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Editoriaal

De stichtingskeure ya/r iii.rirtlrrcll /s dit jaar B5A
oud en mediëvist Jat Vart Acker bel(lemtaant de
ariginaIiteit van het l\!ieu'..'pcctise exemplaat. 14et
heeft niet veel gescheelci aí clat beroemde char-
ter vr'as nog zaek geraaki aJk !
AuteLtr R- Duman heell ors ree t's ee/? /Élve eeuw
in de ban gehoudetl rnei de nlstetieuze Onie te
Nieuv,,poort. l',let de huip \tan clr. R. Degryse kon
Ja Ghijs cie mist hierorntren[ dcen apklaren.
Al sínds het jaar 2A00 ls eer] resi [,a/] cle gratzer.
ken uit de O.-L.-VroLtvielíerii. ciie een staep vorn-
den rond het kerkgebcu,,t. varCt'tenen. Niettemin
zijn wrijfprenten van dii vetd',;lenen patimanium
hier en daar opgespoorci dcot: R. Van Belte. Het
blilft een sobet 5ouL ó I . . , a .a pa.- ma ltunt.
Onder de redactie van Taan Hillevraere krijgen
we een eerste vervolg op i)et aaiagsclagbael(
van Raland Osaer.
Ook al weten we nog altijd niet v,relke nenselijke
resten er lagen onder het terrein van het vaar-
malige voetbalveld, gingetl we bij historicite rcde
wie er allemaal in aanmerking kwam om vraeger
in niet gewijde grand begraven te warden.
Uit de vele transcripties van Hanaré Boydens clje
hij maakte uit ans archief, geven \/'/ij een pacht-
contract v\/eer van het Sinl-Jarishaf.
Luc Filliaei was bij de aankondiging van de seri€
"Parade's End" en hij meldt neteen de herden-
líing aan van l,unsischilder GLtstaaf Buffel.
Karel Lappens \,vardt door Freddy Beun terug ot.t-
der de aandacht gebracht.

G. Dernerre

Geschíedenis

l,{et filne hardschoenen aai toont stadsarchivaris
W Le iövre Cat beioemde dccLtmenI

O\/ER DE KEURE Vlït{ ÀllËLIV{íF()OI?T

Hoe oLrd is de keure Van Nleuwpoorl'? Het ljkt een
onnozele vraag, \",,aui het stul( zegt het zelf: de
akte vr'erd door Filips van de Elzas afgeleverd "in
lret jaar van de I'/lens[/ording van de Heer 1163".
We vie[en in 2013 dus het 850 jarig bestaan van
Nieuwpooft op basis van dle belangrijke slichtings-
keure. Of nlet?
De datLtm behoeft misschien v,,el een kle ne kant-
tekening. ln dle periode gebruikte de graÍelljke
l(anselarll immers geen Nieuwjaar stijl. I\4en re-
kende hel laar van kersïdag tot kersiavonci. Een
oorkonde dre alleen in "l163" qedateerd ls, stamt
dus eigenlilk uit de periode 25 c)ecember 1162-24.
december '1163. NLa.\,v.i een volled ge week van
wat F lps van de Elzas al "1163" l.roemde, js vol-
gens onze datering eigenlljk 1162. Of nog n't.a.ví.:
je hebt zowat 2 % kans dat de befaamde keule
van Nieuwpoort niel van 1163, maar van 1162 da-

Nu, nader bepalen van wanneet de keule exact
dateerl, zullen we wel nooil kunnen. Op basis van
die ru m 98 % l(ans mag je dus \Ài el in 2013 een en
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ander vleren.. -

Wie die keure verder v'/il bestudeten, [/eel trou-
wens best dat hlj zich niet meer mag baseren op
de'oude'uitgaver-l van o.rn. de Btauwere, Beau-
courl de Noortvelde of Gilllodis-Van Severen. 1m-

nreTS een kwarl eeuw geleder'r al publlceerden Th.
de l-lemptinne en A. Verhulsl i.s.m. L. De t\4ey, drje
histor-ic var'l de Genise Un versiteit. het eerste deel
van hun ultgave van de oorkonden van de graven
van Vlaar.rderen uit de Elzassers-dynastie, Diederik
en Filips. Het resultaat s een indrukwekkend, door-
\\/rocht boek, dal ook de standaarduitgave van o.n-r.
de NieuripooÍse keure bevat N4eteen \,vordt het
moge ijl( de keLIe te vergeljken met anCere oor-
konden van deze graven. En zo blilkt bij voorbeeld
dat heel wat keuren slecl]ts eer-r jaarlal als datunt
hebber en een reeks zelfs l-relernaal geen ciatun'l
bevaiten, zondei dat dit die oorkonden verdacl-tt'
n]aaki - in tegenstelling tot wat wel eens gedachl
wordt.
l-lun stud e biedt ook een overzicht van alle be\,vaar-
de en bekende ve[dv,/enen kop]eën en ultgaven, op
z ch al lnteressant om te zien \,r'ie \,vaar oolt de tekst
van d e l(eure wou bezlilen.
En dat is vooreerst de graÍeljke dynastie zelf. Die
beschikte over kopieën op perkanrent en in cartula-
ra (oo-(ondenboeken), en ln de archieven van de
Rekenkan'rer is nog een vidimus door de abten van
Ten Duinen en Sint-Niklaas Veurne te vinden. Het
ven{ondefi niet dat de stad N eu\rypoorl zelf een
aantal kopieèn ljel maken: Can had men een reser
ve voor als de originele l(eure zou verdr,vijnen. Ool(
een telg van het N euwpoortse geslacht de Brau-
were (in i765 en 1769) en zijn tlldgenool GéiarC
maal(ten afschriften, en zells de leperse stadsat-
chivaris Lambir in de volgende eeuv,,.

Overigens is het een geluk dat de originele keu.e
nog bewaard is. ledereen $/ee1 \,,/el dat het Nieu,,v
poorlse stadsarchief het en ge s van de drie grole
Írontsteden uit de Eerste Wereldoorlog dat de ool'
logsjaren overleefd heef1. ÍMaar ook eerder al waren
er momenten geweest, waarop de l(eure verdvr'e
nen kon ziln. Zo i$eeg de stad het n '1383 zwaar te
lilden van de Efgelse troepen. Zo zal de stadshal e
met een groot stuk admrfistratie (zoals het oudsie
poortersboek) toen verwoest zljn. líaar de keure
was gelukkig nlet in de l.ravenstad. Na de opstand
onder Filips van Artevelde hadden een hele reeks
overheden hun privleges nroeten inleveren bij de
vorst, d e van de gelegenheid gebrujk wou maken
on] een aantal vooïechten in te perl(en. Ook de
belangrjke l(eLrre berLrstte toen cius in Rjsel. Wat
iater keerde ze terug naar Nieuvr'poort, dle er tol op

'.anda-.rg nog s-eecls zo.g .oo dr-agl.
Jan Var-t Acl(er 
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ADDENDUI\4 KEURE

Bil de reddlng van het stadsarchieí ln 19'14 zat ook
C e keure ult 1163. Dank zij de oprreflsan]e Ka
re Romaan Berqu n kennen !,/ j noga vr-at deta ls
over cie ornzr/ervlngen van dat bercemde siul(.
V"n-:l > n;ld-sbalo e s. Lre B-lgis ne req r ng ir
Saint Adresse blj Le Havre de charlers samen mel
de boeken van de burgerlijke stand en de ke[kre-
Ctisters op.
Dle líeure werd samen met nog andere Nieu\,v-
poodse charters tjdens de oorlog tentoongesteld
ll Le Pett Paiais en l(wan] dan op 29 oktober
'i920, samen met deze stukl(en in het RljksaF
chlef te Brugge terechl door toedoen van Eugène
d llu oque, arc-ritect en chefde la [llission de Res-
tli!t cn. Hel overlge archieí was al in februari 1920
naai N eu!,ípood gebracht.
ln cecembe.1931 nformeerde Íheoplriel Dobbe-
laeTe -ranre)rs het sladsbeslLrur naar de l(ostbare
charieis en speciaal charter nr. 1.

