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In het bestek met betrekking tot de studieopdracht ‘De 
Grens in de Westhoek’ wordt gevraagd om in een eerste 

deelstudie dit thema uit te diepen in enerzijds een 
algemene verhaallijn (deel 1.1) en anderzijds een aantal 
subverhaallijnen (deel 1.1). 

 
Wat de algemene verhaallijn betreft wordt in het bijzonder 

verzocht om de sleutelmomenten aan te geven alsook om 
de invloed van de grens in de Westhoek in tijd en ruimte 
te duiden.  

 
Op basis van deze algemene verhaallijn worden 

vervolgens – zoals in het bestek gevraagd – 
subverhaallijnen gedistilleerd die behalve in de tijd geduid 

ook materieel verankerd worden aan vandaag nog 
zichtbare sporen in het landschap1. Op deze wijze worden 
de doorheen de tijd weggedeemsterde verhalen achter een 

aantal ‘grensplekken’ opnieuw voor verdere overlevering 
opgedist.   

 
Het studiegebied betreft hierbij in eerste instantie het 
grensgebied van de Vlaamse Westhoek, dat meer specifiek 

uit de dorpen De Panne, Adinkerke, De Moeren, Houtem, 
Leisele, Beveren, Roesbrugge-Haringe, Watou, Poperinge 

(gehucht Abele), Westouter, Loker, Dranouter, Nieuwkerke 
en Wervik bestaat. Doch het grensverhaal laat zich niet 
vertellen zonder het achterland van deze grenszone in het 

onderzoek mee te nemen. 

                                                           
1 Zie Devoldere 2000: 111-152. 
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Daar ‘een grens’ daarenboven een interactief verhaal is, steken we zowel met de algemene verhaallijn als met de 
thematische subverhalen regelmatig ook eens de grens over. Ook daar neemt het grensverhaal ons voor allerlei 

dwarsverbindingen mee naar het Frans-Vlaamse hinterland. In de Westhoek is de grens immers geen begrenzing. Hoe 
meer men ‘graaft’, hoe duidelijker het wordt dat van de Franse en Vlaamse Westhoek na 300 jaar scheiding de kern nog 
gemeenschappelijk is.    

 
Met onderhavige deelstudie ‘De grens in de Westhoek. Een grenzeloos verhaal’ hopen we tot slot niet alleen aan deze 

verwachtingen te hebben beantwoord maar zelfs in het bijzonder bij erfgoedonderzoekers en -beheerders een 
passionele interesse te hebben gewekt voor zowel de materiële als immateriële erfgoedwaarden van/in dit grensgebied. 
Mede door onze persoonlijke intergenerationele link met de grensoverschrijdende Westhoek is het immers onze vurigste 

wens dat deze grens een volwaardig interdisciplinair onderzoeksobject zou mogen worden om via een optimale 
ontsluiting van een inhoudelijk sterk grensverhaal voor altijd een volwaardige plaats in ons collectief geheugen in te 

nemen. 
 

 
 
F. BECUWE 
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INLEIDING 

 
 
 

Om het historische gegeven van de Vrede van Utrecht en het jaar 1713 waarin dit voor de Frans-Belgische grens 
bepalende verdrag werd afgesloten als kapstok te kunnen gebruiken voor een maatschappelijke verbreding van de 

grensoverschrijdende samenwerking tussen de Franse Westhoek en de Vlaamse Westhoek is het van onmiskenbaar 
belang dat men in eerste instantie inzicht krijgt in de wijze waarop deze voor de Westhoek cruciale grens tot stand is 
gekomen2. De voorliggende algemene verhaallijn heeft dan ook de ambitie deze ontstaans- en 

ontwikkelingsgeschiedenis in beeld te brengen. Dit kan evenwel onmogelijk door enkel tot 1713, het Verdrag van 
Utrecht, terug te gaan. Om de ontstaansgeschiedenis te begrijpen dient het rijk van Karel V, keizer van het Heilig 

Roomse Rijk, als uitgangspunt genomen. De hegemoniale ambities van keizer Karel V (1519-1556) – het streven naar 
een monarchia universalis in de termen van de tijd – hielden immers reeds in de 16de eeuw de overige vorstenhuizen in 
de ban. Frans I (1515-1547) uit het huis Valois voelde zichzelf als koning van Frankrijk in toenemende mate ingesloten 

en zou zich opwerpen als dé aartsvijand van de Habsburgse megalomanie. Na de troonsafstand van Karel V en de 
opdeling van diens wereldrijk, bleven Frankrijk en de Spaanse Habsburgers tot de invloedrijkste machten behoren op 

het oude continent. Wrijvingen en zelfs openlijke conflicten waren op die manier nagenoeg onvermijdbaar. Zo werd de 
traditie die onder de Valois-vorsten was aangevat, levendig gehouden en door de nieuwe Franse Bourbon dynastie in de 
‘eeuw van Lodewijk XIV’ overgenomen3.  

