, evenrenten* ende 
erfvelicke losrenten der voornoemde kercke, eenschelijcx elcke onder 
zijne distincte vierschaere ende heerlickheijdt ghestelt, met declaratie 
vande ijpoteecquen der zelve renten

Erfve vande kercke 

onder de NOORTVIERSCHAERE

1

Twee Ghemeten VI Roeden landts ligghende in twee parcheelen* , 
tusschengheschoten met een half ende 10 Roeden landts, 
toebehoorende de weeze PIETER DE WITTE, abouterende* al te zaemen, 
met den Oosteijnden jeghens wijlent* de Cappelrije hofstede, ende 
den heere van Renynghelst, van zuyden wijlent de presbeterie* Landt 
van aldaer nu toebehoorende (deur forme van verlaeghijnghe* gedaen 
ieghens een deel van t’landt daer de nieuwe presbeterie* op staet) 
de weeze van wijlent CHRISPIAEN BLIECK,
(n.v.d.r.:daarboven bijgeschreven:SCHAEPSHOOFT) 
de westzijde t’landt van onsen Vrauwen autaer, van noorden t’landt 
vanden voornoemden heere. 
Dit houdt LAUREINS CONVENT costere voor XVIIJ £ parisis tsjaers

1700 noot PIETER DUMORTIER

2

Twee Lijnen preter* VI Roeden landts streckende met den oosteijnden 
ieghens de straete naer Poperinghe loopende, van zuyden , westen 
ende noorden t’landt vanden heere aldaer*. 
Dit houdt de weduwe voor 4 £ p. sjaers

Vrienden van het Poperings Archief                        63  



Modo JAN WAMPE voor V jaeren het eerste vallende te baefmesse* 1609 
teghen 5 £ p. tsjaers

1770 noot mijn heere van renijnghelst
1705 PIETER  RUUBAU

3 
Noch XI ghemeten landts, eertijts ghenaemt Cappelrijelandt.  Dannof 
datter es een partije van IIJ ghemeten ofte daerontrent* elstlandt*, 
commende metten zuydteijnden jeghens t’landt van PIETER BLIECK filius
WILLEMS, ende T’elst* vanden heere aldaer*, van oosten oock den 
zelven heere, van westen ende noorden JAN VAN STAEVELE.  
Dit is ghebloot* 1603
(kantlijn: Cappelriebosch ende land)

4

Noch een partie van onderhalf ghemet ofte daerontrent* Elstlandt*, 
ligghende in twee parcheelen*, annex elcanderen streckende van 
Oosten jeghens zekere oude dreven. 
Dit is ghebloot* 1604.

5

Noch de derde partije van VJ ghemeten en half ofte daerontrent*, daer 
de voornoemde Dreve deur is loopende, wezende ghers* ende zaijlandt ,
wanof dat de partije ligghende ande Oostsijde vande zelve Dreve, 
streckt van Oosten Jeghens de hofstede toebehoorende PIETER VAN 
ACKERE  cum suis*, de westzijde ieghens de zelve Dreve, van noorden 
de weeze JAN SCHERE Ende de partije over de westzijde abouteert* van 
zuyden Jeghens t’voornoemde  elst, T’westeinde t’elst* vanden heere 
aldaer. 
Dit houdt JAN POOT voor LXXVIIJ £ p
Nieuwe heure ghemaekt metten zelven POOT voor IIJ jaeren  
1605  valt het eerste voor V £ p ende compt  XXX £ p ende het half
borghe PIETER SCHAEPSHOOFT
Modo Mre MARTEN CRAERE (?) in cheijnse XXV Jaeren , het eerste valt te
baefmesse* 1609 ; heerlicke renten  tsynen laste ende den hoop 

XXXVJ £ p t sjaers
Modo JAN WOUSSEN voor V Jaeren , het je valt te baefmessse* 1611 
te ??? den hoop

1700 noot JACOB RIJCKEWAERT

6
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Een ghemet hofstede metten huysen ende groene Cateilen 
daeropstaende, d’oostzyde Jeghens t’lant vande Costerie, t’zudende 
eenen jockwech* loopende van Reninghelst westwaert, de 
westzyde t’landt vanden presbiterie, het noordende t’lant van JAN 
LOOTEN
(geschrapt: Dit houdt ANTOINE CANNAERT voor XIX £ p tsjaers)
nu de weduwe voor. Modo BUTSERAEN voor XXV glaezen(?) tsjaers ende
XXXIIIJ £ X s p tsjaers  vyf Jaeren teerste valt te baefmesse 1609

1700 noot JACOB RIJCHEWAERT (??)

7

Een ghemet ofte de plecke bestaen met eecken boomen, d’oostsyde de 
kinderen CHRISTIAEN MELVEDE , t’zuudtende Sinte Pieters straete, de
westzyde t’lant van JAN LOOTEN ende t’busch (rechter kantlijn: het 
eekelst) genaemt rulant toebehoorende den heere, T’noordtende den 
zelven heere
Licht onder fredryck hove

1700 noot HENDERIJC  CLAREBOUT

8  
Een vierendeel zaylandt, streckende metter Oostzyde Jeghens het 
Disschelandt alhier*, t’zuytende t’landt van HENDERIJCK BLIECK, de 
westzijde de weduwe ende kinderen van MAHIEU DE HONGHERE, ilius 
ANDRIES
Dit houdt de weduwe ROLLIER
Nu MALEENE COECKE voor XL s p , t’eerste te baefmesse* 1606

1700 noot JAN BROUCKE

9

Drij vierendeel XX Roeden zaijlandt, commende metten zuydtende 
Jeghens t’elst* van JAEQUES DE COTS, de westzyde CHRIJSOLIS  DE 
VISCH , t’noordtende t’elst vanden Disch, D’oostzyde de weese van 
CHRISTIAEN SCHAEPSHOOFT. 
Dit houdt JAN CORNUUT iiij
£ p tsaers

1700 noot MARIE GHEUS

10

Twee Lynen X Roeden elstlandt* ghezeijt ten Heemelst commende 
metten noordtende op Sinte Pieters straete, d’oostzyde PIETER 
VANDER MEULEN, happende ten zuydtende westwaert totter 
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Ouderstraete Jeghens t’elst vanden heere ende voort van Westen 

Jeghens t’landt vanden Disch. 
Dit is ghebloot 1602

aende heemelst cruijstraete1

11

Veertich Roeden landts bestaen* met eecken , commende metten 
zuydtende op Sinte Pieters straete, de westzyde JAECQUES 
COSTENOBLE, de oostzyde …

(kantlijn rechts) elstlandt
ontbloot* 1700 bij F. LANSSWEERT, grefier deser prochie 
ende is vlooghe*

12

Achtensestich Roeden en half elstlandt*, bestaen* met boomen , 
abouteert* van noorden ende oosten LAMPSAM DE WICKERE, van 
zuyden Ste Pieters straete, van westen de weeze JAN SCHERIER
light oost aen thof van d hofstede SCHERRIER ende VERBOUCKE  
de voorschreven LXVIII 1/2 roeden zijn alsnu verlaeght* jeghens een 
ander partijeken liggende oost naer tsuijtende vande tweede 
voorgaende partye by t heemelst ende dit behoort alsnu toe aen 
JOANNES LANSWEERT , grefier deser prochie , volghende de 
wettelicke acte ende octroij vanden Bischop van  Ipre

13

Een half ghemet XIIIJ Roeden elstland* streckende met de westzyde 
Jeghens t'elst* van JAECQUES COSTENOBLE

14

Een vierendeel gherslandt* streckende van noorden jeghens t'elst* van 
het Clooster van Sinte Maertens T'ypre, ende  van beede zijden Jeghens 
t'landt vanden heere aldaer.
Dit houdt PIETER BUSSCHOP voor XL £ p tsjaers
Nu PIETER VERMEERES V Jaeren , t'eerste verschijnt te baefmesse* 1607

1700 noot JAN VERLEIJ
nu JAN VANDEN BROUCKE 1706

15

1 Waar komt de naam Hemelstraat vandaan? Bij n° 10 spelden we het toponiem heemelst. 
Voeg daar het substantief straat aan toe , dan bekom je Heemelststraat. Is het ver gezocht 
om te opperen dat de volksetymologie daar Hemelstraat van gemaakt heeft? Te meer door 
de onmiddellijke nabijheid van de reeds bestaande Sint Pieterstraat.
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Een ghemet gherslandt* inden westcant van eender hofstede 
toebehoorende JACOB ROULEN causa uxoris*, t'zuydende Jeghens de 
Poperynghe straete, de westzyde Jeghens t'elst* van Jonckheer 

MICHIEL BULTEEL.
Dit houdt JOORIS VAN ROESTEN met noch een half ghemet
nu STEVEN HAECK voor VJ £ tsjaers

t'zeven eeckhof ghebruyckt bij PIETER GALLIAERDE

16

Twee ghemeten een vierendeel X Roeden zailandt streckende mette 
Oostzijde Jeghens t'landt vande kinderen van CHRISTIAEN MELVEDE, 
t'zuydtende ande Roobaerts beeke, de westzijde t'landt van wylent* 
MAHIEU PLAETEVOET , het noordtende de weduwe van PIETER VANDER 
STICHELE
CORNELIS VER??SCHERE met noch onderhalf ghemet onder de 
heerlichheyt JAECQUES AERNOUT , vide Jnfra
Dit houdt JAN STRAETHIER wonende in Westoultre voor XXIJ £ p tsjaers 
zes Jaeren lanck beghinnende vanden baefmesse* 1601 tot 1606 , het 
eerste Jaer borge JAN DE LANGE
CLAEIS CABOOTSE heeft dit landt gheheurt vyf jaeren waervan het je 
beghinsc te baefmesse* 1611 ten XXVIJ £ den hoop te betaelen betijts* 
een jaer van te vooren up verbeurte* van pacht
ende heeft betaelt inde rekenynghe van PIETER VERLAERES de zelve 
XXVIJ £ van het 
je jaer

nota of vidua* ELLEBOUT dit niet en gebruijckt

17

Tweeendertich Roeden landts , meersch* streckende metter Oostzyde 
jeghens meerschlandt* vande Weduwe CLAIJS VAN GEULEN, t'zuydtende
Roobaerts beecke , de westzyde JAN SWYNGHEDAU, van noorden den 
Abt van Sinte Jans
Dit houdt LEBBE met ander partie voor ???