Jos De Smet, rijl(sa[ch var s antvr'oordde op 19 de-
cernber Cat deze moesten ieruggevraagd v/orden
aan de rn n ster van Kunsten en Wetenschappen,
Jraar dat chaner n[. 1 daar nooit gedeponeerd was
(sic).
Bll i.,l.B. van 7 aptl 1932 gaf de nrinister toela
t ng d e terug te geven aan hei stadsbestuur van
N e!\,,poort. Elnd aprll vr'erCen ze afgelraald door
secretaris ïheophiel Dobllelaere.
lr 'l-q33 rverd dr. L.l\,1. Van Werveke belast rí'ret

hei inventariseren van het stadsarchlef en ook h j
von.l d e l(eure niet terug. Twee jaar later, bij zijn
onderzoek te Brugge naar sporen van het Nieuw-
pooilse verleden, onldekte hj ze wél ln een va-l
de te ntoonslellingsv trin es te Brr!gge ... vr'aar ze
d o,! il s door Jos De Smet werd getoond aan de
bezoel(ers. zonder le \,/eten dat ze aan de stad
N e u!,/poor1 'toebeh oord e.

ïoeir Van \ry'ervel(e zln inventaris helemaal had
geordefd ef genummerd pe-rubriel(, kon hij het
opgedoken chafter nr. I slechis lussenvoegen als
nunrnrer 399 bis. ln die tjd \,verlde n]en nog mel fi-
ches en was het gebrull( van 
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ON|E: DE DOOD VAt{ EEN KWAKKEI-

l let jaar 2013 wordt ongetwilfeld een menro-abel

.jaar voor onze stad \Íant het zal dan 850 jaar ge-
leden z jn dat de toenn'ralige Graaf van Vlaande-
ien Filips van den Elzas een keure had verleend
aan de nederzetl ng Sandeshoved". Sindsdien
vlerC deze stad offic eel Novus Portus genoemd.



Aanvanl<elLj< r,rierden de namen lsera Portus, San-
deshoved en Novus Por-tus (Novus oppldun'r) even
cour.ant gebru kt. Hie[bij d]ent e u/eL aangestipt te
v,/orden dal de benaming Sandeshoved vool.l'la-
nlelljk gehanleerd lverd ln lie.kel jke docurnenten
terwill de naam Novus Portus ie !espeuren valt n

adnr n slratieve tel(sten oi oorko-rCen Onrlv lle Van
recent bodenionderzoek beg nnen een aantal we
tenschappers zelfs te twijfelen oí lsera Portus !'\/el

degelijk een benanring was iat bei.ekk ng had op
onze stad. Later kreeg de benaÍr ng N euport de
bovenhand firaar na WO L \,ïerd ei beslisi onr de
].ddn Nieu\/poor. als ef -. o' . ó . órr ,n g "a'
onze siad te l-rouden. De Foi anCers hadden dat in

hun documenten reeds veel vroegei gedaan, zelfs
ln de lBde eeu!\/. Zodoende s ]isi de bedoe|ng
om dii jaar geregeld enkele merli.J,'aardige gebeur-
tenissen of stadslegenden .lcci ie lhten en voor-
een breed publ ek kenbaar ie rlraker. Vanuit de
officiële hoek is er tot nu tce enliel het lciee ont-
sproten onr een top 10 van qc pcpula rste Nielrur-
poolena'er doorl-e.1 d.-.s - i sd ren
te stellen naar analog e mei cie iop 100 van de
populairste Belgen ooii !",,a1 enke e laren geleden
werd opgemaakt. l- et dur (i fi-re dat onze stad wel
degelijk i-^ts beter verdieni
Het rijke verleden van onze siaC s e[roTn] goed
gedocumenteerd, zeker in \,argel.lk ng met de
andere steden en gemeenien it V aancieten.
l-lrervoor ons eeu\,r ge Caik aan Theofiel Dob-
belaere, siadssecreiar s \'an N euiJpoort ten tijde
van VVO l, die r.et e,lkele irorllpanen het atcl-rief
van onze stad naar een \.reilge p aals heeÍt over-
gebrachi zodai het vrllri,aa:C \i,erd van ge ijk vr'elke
\oíTr van vcrn e i-ll d" o.: . Si-C d en 7,r, .

enkele heel interessante siLid es gernaal(t over hel
verleden van onze staC. Niettegenstaande deze
lovenswaardige ln t ai even, b ilven e[ nog enkele
lrardnekk ge verzinsels besiaan dle nog populair
blilken te zjn ook. He1 boek'De geschieden s van
Nleuwpoori" var] René DU[./iON, zeker \ iat betreft
de oudste geschjedenis van onze stad, staat er
bol van. Dit vr'erk wordt vandaag door veel rnef-
sen aangezlen als een geschiedkurrdige bijlrel
aangaande de lokale geschledenls. Zo bestaat
et ondermeer een v!/ebsite rJvww.v,/esthoel<.net

waarop vele van deze kwakkels zljn ve[zan]eld.
N4on Biebuycl{, de webmaster van dienst, pieten-
deeri zelís dat zljn site de echte en onweerlegbare
geschiedenis van Nieuwpoort\i/ee-qeeí1... ont
n'ruisstil van te wordenl
Zoals de t 1el reeds laat vermoeden, ls het o.a.
onze bedoeling om dergelijl(e "kwakkels" aan-
gaande onze lokale geschiedenis u t de vr'ereld te
helpen. l-1et gebeurt fi'reer dan zelden dat iemand,

dle weel dat jk een hlstor cus beLr, mij aanklampt
om ie vragen hoe dai hei nu zit rnet die Onie.
Welnu, er zi]n mensen dle iiost wai kost be\ /e-

ren dat onze liv er de lJzer, waar die nu nog 1en

noorden en noordoosten van NieLrvr'pooI loopt,
oorspronkelijk de ONIE werd gencemd. ln de
eerste p aats is René DL-ll\/1ON hien/oor verani-
v/oordelijk want lrij lre-^Ít die kvr'akkel zelf ln het
leven geroepen. In de acadenrische werelC is R.
DLVOI\ \ooral geNe ci on\\il - \ar zr zeer qe-
brekkige kennls van eiyrnologie in het algemeen,
rets wat hem als fantasierilk man zwaar paden
heeft gespeeld. Voor zljf "ofiet reorle" baseerde
hlj zich op slechts 1 (l) archleÍdocumenl uit 13'14
(Boec van den hoÍstedenlande van der Nieuwer-
poorL, ARA Brussel) waar n cie naam onielootland
3 maalu,ordt vermeld. Aangezlen dc lokale bevol-
king de naam van onze stad Lilspreekt als "Nie-
poo11", concludeerde hjj dat de oorspronkelLjke
naam van onze stad Onrepood rnoet geweesl
,,i n en odl de beg n.e'ler O qd- 'Lel^eg zou z'Jn

v',eggelaten ge,r'/orden. Heel die theorie l(ornt he-
laas genoeg tragikomlsch en meeli]lvek(end over
wanl hel is gebaseerd op een...leesfoull ln het
desbetreÍfende documenl spral( men nlet van
onlelootland maar van ONJELOOïLAND C.wz.
land dat nog n:et verlool \,/erdl Hel was toen
blijkllaar de gelvoonte dai 'vrje" stukken g[ond
verloot l(onden worden onder verschillende l(an-
didaat e genaars/gebruikers. Daaron'r wo.dt dle
term 3 rnaal vernreld iir l-ret document. lr-rd en
deze term echt zou vervr'ljzen naar een spec Íieke
plaatsnaanr, zoals een dorp of een bepaalde VVilk,

hoeft dit toch NIET tot ireurens 1oe l.red.raald le
\,vorden n een dergelj ( document...
Daarenboven kor.r R. DUtMON, omwille van één of
andere onbel(ende reden, nlet begrjpen dat het
woord "nieuw" op verschillende manieren kan uit-
gesprol(en vr'orden. Nochlans wo[dt b jvoorbeeld
Nieuwl<apelle uitgesproken als "N ek (apelle".He1

beste argumen'! om dle k!,/akkel omtient de Onie
volledig te ontkrachten l(omt van onze Neder-
lanclse zLrstergenreente N eulvlloorla/d Lek. ln
een oorkonde stammende u t de 13de eeuw víerd
de naam van deze gemeente gespeld als...NY-
POORI,
Zodoende zou l( de mensen die oprechlge r.rte-

resseerd zijn in de ontsiaansgescl.riedenis van
onze stad aanraden om 'De vroegsfe geschle-
denis vau Nieuwpaarl'van w jlen dr. l'list. Roger
Degryse (1913-2006) te lezen. Di1 boek werd
ultgegeven met grote steun en toeve[laat van
ons stadsbestuur en kan geraadpleegd worden in

onze Stadsb bliotheek.
J. Ghijs
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[JtrT I-'i ET DAGBOEK VAN
r{oLAnJD 0SAER {2}