 
In de loop van de 17de eeuw maakte de machtsaccumulatie van de Weense Habsburgers hen echter steeds meer en 

meer tot een te duchten tegenstander. Een groot contrast met de positie van hun bloedverwanten in Madrid, die in de 
loop van de 17de eeuw door de expansiepolitiek van Lodewijk XIV systematisch werd uitgehold. Als gevolg van de 
Spaanse Successieoorlog zouden de Oostenrijkse Habsburgers uiteindelijk de rol van de uitgestorven Spaanse 

Habsburgsers overnemen4. Tot het terrein waarop deze geo-politieke ontwikkelingen zich in de 17de en 18de eeuw bij  

                                                           
2 Strubbe 1967; Wegge 1981. 
3 Lavallée 1864; André 1950; Droz 1952; Hasquin 2005. 
4 De Backer 2007: 14-15. 
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voorkeur afspeelden, behoorden bijna altijd het oude graafschap Vlaanderen, en niet in het minst de kasselrijen Veurne, 

Ieper, Belle (Bailleul), Kassel (Cassel), Sint-Winoksbergen (Bergues) en Broekburg (Bourbourg)5.  
 
In onderstaande algemene verhaallijn worden de sleutelmomenten waaraan de - door deze geo-politiek bepaalde - 

vorming van de staatsgrens dwars doorheen dit gebied zich ophangt, uitgebreid belicht. Gezien het cruciale belang van 
de Spaanse Successieoorlog en de daarop aansluitende Vrede van Utrecht (met daaraan gelieerd de Vrede van Rastadt 

en het Barrièretraktaat) gaat naar deze sleutelmomenten nog eens extra aandacht. Met de subverhalen die in het deel 
1.2 zijn uitgewerkt, wordt aan deze grensgeschiedenis vervolgens vanuit andere invalshoeken dan deze geo-politieke 

benadering kleur gegeven. De grens heeft immers een grenzeloos verhaal te vertalen.   
  
  

                                                           
5 Dhondt 1976; Delbeke 1984. 
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1529 | DAMESVREDE VAN KAMERIJK 
 
 

 
De in 1529 tussen Frankrijk (Frans I) en het Heilig Roomse Rijk (Karel V) afgesloten Damesvrede van Kamerijk hield 

ondermeer in dat de Franse koning Frans I zijn aanspraken op ondermeer het zuiden van de Nederlanden, Artesië, 
Kamerijk, Doornik, Rijsel, Dowaai en Orchies opgaf. Voortaan werd de Somme de grens van de 17 Provinciën. 

 
Haar naam ontleende deze vrede aan de twee dames, namelijk Margaretha van Oostenrijk (tante van Karel V) en Louise 
van Savoye (moeder van Frans I) die als respectieve vertegenwoordigers optraden. 
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Ca. 1565 - 1648 |DE OPSTAND VAN DE NEDERLANDEN TEGEN SPANJE   
 
 

 
Bij de verdeling van zijn rijk in 1555 legde keizer Karel V in 1555 het bestuur van de Nederlanden in handen van zijn 

zoon Filips II. In tegenstelling met zijn vader, die als ‘nationale’ prins van de Nederlanden was opgevoegd, werd Filips II 
beschouwd als een vreemdeling. In 1559 vertrok hij uit de Nederlanden en kwam er nooit meer terug. Zijn bewind werd 

ondermeer gekenmerkt door een verdere ontevredenheid tegen de door Karel V voltooide centralisatiepolitiek. Vanaf 
ongeveer 1560 zette zich bovendien een economische laagconjunctuur in die vooral de boeren, handwerkers en het voor 
het Westkwartier van Vlaanderen belangrijke textielproletariaat trof. Deze moeilijkheden zorgden ervoor dat het 

protestantisme vooral na 1560 een grote weerklank vond. Dit alles, aangevuld met een permanente invoering van de 
100ste, 20ste en 10de penning zorgden ervoor dat de Nederlanden in opstand kwamen tegen Spanje. Deze zou uiteindelijk 

leiden tot een opdeling van de Nederlanden en het ontstaan van de Republiek der Verenigde Provinciën6, waarmee 
naarmate de 17de eeuw vorderde duidelijk werd dat de Spaanse macht in Europa tanend was. Frankrijk wierp zich op als 
scheidsrechter in de Duitse godsdienstoorlogen om er zelf sterker uit te komen. In Wenen bevond men zich dan weer 

tussen twee  vuren. Voor hij de ambities van de Franse koning en de Duitse vorsten in het westen kon beantwoorden, 
moest de keizer een oplossing trachten te vinden voor die van de Ottomaanse sultan in het zuiden. Deze tegengestelde 

belangen vertaalden zich dan ook in diverse machtsconflicten. De Zuidelijke Nederlanden werden hierbij als de begeerde 
‘barrière’ tegen de Franse agressie beschouwd. 
 In tegenstelling met het verleden zouden de soevereine staten vanaf 1648 ook meer en meer als juridische actoren 

optreden. Vijandelijkheden werden voortaan met grote conferenties en plechtige verdragsakten afgesloten7.  
  
 
  

                                                           
6 Verhulst 1977: 50, 60 & 66. 
7 Dhondt 2007: 4. 
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1635 | VERDELINGSVERDRAG  

 
 
 

Op 8 februari 1635 sloot Frankrijk, dat zich actiever in de Tachtigjarige Oorlog wou mengen, een Verdelingsverdrag met 
de Verenigde Provinciën. Daarin werd bepaald dat Frankrijk en de Republiek twee legers van 25.000 infanteristen en 

5.000 ruiters op de been zouden brengen. Aan de Zuidelijke Nederlanden werd drie maanden tijd gelaten om zichzelf 
van Spanje te bevrijden. Als dit zou lukken, dan zouden zij als vrijwel onafhankelijke kantons verder bestaan onder 
gemeenschappelijke protectie van Frankrijk en de Verenigde Provinciën. Beide staten zouden daarbij voordelen op hun 

grenzen boeken doordat de Vlaamse kustplaatsen tussen Grevelingen (Gravelines) en Blankenberge als ook de steden 
Namen (Namur) en Thionville bij Frankrijk zou worden gevoegd en Hulst, het Land van Waas, Breda, Gelre en 