vlooghe* jngeleijt anno 1692

18

Een half ghemet zaijlandts streckende metter Oostzijde jeghens eene 

Dreve diemen gaet ende rijdt vuyt de Poperynghe straete naer 

t'pachtgoet vanden Abt van Sinte Jans, t'zuydtende JACOB 
ROULENS , de westzijde t landt wylent JACOB VANDER PEPERSTRAETE, 
T'noordtende den Abt
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Dit houdt JOORIS VANDER ROESTER met noch een ander ghemet voor t 
zaemen IX £ p

1700 gebruijckt bij PIETER GALLIAERDE tusschen sijn ??? ende 
vidua* VISAGE

19

Een half ghemet gherslandt* Ligghende inde hofstede toebehoorende 
den  Abt van Sint Jans, streckende metten noordtende Jeghens den 
Casselwegh, ende voorts van allen zyden den zelven Abt
Dit houdt LEBBE mette voorgaende partie voor VJ £ tsjaers , 1609 het j e 
van V

1700 gebruijckt bij JAN WOUSSEN

20

Twee Lijnen gherslandt* inde westzyde eender hofstede toebehoorende 
Jonckheer JOORIS IMMELOOT , streckende zuydt ende noordt , 
abouterende* met beede de zijden Jeghens t'landt vanden zelven 
IJMMELOOT, t'zuydtende t'elst* van Jonckheer MICHIEL BULTEEL , 
commende metten noordtende Jeghens de Cure van Poperynghe2

Dit houdt PIETER LE DOUR
modo de jonghe PIETER LE DOUR , V jaeren , het eerste valt1610 IIIJ
£ p sjaers

1700 noot JAN QUARTIER

21

Acht ghemeten LXVIJ ich Roeden landtz ghenaemt s'vaerwers hof , 
ligghende in drij partien.
D eerste partie licht ande noordtzyde vande Robaers beecke , de 
westzyde t'landt van JACOB DE ROO metsgaeders de Poperynghe 

straete ende t'landt vande kinderen LAUWERS MOREEL , t'noordende 
t'elst* wylent* JAN SCHAEPSHOOFT , d'oostzyde JAN SCHREVELE ilius 
GHELEINS, ende t'landt vande kinderen JAN VAN STAEVELE ilius GILLIS , 
t'zuydtende ande voornoemde Robaerts beecke

gebruijckt bij ANTHEUNES VAN LOOT van 1701 et post

22

De tweedde partie light Oost van daer , groot een Lijne zaylandt ofte 
daerontrent, d'oostzijde PIETER TAELVOIJT , t'zuydtende de voornoemde 
beecke , de westzijde de voornoemde kinderen JAN VAN STAEVELE, 
t'noordtende CHRISTIAEN CNOCKAERT
Deze twee partijen houdt PIETER SCHREVELE voor XL £ p

2 Bedoeld wordt: de grens met het grondgebied van de Jurisdictie van Poperinge
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Nu JOORIS VAN ROESTENE , t zaemen VJ ghemeten ofte daerontrent
verlanct vijf Jaeren by SCHREVELE , het je valt te baefmesse* 1608 voor 
ghelycke XL £ p

23

De derde partije van dien Light ande zuydtzyde vande voornoemde 
beecke , d'oostzyde de weezen LOIJS ABEEL ende andere , t'zuijdtende 
de weeze JAN SCHERIER , de westzijde PIETER DE HONGHERE , 
t'noordtende de voornoemde beecke. 
Dit houdt JAN CORNUUT met noch drij vierendeel hier vooren voor XIIJ £ ,
twee ghemeten groot ; t'eerste iaer van vijfve viel te baefmesse* 1603
modo JAN DE WEERT, het j e van vyfve valt te baefmesse 1608 ; het 
eerste iaer voor XIX £ p ende de vier naervolghende XX £ p tsjaers

24

Twee Lijnen XXX Roeden landts commende met den noordtende ande 
Roobaerts beecke, de Oostzyde LAUWERS RIJCKEWAERT , t'zuydtende 
JAECQUES VAN COSTENOBLE, de westzijde lancx den voetwech 

diemen gaet van Renijnghelst naer Poperijnghe.
Dit houdt LAMPSAM DE WICKERE voor V £ X s p t sjaers ende het eerste 
jaer was 1602. Den zelven heeft verlanck vyf Jaeren , het eerste valt 
1609 te baefmesse* voor VJ £ p t sjaers

1700 noot PIETER MAHIEU

25

Vijfthien Roeden meersch* abouterende* van zuijden ende Oosten 
ieghens t'landt van CHRISTIAEN COPPIN, van westen ende noorden 
ieghens de landen van wijlent* CHRISTIAEN DE BERT
Dit houdt JAN CORNUUT met andere

1700 noot PIETER PECKEL

26

Een halfghemet VIIJ Roeden zaylandt, abouteert* van Oosten , zuyden 
ende westen ieghens t'leen ende erfve van HEIJNDRICK VAN 
COSTENOBLE, commende metter noordtende ieghens t'landt van JAN DE
HAENE
Dit houdt JOOS BAERT voor IIJ £

1700 noot vjdua* JAECQUES ASTAES
27

Een Lijne XIJ Roeden landtz streckende metter westzijde ieghens t'landt 
vande presbyterie*, t'noordtende de aeldynghen* CLAYS SCHERIER, van 
Oosten ende zuyden t'landt van JAN DE HAENE
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Dit houdt AROEN GOUDEZEUNE voor IIJ £ p tsjaers
Verlanckt V jaeren ; t'eerste valt te baefmesse* 1619

nota loquatur* de selve vidua ASTAES is noort west van t hof 
HAENES ofte PÏJNSOEN daer JAN FERIJN nu woont

28

Zevenenvijftich Roeden landtz ligghende inden noordtoosthouck van 
eene sticke toe-behoorende JAN GHIJSELIN ilius FRANCOIS  , 
abouterende* van Oosten FRANCOIS CIROUTERE, van zuyden ende 
westen den zelven GHIZELIN, van noorden JOIS VANDEN BROUCKE.
Dit houdt LAUWERS RYCKEWAERT voor XX tsjaers

noot 1700 JOOS DECLERCQ

29

Een Lijne landtz streckende zuydt ende noordt , t'noordtende Sinte 

Pieters straete , van Oosten JOOS VANDEN BROUCKE, t'zuydtende 
PIETER VAN LYLLE , van westen CHRISTIAEN MOENAERT.
Dit houdt JAN REUZE

1700 noot GUILLAUMES MAHIEU

30

Twee Lijnen zaijlandt streckende metten zuydtende op Sinte Pieters 

straete, de westzyde t'elst van GILLIS DE PUIDT cum suis*, 
t'noordtende JOORIS VANDEN BERGHE, d'oostzyde ieghens de 
pachtlanden vanden zelven JOORIS.
Dit houdt JOORIS VANDEN BERGHE

1700 noot de pest vlooghe* ontbloot 1700

31

Een half ghemet XVJ Roeden zaijlandt, d'oostzyde jeghens het elst* van 
GILLIS DE PUUDT cum suis*, t'zuydende Sinte Pieters straete, de 
westzijde JOOS VANDEN BROUCKE, t'noordtende de kinderen van 
WALRAEVE VAN DIJCKE
Dit houdt ¨PIETER ALLOVERE voor V £ p tsjaers

1700 noot LOUIJS VERMEESCH

32

Een vierendeel gherslandt ligghende inde hofstede toebehoorende 
WOUTRE DE KEEREL causa uxoris* , streckende metten zuydtende op 
Sinte Pieters straete, ende metten noordtende tot byder scheure, 
abouterende* van noorden , Oosten ende westen Jeghens t'landt vanden
voornoemden KEEREL
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Dit houdt JAN REUZE ende ghelt* met het voornoemde een Lyne VJ
£ p tsjaers

1700 noot den selven

33

Een halfghemet zaijlandt streckende zuydt ende noordt , van Oosten , 
zuyden ende westen t'landt van WOUTRE DE KEEREL commende metten
noordtende ande Roobaerts beecke.

Dit houdt JAN REUZE 
loquatur* LOUIJS VERMEESCH

34

Drij vierendeel VIJ Roeden gherslandt commende metten westende 
jeghens de Meessen straete3, de noordtzyde CHRISTIAEN MARKEI , 
t'oostende WOUTRE DE KEEREL, de zuydtzyde jeghens de hofstede 
toebehoorende LAUWERS LEBBE
Dit houd LUREIN QUINCTEIN voor VIIJ £ p tsjaers
Dit goet ghelt oock evenrenten* zoo t blijckt hier naer in  de evenrenten
Nieuwe heure ghemaeckt VICTOOR MELVEDE voor V jaeren , het je valt 
1605 voor VIIJ £ tsjaers

1700 noot vjdua JAN FINAU

35

Een half ghemet gherslandt genaempt ten Busseboome , streckende 
metter westzijde ieghens de Meessen straete, t noordtende den 
Casselwech4

Dit houdt CHRISTIAEN DE ZITTERE voor VJ £ p tsjaers
nu den zelven voor XLV tsjaers ; 1605  het eerste van drye
verlanckt V jaeren ; het eerste valt te baefmesse* 1609 IIJ £

1700 noot PIETER DETURCQ
1707 THOMAES DUCROCQ

36

Een houcxken landts ten busseboome daer de Cappelle opstaet, groot
XVIIJ Roeden ofte daerontrent met de groene Cateilen*, abouterende* 
van Oosten de Meesen straete , van zuyden den Casselwech; hier 
van zijn gheweirt* de houten in t jaer 1604

anno 1685 sijn de houtten wederom gheweert* ende vercocht 
gheweest voor 30 ££ grooten , gheemploijeert Inden coop 

van eenen orghel in dese kercke

3 De huidige Ouderdomseweg, voorheen Ouderdomsteenweg, daarvoor Meessenstraat of rue 

de Messines.