Afscl.ieid van NieLrwpo0rÍ

1,4e1 ons elvef (vadet, n]oeder,'l\4elje " zo noen't-
den v'/e grootnroeder aan moeders kanl, en de
acht k nderen), 1ui ee kinderu/age'ts en een pous-
sette, de bakfiets en de t\,!ee íetsen, slolen wj
ons aan bij eet't stoel van vluchtel ngen d e langs
de l(on nklijl(e Baan in de richting van de Franse
grens stapten. Wij wilden die eerste dag Adlnkerke
bereiken, waar we zouden overnachten bij onze
gtootouders aan vaders kant. We sliepen die nacht
'paillasse par lerre', zoals \,ve dat thuis uoemden,
d. vr'. z. met meerdere dicht faast elkaar, op ma-
trassen oÍ kussens, dle op de vloer bljeen lagen.

Nlel ver van de grens kwamen we s andetendaags
uit op de gev/one weg. Een lange sliert aulo's
vrachtwagens, paardengespannen en handkarren
tracl-rtten zich een vr'eg te banen door de stroom
voetgange[s, van vv e vele kinderwagens offietsen
voortduwden. Laat in de namiddag bereikten we
Bray-Dunes en b-^slsten we daar te blijven voor
de nacht. Aan het einde van de straal stond et een
holel. Hoewel het niet be\r',,oond leek ging moeder
toch maar aanbellen, maar er werd nlet openge-
daan. foch jammer vond ze, al dle lege bedden,
ten!jl de vluchtel ngef in de open lucht op de
gro-rC rnoesten slapen. tuloeder ging de burge-
meester van Bray-Dunes bij de zaak betrekken en
hlj gaf opdracht om het hotel open le stellen voor
de vluchtelingen. ln mirder dan geen tijd waren alle
(amers r-rgenomen. Dle ntorge| van de 20ste mei
slapten !,r'e rchting Du nkerke. De zon scheen al-
\,,i eer volop en. zoals de vorlge dagen, l'toorden we
boven ons het gejank van de nt itra illeu tsalvo's van
vl eglulgen d e hoog aan de blauwe hemel jacht
maaklen op elkaat. Somsvetdween erwe één ach-

ter de l'lorzon, een z!,,arte rookplLtlm achteilatand.
Tegen de rÍriddag k\,/amen v',e in Duinkerke aan. ln
een caÍé bestelden \ir/e dra-tl( eu lieten we ons hel
brood en het beLeg sn]aken, die v,,e o|deflveg haci-
den gekocht. ïoen lve het café verielen stelde ik
echler vast dai rniln fiets qestolen ,,,,/as. Eenrnaal
]n Loon - P]age, keken we uit naar een onderl(c-
men voor de nachl. We werden goed onthaald op
een groie hoeve die werd uitgebaat doot een ou-
dere man en zijn lwee zusters, alle drie ongehuwd.
\Iíe kfegen zoiets als matrassenovedrekken die
lre zef iir de schuu[ mochten gaan vullen rnet
l(af !,,aarop lrre ons te slapen konden legg-^n.

s Aicerendaags víaslen we ons aan de porxp bli de
.lr n l(bak voor het vee, op het plein voot cle hoeve. De
zcn r,'as toch alweer van de pad j. ln de giote \li oon-
l(aine i liregen $/e l'tet ontbilt. B j het aÍscheld wllde
l-rei anCbou\,!ersgez n geen geld aanvaatden voor
cle \,e.ieeiCe gastvrijlreld. Op aandnngen van onze
ouCefs, kozen ze dan iets uil de {oopvr'aar die vr'e
LLt cnze !,/rn (eI hadden meegebracht. En weer ging
onze to.hi verder. We waren al aan onze vlerde
dag :oe. Elgenlljk vond ik de nieuwe vr'ereld v/aann
,,,i e !!,a[ei ierechtgekomen, v/e] avontuurljk ei't boei-

', dJgbd ra dcreb. le.e'iscen I ce.
Eahte v uchtelingenellende hadden \rve \r'reliswaaf
noll r-r ei meegemaakt. vader en rnoeder zorgden
goed ,.,oo: ons, zelÍs snoep ontbrak er niel onden\i eg.
Dat belette n et dal we soms vermoeid waren of pljl'l
ondervondef en de tanden op elkaar moesten zet-
t. 7 _ 

otool-no.der Lrie e.6B \,r-.(no'zee)g.
zus i'.larie-Thérèse, arnper 6, stapten l(rang mee.
n Gravel nes zouden we middagpauze hou-
den Naarmate we die stad binnentrokken,
nam de vluchtelingendrukle toe. Aan de bak-
kerjen vormden zich lange rllen. Op hei grote
plein n het centrurn zaten de cafés stanpvol.
ln de namiddag staplen vr'e op de \,Íeg Gravel nes-Ca-
lals door de gen'reente Oye-Plage. Daarvetnamen v/e
dat, een elndje van de straat weg, een vakantlel(olo-
n e als opvang voor vluchlel ngen was opengesleld.
Dle gelegenhe d lieten onze ouders niet voorbijgaan.

Er was orogelilkheid onr koffie te berelden, melk
1e !\iarmen, eieren te l(ol(en enz.... Ook wc's ell
lvasgelegenheid waren voorhanden zodat we
over meer conrforl beschikten dan de vorge da-
gen. Onze ouders bes|slen het vr'at rustiget aan
te doen de eerstvolgenCe dagen en n de kolo-
r-rie de verdere gebeurlenissen aÍ te \,\iachten.
Zowat een k lometer voorbij de kolonie iag een grote
hoeve te m dden van de velden. ll( vergezelde moe-
der toen ze er eieren en rnelk ging kopen. De boe-
rin vr'as een goedhariige vrouw, groot van gestalte,

Daqboek
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n]et mooe ttel(ket-t in haar getaand gezlcht. Ze
lusterde n]et veel syrnpathle naa- het verhaai
van moeder oveT haar gez n, onze vlucht en ons
verblljf n de naburige kolon e. lben ntoeder de
boerin llet opmerken clat ze del-tien eieren hacl
ontvangen, hoewel ze er maar een Cozjn had be-
steld en betaald, kreeg ze als vell(laring dat l.ret
daar gebrukelljl( \',/as dat le één ei meer kreeg
onr zekeI met een dozljr] gehele thuls te komen.
N4et een "au revoir" gjngen we ulteen. In welke
dramatische omstandgheden zou het weerze
nog diezelfde week plaals hebbel'r.

(wordt vervoigd)
red. ï HilLe\,vaere

Patrimonjum

VERDWENEN PATRIMONIUM
Grafschriften en memorieplaten in de

O.-L.-Vrouwekerk te Nieuwpoort

Oud gebruik.
Bij de Romeinen was het vetboden orll mensen
binnen de stadsrnuren te begraven. l\,let de ver
spreiding van hei christendont, \ir'as er behoefte
om de gelovioe qemeente een'stichtend'voor-
beeld te geven door binnen het kerl(gebcu\,"/ of-
wei een grafvan een het tge, een geesteljke een
stichter te lrebben.
Blj onlstentel'l s daaryan ls l.let gebruil( van de re-
llkvv eën ontstaan en daaru t volgden de pelgtinra-
ges met dito'inl(onsten'.
oo -tanL 5 . e "otslen v/erde1 we èeno in -en
kerkgebouv', begtaven.