Stevensweert aan de Republiek zouden worden toegewezen. Slaagden de Zuidelijke Nederlanden er niet in zichzelf van 
het Spaanse juk te bevrijden, dan zouden Frankrijk en de Republiek tot verovering en verdeling overgaan. In dat geval 

zouden Brabant, Mechelen en een deel van Vlaanderen bij de Verenigde Provinciën gevoegd worden, terwijl Frankrijk 
Kamerijk (Cambrai) en het Kamerijkse (Le Cambrisis), Luxemburg, Namen, Henegouwen, Artesië en Vlaanderen ten 
zuiden van de lijn Blankenberge-Damme-Brugge-Rupelmonde zou verwerven.  

Het Verdelingsverdag voorzag tevens dat geen enkele partij afzonderlijk vrede zou sluiten met Spanje8.  
 

Tot een effectieve uitvoering van deze verdelingsopties kwam het evenwel niet. Wel bracht de oorlogsverklaring van 
Frankrijk aan Spanje medio 1635 een nieuwe golf van ellende over de Westhoek. 
  

                                                           
8 Houtman-Desmedt 1979a: 385-386. 
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1635 - 1648 | DE FRANS-SPAANSE OORLOG  
 
 

 
Toen Anthonus Sanderus in de eerste helft van de 17de eeuw in zijn Flandria Illustrata de kasselrij Veurne ‘de Bloem en 

Merg van Vlaandre’ noemde en haar met de ‘ryke Goud-Mynen van Indien’ vergeleek, wist hij niet hoe vlug zijn 
uitspraken zouden ontkracht worden. Tot en met het vierde decennium van de 17de eeuw kende Veurne-Ambacht een 
hoogconjunctuur, die grosso modo met de aartshertogen Albrecht en Isabella was ingetreden. Uit die jaren dateren 

overigens belangrijke infrastuctuurwerken zoals de aanleg van het waterwegennet Plassendale – Nieuwpoort – Veurne – 
Duinkerke en de drooglegging van de Moeren.  

 
De Franse-Spaanse oorlog zou op deze economische vooruitgang echter een domper zetten. In het bijzonder vanaf 1645 

trok deze oorlog een spoor van vernieling doorheen de Westhoek. De veldtocht in Vlaanderen in 1645 leidde tot de 
verovering van Mardijk, het bolwerk van Duinkerke, als ook van Ieper, Kassel, Menen, Komen en nog andere plaatsen in 
Vlaanderen. Veurne en Sint-Winiksbergen viel in 1646 in Franse handen en in dit kader werden de Moeren onder water 

gezet door de Spaanse gouverneur van de Duinkerke9. De Duinkerkse vesting Mardijk was eventjes opnieuw in Spaanse 
handen gekomen maar werd in 1646 opnieuw door de Fransen veroverd10.   

 
Toen de Nederlandse veldheer Frederik-Willem in 1647 overleed, kwam er een einde aan de Frans-Staatse alliantie. In 
1648 maakte de Vrede van Munster, die tussen Spanje en de Verenigde Provinciën werd afgesloten – én door Frankrijk 

niet echt gewaardeerd werd -, een einde aan de Tachtigjarige Oorlog11. De intussen met de Frans-Spaanse oorlog  
ingezette economische crisis zou evenwel duren tot omstreeks 1750. Behalve de opeenvolging van oorlogen in de 

tweede helft van de 17de en het begin van de 18de eeuw lagen ook de zware verliezen geleden op de handel met 
Frankrijk daarvan aan de basis12.  

                                                           
9 De Moeren zouden pas in de tweede helft van de 18de eeuw opnieuw drooggemaakt worden. 
10 Houtman-Desmedt 1979a: 388-395. 
11 Houtman-Desmedt 1979b: 298. 
12 Dalle 1963: 78-79; Becuwe 1985b: 23. 
. 
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1648 | VREDE VAN MUNSTER13  

 
 
 

De Vrede van Münster, die deel uitmaakt van de onderhandelingen die tot de Vrede van Westfalen en dus tot het einde 
van de Dertigjarige Oorlog leidden, werd op 30 januari 1648 afgesloten tussen Spanje en de Verenigde Provinciën. 

Daarmee werd een einde gemaakt aan de Tachtigjarige Oorlog.  
 
Het verdrag hield ondermeer door de erkenning van de onafhankelijkheid van de Republiek van de Verenigde Provinciën 

de definitieve scheiding in tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, die reeds sinds 1585 een feit was. 
Samen met deze erkenning werd de Republiek bovendien uitgebreid met de veroverde grensgebieden Noord-Brabant, 

Zeeuws-Vlaanderen en Maastricht. Door dit verdrag werd aldus aan de noordzijde van Vlaanderen gezorgd voor de 
definitieve scheiding van de Nederlanden, wat voor een stabilisering van de noordelijke grens zorgde. Tezelfdertijd 

zorgde dit verdrag voor de vorming van de zogenaamde Zuidelijke Nederlanden (met inbegrip van Artesië en Rijsels-
Vlaanderen). 
 