4 Nu de Busseboomstraat, die verder gezet wordt in de Keibilken
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37

Een vierendeel gherslandts* inde hofstede daer JOORIS VANDEN 
BERGHE woont, toebe-hoorende CHRISTIAEN DE VROE ende GILLIS DE 
BEUF ilius MAHIEU, commende metten Oostende op t'disschelandt ende
voorts van zuyden , westen ende noorden op t'landt vande voornoemde 
VROU ende BEUF.
Dit houdt JOORIS VANDEN BERGHE met noch twee Lijnen vooren 
verhaelt , t saemen voor V £ p tsjaers

t is te presumeren* dat dit licht aende westsijde vanden acxt (?) 
gebruijckt bij ANTHEUNES DETURCK  1707

38

Een Lijne IX Roeden landts ligghende inden Oostcandt vander hofstede 
daer CHRISTIAEN METSU woonende is, streckende zuydt ende noordt , 
abouteert* van Oosten , zuyden ende westen ende noorden op de 
landen vanden voornoemden METSU
Dit houdt CHRISTIAEN METSU voor L tsjaers ...
V jaeren het eerste valt 1609

bij de visscherie meulen gebruijckt bij PIETER DELIE 1707

39

Een halfghemet preter zes Roeden elstland abouterende van Oosten 
ende zuyden wijlent PIETER OUVEROY, van westen t'landt van 
MEVRAUWE VAN WESTOULTRE D'OUDE,
commende metten noordtende ieghens zeker Dreve diemen gaet 

ende rijdt vanden Vischerie meulen Oostwaert5 wat oost vande 

Visscherie meulen

40

Twee Lijnen zaijlandt ligghende by de Poperynghe galghe , 
abouterende metter Oostzijde Jeghens t'landt van JAN VANDER 
FECHELAEN (?) , t'zuydtende de groene straete, van westen ende 
noorden WALRAEVE GODTSCHALCK
Dit houdt JACOB DE HOORNE voor IIJ £ X s tsjaers
het eerste jaer jn te baefmesse* 1603
nu JACOB VILEIN dry iaeren , t eerste vallende 1607 voor V £ p
modo heeft verlanct voor V jaeren ter auche* ; het eerste valt 1610 voor
XVJ s p tsjaers ende moet altyts een jaer van te vooren betaelende , up 
versteken* pachte

1707 PIETER DEKYNT

5 Richting Lindengoed en Boerenhol
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41

Neghen Roeden meersch* ligghende ghemeene met PIETER VAN LIJLLE 
in eenen meersch*  abouterende* van Oosten op eenen Jockwech*, van 
zuyden , westen ende noorden op de landen van PIETER PARDOEN
huere JAQUES BREYNE een termyn van V jaeren , het eerste 
verschinnende het jaer 1609 voor VIJ ??

42

Twee ent'sestich Roeden elstlandt*, d'oostzijde d'aeldijnghen* MICHIEL 
VANDEN BERGHE, t'zuydtende GILLIS DE PUUDT ofte zijne kinderen , de 
westzyde t'elst wijlent* JAN SCHAEPHOOFT, t'noordtende t'elst* wylent 
CAEREL LAUWERS
te vraeghen of JAN DE WEERDT dit heeft ghehauwen met COEMELCX
modo te stellen nieuwe abeelen

43  
Twee Lijnen XXIIJ Roeden zaijlandt streckende zuydt ende noordt , 
t'zuydtende op de straete van Reninghelst naer Vlamertijnghe6, 
van westen, noorden ende Oosten LAUWERS RIJCKEWAERT.
Dit houdt PIETER CANNAER , t laetste iaer van pachte werdt 1603
Nu COPPEN BEIRNAERT voor IIJ £ IIJ s (?) tsjaers oude heure
Verlanct by den zelven eenen termyn van vif Jaeren , het eerste 
verschynt 1609 omme IIJ £ XIIJ s p Elck Jaer

1700 gebruijckt bij JAN VAN ACKER

44

Twee Lijnen LXIJ Roeden zaylandt, t'noordtende Jeghens de straete van

Renijnghelst naer Vlaemertijnghe, d'oostzyde JOORIS DE WINTERE , 
t'zuydtende PIETER VANDER-MEERSCH, de westzijde JAN RABAU 
(daarbovern ertussen bijgevoegd:??? SCHERIER).
Dit houdt JOORIS DE WINTERE met noch twee ander partien

1700 noot PIETER TOUSSEIN

45

Een halfghemet zaijlandt streckende zuijdt ende noordt, abouterende* 
van Oosten ende westen op t'landt van PIETER VANDER MEERSCH , 
t'zuydtende de beecke, t'noordtende den meersch* van LAUWERS 
RYCKEWAERT.
Dit houdt PIETER DE CUUPE (?) voor VJ £ p

1700 noot MAILLAERT DENGLOO

6 De huidige Pastoorstraat, verder lopend in de Driegoenstraat
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46

Een vierendeel zaylandt, wezende Den Oostcand van eenen sticke 
toebehoorende LAUWERS RIJCKEWAERT, abouterende* van Oosten ende
zuyden Jeghens t'landt van PIETER VANDER MEERSCH, t'noordtende den
voorschreven RYCKEWAERT.
Dit houdt RYCKEWAERT voor XXX s sjaers
Verlanckt by LAUWERS RYCKEWAERT eenen termyn van V Jaeren , het 
eerste verschenen het Jaer 1609 , s'chiaers voor LV s p

46

(doorkruist)

Een envijftich Roeden gherslandt* streckende Oost ende west, 
abouterende* van zuyden ieghens ghelycke LI Roeden toebehoorende 
Onsen Vrauwen Autaer, van westen , noorden ende Oosten jeghens 
t'landt van FRANCOIS CIROUTERE.
Dito vercocht bij JAECQUES ROLLIER, zoo t blyckt in zyne rekenynghe, 
met ghelycke 
LI Roeden toebehoorende Onse Lieve Vrauwen autaer , zoo t blyckt 
hiernaer vanden Inbrinck vanden zelven autaer

47

Een ghemet zaijlandt wijlent* toebehoort hebbende GILLIS DE DEKERE 
streckende zuydt ende noordt , d'oostzyde GHELEIN KESTEMAN , 
t'zuydtende PIETER DE SCHILDER, de westzijde de weesen PAUWELS DE 
BERT (daarboven ertussen gevoegd: PIETER VERMEULEN), t'noordtende 
HEYNDRIJCK VAN COSTENOBLE.
Dit houdt JOORIS DE WINTERE

1700 noot CAREL PERQUIJ

Erfve vande kercke 

onder de OOSTVIERSCHAERE

48

Vijftich Roeden landts ligghende inde hofstede toebehoorende JAN 
GOEMAERE streckende metter Oostzyde ieghens t'cloosterlandt van 
Sinte maertens T ijpre, t'zuydtende JAN BOEYE, de westzyde JAN 
VANDEN BERGHE, t'noordtende de straete van Renijnghelst naer 
Vlaemertijnghe. 
Dit houdt JAN BOEYAERT
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modo nu ghehuert by JAN GOEMAERE voor XXX £ s sjaers eenen termyn 
van V Jaeren , het eerste valt 1600 , ende dat voor elck Jaer somme LX s
sjaers

1700 noot PIETER VAN POULLIEN

49

Een ghemet Landts ligghende inde hofstede toebehoorende JOORIS DE 
WINTER, ten Ouderdomme , streckende metter Oostzyde jeghens 
t'landt vanden disch, t'zuydtende de straete, t'noordtende de beecke.
Dit houd JOORIS DE WINTER met noch ander partien voor XXX £ p , t 
eerste Jaer verschynt(geschrapt: 1604)

nieuwe heure voor 5 Jaer , het eerste valt 160?
Dit is vercocht zoo ick meene

50

Een half ghemet XXXV Roeden elstland*, bezuijden de Cappelle ter 

Clijtte, onder de t'waelf ghemeten streckende zuydt ende noordt, 
d'oostzyde JAN DE CUUPERE ilius JANS, ofte de weesen van (erboven 

daartussen geschreven: FRANCOIS DE CEUNYNCK) CLAEYS DE 
CEUNINCK, van zuyden ende westen t'landt van JOOS VANDEN BROUCKE
, van noorden CLAEYS VAN KEMMELE
gebloot* by ANTHUENES JONCHEERE

Erfve vande kercke 

onder de heerlickheede van ZANDTBERGHE

51

Vier Lijnen twee Roeden commende metten Oostende tot half eenen 
buschwech, de zuydtzyde GHELEIN BLIECK , t'westende t'leen vande 
weeze CHRISTIAEN SCHAEPSHOOFT ilius Ghelein, de noordtzyde 
ieghens een buschstraetken.
Dit houdt MAILLAERT VERMEERSCH voor  IX £ p
het iaer 1604 het tweedde van zesse
Verlanct by MAELGAERT VERMESCH eenen termyn van zes jaeren , het 
eerste in compt 1608 ; somme IX £ X s p sjaers

dese partie is beplant met elsen

52

Veertich Roeden landtz ende is t'westende van eender hofstede 
toebehoorende STEVEN DE GIEN (rechts in de kantlijn: nu bij coope 
JAECQUES COSTENOBLE)
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abouterende* van westen Jeghens een buschwech
hier op staen diversche schoone eecken inde haeghe. Ende 
metsghaders men bevindt dat dese roeden landts ligghen lancx de 
haeghe daer gheen proffyt af en comt, dus en treckt de kercke hier van 
gheen heure.