Eind Be eeuw kwarn er vanwege de bisschop van
Orléans Theodulfus een verbod, om nog n'lensen
te begraven in een kerkgebouw_ Er rverd verr,ve-
7.n Tddr h.T oLo georui oii oe RoT. net.

Er wa-e-r wel u lzor'rderingen bedacht.
Zo'n voorschrift lvas reeds uiigevaardjgd op het 2e
conc le van Braga ir 653.
Bij de capitularla van l(arel de Grote in 813 werd
óók zo'n verbod uitgevaardigd, rnet een Lrtzonde-
ring voor ke -kelilke hoogwaaidighe dsbekleders.
Op hei concilie van Trlbus (b j Rome) ir 895 kwanr
men to'i de ove 1,/eging, dat ook leken in een ke[k-
gebouw konden begraven,,rrorden.

ln 1'140 tljdens het concil e van Malnz schleef men
in het 52ste cafon van het Decretum Oratlan :

"Nulius mo-iLrus lrfra ecclesiam sepellantut nsi
episcopi, aut abbaies, aLtt dlgni p[esbiteri, veL fide-
les laicl ...' nl Geen enkele dode mag ln de kerk
beg[aven \'/orCe]1, ienz j b sschoppen, abten, vr'aat-
dige prieste-s of gelovige lel{eir ...
ln de discussie stelde Joannes -teutonlcus 

lJan de
Duitser ?l : "Dat geldt dus voor ell(e gelovge bin-
nen de l(erl(gemeenschap"
Koriom, er onlstond eel't relalieve vrjheid, rnet dien
verslande dai er per b sCom speciale regels wer-
den opgelegd.
ln leper bjvoorbeeld vigeerden ii-r de 1sde eeuv,/
de tarieven van 240 s tot 120 s voor een graf it't de
l<erl(. Op lret ke d(h of schon] meld e dat tussen 10 en
20 s.
Een s slaat voor schelle oí 1,i20 van een Dond.

Algemeen veri:oc.
ln Schotland \ías het vanaf 1566 verboden doden
in een kerl( te beg[aven. ln Oostenri]k bleek dat

'./anaÍ 1715. ln Fran j(rljk was dat in voege op d-^
rneeste plaatsen ln 1775.
Er \,iias al een verbod in 1765 ln sommlge bisdom-
men opgelegd tot er een Déclaration rayale var 10
maal1776 door I ouis XVI \\/erd geformuleerd.
Terloops opgenlerl« : eT ,.vas reeds een arrét du
parlentent van í2 maarl 1763 "le mouvenent cle
tc,-t dos tto... :),-. 'n.i:e" L/e/ósp- ó sac.e.
Het decreet van 26 juni 1784 van JozeI Il breidde
ret Oosten'jkse verbod uil tot de ZLlidelijke Necler-
landen. Voor onze gewesien vrordt altjd vetwezen
naar cire datunt.
ln 1790 bleek het \,oor de revolutionalref in Fral'tk.
[i]k nog eens nod g op het verbod te wijzen, wal
dus betekende dat de regel niet zo strak v,/erd toe-
gepast.

in Noord-NederlanC v,,as een verbod ingevoerd in
Scheveningen docr dominee Ab Peffenot. lu Arn
hem klvam zo'n maatregel lt't 1783.
lr'r navolgrng van Flankrijl( was n Noord-Nederland
de zgr. Bataafse repu)lljek geslicht en op 31 janu-
ari 1795 (1e jaar van de BataaÍse republiek) werd



daar een Plakkaai gepubllceerd met een verbod
.oo, b q.\ rg- i ee .- .geoou.\.
[4et de Napo]eontische wetgevlng k\,.r'arn uiteinde-
ljk voor àlle 'bezetie' delen van Europa het verbod
van 23 Prarial )(ll of 12 jLrnl 1804. Er werd een
ultzonder ng gemaal(t voot de "c/ergé et les fonda-
teurs des ltópitaux'.

Grafstenen in ['lieuwpoort.
Zovíel C. Denorme (1936), toen leraar in het Sint-
BernarduscolLege als K.R. Berquln (1961) sl chter
hoofdman van de l.reemkring Bachten de l<upe
hebben ultvoerg aandachl besteed aan de vele
graÍscl-rrften van de Onze Lieve Vtouweketk te
Nreuwpoo-i.
ln het archieÍ lgt onder nr. l2eenreglsterdatopge-
maal(t is door Joseplr Frans Rouzée. lj vr'as sche-
pen ge\rieest nraar ook Reqlerder van de Disch en
gerneenen a[n]en van Nieuylpart en haafdman van
de l?hetaricagilde.
Dat handschrlft bevat de opscl.rl]ften van 380 graí-
en n]emor eteksten víaarvan de jongste ut 1803.
Daar zijn later nog zes teksten toegevoegd.
Achteraan staan de teksten van zerken ut twee
kloosterkerken van Nieuvr'pooft. ln 1778 is de kerk
van de Recolletien afgebroken waarbij I ze[kel-r
naa.de hoofdkerk zlln overgebracht. 1n 1797 ls dat
ook gebelrrd met de kerk van de Karmelieten (8
zerken).
l( ll. Berquln vond nog minstens een tiental zer-
ken, rvaarvan de teksi niet voorkomt in het register
van Rouzée en ool( niet in de publlcatle van R. de
Beaucouft de Noodvelde (1905).
Deze laatste publ cale s de nreest toegankelljke
I l'lieupatl DacumenÍs Historgues tor?e //, Oost-
ende, 'i904.
De auteur vernreldt ln de inleid ng op ziln Epitaphier
de la ville de Nieupad, dat hij z ch heeft gebasee[d
op documer.rten de Ernle lMeynne 11854-19281
hern lreeft toev-^drouwd. Hij heeft 384 teksleu. l(eu-
rig genummerd ... maar tweeTnaal nt. 3B2l Et ziln
ool( tu/ee versles voor nr. 100.
l'lei grootste deel van het stadsarcl-tieÍ van Nieu\,.,,-
pood berust n Brugge, maar loch is er nog een
handgeschreven reglster in N eLiv,,pooft dat conser
vator W. Lelièvre ons liet inkllken. De jongste lekst
dateeÍ u i 1895, wat ons doet vermoedeit dat er
een samenvattlng s gemaakl van àlle tel(sten.

K.R. gercru n -do -l opg. n-,ll odt de u1rÍ.' q
van lret register van Rouzée en dal van de
Epllaphierniet altiid k opten. Uit steel(proeveu bleek
dai de Epitaph er eigenlljk gesteund is op het later
geschreven register, [/at ten dele ve[klaaft \rvaarom
er zoveel slordigheden z lten in de t-anscr p1 e.