Tevens betekende deze Vrede dat de Schelde gesloten bleef. Alle handelswaren dienden met andere woorden bij Lillo 
verbodemd. Andere Vlaamse havens mochten niets in- en uitvoeren, tenzij tegen betaling van even hoge rechten als op 

de Schelde.  
 
Dat de Spaanse Habsburgers deze nadelige voorwaarden aanvaardden, geeft aan dat Spanje zeer sterk aanstuurde op  

vrede. De oorlog had Spanje al te veel uitgeput en bovendien was Spanje bevreesd voor de overmacht van Frankrijk14.   
 

                                                           
13 Voor tekst van het Vredesverdrag van Münster, afgesloten op 30 januari 1648 tussen Spanje en de Verenigde Provinciën, zie Parry 1969, I: 1-
118. 
14 Verhulst 1977: 66-67. Zie ook Poelhekke 1948. 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
22/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
23/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

 
 

1648 – 1659 | DE FRANS-SPAANSE OORLOG  
 
 

 
Frankrijk kon de afzonderlijke vrede die op 30 januari 1648 tussen de Republiek der Verenigde Provinciën en Spanje tot 

stand was gekomen, geenszins appreciëren. Ook prins Willem II van Oranje was met deze overeenkomst niet opgezet. 
Hij zag voor zich immers een toekomst als veldheer, overladen met krijgsroem, weggelegd en verlangde er dan ook 
naar om de oorlog tegen Spanje te hervatten.  

 
Spanje had door de Vrede van Munster echter wat armslag gekregen. Het was verlost van de twee-frontenoorlog en kon 

zich nu richten op Frankrijk waarmee geen vredesverdrag was gesloten. In 1649 slaagde de krijgslustige Zuid-
Nederlandse landvoogd, aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk, erin om Frankrijk ten zuidwesten van Maubeuge 

binnen te dringen. Van zijn voornemen om op te rukken naar Parijs moest hij weliswaar afzien. Tot de povere resultaten 
die hij wist te boeken, behoorden de verovering van Saint-Venant, het fort (de) Knocke en de stad Ieper. In de zomer 
van 1650 kampeerde hij met zijn leger net over de grens in het noorden van Frankrijk. Willem II van Oranje 

interpreteerde dit als een bedreiging voor Laon, Soissons en Reims en greep dit aan om bij de Staten-Generaal hulp aan 
de oude bondgenoot Frankrijk te bepleiten en de oorlog tegen Spanje te hervatten. Door zijn overlijden in november 

1650 kwam daarvan echter niets in huis. Intussen ging de oorlog verder tussen Frankrijk en Spanje, dat erin slaagde 
om Sint-Winoksbergen en Veurne opnieuw in te nemen en in 1652 zelfs Duinkerke heroverde. Toen de Spanjaarden 
echter tot de legering van Atrecht (Arras) overgingen, wist Frankrijk zich te herpakken en hen een zware nederlaag toe 

te brengen. De steun van Engeland (Cromwell) aan Frankrijk en gebrek aan geld om de oorlog verder te zetten brachten 
Spanje in een steeds hachelijker positie. In 1657 viel Mardijk in Franse handen en in 1658 ook Duinkerke. Daarna 

volgden Veurne, Diksmuide, Grevelingen (Gravelines), Oudenaarde en Ninove, en lag de weg naar Brussel open. De 
Franse veldheer Turenne nam echter genoegen met de veroverde gebieden. Spanje besefte evenwel dat alle hoop om 
Frankrijk te verslaan verloren was en stuurde aan op vredesonderhandelingen. Deze zouden resulteren in de Vrede van 

de Pyreneën15.       
 

                                                           
15 Houtman-Desmedt 1979b: 298-301. 
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1659 | VREDE VAN DE PYRENEEËN16  
 
 

 
   

‹‹ de plaetsen bij Vranckrijck in Nederlandt 

geoccupeert selfs tot Arras incluys… ›› 

 

Jan de Witt 

aan zijn oom Van Zuydt Polsbroeck 

Burgemeester van Amsterdam 

29 juli 1658 

 

 
 

 
De Vrede van de Pyreneeën werd op 7 november 1659 tussen Frankrijk (Lodewijk XIV) en Spanje (Filips IV) gesloten op 
het Isla de los Faisanes17 in de Bidassoa en maakte een einde aan de Frans-Spaanse Oorlog (1648-1659). In het 

vredesverdrag werd ondermeer ingeschreven dat het in hetzelfde jaar gesloten huwelijk tussen Lodewijk XIV en de 
infante Maria Theresia inhield dat de infante verzaakte aan haar erfaanspraken op de Spaanse territoria. Wel zou ze een 

aanzienlijke bruidschat meekrijgen. Toen deze echter niet werd uitbetaald, zou Lodewijk XIV hieraan zijn aanspraak op 
de Zuidelijke Nederlanden ontlenen en zou dit aanleiding geven tot de Devolutieoorlog en de Spaanse Successieoorlog. 

                                                           
16 Voor tekst van het Vredesverdrag van de Pyreneeën, afgesloten op 7 november 1659 tussen Frankrijk en Spanje, zie Grewe 1988, II: 302-309. 
17 Of het Ile des Faisans (Fr.) of Konpantzia (Baskisch) (Fazanteneiland).  
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Als territoriale consequenties had dit verdrag dat, naast de graafschappen Roussillon en Cerdagne aan de noordelijke 
voet van de Pyreneeën, ondermeer ook het graafschap Artesië (met uitzondering van ondermeer Sint-Omaars (Saint-

Omer))18, de streek rond Duinkerke19 (Grevelingen (Gravelines) en de kasselrij Broekburg (Bourbourg)), de Henegouwse 
steden Landrecies en Le Quesnoy en de Luxemburgse steden Thionville en Montmédy uit de – door Karel V als ene en 
onverdeelde – Nederlanden werden losgemaakt en bij Frankrijk gevoegd20. De tijdens de Frans-Spaanse Oorlog 

veroverde stad en kasselrij Veurne werden bij dit vredesverdrag aan Spanje teruggegeven.  De Moeren, die tijdens deze 
oorlog onder water werden gezet, bleven blank21. 