1707 gebruijck bij JACOB DE VOS

53

Vier Lijnen XXVJ Roeden landtz tusschengheschoten met eenen 
Jockwech* – Wannof gheleghen is ande zuydtzyde vanden zelven wech 
een ghemet preter* VIIJ Roeden , d'oostzyde MICHIEL DE PUIDT ende 
andere, t'zuydtende den waterloop ieghens Dickebusch7 , van 
westen t'elst* van JAN BEUDEN.
Dit houdt CLAEIJS GAVEEL 
naer MIEL (sic) DE PUIDT vijf jaer pachte , 1603 het eerste voor X £ p

1707 gebruickt bij PIETER VAN BEVEREN

54

Ende ande noordtzyde vanden zelven Jockwech* is gheleghen een Lijne 
ende XXXIIIJ Roeden   abouteert* van noorden ende Oosten FRANCOIS 
DE PUIDT, van westen MICHIEL DE PUIDT.
Dit houdt FRANCOIS DE PUIDT voor L £ p tsjaers ; het je van V in 1609

dese partie is beplant met elsen
55

Drij vierendeel zaijlandt streckende zuijdt ende noordt abouteert* van 
Oosten ende zuijden GILLIS DE JONGHE, de westzyde JACOB LOOT ende 
PIETER DE SCHILDERE.
Dit houdt LEIJN LAMOOT voor VJ £ p, drye Jaer pacht , het eerste 1603
modo V Jaeren voor V £ ; 1607 valt het eerste

56

Een half ghemet zaijlandt streckende zuydt ende noordt, ghenaempt 
T'clopperken, abouterende* van oosten ende westen JACOB LOOT ende
PIETER DE SCHILDERE, t'zuydtende in de beecke jeghens 

Dickebusch. 
Dit houdt GILLIS VERSCHAEGHEN voor IIJ £ p

57

Twee Lijnen LXXV Roeden landtz, bij donatie van MAILLAERT MAHIEU 
ilius GHELEINS int Jaer des heeren 1595, streckendde zuydt ende 
noordt, abouteert* van Oosten ende westen Jeghens de landen in 

7 De Klijtbeek
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Coniscatie8 , t'zuydtende PIETER VAN DAMME, t'noordtende met een 
parcheelken* busch daer in begrepen jeghens t'landt van JAN 
VOEREZEUNE.
Dit houdt FRANCOIS VERBOUCKE met noch een halfghemet onder Clyte
1604 wezende tweede van drije

Erfve vande kercke onder de heerlickheyt vande CLYTE

ghenaempt de zuydtvierschaere

58

Een halfghemet zaijlandt streckende zuydt ende noort , van Oosten 
ende westen mijn heer vande Clytte , van zuyden de straete loopende

van Vlamertijnghe naer belle9 , van noorden t'dreveken van 

Renijnghelst naer Clytte.
Dit houdt VOORDE voor t laetste iaer van pachte 1604, nu LAU 
HAERYNCK
het eerste valt 1607 voor IIJ £ X s sjaers

gebruijckt bij ANTHEUNES LA FOSSE

59

Onderhalf ghemet landtz wezende d'oostzyde Inde hofstede 
toebehoorende LOIJS DE COINTE , streckende metten zuydtende Jeghens
de bellestraete , d'oostzijde eenen Jockwech*, van westen den zelven 
LOIJS tot eenen abeel staende noch vrij up het kercke landt ontrent 
eenen voet , t noordtende den zelven LOIJS DE COINTE ende ontrent een
Lijne van dit landt is een elst* bestaen* met een toeveel (?) schoone 
upghaende eecken , streckende lancx den voornoemden Jockwech.
Dit houdt JAN FENTEN voorVJ £ p sjaers
modo ROBERT SUR THEMELE (?) voor V £ p , het je van V viel 1608

1 gemet gebruijckt bij BERTHOLOMEUS DECROCQ
t surplus bosch

60

Een half ghemet veerthien Roeden elstland* ghenaemt boomelst , 
streckende Oost ende west, t westende de straete , de noordtzyde t 
landt vand Cappelle vande Clytte , t'oostende de weese FRANCOIS 
WALLAERDE , de zuudtzyde t'elst* van ANDRIES ???

8 Eigendommen die aangeslagen werden doordat de vroegere eigenaars als Hervormden 

gevlucht zijn naar het buitenland?

9 De huidige Vlamertingseweg, die op grondgebied Vlamertinge verder loopt en daar nog 

steeds Bellestraat heet.
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hier up staen een toeveel schoone upgaende eeken
Memorie Q of dit licht onder de heerlicheede van Renijnghelst
Moet staen hier vooren onder Renijnghelst

61

Een Lijne landts streckende zuyt ende noordt ende ligghende an 
d'oostende vande hofstedde JOOS DE HAENE, hebbende van oosten , 
westen ende noorden de zelven JOOS DE HAENE van zuuden den Disch 
alhier*
Dit houdt FRANCOIS VERBOUCKEN voor     IIIJ £ p
1604 tweedde van drije Jaeren

Nota dese Lijne behoort tot den Disch, maer de kercke heeft 
een ander Lijne ???
inde voornoemde hofstede , abouterende* van zuijden ieghens 
den Disch (ergo moet verbetert zyn zoo t staet)

62

Een half ghemet zaijlandt ligghende inden maerlepit , streckende zuydt
ende noordt, van Oosten HEYNDRIC VERMEULEN , van westen PIETER 
BLIECK , van zuyden JAN CAUWERSYN , van noorden den zelven 
HEYNDRIC VERMEULEN
Dit houdt FRANCOIS VERBOUCKE met noch twee Lynen LXXV Roeden 
onder zandtberghe 
1604 is t'weedde Jaer van drye
Den voornoemden FRANCOIS heeft nieuwe heure ghemaeckt voor vijf 
iaeren , t'eerste vallende te baefmesse* 1607 , houdende de 
voornoemde drij percheelen* staende inde Registre up zijnen naeme 

XIJ £ p
JAN VERMEESCH

63

Een half ghemet zaijlandt streckendce Oost ende west , van Oosten 
PIETER BLIECK van westen JACOB DE BURCHGRAEVE , van zuuden JAN 
LAMOOT , van noorden GHELEIJN LAMOOT
Dit houdt HEYNDRIC VERMEULEN voor  IIJ £ p
1604 wezende het eerste van pachte
modo MAHIEU FLOOR V Jaeren ter auche* gheheurt voor V £ XV s 
tsjaers, het eerste vielt te baefmesse* 1608

64

Onderhalf ghemet landts ligghende inde Prochie van Westoultre onder 
de heerlickhede van Clytte ,ghenaempt zuijdtvierschaere 
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nu HEYNDRIC ZWYNGEDAU voor X £ p oude heurse , beghinnende de 
baefmissen*1606 tot IIJ Jaeren 
Dit houdt COPLIEN (?) DE GRAEVE voor X £ p

65

Item de kercke heeft noch LXXJ Roeden gherslandt* ligghende onder de 

heerlichede van Vlenijnckhove inde voornoemde prochie van 
Westoultre , steckende jnde oostsyde vanden hove toebehoorende de 
weesen wijlent MAHIEU PRIEM , nu … ende metten noordtende 
commende tot inden viure (?)
?? want de kercke  ?? van gheen profyt en heeft gehadt tsydert de ruine
Dyt es vercocht aen MAHIEU PRIEM

Erfve vande kercke 

Onder de heerlickhede van 

JAECQUES AERNOUT

66

Onderhalf ghemet gherslandt met de Cateylen* daer op staende, 
d'oostzyde ende het zuydtende abouterende* Jeghens de landen wylent 
JACOB BLIECK, de westzyde LAUWERS RIJCKEWAERT ende andere, 
t'noordtende Sinte Pieters straete

Dit houdt CORNELES VAN RUUSCHEURE met twee ghemeten een 
vierendeel X Roeden voor XXXIIIJ £ p
Dit houdt GUILLAUME DONDAYNE voor 3 Jaeren ; 1603 het eerste omme 
XIIIJ £ p tsjaers

67

Vijf vierendeel (volghende t'sheeren Registre) gherslandt* met de 
groene Cateylen* , abouteert* van Oosten Jeghens t'leen van wylent* 
FRANCOIS LOOSEN, van zuyden den Jockwegh*, van westen ende 
noorden het sterfhuys van MAILLAERT FAULCEUR.
Dit houdt AROEN GOUDEZEUNE voor VJ £ p 
ghebruickt by hem tsichten* 1603 zonder heure
Nu JAECQUES WALLAERT voor V £ p ; 1605 het eerste van V
Modo ANTHEUNES FOURKHEER (?) IX Jaeren , het eerste valt 1610 , de 
twee eerste Jaeren voor VJ £ p up conditie datse moeten reunen* de 
elsen troncken ende de VIJ Jaeren naer volghende ten VIIJ £ sjaers ende 
alle Jaer een paer kieckens ter begheerte* vande vande kerckmeesters
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Erfve vande kercke 

Jn Vlaemertijnghe

68

Onderhalf ghemet zaijlandt streckende Oost ende West, t'oostende JAN 
VANDER HEEDE , de zuydtzyde Jeghens den Casselwegh , t'westende 
CLAYS VAN EINDE  , de noordtzyde JAN RIJSSEN.
Dit houdt PIETER HUVEIN voor XIIJ £ p tsjaers
Modo nieuwe heur den zelven V Jaeren , het eerste valt 1609 ende moet
betaelen XIIIJ daeghen naer elcken baefmesse* , up verbeurte* van 
pachte

69

Een halfghemet ende XXVIIJ Roeden landtz eertyts gheweest een 
eeckelst, ende is den zuydtcant van eender vervallen hofstede 
toebehoorende JAN RIJSSEN, commende metten oostende op eenen 

ghemeenen lydtwegh diemen gaet vanden Pouppere naer den 

Casselwegh.