Enerzljds hellben we een hardschrllt dat gekopi-
eerd is van een ouder handschriït, ander.zilds n-roe-
ten \'/e reken r.lg houdef nret de druktecllniek uit
dle t lci (1904 ) waarbil alles nranueel letter per letter
n'roest \r,,orden geschiki en missch en is er spral(e
van nalaliglreid brj de correct e van de drukptoevet-l

Verdwenen palirimoni urn.
E- zljn -i- -rsiens t\rr'ee momenten geweest dat een
deeL van ce zerk- en memorlestenen uitgebroken
\,!erden en gedeeltelljk een andere plaats kregen,
vcora eer eeir complete ravage van de Eerste \ /e-
re door oE a es heeft vernietlgdl
ln 1836 s de vierde beuk aan de zu dkant afgebro-
ken er een deel van de rnemoriestenen zjn toen
als een p nt iegen de nleuwe zuidelijke muut ge-
pl.raisi. Er \,,,,erd toen ook beschreven dat e[ aan de
ri,esit(afl van het kerkgebouw vele zerken ornge-
keerd eer-r soort voorveld vorrndenl Er waten zelfs
zeiien aLs sioep gebruikt bij hulzen op hel marl{|.
p e -.
L-l i 1865 hebben \,ve een getuigenis van eer-r be-
zorgde kunsihistoricus d e wat bitter noteert;
'li ! a ircntaine d'années on a sLtpprimé la quatriè-
rirc /reíqe /'égllse de llieupart... (veft.) waarin zich
een heeveelheid grabtenen bevanden, die nen
builen gesneien heeft. Een deriigtal heeft men
oirgezel a/s een saoi plint tegen de buitenmuLtr.
Onlangs heeft men de bevloering van de líerk oak
. -'. a' -t-- \\a.l - a nctd gezeqd- zc Àos i. "en

clergelijke staat dat n)en de nek zau breken bij een
pracessie in de kerk. De pastoar heetL omdat hij
geen anfu/aard kreeg ap zin vraag om sLhsi{1ie, het
iniliatief genomen, zonder taestenlming te vragen.
enlevez toLtt cala, vlant het vlerlí werd loch daar
zichzelf betaald.
Taah heeft hei lerlóeslLtur en de pastoar stenetl
teruggeplaatst, loen men suggereerde dat zij zicl1
blaatstelden aan een proces. Er bliven nog 37A on.
'es n-digd- ..a'bu e. n 15Azc.t'oeangti,l.t,.,
Er ís zelfs een blj van een Baheemse priester uit de
16de eeuyl en een tegel meteeninsc ptievaneen



ridder uit 1374. Overigens zijn er vele Ltií de lScje
en 16de eeuvl De pastaar taonde net enige fier.
heid de nieuwe vlaer, die inderdaad kan vr'edijveren
met die uit een estaminet uit cle hLtut1." l-1. Schuel'
rnan§ 18651
Van alle zerken bevindt zich nu nog slechts één
enkel origineel n de kerk, rranreljjk varl Dornlncto
Ximenes, Spaans gouverneur va;l Nieuwpoorl,
overleden n 1629. En zelfs dai zet ( !,r'ertl ir de oor-
log naar De Panne overgebracht en bj de l(apel
van het lrosptaal L'Océan gep aatsl. Naclien !,,/ercl
d e steen faat Veurne ove[gebrachi en n 192S ir
de noorderl(ru sbeul( valt onze ke.k ctaplaatst. Een
plaat ernaast van de ian] le Ccpp eiers is al voot
de tweede keer gel(opleetd \,,ran::l.iens de ilrafcl
in 1940 lvas die ool( nog stLrk gegaanl
U I het pu n van de (eik heeii men bil cle
víederopbouw(vanaf 1922) ioch rog ee| tenta
zerl(stenen langs de zude ie muut vlak gelegcl,
waaryan ntoet toegegeve-r \','orden Cat een groot
deel van de inscrlpties alges elen \,raren. Hoewel:
in 1951-52 heeft H. Edlelof baroi van []onlalbo,
uit Gainford wrijíprenien 3ien maken
De zorgzame i(.R. Berquin kreeg ef foto's van voor
het museun't. Ove.,gens zitten n ltet pattntonium
van onze stad nog enke e spearzame stukken Ltjl
lret funera r effgoed. danl( zij cle ilve-van cle con-
servators.
ln 1951 \\/erdeJl in de Valkestraat, b] de vin. werk-
l-ruizen Brusselle, t\i/ee funeraire daistenen opge-
graven u 1í4001 Op één ervan kan rnen ezen :hier
licht claies van den dyke fs claus oïe staerf int
jaer m cccË
ln 1998 zjn de zerl(stenen uli cle kerkorngeving
weggebracht... en sindsd en zoel(. De ltele omge-
vir'rg werd in 2000 afgewerkt en opgeeverd zoals
die er nu uitziet.

Laatste spor"en?
ln een recenle publ cat e: "Vlakke grafmonuntet-llen
en menrorietafetelen met persoonsaíbeel.iingen n
West-Vlaandel.en Brugge,2006" lreefi R. Van Bell-^
onze aandacht gevest gd op de laatste sporen van
enkele zoekgetaal<te platen.
Zijn onderzoek heeft z ch uitsluiienri loegesplist op
pe rsoonsafbeeldlng ef. Van de 15 voorlleelden uit
Nieuwpoort zjn er van dr e een paar [es'ren in ons
patrimonium.
Fer grJíe.a-d'Lr 's v.J 1e. C-JUtÈuseïJ\euTn 'n

het Vlctora- en Allleilrnuseunr beland. Et wa[eJr
ook nog koperÍragmenten van inlegr,verl( die vla een
l(unsthandel aan het l<oninklijk líuseum voor Kunsi
er-r Geschledenis ie Brussel zijn verkocht ln 1958.
Een ander Íragmenl is door een Engels solclaat, die
het als vuurscherm had gebruikt vla E. yates van

de Ecclesiologica Sociely n 1927 overhancligd
aan baro r E. van Zuylen van Nyevelt. Dle zou het

n o-: ..ioo o N '-'looo': hóbo gogo o

1928. De Co l'lnrissie voor fulonuineL]ten en l_and-
schappen had aanged-ongen orn dat i l Ce keil( te
plaatsen.
Een afbeelding van eeu l(opeten plaat van l\4aihe-
us de Codt (+1478) er lvlarle Gh js (+1506) ls vele
L. r .n ge1-o ^ ..' . - v'erJ n 200J cu$ t]lre-
naal(t er-r opgeharige-t op haar originele plaats in
Ce l(erlt.
Nog een a rder slul( is rn het bezil van de famllie de
l(erkhove de Denierghem, waatvan een \r,i[i]íprertt
ool( ie zien rs rr hei Vicio[ia- en /-\lbedn']useufl
sinds 1966.
IViinslens dre \rrijíprenten zjn il het bezil geko,
'neir van cle Scclety ofAntiquaries te Londen, cloo[
de bem dde iig van baron Edleston
Ere-i(anunni( Challes Cadon (1302 1863) had
al aandacht gesclronken aa t N eu\,,,poollse graf-
plalen. Janres Weale (1832-1917) heeí1 n 1860
gev/erít aan een inver-ttaIs. C..].lVT. Van Caloen
schreef ln 1871 een arilkel 

^lieupari, 
Eglise Natre-

Da,r're ef ll. Rolrsseau gaf ln 1912 een boekle u 1

over de F-rollls r/e lombes plates. Ln 'ig14llet llar..
cel de Kerchove de Denierghefi nog eet vloet-
zerl< van zijn veroreende falnrilie opstellen tegen
een blnnenmuur...

fleÍerentles : S. llossuyi 2000; A. Ronar 2008;
N. Frochot'lB04i R. de Beaucourl de Noortvelde
1905; l<.1'1. Berquln 1961; R. Van Belle 2006.

G. Den]effe

Archeoloqie

GRAVE|,I lhl NIET GEWIJDE GRO,

Vóó[ de aanvang va I de v,ret]zaamlteden op het
voorrnalige voetbalplein te NleLtwpooll was de
aanneTnel genoodzaakt een archeologische ploeE
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aan te stellen onr aan prospeciie te doe|.
ln aullusllrs 20'11 lverden een 1 I tal skeletten aan-
getroÍlen er-r men schatle da1 l'lel well cht over een
50{al lrad kunnen gaan op het aangesneden ter-
rein.
De archeologen hebben een voorloplg beslu t op-
gesielC en vroegen zich af of de a[chiefdiensi van
de stad meer duiding zou kunnen aanbrengen.