 
Spanje was tot deze Vrede overgegaan omdat de kostbare oorlog al te veel van zijn krachten vergde, Catalonië geheel 
dreigde verloren te gaan en Napels elk ogenblik opnieuw tot opstand kon komen. Dit Vredesverdrag betekende dan ook 

het einde van de Spaans-Habsburgse macht in Europa. 
 

 
 

 
 
  

                                                           
18 Deleu 1982: 24. 
19 De stad Duinkerke, die de Engelsen in 1657 samen met de Fransen hadden veroverd maar bezet hadden gehouden, werd door de Engelsen in 
1662 voor een fors bedrag aan Frankrijk verkocht (Deleu 1982: 24 & 59). 
20 Dalle 1963: 6 n. 1; Dhondt 2007: 7. 
21 Girard d’Albissin 1970; Lentacker 1973; Becuwe 1985a: 9. 
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1667 – 1668 | DE DEVOLUTIEOORLOG 

 
 
 

De afloop van de Spaanse Successie bleef zowel aan Oostenrijks-Habsburgse als aan Franse zijde een permanente zorg. 
Voor het Verdrag van de Pyreneeën (1659) besloegen de Spaanse bezittingen immers nog een belangrijk stuk van de 

Europese kaart. Zowel Castilië en Aragon, aanzienlijke delen van Noord-Italië als de Zuidelijke Nederlanden en 
aanzienlijke stukken van het huidige Frankrijk (Franche-Comté, Rijsel, Arras en Duinkerke) stonden onder Spaans 
gezag. “Pour avoir les mains libres au moment de la mort de son beau-frère Philippe IV” sloot keizer Leopold I dan ook 

tegen ongunstige voorwaarden in 1664 vrede met de Ottomanen22.  
 

Toen Filips IV iIn 1665 stierf, werd hij opgevolgd door zijn vierjarige zoon Karel II. Lodewijk XIV23 greep evenwel het in 
(Rijks-)Vlaanderen aanwezige devolutierecht,wat inging tegen deze opvolging, aan om de rechten van zijn echtgenote 

Maria-Theresia als dochter van de Spaanse koning (uit zijn eerste huwelijk) op de Zuidelijke Nederlanden te laten 
gelden. In mei 1667, nauwelijks  acht jaar na de Vrede van de Pyreneeën, vielen de Franse troepen dan ook vrij 
onverwacht Vlaanderen binnen. De Devolutieoorlog (1667) was uitgebroken. De Verenigde Provinciën, die schrik hadden 

van deze Franse invasie zo dicht bij hun grens, brachten Engeland en Zweden samen in een Triple Alliantie. Hun 
dreiging militair in te grijpen leidde uiteindelijk tot de Vrede van Aken24. 

  

                                                           
22 Dhondt 2007: 6. 
23 Historisch onderzoek heeft utgewezen dat Lodewijk XIV in Frans-Vlaanderen – in tegenstelling met wat van officiële zijde werd beweerd (zie 
bijvoorbeeld het monument op de Casselberg) – niet als een bevrijder maar als een veroveraar werd onthaald (Vanneufville 1985: 210-227). 
24 Houtman-Desmedt 1979b: 303. 
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1668 – VREDE VAN AKEN25 

 
 
 

De Vrede van Aken die op 2 mei 1668 tussen Frankrijk en Spanje werd gesloten en een einde maakte aan de 
Devolutieoorlog  hield in dat Lodewijk XIV uiteindelijk van zijn aanspraken, krachtens het zgn. devolutierecht, op de 

Spaanse Nederlanden moest afzien26. Ingevolge deze korte veroveringsoorlog ‘pur sang’ wist hij Frankrijk wel uit te 
breiden met het noordelijke deel van de Westhoek, meer bepaald met de kuststrook van Grevelingen tot Nieuwpoort en 
met Veurne-Ambacht27 en de kasselrij Sint-Winoksbergen. Ook de Roede van  Menen werd Frans. Het zuidelijke deel 

van de Westhoek, namelijk Ieper, Kassel (Cassel), Belle (Bailleul) en Sint-Omaars (Saint-Omer) bleven Spaans28. Het 
door Frankrijk bezette Franche-Comté ging terug naar Spanje. 

 
Bij deze Vrede werden ook een aantal geïsoleerde vestingen (zoals Kortrijk en Oudenaarde) in de Zuidelijke 

Nederlanden, wat uiteraard de militaire capaciteiten van de Spaanse vorst fel verzwakte, aan Frankrijk toegekend. Deze 
vestingen werden prompt aangepakt door koninklijk fortenbouwer Vauban, die hen tot een onderdeel maakte van de 
Noordelijke pré-carré-buffer aan versterkte steden29. 