Dit houdt JAN VAN PEPERSTRAETE voor IIJ £ p tsjaers, nieuwe heur , het 
eerste van V valt 1609

70

Een Lijne ende VIIJ Roeden elstlandt daer LXIJ groote eecken op staen, 
streckende metter noordtzyde Jeghens t'dischelandt van Vlaemertijnghe
, van Oosten ende zuyden LOIJS MAECKEBLIEDE

Erfve van Onse Liever Vrauwen Autaer 

binnen de kercke van Renijnghelst

71

Een ghemet ende half en XXX Roeden elstland , d'oostzyde t'landt 
vande kercke, van zuyden t'landt van FRANCE VAN RENIJNGHE, ende de 
presbyterie* landen , van Westen ende noorden t'landt vanden heere 
aldaer*.
Dit was ghebloot* 1604. 
Volghende den lantbouck van FREDERYCK BEKE , licht onder zyn 
heerlickhede

72

Een halfghemet zaijlandt hebbende van d'oostzyde t'landt vanden Disch
aldaer, van zuyden JAN VANDE VOORDE, van westen CLAYS 
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HOUVENAGHELE , van noorden ende een deel van Oosten de Weduwe 
FRANCOIS DE VOS. 
Dit houdt de Weduwe van FRANCOIS DE VOS voor IIJ £ IIIJ s p tsjaers , 
ingaende de baefmesse* 1603 voor drye Jaeren
Modo WILLEM SCHREVELE , het Je van V valt 1608 voor IIJ £ X s sjaers
heefvet overghelaeten an PIETER SCHREVELE zynen vaeder

73

Een halfghemet ofte de plecke streckende zuydt ende noordt, 
abouterende* van noorden ende Oosten an de landen PIETER VAN 
ACKERE cum suis*, t'zuydende Sinte Pieters straete , 

de westzyde de kinderen van CHRISTIAEN MELVEDE.
Dit houdt CORNELIS VAN RUUSCHEERE , noch meer andere landen
nu GUILLAUME DONDAINE

74

Drij vierendeel elstlandt* streckende zuydt ende noordt, d'oostzyde 
FRANCOIS DE ZOMERE 
van zuyden , westen ende noorden hebbende JOOS VANDEN BROUCKE.
Ghebloot* 1607 by WULLEM MAESEN  XXX £

75

Den zelven Autaer heeft in Vlaemertijnghe vier Lijnen zaylandt 
streckende zuydt ende noordt, 
metter oostzyde abouterende* Jeghens t'landt van Weduwe PIETER 
VANDER STICHELE, t'zuydtdende JAN RIJSSEN, de westzyde oock de 
voornoemde Weduwe commende metten noordtende Jeghens zeker 
elst* toebehoorende LIEVEN DE PUYDT. 
Dit houdt JAN MYNAUT voor X £ p tsjaers , verlanckt V jaeren , t eerste 
valt te baefmesse* 1606 oude heure

76

Item een percheel* eltlandt* wezende een s?ynghelhaeghe streckende 
Oost ende west, t'oostende PIETER PARDOEN , de zuydtzyde HEINDRICK 
VAN COSTENOBLE, t westende up t'elst* van JAN VANDEN BERGHE, de 
noordtzyde GHELEIN KESTEMAN groot …
dit was ghebloot 1601 

77

Een percheel* elstland streckende zuyt ende noort , d'oostzyde PIETER 
DE PUIDT ilius PIETERS ende JAN LAMOOT metsgaeders 
t'naervolghende Landt, van zuyden een ghemeene Dreve, van westen 

Vrienden van het Poperings Archief                        81  



t'elst van GILLIS DE PUIDT, van noorden Me Vrauwe van Westoultre , 
wezende groot ….
Dit was ghehouden 1601 …

78

Noch Oost van daer een partie elstlandt* streckende Oost ende West, 
t'oostende PIETER PARDOEN , de zuydtzyde t'elst van PIETER DE PUIDT 
ilius PIETERS, t westende up t voornoemde elst*. Up den 
noordtwesthouck van dit percheel* staet een groote upgaende eecke. 
Dit percheel is groot …
ghebloot 1601

79

Noch een partie elstlandt groot drij vierendeel ofte daerontrent inde 
prochie van Vlaemertijnghe streckende zuyt ende noort, d'oostzyde 
t'elst vanden Disch van Vlamertijnghe, van zuyden JAN PLADYS , van 
westen FRANCOIS CRUUCKE ofte zijn aeldijnghen* ende MAECKEBLIEDE ,
van noorden t landt van PIETER TYTTE (?)
Dit was ghebloot 1601

80

Een vierendeel landts nu ghehouden van MARCX RIECAERT , 
abouterende* Oost JOOS VANDEN BROUCKE, van zuyden ende westen 
JACOB DE BURCHGRAEVE
(kantlijn: Dits Casteel m..e)

Dits vercheinst voor IIJ £ p tsjaers

81

Een halfghemet zaeijlandt streckende oost ende West , van Oosten end 
zuyden de landen van Sinte Cathelynen gasthuys t ypere , van 
Westen ende noorden CATELYNE BAELDE.
Dit houdt FRANCE DE CEUNYNCK voor IJ £ p
nu CLAEY DE BURCHGRAEVE , het eerste van drije zal vallen te 
baefmesse* 1606 voor
IIIJ £ X s tsjaers
CLAEYS DE BURCHGRAEVE het eerste van VIJ zal vallen te baefmesse 
sesthien hondert neghen 
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Dit zijn de Pennijnckrenten 

onder de Noortvierschaere

82

DEN HEERE VAN RENIJNGHELST ghelt twee distincte renten van XX s p 
tsjaers bezet op den boomgaert, t'casteel ende den vyvermeersch. 
Dus hier XL s p
D'eerste gaf mijn heere GOSIN VAN LAUWE, de tweede gaf ME VRAUWE 
VAN NEVELE

83

Den zelven HEERE VAN RENIJNGHELST ghelt  IJ s p tsjaers bezedt up drie
ghemeten een Lijne landtz ligghende bewesten de straete die loopt 

naer Poperijnghe 

dit gaf HEER JAN VAN RENIJNGHELST. 
Dus hier IJ s p

84

T'CLOOSTER VAN SINTE MAERTENS T IJPER ghelt XXV s p Jaerlicx ter 
cause van 
t bernen* vande Lampte voor den hooghen Autaer in de kercke van 
Renijnghelst XXV s p

85

Vijfthien s p t'sjaers up neghen vierendeel Landtz de westzyde 
heerlickhede ende Prochie van Westoultre , t'noordtende de 
meessenbeecke, toebehoorende de weezen JAN BUTSERAEN
nu MAILLAERT BUTSERAEN
Dit gaf CATELYNE VAN BELLE ende JAN VANDE WALLE, 
Dus hier XV s p

86

Noch twaelf pennijnghen parisis bezedt up een half ghemet landtz 
ligghende tusschen twee Jockweghen* , van westen hebbende t landt 
van toebehoorende de aeldynghen* VEDAST MELVEDE. 
Dus hier XIJ d p

87

Wijlent GHELEIN BAERT ghelt* V s p t'sjaers up een stick landtz lighende 
noordtwest vanden Visscherie meulen metter Oostzyde anden 
Poperynghe wech ende metten noordtende ande Roobaerts beecke 
ende is ghenaemt T'halterlant.
Dit gaf JAN DE VISCH. Dus hier V s p
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88

LAMPSAM DE WICKERE naer WILLEM BOEYE ghelt vijf s p t'siaers bezet 
up twee ghemeten L Roeden landtz V s p

89

NOEL ende CLAEYS DEBBOUT ghelden VIIJ s p t'siaers up dry vierendeel 
landtz streckende metter oostzyde Jeghens de hofstede de kinderen 
wylent PAUWELS DE BERT,
t'zuytende t'straetgin*, commende van noorden inden wal. 
Dus hier VIIJ s p

Wijnrenten 

onder de Noortvierschaere

90

CAERLE DE HAENE ghelt* twee potten wijns dewelcke gheredimeert* zijn
met XVJ s p t'siaers, bezet up zijne hofstede commende metten 
zuydtende up den waeterloop ende d oost-zyde t landt wylent VEDAST 
DE BERT. Dus hier XVJ s p

91

CATHELIJNE BAEMBEKES naer MAYKEN de dochter NOEL GHYSELEN ghelt
VIIJ s p t'siaers Jn redemptie* van eenen pot wijns bezet up een Lyne 
landts ofte daerontrent , streckende metter zuytzyde Jeghens t'landt van
onser vrauwen autaer alhier
Dus hier VIIJ s p

92

PIETER SCHAEPSHOOFT naer NOEL ende CLAEYS DEBBOUT  ghelt VIIJ s p
t'siaers In redemptie* van eenen pot wijns eertijts bezet up drije 
vierendeel landtz streckende metter oostzyde ieghens de hofstede der 
kinderen PAUWELS DE BERT , t'zuijtende t'straetgin* commende van 
noorden inden wal ; nemaer de zelve VIIJ s ter begheerte* vanden 
voornoemden SCHAEPSHOOFT ende met consente vande Pastor ende 
kerckmeesters zijn wettelic inde vierschaere der Schepenen verlaeght* 
up zyn goet daer hy nu Jeghenwoordelick is wonende ghenaemt den 

Cafhouck, ende het zelve goet inde voornoemde rente eeuwelick 
verbonden alle solemniteiten daer toe van noode gheoorboirt hebbende 
zoo t blijcken mach bij acte ter ferie (?) ghestelt vande Noortvierschaere
van daten den XVen Decembris 1604
Dus hier VIIJ s p
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Pennynckrenten 

onder de Oostvierschaere

93

De hoirs* JACOB BLIECK ghelden VJ s p t'siaers bezet up twee Lynnen 
landtz streckende metter oostzyde ieghens t leen wylent JAN DE WITTE ,
nu van Oosten ende noorden den zelven BLIECK 
t voornoemde Landt light onder de heerlickheyt van JAECQUES 
AERNOUT. 
Te vraeghen an PIETER Blieck. Dus hier VJ s p

(geschrapt)

WULLEN MAEZEN naer JAN VANDER HEEDE ghelt* VIIJ s p t'siaers bezet 
up een ghemet landts in zyne hofstede ten Ouderdomme , streckende 
van Oosten ieghens t leen ABEL METSU, van noorden de straete  , van 
westen t'landt vanden voornoemden JAN VAN HEEDE. 
Dus hier VIIJ s p
(kantlijn)

Dits upgheeert int jaer 1609 blyckende byde rekenynghe van 

JACOB VAN KEMMELE

Pennynckrenten 

onder de heerlickhede van Clijtte

94

De weezen JAN QUAETIONCK ghelden X s p t'siaers bezet up vyf 
vierendeel landtz 
Dus hier X s p

95

Jonckheer MAERTEN BULTEEL ghelt VIIJ s p t'siaers up dry vierendeel 
Landtz commende metten oostende up t'dreveken ligghende onder de 

Cortevierschaere

Dus hier VIIJ s p

96

JAN DE GRAEVE ilius JACOBS ghelt IJ s p t'siaers up een vierendeel 
landtz streckende metten noortende totter beeke, ende t'zuytende 
Jeghens de straete.
Dus hier IJ s p
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97

Meester PIETER COUCKE ghelt IJ s p t'iaers bezet up een vierendeel 
landtz ligghende onder de Cortevierschaere
Dus hier IJ s p

Evenrenten

98

LAUWERS LEBBE ghelt vijf avodt*(?) evene yper maete t'siaers bezet up 
twee ghemeten ende dry vierendeel Landts streckende metter oostzyde 
Jeghens t'landt wylent* OLIVIER BEEN , de westzyde de 

meessenstraete ende van noorden t kerckelandt van Renynghelst
Hier op woont nu LIEVEN QUYNCTEIN

99

CHARLES VAN HECKE ende JOORIS ZWYNGEDAU naer MAHIEU DE 
ZOUTTERE
(daarboven:)modo JAECQUES SISAU
ghelden* eenen hoedt* evene , bezet up vier ghemeten landtz 
ligghende inde Prochie van Lookere , noort vande kercke , streckende 
ant bellestraetken

welcken hoedt evene is gheredimeert* met XVJ s p t'iaers
Dus hier XVJ s p
JOORIS ZWYNGHEDAU heeft twee ghemeten en half , JASPAR DE 
CONYNCK een half ghemet, JAECQUES SISAU een ghemet

100

CHRISTIAEN DE VROE ende GILLIS DE BUEF naer JAN DE BRUNE 
ghelden* drye alancher (?) evene t'sjaers bezet up heurlieder goet daer 
JOORIS VANDEN BERGHE woont

Erfvelicke Losrenten 

de voornoemde kercke toebehoorende

101

BOUDEWYN VANDE WALLE naer MAHIEU BAERVOET ghelt een rente van 
XIJ £ parisis t'siaers vallende altyts den VIJen novembris Danoff* t'bezet 
light onder de heerlickhede van Vlenynckhove.