Bij cle skeletten waren enkele klnderen jonger dan
12 de ineerde"heid lvaren mannen, een paarvrou-
y/en. Er zijn geen opvallende spo[en van geweld
vastgeste d of manfeste ziekien. De orièntering
van de skeletten lvas u e1 zoals men dat vroeger
op een gev,i.jde' begraafplaats l(on veir,,,/achten;
!.e l- ,os. c-r hoo. I I rr . el /r'er.en

De vraag v,,as : ov-Àr \ /elke skelelten zou het dààr
kunnen gaan?
Sladsarchiva-s \/. Leiièvre en J. Ghijs hebben
een poglng gedaan om enkele hislorsche aanwj.
zlngen 1e vinden.
Het betreÍíend-^ perceel lag buiten de stadsfitLrur
en ornwalling, oostelljk van het bastion van de
Duir'rkerl(e- of Zuidpoorl.
J.B. Rybens beschreeÍ als geiuige in zijn kroniek.
hoe het kerkhof rond de kerk vanaf 1806 niet rneer
gebruikt we-d en hoe de graven rond de voorma-
lige kloosters in de stad voordien v,,erden ovelge-
bracht.
Van deze aatste waren er lvelllcht rninstefs vjf,
als men R. Degryss 119941 en R. lJumon (1989)
erop naleesi.

.lo Ghijs trachtte Lrit een paar brieven af te leiden
of dat perceel als begraafplaats vr'as omschteven.
iíolenaar ClT arles Seys stelde een brief op in 1766
\vaaruit bleel( dat de grond ejgendorn was van hei
Armenllestuur van Nieuvr'poort en dat de nwonets
er van ouCsher rnest verzantelden-
Llit een andere b.ieÍ van 1775 stelde raadspens -
onaris Frango s L. de Btauv,/ere vast dat de gt-ond
eigendorn van de kerk van Nieuwpoorl \,!ias mei
de herberg "Ark valr Noë" naast die van molenaar
Seys en da1 d e gr.ond al in 1569 van hetArrnen-
bestuur vuas. Het ierrein van 2 gentete 282 roeden
wierd als ''Vyckeveldt" aangeduid en was dan ge-
huu[d door GuiLle Geepaer-i.
Waller Lelièvre vroeg zich aÍ of het noodgrarren
konden ziln ge\ïeesl van kort na lret rampzalig be-
leg door cle Franse generaal Vandamme In 1794.
en de standrechterlljke represa lles op de Franse
enri!lrar-rten.
J.B. Rybens was inderdaad getuige, hoe enkele
tientallen lilken in de buuft van de haven moesten

blllven liggen. Na herhaaldeljk aandrirgen rnochten
die dan u ielndeljk begraven worcien. i\4isschjen ei.
gens als noodmaatregel ...

Welke stoffelijke oveíscl'notten werden toi hee!
recent niet in gewl.jde gron€l begraven?

Sinds de tijd dat het'\,vijden'van grafplaatsen doo-
de kerkeljie veftegenwoordigers ]n gebruk was,
werd er een vu stregel gel]anteerd: wie niet gedoopt
was ge\,/eest of ln manifeste zonde leefde kreeq
géén kerkeljke begrafenis en k\,vam dus niet op een
'gewijd' kerkhof oi bectraafplaats lerecht.

l-lonore Bcydens stelde dlkwljls vast n ons archief
hoe aangespoe de iijl(en meteen in de dLlinen dicht
bl .le ! ndplaais werden begravei]. Well cht glng
men eT vanult dat men niet l(on zeker vueten of d e
chr siel k gedoopt \,vat.eu.
VYe liunnen ook ze<erzijn dat bjeer] grote itoeveel-
held l.lken een soorl massagraf zal aangelegd zijn.
Voor N eulrlloot'! spreekt well cltt tot cle verbeeld ng:
de sLag van 2 jul 1600 waar onget,,,,,ijfeld vele hon-
derden (?) ilken in de duinen zul en gedumpt zjn
gev/eest. Er is het ovetgeieverde verhaal van grote
hoeveehed beenderen in de voorste duinen van
Lonrbardsijde I

De Rooms-katholieke kerl( heeft tot recent
gel,,orsteld met de consequent es van een theolo
g sch d emn]a: welke zielen rnal(en kans on in het
paradils b nnen te n]ogen? [,4et de voorlschr]jdende
onike.stening van de laalste (halve) eeuw lvas het
,.iooT een a sTnaar gToter worden deel van de be-
vo k ng geen probleern meer. Mlaal zelfs binnen de
kerk \',ras er toch behoefte orn wat soecelheld te
hanteren. Hoewel ...

n 1917 stond in de kerl(elill(e canon 1239 dat on-
gedoopte knderen niet in 9e,,,/Ude grond mochten
begravelr wordenl E[ lvas een Ltitzonderinq voor-
zien: catechumenen (bekeeilingen) die zonder hun
schuld ongedoopt waren geslorven. Zelfs l<inderen
var katholieke ouders, die dood geboren lvaren kon-
den nlet rekenen op een ge\r/jd graÍ.
Ecl]te[ hadden pientere theo]ogen ets bedacht als
'doopsels van begeerle' en'doopsels van bloed'.
ir 1983 heeft de administratie van hel Vaticaan on-
der paus Johannes Paulus ll dat strenge canon laten
schlappen. Dus zo'r'r klnderen kunnen wel meteen in
hei paradijs. Een commlssie onder paus BeneCictus
XVI heeft dat toch nog eens bevestiqd rn 20071

Een hele schare overledenen was ook al slnds de
middeleeur\/en uitgesloien van kerkel ]ke begrafenis:



kette[s, vetoordeelden, ove[spel gen, l']ofioseksu-
een zelintootdenaets en vtijmeiselaars. Bei'ef-
fc-rde deze laatsten \,vas daa. een peusell]l(e ency-
cliel( Lrit'i738 die dat scherp sielcie. llaar i| 1884
\,verd dat door cie paus ltog maai eefs bevestigci
orndat n sonn] ge landef vtl]ntetselaars geen an-
iigodsd enstige cofnotatle hadde.r zoals n a.rclere
Europese Ianden.

ïoi op orrze dagen hebben so.n ige bsschop
pen behoefte om aan d e incruk\,,,eli;(ende lljsi nog
nrensen toe ie voegen, moclt'r lrun farn lle Vragen
om die overledef en lïet de gs! U l(e ilke iturgie 1e
llegraven.

ln 1918 schrevei de Neae l:ir.lse kaiholielíe bis-
schoppen da1 social sten !e:r g;i,,,itC graf verdien-
den. ln een brefvan'lg3t: \'!3!l.ren diezelíde bis-
schoppen daar nog de fasa sret: aar ioe.
ln 1936 stelden ze Cat eer l.: r,en cle N.S.B. [Na-
tionaal Socialistische Boir. n Nedeilandl best ool(
n eteen gewijd graf kres!.
Sincls de 19e eeultr !eTzlah:er oveltulgde anti-kle-
rikale liberalen n ons lai: o:ii niet r-,teer in geu,/ ide
grond begraven te l-or.len. Eu dal gold ook al vlug
voor comtnun sten ! ae 20: eeuvr' bjna ovel.al tet
n ereld.
ln 200'i schteei bss!ro! Hurkmats van Nedet-
land dat emanC d e euiiranasie hacl Laten toepas-
ser, niet in ge!,,rlcie g.oncj mocht begraven wordei-i.
Laatst liet de aarisbisschop val I'Japels l1 2011 ho-
ren dat een man íesie maÍítoso r-tiet moesl telienen
op een gev/ijd graÍ.
Ienzll die nog nel voor zijn dood enorm veel lle-
iouw toonde ... (?)

Referentiesi P. t\4oreaux 2004;A. Ronan 2008iA.
De Cuyper 1953; W. van der Putten 201 0.

Slf,lT"JORlSH0Ë TË NIE{"}'ríFOOR'l'

Ife krl'risllooggilaÉ 5int..!oris krel}fi haar priv;"
legÈ il1 i4.23. nat wa5à de tijd van Filips .le Gae-
de, hertog van BoLrrgondië, Dat 6harier zit nu
nog in het stadsarchief on.ier nr. 66.
N-'{et qildc hof Sint-Jcris stofld reeds manifest
mei eeri spitse toren [q] op het stadspanö-
ra!Íla dat verschenen is bij Sanderus (1640).
!"1Èt gtond op de zuidwest hoek van de lnuizen,
blok I,loordstíaete-Groote erilysstraete, nu !n-
perstraat-Langestrea'i. Op .le platteg[orid vart
Beventer (1570) kan meÍ zelfs op die piaat5
och een opvallend gebouw ortv,,aren.