 

                                                           
25 Voor tekst van het Vredesverdrag van Aken, afgesloten op 2 mei 1668 tussen Frankrijk en Spanje, zie Parry 1969, XI: 11-32. 
26 Verhulst 1977: 71. 
27 Veurne-Ambacht is het gebied – Nieuwpoort en Poperinge uitgezonderd – gelegen tussen de huidige Franse grens en de bocht gevormd door de 
Ijzer, de Ieperlee (tot Zuidschote) en de Kemmelbeek. Administratief bestond het gewest uit: (a) de steden Veurne en Lo; (b) de uit 42 parochies 
bestaande kasselrij (Adinkerke, Alveringem, Avekapelle, Beveren, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Gijverinkhove, Haringe, Hoogstade, Houtem, 
Izenberge, Kaaskerke, Koksijde met Sint-Walburga, Krombeke, Lampernisse, Leisele, Lo (dorp), Oeren, Oostduinkerke, Oostkerke, Oostvleteren, 
Oudekapelle, Pervijze, Pollinkhove, Proven, Ramskapelle, Reninge, Sint-Joris, Sint-Rijkers, Stavele, Steenkerke, Stuivekenskerke, Veurne-

Beoosterpoort, met ’s Heerwillemskapelle, Veurne-Beoosterpoort, Vinkem, Westvleteren, Wulpen met Booitshoeke, Wulveringem en Zoutenaaie; 
(c) de Acht Parochiën (Elverdinge, Loker, Noordschote, Reningelst, Vlamertinge, Watou, Woesten en Zuidschote); (d) de heerlijkheden 

(Nieuwkapelle en ’t Vrije van Rijsel (thans Sint-Jacobskapelle) met uitzondering van een aantal kleinere enclaves in diverse parochies) (Dalle 1963: 
4-5). 
28 Dalle 1963: 5; Becuwe 1985a: 9-10; Ganshof 1927: kaart VIII-IX. 
29 Girard d’Albissin 1970; Lentacker 1973; Houtman-Desmedt 1979b: 303; Dhondt 2007: 11; De Pauw 1986, I: VI - 1-2, VIII – 1-28. 
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1672-1678 | DE HOLLANDSE OORLOG 

  
 
 

De Vrede van Aken gaf de strijdende partijen een kortstondige adempauze. De Triple Alliantie viel snel uiteen. Engeland 
koos zelfs de zijde van Frankrijk en samen verklaarden ze in 1672 de oorlog aan de Verenigde Provinciën. Opnieuw 

vielen de Fransen het zuiden van Vlaanderen binnen. In 1674 veroverde Lodewijk XIV Franche-Comté. In de 
daaropvolgende jaren zag Spanje nog grote stukken van de Zuidelijke Nederlanden afbrokkelen. Op 11 april 1677 werd 
een voor de Westhoek belangrijke slag geleverd tussen Noord- en Zuidpeene aan de oevers van de Peene- en 

Lynckebeek. De Franse troepen onder leiding van Philippe, hertog van Orléans (en broer van Lodewijk XIV) stonden er 
tegenover een Nederlandse strijdmacht onder leiding van Willem van Oranje. Dit Oranje-leger, dat ter hulp was gesneld 

om het ingesloten Saint-Omer (Sint-Omaars) te ontzetten, werd er echter verslagen. Deze nederlaag zorgde ervoor dat 
de kasselrijen Saint-Omer (Sint-Omaars), Aire-sur-la-Lys (Ariën-aan-de-Leie) en Cassel (Kassel) definitief bij Frankrijk 

werd ingelijfd30. 
 
Aan deze zogenaamde Hollandse Oorlog  kwam een einde doordat de Verenigde Provinciën door diplomatieke 

manoeuvres het Frans-Engels bondgenootschap in 1674 wisten te breken. Daarop begonnen de vredesonderhandelingen 
die iets meer dan drie jaar later resulteerden in de Vrede van Nijmegen.  

  

                                                           
30 Seys 1978; Houtman-Desmedt 1979b: 303-304; Yperman 2009: 251. 
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1678 | VREDE VAN NIJMEGEN31 
 
 

 
Onder de Vrede van Nijmegen worden de Vredesverdragen begrepen die respectievelijk op 10 augustus 1678 tussen de 

Franse koning en de Republiek der Verenigde Provinciën, op 17 september 1678 verdrag tussen de Franse koning en de 
Spaanse koning en op 5 februari 1679 tussen de Oostenrijkse-Habsburgse keizer en de Franse koning werden 
afgesloten. Deze verdragen maakten een einde aan de zogenaamde Hollandse oorlog die in 1672 was begonnen. 

 
Bij deze Vrede breidde Lodewijk XIV zijn territorium – ten koste van Karel II van Spanje – opnieuw aanzienlijk uit: het 

vrijgraafschap Bourgondië, het gebied rond Cambrai, Maubeuge, Saint-Omer, Aire en Ieper werden aan de Spaanse 
soevereiniteit onttrokken. Het Spaanse machtssyteem werd systematisch door Lodewijk XIV afgebroken32. Voor de 

grensoverschrijdende Westhoek hield dit in concreto in dat de gehele Westhoek, dus nu ook met inbegrip van de 
kasselrijen Ieper, Belle (Bailleul), Kassel (Cassel) en Waasten (Warneton) en van Wervik en Poperinge, in Franse 
handen kwam33. 