Dus hier XIJ £ p den pennynck XVIe
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102

Wijlent MAHIEU MAERTEN , nu … ghelt de kercke VJ £ p t'siaers vallende 
altyts den XIX Octobris Danof t'bezet light onder  de heerlickhede van 
Vlenynckhofe
Dus hier VJ £ p

103

JACQUES HOUVENAGHELE ghelt een rente van LIJ s VJ d p t siaers 
ghenaemt de cruuck-

houckrente , bezet up de Landen eertyt toebehoort hebbende ROBERT 
HUEGHEBAER, onder de heerlickhede van Zanntberghe up vier 
ghemeten een Lyne landts
Dus hier LIJ s VJ d p

104

De Weduwe JAN LONCKE naer GHELEIN VANDER HAEGHE ghelt VJ £ 
parisis t'siaers den Pennynck XVJe vallende altyts den XVen Decembris 
danof t'bezet light up de waeghe-maeckerie ten Ouderdomme

Dus hier VJ £ p

105

De stede van Ipere ghelt XXV ££ parisis by Jaere van ouden ende 
immemorabele tijden ter causen van  twee messen (missen) ter weke
Dus hier XXV ££ p

106

De kercke heeft noch VJ £ p t'siaers bezet up het huus ende erve 
ghenaemt t'beelfroot10 waer nu MICHIEL PECKELE woont ….. dewelcke 
rente MICHIEL de kercke goet  … mitsgaeders dat hy hem dese 
voornoemde … hem toetreckt
Dus hier VJ £ p
Dit rentgen is opgeleijt by JAN PECKEL ten Jaere 1674

memorie

Dit is al conforme de Oude registres ende rentebrieven

10 Is er een verband met de Belfroidstraat?
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Beknopt lexicon

met dank aan Verwijs & Verdam, Stallaert, De Bo en Henri 
Vandenberghe

abouten: begrenzing van een stuk onroerend goed: wie zijn de 
eigenaars van de aangrenzende akkers, bossen, meersen..?

abouteren: grenzen aan

aeldinc, aeldijngherfgenaam(héritier)

aldaer: van ter plekke, uit dat dorp (de cette communauté)

auche, ter haulche: bij opbod, voor de meest biedende (vente aux 

enchères)

avodt, havodt: een in houdsmaat voor droge en natte waren, wier juiste 
grootte slechts volgens de plaatsen kan bepaald worden; volgens De Bo 
is de Kortrijksche havodt voor de granen 4 pinten of omtrent 21 liters 
(avon) of een halve hoedt

baefmesse, bamis: Sint-Bavo's mis: 1 oktober, het tijdstip waarop de 
pacht betaald werd (à la Saint-Bavon on payait le bail) 

(ter) begheerte (?) een extraatje voor

bernen: (doen) branden (faire) brûler)

bestaen: met waarop … staan, beplant met (planté de)

betijts: tijdig (à temps)

blootinghe (om de x aantal jaren:) het kappen van een elst: het 
(ont)bloten (tailler le taillis d'un certain âge)

cathe(i)len: datgene wat op een stuk grond staat: gebouwen en 
gewassen (dit laatste zijn de “groene cathelen”) (ce qui se trouve sur un

terrain et y appartient: les bâtiments et la végétation)

causa uxoris: van de kant van de aangetrouwde (un bien acquéri par 

mariage)
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cum suis: letterlijk: “met de zijnen”; modern: & C° (avec les siens)

daerontrent: ongeveer, ruw geschat (approximativement)

danof: waarvan (dont)

elst: een perceel met hakhout (un bois taillis)

evenrente: evene: haver (avoine)

ghelden: betalen (payer, verser)

ghers: gras(land) (herbe: pré, pâturage)

hoet: een inhoudsmaat uit het Ancien Régime (pre-decimaal, dus) voor 
droge waren, vooral voor steenkolen en kalk zie ook (h)avodt

hoir: erfgenaam in rechte lijn(oir)

jockwegh: een pad dat breed genoeg is om er met een juk door heen te 
geraken (un chemin avec la largeur d'un joug)

loquatur: zoals gezegd wordt door de mensen (à ce qu'on dit, selon les 

paroles des gens)

meersch: meers (pré humide)

ouderlinck: lid van de kerkraad (ancien, marguillier)

parcheel: perceel grond

presbiterie: pastorij

presumeren: veronderstellen

preter: meer dan (plus de)

redemptie: vrijkoop: afkoop van een verplichting in geld of in natura 
door een vaste som die hetzij eenmaal, hetzij periodiek betaald wordt

redimeren: afkopen (racheter)
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reunen: de wortels van gevelde bomen uit de bodem verwijderen 
(enlever les racines et souches des arbres abattus: préparer l'ancien 

boisà la culture)

straetgin: klein straatje (ruelle)

tsichten: sedert (depuis)

verlaeghynghe: verlagen: een stuk land verwisselen voor een ander, 
hetzij wegens het vruchtgebruik, hetzij wegens den eigendom (échange 

d'un terrrain contre un autre)

verbeurte: verbeurdverklaring, verlies (coniscation, saisie)

versteken pachte

vidua: weduwe (veuve)

vlooghe: een klein bosch van kreupelhout, met of zonder boomen 
ertusschen (boqueteau)

weeren, weiren: verwijderen, wegdoen (enlever)

wijlent: wijlen (feu)

zoose: zoals ze (comme ils/elles..)

Volgende bladzijde:

Detail van de kaart van Veurne-Ambacht
uit de “Flandria Illustrata”  van  Sanderus
1641-44

het noorden ligt wel aan de rechterkant..
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Geschiedenis van het

V.T.I 6 
Henri Vandenberghe, oud-leraar VTI

Opvoedings- en pedagogische project

Als school die zichzelf respecteerde werden voor de studiedagen vaak 
figuren uitgenodigd die het peil konden upgraden. We proberen een 
lijstje op te maken in willekeurige volgorde: André DEMETS, E. P. Luc 
VERSTEYLEN, Maria SEURINCK, Roeselare, E. H. HOMEZ, priester 
arbeider, 1983-84; E. H. DEBAILLIE,E. H. Joris DEJAEGHER, Alfons VAN 
STEENWEGHEN met Liefde is een werkwoord, E. H. Kristiaen 
DEPOORTER, Geert DEDECKER 1987-88, Luc VANKRUNKELSVEN, 
schooljaar 1990-1991, Luc BEAUCOURT, schooljaar 1992-93, Reginald 
MOREELS, schooljaar 1996-97; Daniël DE KLERCQ, 1990, pedagogische 
dag, Spiritualiteit van het leraarsambt, E. H. Geert MORLION, 1997-98; 
E. H. Eugeen LARIDON, Ignace VERHACK1 (Gezag), L. BOGAERT over 
het profiel van de BuSo leerling, R. CREVITS op 04 03 1985; E. H. 
Robert VAN BRABANT, parochieanimatie, spreker gedurende klasseraad.
In de Buso specifiek voor de leerlingen 5e jaar: E.H. Freddy MALFAIT, 
Sint Elooiswinkel 1989-902. Een fel toegejuichte inbreng van de 
gemotoriseerde pastoor.
Het opvoedingstraject had duidelijk accenten met bedoelde 
meerwaarde. De vieringen waren van zodra de logistiek het toeliet 
multimediaal. De techniciteit van de leerkrachten liet toe om van meet 
af aan beroep te doen op de moderne media. Wie herinnert zich niet 
Veertien om te zien3. De Goede Weekvieringen werden met zorg door 
het pastorale team voorbereid. De opvoering van Het proces om Jezus 
deed beroep op eigen inbreng van het acteurstalent van de leerlingen4. 
Lerares Marleen DEBROCK zorgde voor de verkoop van viltstiften voor 
de ondersteuning van de Damiaanactie en bouwde een actie op rond 
1 Zoon van Jozef VERACK, eerste secretaris van het VTI.
2 IEM. 89-90, nr. 3.
3 14 om te zien werd uitgevoerd in de zaal van de EZZ Benedictinessen op 11 04 

1992
4 IEM. 1986-87, nr. 3. Leraar Pierre VANDERMARLIERE hielp aan de regie. Tekst: 

godsdienstleraar Henri VANDENBERGHE.
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Postzegels voor de missies ('80-er jaren). De jeugdwerkingen hadden 
bij iedere hernieuwde poging een andere naam zo is er ook een Jona 
werking geweest in 1988-93. Zie verder jeugdwerking.
Het hongermaal bracht de Boliviaanse groep Las Sagras naar het VTI. 
Leerling Ghislain KUYLE, de latere directeur van de kunstacademie, 
zorgde voor een kunstkerststal aan de vijver5. Het aantal deelnemers 
aan de Oasedagen ingericht vanuit het bisdom was beperkt, maar men 
kon eraan deelnemen omdat er een eigen leerkracht aan de uitwerking 
ervan meewerkte.