Pa.foÍcontract.
Op hedelr 31 jan 1758 bekennen de oncJerschre-
ven Conrnck, GLlidon, Deken, Sorgers & andete
gu debroeders van de gLl de vanden Fdeler Rid-
deI St.]oris binnen dese siadt Nleupofi, hie[toe e)G
presselick vergaderl synde, -taet convocatie van
de geheele guide, in pachte gegeven te hebbe.l
aen Cornelis Va i Achte, die alhier ooderschteven
nrits desen insgeiyckx bel(ent ctepachte 1e llebben
hei guidehof desel gulde, voor eenen tenryu van
dr.c,rr.r-." olghenoe,.- e i -lcien | .'lrJ
malj '1758, ende dies volgenilicl('1 ee-ste jaer !,.i l

beiael fghe vallen & verschyne-r sal !Ll! april 1759
Pd-oo. oi5\d j.icr..!ióo o qClp..t.n
var.r de gheseynde dryejaerigen terrnin, o 7 g!qy:
vers ier gode, B stoooen [)1n eens ler laefcl te-
dispositie van clheeren verpachiers & van pacht-
prys principael \./oor & mits eene soTatme van 3'l
ouldens vls, modetne coLlls 's laers; sytde so-t
de. vergeidt's pachters laste t onderhoucit vanCe
glaesevensters, het vaegen vatde schauwen B, 1

ruyn]en van het vertrecl( ofie ptvaet, ghelyclí cle
pachter daerenboven oock vetobllgeeJl is van sigh
't elcken sondagh ofi anderc daegen dai er ori -
Llai[elicl( gescl]oten sal v/ordet'], 1e laeten \,,nden
n de doelen ten tv/ee uren naer middagh nrel een
beroorl cl( windaes om de b!gp! vande gulde-
llroeders te spannen, synde de coorden tot tselve
v,, r'rdaes noodlgh lsynen laste soo \/el als het voor-
der onderhoudt van diere; hV sal oock gehouder-)
!/esen op alle andere 'ts,v \,,,ercl(- ofie heyllg-^ clae-
ger hlerbover-r nlet gemeuiionneeÉ, t'elcken dooI
eenige guldebroeders die souden \a,ilen schieten,
ghenaemt synde, schulcl gh \,,,esen prontptel ck
sonder teghensegh, sigh u/eerdigh te maecl(en om
cle boogen te spanneui item de haeghen, boomel't
& voot dese plantagien van het guldehof, wel &
bel-roorl cl( te onderl-loudeI ten contentemente van
de gulde, de lraeghen vlechien & opbinden oíie

G. Demerre
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doef coen t'synen coste, beholrciens dat alleene-
lick de r'lod ghe ,/., ssen 8, banCtroen doo-de gulde
becosl gl-rt sullen worden, l'ry sal tsynen cosie oock

oeter veryollen de ylElg plaetsen in d'haeglren
1'elcl(en al\,/ae eenighe siruycken sullen cornmer-)
te ve[droljhen oít anders nts te verghaen & aldaer
jonelhe doorne struyckxl(ens in de plaetse planten,
alsmede oock aerder-r trille struclo(l(ens nd'lraeghe
van aerden lLLlt!.U! ten voo[lecien jaere geplant sal
hebben verïoli tot da1 die volcornmentllcl( in l.re1

gro--yen is, voorts sal hy, pacl.rter, Ce bollebaene
!\/eghels, alleen 8, voordere p]aetsen, net & precls
inooten houclen, alsmeda de haeghen vr'el kuys-
§ch.-n, dat er op een voel naerby van d'eene soos
riel als van d'andere syde, geen gars, lliCdl ofte
ander cruydt en stae1, tenr moel hy de doelhuy
sen sc-roone hoLrden. soo vr'el als de doelen 8, dle
\i/ekelicl(x rnei vr'ater besproeyen, t'elcken naer Cai
e[ gl']eschoten ls, de pylgaeien sioppen & daerop
ontrent paesschen gasons legghen voorls js hy
geobligeert de gulde te daghvaerden soo dlcl(we
aLs hem sLrlcl(x belast \,vod, & jn alle occasien Ce
guldenbroeders behoorlic{ respect te draeghen
& op het guldehof te dienensonder den n'r nster-rs

tegl-renseglr nemaer met alle vlytlgheyt; submltie-
e de Je pd.. ier h-n 'e .oo derer in . Jo .d

obseivantie van alle de voorschreven ponten &
elck jn t besonde[, ter correctie vande gulde, &
d es onghemindert sal hy t'elcker contraventle van
jder point eo ipso incurreren de pefe vaf paahl
braecke indjen het dhee[en verpachters bel]eft, &
dat sy ter vergaederinghe vande gLrlde danoÍ by
resoLulle hemlleden v/llle qLraemen te declareeren
sondeI voorder ofte ander formaliteyt te n]oeten
observeeren, aen al welcke den pachter slgh Í'r ts
desen submitleed.
Actum daie ut supra, Oltg.
get. Cornelius Van Achte, F.1.. De Brau,/,,ere
(Gu don), Louis Stellanrar'r, LoLris Vande\,',alle, J.F.
Gomme-s, J.B. Rybens, C.L. Verveere P. de Che-
ren elc.

Transcripl e H. Boydens, S.A.N. nr. 339'

Gu don = hoofdman
LrLi > ult mo = laatsten
stuyve[ len gade = 1l2A guLden - loeslag voor de
'arJnen er-r soort borg
stooP = 2,4 liter
.tuldens vls > qulden Vlaanrs
doelen > (toen) met slro opgevulde schietschjjven
bogen = kruisbogen
r/issen & bandtroen = (wilge)tv/ljgen 3, bindn'riddelen
ydele = lege
trllhout > trlpopulier ? = esp
bollebaene > baan voor bolspel = eíJen aangestarnp-
te aarde
!r'ledt = onkru d
eo pso = vanzelf
ncurteten = veroorzaken
ioi.c. > ten oire cont (gedaan) = openbaar rneege-
dee d
OnCer de leden van de gilde waren nogaL vooraan-
staanden : Frangols Louls de Brau\r',,ere v'/erd regel-
nraig burgemeester, Joseph FranQois Gommers
!!,erd tresorer van de stadswerken, Jean Baptlst
Rybens was hoofdman van de Retorica-gilde en
onze bekend kroniekschrljver, Pieter de Cheren was
k!,,,aftlermeesler van de Sint-Joriswljk van de stad.
Hll had een dochteI Anne Marie dje trouwde rnet de
Adr aan I',,leynne: de slamvader van de rljke invloed-
rlke redersíanriliel

G. Deme.re

ACTUEEL

PARADE'S END

Op vrijdag 1 maart 2413 werd in het Bonrrnenvr j i'r
Nieuv,/poort het boek 'Parade's End' voorgesteld.
Het rnagistrale werk van de Engelse romanschrjver
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Fo[d N,ladox Ford v',erd voor l.]et eerst naar het Ne-
derlands vedaaid.

l-ord llladox Ford ( 1873-1939)v/er1(te van 1924 toi
1928 aan Parade's End een vlerdellg epos over
een verïíoestende driehoeksvethoucj ng teget-t de
achte[gror)d van de Eersie Were doorLog. Flet boek
v.Ias z\,vanger van cultuurk-l1ek. De vertrouwde
\uaatden van de Engelse samenlev n! werden op
de puinen van de Europese sLagveiden voorgoed
ve[ande[d. De psycholog]e van de hoofdrolspe-
lers raakt er verstrenge d in een gevaailij( en llstig
spel van jaloezie, leÍde, verbiiier n! en menselijl(e
l(wetsbaa[heid. Het boek is opEenomen I de [\4o-
dern Llbrary's iijst van de '0C beste Engelstalige
ronrans Lril de 20e eeu\,r.
l let boek, een Lritgave van Lannoc, teli 7'13 (l) p. en
rs verkr:jgbaaI bjcie betere l]oekhandel.