 
De gebieden die bij de Vrede van de Pyreneeën in 1659, de Vrede van Aken in 1668 en de Vrede van Nijmegen in 1678 

bij Frankrijk werden gevoegd, namelijk Grevelingen en de kasselrij Broekburg, geheel Veurne-Ambacht , de Kasselrij 
Sint-Winoksbergen en de Roede van Menen, en de kasselrijen Ieper, Belle, Kassel, Waasten evenals Wervik en 
Poperinge, zouden tot 1713 een bestuurlijk district vormen dat de naam kreeg van ‘La Flandre Flamingante’, ‘La Flandre 

Occidentale’ of ‘La Flandre du costé de la mer’34. 
 

                                                           
31 Voor de tekst van het Vredesverdrag van Nijmegen, afgesloten op 10 augustus 1678 tussen Frankrijk en de Verenigde Provinciën, zie Grewe 
1988, II: 202-209. Voor de tekst van het Vredesverdrag van Nijmegen, afgesloten op 17 september 1678 tussen Frankrijk en Spanje, zie Grewe 

1988, II: 202-209. Voor de tekst van het Vredesverdrag van Nijmegen, afgesloten op 5 februari 1679 tussen het Heilig Roomse Rijk en Frankrijk, 
zie Grewe 1988, II: 202-209.  
32 Stradling 1981: 178; Dhondt 2007: 12. 
33 De kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde, die bij de Vrede van Aken in 1668 aan Frankrijk waren toebedeeld, werden bij de Vrede van Nijmegen 
opnieuw aan Spanje afgestaan. Girard d’Albissin 1970; Lentacker 1973. 
34 Dalle 1963: 5-6. 
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1683 - 1684 | DE SPAANS-FRANSE OORLOG 

 
 
 

Waer Frans en Castiliaen de rust en vrede schueren… 

 

Michiel de Swaen (1654-1707) 

 
 

 
Lang duurde de Vrede van Nijmegen echter niet. De veroveringsdrang van Lodewijk XIV hield niet op. Niettegenstaande 
de felle betwisting door Spanje, liet hij zijn vermeende aanspraken op het nalatenschap van Filips IV verder gelden. 

Midden in vredestijd nam Lodewijk XIV in september 1681 het keizerlijke Straatsburg in en hadden de Spaanse  
Nederlanden voortdurend te lijden onder Franse invallen. Toen de Turken tussen juli en september 1683 Wenen 

belegerden, profiteerde Lodewijk XIV van de situatie om Vlaanderen binnen te vallen en gedeeltelijk te bezetten. De 
Turken verloren echter het pleit, wat Spanje de gelegenheid bood om aan Frankrijk de oorlog te verklaren. Intussen 
hadden de Fransen reeds lelijk huis gehouden in Vlaanderen en Brabant en de Vlaamse steden Kortrijk en Diksmuide 

ingenomen. Toen in juni 1684 ook de stad en de vesting Luxemburg met vrijwel de gehele gelijknamige provincie zich 
overgaven, was hiermee voor Frankrijk een belangrijk doel bereikt en kon er opnieuw over vrede gepraat worden. De 

vredesonderhandelingen tussen de gezanten van keizer Leopold, die mede namens de Spaanse koning onderhandelde, 
en van Lodewijk XIV mondden op 15 augustus 1684 uit in het Bestand van Regensburg35. 
  

                                                           
35 De Schryver 1979: 308-310; Becuwe 1983, I: 14. 
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1684 | HET BESTAND VAN REGENSBURG 
 
 

 
Het Bestand van Regensburg, dat op 15 augustus 1684 voor 20 jaar werd afgesloten, hield in dat Kortrijk, Diksmuide en 

alles wat sedert 20 augustus 1683 werd bezet, terugging naar Karel II. Frankrijk behield Luxemburg en omgeving.  
Het vierde Spaans-Frans conflict sinds het midden van de 17de eeuw was hiermee beëindigd36. De verkondiging ervan in 
Veurne vond plaats op 4 oktober 1684, waarbij “een ider blijde was van ’t jock der oorloge verlost te wezen” 37.  

 
  

                                                           
36 De Schryver 1979: 310. 
37 Becuwe 1983, I: 14. 
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1689-1697 | DE NEGENJARIGE (OF GROTE COALITIE-)OORLOG 

 
 
 

In tegenstelling met het voornemen duurde het Bestand (of de Vrede) van Regensburg echter maar vier jaar. Eens te 
meer lagen de ongewijzigde politieke ambities van Lodewijk XIV daarvan aan de basis. Toen de Spaanse koning eind 

maart 1689 aan de keizerlijke troepen de toestemming gaf om door onze gewesten te trekken om Frankrijk aan te 
vallen, greep Frankrijk deze kans aan om op 15 april 1689 de oorlog te verklaren aan Spanje. Het antwoord van Karel II 
kwam op 3 mei en betrof een oorlogsverklaring aan Frankrijk. Op 17 mei volgde tenslotte de oorlogsverklaring van de 

Nederlandse stadhouder-koning Willem III. Voor het eerst kreeg Lodewijk XIV zo’n brede coalitie tegen zich. Dit 
betekende evenwel niet dat hij de zwakkere partij was. Voorlopig was veeleer het tegendeel waar. De eerste drie 

oorlogsjaren verliepen voor de anti-Lodewijk XIV-coalitie allesbehalve gunstig. De toetreding in 1692 van de Spaanse 
landvoogd Maximiliaan Emanuel, keurvorst van Beieren, tot de coalitie betekende wel een aanzienlijke bijdrage tot de 

landsverdediging van de Spaanse Nederlanden in. De Franse successen namen aanvankelijk weliswaar niet af maar 
echte voordelen brachten ze ook niet meer op. De Fransen slaagden er immers maar niet in de geallieerden echt te 
verslaan.  