E. H. Hugo DE BAUW

In de jaren '70 trok E. H. Hugo DE BAUW, redemptorist, naar de 
missies. De leerlingen haalden 25.000 fr. op via een klassieke Vlaamse 
Kermis met touwtrekken, quiz en vogelpik. Na zijn missietermijn is 
pater Hugo terug in België en wordt hij pastoor in Asse-ter-Heide6,

De BuSO had zijn eigen werking: lerares Dominique CNUDDE7 trok zich 
de kerstactie aan met kaarsen van de BZN, dit bracht een bepaald 
schooljaar meer dan 200.000 fr. op, aldus de mondelinge overlevering.

5 IEM. 1985-86, nr. 2.
6 6e pastoor sinds 1987 van Asse-Terheiden.
7 IEM. nr. 62, 1993-94, nr. 2.
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In de aanvangsjaren waren de twee uren godsdienstleer per week 
verdeeld in één uur eucharistieviering en één uur godsdienstleer. Dit 
was zo gegroeid omdat de godsdientsles het eerste jaar door een 
priester was gegeven en die kon dan zijn eucharistieviering verzorgen; 
dit gebruik bleef nog meerdere jaren bestaan,
Toen de eigentijdse jeugd opgang maakte was het VTI erbij om De 
Kleine profeet te programmeren8.

E. H. André DEWULF

De pastorale ploeg wisselde met de jaren.
Aanvankelijk kwam de leiding vanuit de
aanwezige priesters. Met leraar Paul
DERUYTTER kwam daar verandering in.
Leraar Franz VERPLANCKEN kwam met een
andere naam voor de bezinningsdagen. De
traditie van bezinningen kende alle
mogelijke vormen zoals die ook op andere
scholen werden georganiseerd. Met leraar
Franz sprak men van Kimbadagen9. E. H.
Achiel ROETS, E. H. Stefaan DEMARCKE en

8 13 11 1981
9 Einde '90-er jaren.
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E. H. Joris COPPENOLLE10 lieten de leiding geleidelijk meer overgaan op 
het lekenkorps.
Leraar Roger BENAUWT, BuSo, organiseert in 1989 voor de vierde keer 
een posterbeurs.

Zoals het in het onderwijs hoe langer hoe meer pedagogisch-
professioneel werd ingevuld, kwamen medio
'90-er jaren ook de leefsleutels in het VTI 
binnen. Het VTI werd een school zonder 
racisme in het schooljaar 97-98.
Als Katholieke school was de begeleiding in 
initio door priesters ondersteund: E.H. 
HANNEBOUW11, uit een priesterrijke familie.
In het St.-Stanislascollege was er voorheen 
dir. Albert BOONE12. E. H. André DEWULF13 
kwam assisteren. We vermelden nog: de 
EE. HH. Achiel ROETS14, Luc DESCHODT en 
Stefaan DEMARCKE15. Enkele broeders 
waren welkom: Adolf DEPREZ16, broeder 
Angelus, broeder Justinus, priester-
studenten André DEMEULEMEESTER17 en  
Raf VAN BAERLE. Pater Hugo DE BAUW, 
Pater Remi LIEVENS18(+ ), Pater Jos 

BAUWENS (+) en diaken Luc COENE versterkten de groep. Uit de school
kwamen o.a. EE. HH. Marnik DONZE, Piet CAPPOEN en diaken Luc 
VANDEVYVER19 in kerkelijke ambten.
Johan COUTIGNY20 vertrok als zendeling van de Evangelische kerk naar 
10  In het Wekelijks Nieuws wordt hij beschreven als de para gedropt in Poperinge.
11  Paul HANNEBOUW °Poperinge 11 juni 1949 - 30 november 2007, leraar - Klein 

Seminarie, Roeselare 16 augustus 1949 - 20 juli 1962 – onderpastoor parochie 
Sint-Bavo, Lauwe 20 juli 1962 - 14 januari 1963 – schooldirecteur Vrij Technisch 
Instituut, Poperinge 14 januari 1963 - 1 september 1985. 

12  E. H. Albertus BOONE ° Poperinge, 11 mei 1897 – Leuven, 17 januari 1956. 
18/09/1924: leraar Poperinge, college - 20/12/1924: priesterwijding; 27/08/1930: 
principaal Poperinge, college; 16/07/1952: geestelijk directeur Zusters van Maria, 
Pittem. 

13  André DEWULF ° Oostrozebeke, 24 maart 1923 – Ruddervoorde, 19 augustus 
1986. 03/06/1950: priesterwijding; 31/08/1950: leraar Vrije Technische School 
Roeselare; 03/08/1962: medepastoor Zedelgem Sint-Elooi; 16/07/1965: leraar en 
later onderdirecteur Vrije Technische School Poperinge; 01/09/1984: 
ontslagnemend met verblijfplaats Pittem.

14  Hij is nu moderator en eindverantwoordelijke van de federatie Avelgem. 
15  4 jaar internaatsbeheerder gevolgd door 16 jaar medepastoor in solidum in 

Oostkamp, Moerbrugge en Hertsberge tot 2009. Pastoor in federatie Jabbeke 
Stalhille – St Blasius - September 2009 – November 2010

16Adolf DEPREZ ° Heule 17 november 1919 – Broeder Van Dale + Save Rwanda 25 
juni 1986.

17André DEMEULEMEESTER ° Pittem 7 mei 1933 + stierf als ontwikkelingshelper in 
Tielt 14 juli 1988.

18  E. P. Remi LIEVENS ° Zwevezele 01.02.1913 + Ooigem 24.04.1980.
19  Diaken in Wijtschate (Heuvelland), aalmoezenier St.-Medard (2014)
20  Johan en Ann COUTIGNY-VANCAYSEELE, waren aangekomen in in Madagascar in 

1992 met dochter Charlotte. Johan was bouwheer. In 1993 werd Judy-Lois geboren 
in Antananarivo, en in 1997 Eveline in België. Mei 1998 was Johan naar 
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Madritsar (Madagascar) en stierf er in volle activiteit.

De bedragen die men met BROEDERLIJK DELEN ophaalde werden bij 
het bedrag van de dekenij gevoegd en telkens in IEMAND gepubliceerd.

Ook rond de kapel kan een eigen hoofdstuk geschreven worden. Het 
altaar stond oorspronkelijk Noord gericht. De stoelen waren er om op te
knielen. In de '60-er jaren werd de sacristie met het typische behang21 
slaapruimte. De oude kloosterkapel heeft tot op heden nog de 
brandramen van de tijd der zusters Paulinen.
Later werd het altaar – eigen creatie van de ateliers van het VTI – in het
kamertje (Zuid) dat aanleunde gebracht. De helft van de ruimte was 
sacristie geworden. De stoelen werden vervangen door stijlvolle metalen
banken.

Ghislain Kuyle

In de later  heringerichte kapel hing 
een Laatste avondmaal gemaakt 
door leraar DE LEEUW en Ghislain 
KUYLE22 geschilderd met en door de 
leerlingen van het BuSo. Toen werd 
de kapel nog maar eens gedraaid in 
overlangse richting. We schrijven 
1983-84.

Vele grote evenementen buiten school waren niet voor de leerlingen 
technisch weggelegd. Bezinningen gebeurden vaker buiten de school 
(Eksternest en Smissevuur aan de Zwienebak 1980). De redenering die 
erachter zat was dat eens buiten de les- of werkplaatssfeer men 
gemakkelijker kon oproepen tot bezinning. Al was daar af en toe 
weleens de bedenking dat in de dagelijkse omgang wat blijvender kon 
opgebouwd worden dan in die vluchtmomenten. Die insteek was  de 
herhaalde poging tot technisch instituten werking en KAJ, wat ook 
sporadisch wel opflakkerde (zie jeugdwerking). Toch trok men eens naar
de Oasedag in Tielt (1986-87): een organisatie vanuit het bisdom.

Antananarivo getrokken om voorraad te halen om twee gepensioneerde bouwers te 
onthalen uit België. Johan was ziek geweest. Toen hij terug thuis kwam kreeg hij 
hoge koorts. Het was virale pneumonie en het was hem fataal op 14 Mei 1998.

21  Het Franse leliepatroon dat echt tot de verbeelding sprak.
22  Oud-leerling en later directeur Academie, Poperinge. 04 01 2012: Ghislain Kuyle 

heeft afscheid genomen als algemeen directeur van de Kunstacademie en als 
coördinerend directeur van de studierichting Beeldende Kunst.  
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De Goede week, witte donderdagdienst, kruisverering, enz. werden met
de nodige multimedia verzorgd. Leraar Luc Coene was de leraar met 
zeker genoeg aandacht voor het draaiboek. In 1985-86 een draaiboek 
van meer dan 40 blz. voor een goedeweek viering.

Toen de school groter werd en de priesterbezetting op nul kwam werd 
de kapel meer stille ruimte. De bovenkamer waar achtereenvolgens 
autorijschool en klaslokaal was geweest werd 1984-85 reserve stille 
ruimte.

Met leefsleutels komt in 1994-199823 een meer profaan en professioneel
gestuurd model van sociale opvoeding in de scholen: assertiviteit en 
empathie, voorbereiding op het reële leven en training voor een 
maatschappij van verdraagzaamheid en bestand zijn tegen pesterijen 
en onderdrukking. En naargelang de motivering van de begeleider werd 
de mondigheid en engagement gestimuleerd door het aanbod van 
sleutels voor het leven in de moderne maatschappij.

Een korte periode was er een werkgroep van Amnesty International. In 
het schooljaar 1994-95 werden 177 brieven geschreven, de  
organiserende leraar was Franz VERPLANCKEN. 

Mgr. Roger VANGHELUWE bezocht het VTI in 1992-1993.

De inwijding van de vernieuwde landbouwhalle wou tonen dat het 
project confessioneel onderwijs aanbood.

23  IEM 65, 1994-95, nr. 2; IEM 74, 1997-98. 

Vrienden van het Poperings Archief                              97



Domus Dei

DOMUS DEI, een
bisschoppelijke tombola,
was de manier,, om alle
bouwprojecten in het
bisdom te kunnen
verwezenlijken24. Leraar
Paul LAMBRECHT trok het
geheel jaren naeen op
gang. Men beloonde de
grote verkopers. De
bekendste verkoper is Marc
MILLEVILLE. Hij verkocht in
het schooljaar 1985-1986
400 boekjes. Hij trok tot in
Frans Vlaanderen en had
met zijn formule verrassend
veel succes. De koper werd,
als hij prijs had, bezocht,
zelfs ook in Frans-
Vlaanderen.
Een bedrag is in het
schoolblad vermeld Domus
Dei 1979, 301.000 BEF.
Paul LAMBRECHT 2011

Capita selecta

Vaak zijn er van die gebeurtenissen die je als anekdote pleegt te 
vertellen, maar die daarom niet altijd te klasseren zijn in de grote 
rubrieken. Kriskras door mekaar enkele sprokkels.