De preser-rtatie Vaf be1 bo3k u/as een \,velgemiki
aperlilef om Ce 5-d el ge telev siereel(s van 'Parade's
End aan te kon,.llgen. De reelis, een samen\ve-king
tussen BBC HBO en enkele Belgsche paftners,
l(ondigt zch aan as een zorgvuldig opgebouv/-
de dramaseie, met oog voot hstotische delals.
FLoofdrolspelers, regie en productie staan borg voor
een prestigieuze opnarne. Vanaf 12 n]aaft kondef
de Eén-kljkers de se[ie n 5 af ever l]gen volgen.

Enl(eleopnaniesvonden ndeherJstvan20ll plaais
op verschillende locatles in Vlaanderen: Veurne,
Aalter, Vorselaar en N eltlvpoorl. De opnameploe-
ge ilÍden x \i-u..ooo,. . ei Lo1t1t- t.r . .n
Villa Hurleb se.
llet Bon]nrenvril !\ierd r de t-eeks omgetoverd tot
een Engels militair hosp iaal -let nterieu-vornrde
lrel decor voor enl(ele zeei aangrjpeltde scènes.
ln Villa Hurlebise vÍerden de opnames gelealseerd
i de \elde'enoo d ee-:- -cj .p1J.t e.r
bovenverdieping van een holel in Rouen \,r'erd ge-
suggereerd. De onder keldering van de villa vorir'tde
dan weer het decor voor het hoofCk[/a]-lier van een
Wel>h balo_on dd' 1( rV.adrse,-o ..

De hrstorsche setling biedi ruimte aan de Stad
N euwpoori om zich op de kaad te zetten als Vlaam-
se F[onlstad. B nnen het overvolLe aa]-tbod val] 20'14.
herdenkingen mag de stad zch terecht proflleren
als hel historische decor nraar de ve[l-raalli]nen van
de Belgische oorlogsgescl'riedenis hur oorsprong
vinden.

GU§TAAF BUFFËI-
ientoonstelling Èn n'nonLrgraflÉ

Van 17 ioi 20 oktober 197. !ïerd ir de Stedeljke
feeslzaal van de Vsmi]n een teirospecileve ge-
organiseerd iond lret werl( var l(L!nstscl-rilder Gu-
staaf BLrÍiel. 'l\r.ree jaar na zijn dood l(rceg .ie wat
vetgeten NieLi\rvpoofise l(unslenaa- een passend
eerlletoon.

ln hel kader van de Cu lurele 14 daagse hadden
[\4evrouv/ ft/]ooftgat-Keukelir-rck en Marcel JVI ssi
aen een ruiTn overzichi irj eil(aar gebracri. l-le1

we-k van BuÍiel vr'erd geconironteerd mel het werk
van I hedendaagse nrar lresch lders. Een then]a
n spegelbeeld. Na de tenioonsteli ng verd\leen
het oeuvle van Bl.rÍiel opn eL r,, in de stil're van cle

hernner i'lg.

ln lrei 3e nr. van jaargang 1 (juli 2009) va]l de
N euu/poortse A chiefk[ani v/erd de figuur van Gu-
siaaf Buffel bek.rolli loegellclrt. De slotzinvan het
ari l(el verl,,/ees reeds 'tussen de regels door' naar
een bljvende l'rulCe.

Vier jaar late[ is het dan zover. ln de beneCe]rzaal
van de Stadshal e víordt vanaf zaterdag 29 lun
toi en nlei zatercag 31 augustus een verrassend
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overz cht van het werk van Guslaaí Bufíel aan het
kunstrninnencie publiek voorgesteld. D t project ls
een safrenwerl(ing tussen de Dlenst Cultuur en de
Bibl otheek naar een initiat eí van Luc Fllliaer-i.
De lyplsche zeegezichten, duinengezichten, poÈ

tretien en voorbereiciende sahetsen gLinnen ons
straks een dudeljke inklk in het rjke kunste-
naarsharl van Gustaaí Bufiel. SchllCerjlen en te-
ken ngen vormen sanren met een selectie brieven
en docun]enten een heldere en verrijkende blik op
he1 oeuv[e van de kunstenaar Naast de ru me re-
irospectleve in de Stadshalle wordt ook een kleine
selecile voorgesteld in de Stedeljke Bibliolheek
van Nieu!!pood.

Naar aanleiding van de tentoonstelling zal ook voor
het eersi eef monografie verschijnen over leven
en werl( van Gustaaf Buffel. Ilil u tgeverij Stch-
ting Kunstboek uit Oostkamp verschjnt een rjk
geillust[eerde monografie waar in woord en beeld
hel oeuvre van BuÍfeL uitvoerig vrordt besproken.
Kunsicrticus Norbert Hoslyn plaatsl BufÍel in de
tradtie van de West-Vlaarnse schilderkunst Luc
Fllliaerl plaatsl de biograflscha gegevens tegen de
achtergrond van de vtiendschap tLtssen Buffe en
.luul Flll aert en NlcoLas Van Vosselen en Evelyne
De Paulv bel cl]ten de rol van Buflel ln de Nieuv,,-
poodse tel(enschool. Teksten en beelden plaat
sen het leven en het werk van Buffel centraal. llet
hislorische onderzoek prolecteel-t tevens het inil -
atief tegen het decor van onze stad. De geciteerde
doclrmenten - brleven en recensies, verdiellen de
persoonl jkherd van Gustaaf Butlel.
Het lverk telt 96 p. en zal voor de Nleuwpoollse
bevoiking tegen een gunstprijs verkrilgbaar zljn.

Tenloonstelllng en nronograf e brengen op een still
volie en waardige wijze hulde aal-t een kunstenaar
mei een groot l.rart voor zljn stad en zljn slreek. ln
de benedenzaal van de Stadshalie mag d e lielde
stralks tljdens de zometmaanden opnieu\,ti vr'eelde-
r'lg bloelen.

naan n]et zjn u tgebreide adikel-pulllicaties op het
gebled var.r de archeologie en lokale gesch eden s.
Dat hil bovendien een belangrjk onderzoeker u/as
op het gebled van de hydrobiologle s nog meer de
m st ngegaan

Opnrer(ellk ls ook dat Karel Loppens de opgrav n-
gen van de Duinenabdil van d chtblj volgde, en be-
\,,,ee.de da1 hll de inpLanting var'r de eerste abdij had
q evcn aien.

n Koks jde heeít hil eef s1raa1 die ziln naam draagt.
Zlln !,ofiels Liggen e genljl( in NieLtu/pooft. Als geo-
graaf en arrateur-archeoloog door zelfstudle begon
hjaan zjn zoekv!/erk in Nieuwpoort. Ziln "cesch e-
clen s van Nieupoorl" ult'1953 kon heel lang gelden
als eef beknopte en betrouwbare gids.
l\ls n ei een vóór hen] kon hlj een landschap "lezen"
zoa s een wetenschapper en n et zoals een dichter.
l-ll reconstrueerde de ligg ng van de Nieuwe Yde,
door de vordsl van een grote hoeveelheid spelden.
Oo i d e Nieuwe Yde had met Nieuurpoort te maken.
Lopper'rs doorpri{te de mythe van de ïen]pel ersto-
ren ... maar de rÍreesten lazen zljn werk niet.
Freddy Beun die ook woftels lreeft in N euv/pooft,
maakie een rjk geillustreerd werk nrei wel 200 zeld-
zarne l(leure'tfoto's.

Colofon
Redactieadres:

Vrienden van het Patrimonium
p/a Kaai 50 A2104 - 8620 Nieuwpoort
Ve ra ntwoo rd e lijke uitgever G. Demerre

Canadalaan 61 - 8620 Nieuwpoort

L. Fill aerl

KAREL LOPPENS

Deze maand, op 22 maart, is in Koksude een boek
voorgesteld over Karel Loppens. Met deze uitgave
heeft de auteur Freddy Beun, eregemeentesecre-
taris van Koksijde, de flguur van Karel Loppens
van onder het stof gehaald om hem dejuiste plaats
loe te kennen die hij aan onze Westkust verdient.
Slechts een handvol mensen associeert deze
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