Zo herinneren we ons een sneeuwdag. Het tapijt was al behoorlijk dik 
en er was tijd om even door het raam te gluren. Tot onze grote 
verwondering reed daar een leerling onvoorstelbaar snel met de fiets de
speelplaats over. Marnix CAREYE deed fietskettingen over de banden en 
kon de speelplaats overrijden met een merkwaardige snelheid.

De Autozoektocht uit de aanvangsjaren is bij de oudgedienden zeker 
nog bekend. De briefwisseling en de fundraising voor de prijzen is een 
bundeltje dat nu nog in de archieven van de school zou moeten zitten.

De oud-leerlingen uit de beginperiode zullen zeker ook de grote 
fietskaravaan herinneren die in het teken van de propaganda voor de 
school met alle leerlingen op de fiets de westhoek doorkruiste.

24  Daar kwam ook een deel van de school ten goede.
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Met de fiets de westhoek verkennen met de gehele school 12 06 1977

De boekenrekken (blauwe buizenconstructie) kwamen op de speelplaats
in 1979. Oerdegelijk en praktisch.

In 1980 worden de eerste meisjes in de leerlingenlijsten genoteerd 25.
Leraar Paul BUCQUOYE maakt in 1980-81 de lesroosters met een 
computerprogramma. Dat bleek niet zo mee te vallen. Er moet immers 
met zoveel rekening worden gehouden dat de voorrangsregels te 
uitgebreid waren om er alle mogelijkheden mee uit te putten.

René HAHN, oudleerling en allround klusjesman, begon op zijn manier 
geraniums aan de voorgevel te verzorgen Zodat de school zijn VTI 
EXPO-look zou hebben. Met een metalen buis gekoppeld aan een 
tuinslang (telegeleid) kon hij het opstijgen met een gieter vermijden.

Later gebeurde dit computergestuurd door leraar Hans PATTYN26.

In 1986-87 wordt gerapporteerd dat er 2000 frikadellen nodig waren 
voor een maaltijd27. 
Het  boodschappenlijstje in het schooljaar '90-'91 wordt gepubliceerd in 
nr. 2 van dat schooljaar.

25  IEM. 1990-91, nr. 1.
26  IEM. 1983-84, nr.1.
27  IEM. 1986-87, nr. 2.
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Leerkracht Roger BAILLIEUL liet in 1984-85 een tramstel uit Limburg 
(nr. 8816 - 8835) overbrengen. Het 
vehikel werd in 1987 afgeleverd.

De boekenrekken (blauw buizenconstructie) 
speelplaats  kwamen op de speelplaats in 1979. 
Oerdegelijk en praktisch.

In 82-83 is er al sprake van 
bijenteelt in het VTI28. 

Er kwam een splinternieuwe 
toegangsdeur aan de ingang in 
1982-83.

In 1983-84 kregen de fietsen van de
leerlingen hun bekende sticker.  Dat 
was nuttig om verdwaalde 
voertuigen, achtergelaten of aan 
hun lot overgelaten,  terug te 
brengen bij de eigenaar. Deze 
markering bracht wat organisatie in 

het geheel. De fietsen kregen een vaste genummerde plaats. De teller 
stond anno 1986 op 432 rijwielen.
Het didactisch materiaal werd geregeld aangepast29, in 1987-88 komt er
een  compact disc speler in het Muzieklokaal.

De Bibliotheek voor de leerlingen o.l.v. leraar Rik BOTTEZ wordt 
gesignaleerd in IEM. 84-85, nr.1.

De Fietsloods, 500 fietsen en 80 'brommers' dateert van 1988-89.

28IEM. 1987-88, nr. 2
29 IEM. 1987-88, nr.3.
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leerkracht Jan VANDENBROUCKE Expo 2011

Oorspronkelijk werd de rapporten in naam van het directe contact 
tussen leerkracht en ouders aan huis afgeleverd. In 1990-91 wordt dit,  
zoals het in andere scholen eerder gebruikelijk was, vervangen door een
uitnodiging om op school het rapport op te halen.
Het gemiddeld gewicht van de schooltas is 10,42 kg. Aldus IEM. 90-91, 
nr. 2. En niet zo vanzelfsprekend wordt de leraarskamer rookvrij in 
1990-9130. En toch komt het jaar erop een nota dat er een 

luchtververser komt in de 
leraarskamer.
1992-93: De Speeltijden 
worden verlengd naar een 
kwartier. Dit was praktisch 
voor de leraars die in de 
beide scholen les gaven (H. 
Hart en VTI) om te 
vermijden dat er lessen  
zonder leraar begonnen.

Ook ezels  op de expo 2010

IEM. 73, 1997-98, nr. 1 vertelt dat de binnentuin van E. H. Directeur in 
Versailles-stijl wordt omgetoverd. Er komt een vijvertuin naast de serre,

30IEM. 1990-1991, nr. 3.
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een rozentuin en nieuwe kruidentuin aangelegd door de groenarbeiders 
van de VDAB.

De school krijgt een titel: School zonder racisme31.
Het VTI was een onderneming waarin de familie elkaar zocht, broers en 
later ook zussen kwamen naar dezelfde school, maar ook vader en 
zoon, moeder en zoon, vader en schoonzoon brachten de dag door in 
dezelfde ruimte, als leerling en als leerkracht... We noemen 
familienamen 
ARTEEL, COENE, DERAEDT, JACOB, LAMBRECHT, LAUREYS, MALESYS, 
PAUWELS, STRUYE, VAN KEMMEL, VAN HOPPLINUS, 
VANRENTERGHEM ...

Op de expo was er altijd wel iets te beleven. Vaak kon je er over de 
koppen lopen. Muziek, tombola, broodjes en drank... inderdaad voor elk
wat wils. De fierheid om de prachtige stukken houtbewerking, metaal en
elektriciteit, bereidingen uit de grootkeuken, kleding of juweeltjes uit de
plastische opvoeding te tonen,

Een sfeerbeeld

31IEM. 75, 1997-98, nr. 3.

Vrienden van het Poperings Archief                              102



Drank, spelen en trofeeën (uit het atelier van leraar Michel INDEVUYST 
70-er jaren)

21 05 1976 Leerlingen treden 
op in film Wierook en tranen 
naar het boek van Ward 
RUYSLINCK.

Re-enacting? Toen maakte men 
er zo geen theater van. Op een 
heel directe manier werden, 
toevallig, maar reuze 
interessant een auteur ad 
captum van de leerlingen 
aangebracht.

EXPO 1970 met een barnum-
affiche: Gymcana voor 
tractoren. Tentoonstelling van 
hobbies (postzegels) en oude 
werktuigen. Aandacht voor 
ping-pong en judoclub32.

Op 17.12.1982 komt Willem 
VERMANDERE zingen voor de 
BuSO op school.

Voetbalploeg leerkrachten : 1971 - Voetbalploeg - VTI Poperinge met 

32  Dhr. BILLE, zwarte gordel uit Menen,  begeleidt 30 leden, leerlingen en 
leerkrachten op school. De lessen gaan door op tatami in de Turnzaal. Het initiatief 
komt van Daniël RYCKEBOER (+) en Gerard SPRIET. Er was zoveel succes dat men 
zelfs buiten de school gegadigden moest oppikken.
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spilfiguren Yvan VERACK en Etienne DE BOSSCHERE. 18 spelers tegen 
Openbaar ambt streek Ieper-Poperinge, Rijkswacht Brigade Poperinge, 
RTT Ieper, College Ieper, Stad Poperinge, Popfina, Bruggen en Wegen, 
Brandweer Poperinge.

1974. Eerste melding van de vervolmakingscurssuen in Clayson 
Zedelgem. De Heer Norbert VANDYCKE organiseerde die cursus 
verscheidene jaren33.

20 05 1974 – Een Russische delegatie bezoekt de school. Ze bezochten 
de school in België waar de BuSo geïntegreerd was in het gewoon 
onderwijs. Daarom bezochten ze het VTI. Op de Kemmelberg aan het 
monument hield de vrouwelijke minister vice gouverneur van de prov. 
Leningrad een rede in het Russisch. Zij was vergezeld van Mr. 
Michalkevitsj , dir. -gen. van het min. van soc. Zaken van de Sovjet Unie
en Mevr. Averianova GALINA, dir. van het min. Van Bijzonder Jeugdzorg.
En uiteraard de man van de ambassade, de eerste ambassadesecretaris
Mr. Loukine GEORGUI. De dienstwagen van de provincie was voor de 
gelegenheid met een wimpeltje met hamer en sikkel getooid. Er was 
reeds in 1971 een aanverwant bezoek van Mr. en Mevr. Herievitsc 
VLADKO (ass. Univ. Zagreb, Yoegoslavië). In 1975 vereerde Grilo 
MANUË, landbouwingenieur in het ministerie van Portugal, de school 
met een bezoek.

20/22 05 1974 – trok men voor de eerste keer naar Heverlee voor 
paardrijden. Dit gebeurde jaarlijks. E.H. Luc DESCHODT werd fervente 
ruiter na de mestbeurt in Heverlee.

EXPO – 1975: de week van het VTI. 40000 Fr. prijzen. Er werd toen ook
een namiddag van de derde leeftijd georganiseerd.

EXPO 76 - 13 06: Springwedstrijd voor paarden.
Wanneer Gilbert DEVOS als leraar aantrad was hij nummer 100. Luc 
Coene, de latere diaken, was nummer 9934.
ZATEC: Zes studenten gaan naar Tsjechoslowakije, waaronder Marc 
ALLEMAN, Geert DERYCKE, Johan LEMIEGRE, Willy SAINT GERMAIN, 
Dirk QUAGHEBEUR.

33  IEM. 1974, nr. 2.
3407.10.1974.
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