 
In de Westhoek wisten de Fransen in januari 1693, na een kort beleg, Veurne te veroveren. De Hollandse strijdkrachten 

moesten niet alleen deze stad ontruimen maar werden ook genoodzaakt om Diksmuide te verlaten.  In september 1694 
zouden de geallieerden Diksmuide evenwel opnieuw weten in te nemen. Voor de gehele Zuidelijke Nederlanden valt uit 
de veldtocht van 1693 de zegepraal van maarschalk de Luxembourg op Willem III op 29 juli te Neerwinden en de 

inname van Charleroi door dezelfde veldheer in oktober te noteren. De campagne van 1694 was voor onze gewesten 
van weinig betekenis. Om de geallieerden tegen te houden werd wel een deel van Veurne-Ambacht onder water gezet.  

Het oorlogsjaar 1695 was voor de Spaanse Nederlanden zeer belangrijk omwille van twee wapenfeiten, namelijk het 
zware bombardement van Brussel door de Fransen onder leiding van maarschalk de Villeroy van 13 tot en met 15 
augustus en de herovering eind augustus – begin september – van de stad en citadel van Namen voor Spanje door 

stadhouder-koning Willem III en landvoogd Maximiliaan Emanuel. Tijdens deze veldtocht was het tij duidelijk gekeerd 
ten voordele van de coalitie.  

 
Kort na hun inname van Veurne in 1693 begonnen de Fransen in de Westhoek met de aanleg – onder leiding van 
markies de Vauban - van een belangrijke verdedigingslinie. De werken duurden tot 1697. Op het einde van de Spaanse 
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Successieoorlog zou het gehele verdedigingssysteem deels ontmanteld worden38. 
 

Intussen bleef de afloop van de Spaanse Successie ingevolge de zwakke gezondheid van Karel II zowel aan Oostenrijks-
Habsburgse als aan Franse zijde een permanente zorg. Toen de berichten over de gezondheidstoestand van de Spaanse 
Habsburger abrupt verslechterden, werd  de Negenjarige Oorlog (1688-1697) quasi onmiddellijk beëindigd39.   

 
  

                                                           
38 Dollot 1902; De Schryver 1979: 310-314; Becuwe 1983, I: 14-25 & 40-43. 
39 Dhondt 2007: 6. 
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1697 | VREDE VAN RIJSWIJK40 

 
 
 

De Verdragen van Rijswijk, enerzijds op 20 september 1697 gesloten tussen de Franse koning en de Republiek der 
Verenigde Provinciën en anderzijds op 20 oktober 1697 gesloten tussen de Oostenrijks-Habsburgse keizer en de Franse 

koning, hielden – ten opzichte van 1678 – min of meer een territoriaal status quo in. Ondanks de Franse overwinningen 
van Neerwinden,  Steenkerke en het herhaaldelijk onder de voet lopen van de Spaanse Habsburgers in de Nederlanden 
kreeg Spanje alles terug wat het sinds de Nijmeegse Vrede (1678) en tijdens de afgelopen oorlog had verloren. Een 

verklaring voor deze Franse toegevingen was de verslechterende gezondheid van de Spaanse koning Karel II, die met 
een – door Lodewijk XIV verhoopte - pennentrek de Spaanse erflanden een andere kant kon opsturen41.   

 
Tot de epiloog van de Vrede van Rijswijk – maar daarover werd in de verdragtekst met geen woord gerept – behoorde 

ook een overeenkomst omtrent de legering van Staatse troepen en enkele vestingsteden (waaronder Nieuwpoort en 
Oostende42) in de Spaanse Nederlanden. Op 11 januari 1698 stemde ook Karel II van Spanje hiermee in43. 
  

                                                           
40 Voor de tekst van het Vredesverdrag van Rijswijk, afgesloten op 20 september 1697 tussen Frankrijk en de Verenigde Provinciën, alsook van het 

Vredesverdrag van Rijswijk, afgesloten op 20 oktober 1697 tussen Oostenrijk en Frankrijk, zie Grewe 1988, II: 210-216. 
41 Girard d’Albissin 1970; Lentacker 1973; Dhondt 2007: 15. 
42 Andere vestingsteden waren Namen, Kortrijk, Bergen, Ath, Charleroi en Luxemburg (De Schryver 1979: 315). 
43 De Schryver 1963-1964: 65-90; De Schryver 1979: 314-315. 
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1701-1714 | DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG 

 
 

 

Zij vechten om een reepje grond, 

Te klein voor het gevecht 

Te klein om de gesneuvelden te bergen 

 
William Shakespeare, Hamlet44 

 

 
In 1700 liet Karel II, de laatste Spaanse koning die rechtstreeks van Karel V afstamde, echter bij zijn dood al zijn 
gebieden, de Zuidelijke Nederlanden inbegrepen, over aan Filip van Anjou, kleinzoon van Lodewijk XIV45. De 

opvolgingswetten waren weliswaar geëerbiedigd, maar politiek was dit noch voor de zeemogendheden Engeland en de 
Verenigde Provinciën noch voor de Oostenrijkse kiezer aanvaardbaar46. Het Europese evenwicht in Europa werd 

verbroken door een grootse Bourbon-belangengemeenschap: Frankrijk, Spanje, de Zuidelijke Nederlanden en 
aanzienlijke delen van Italië. Om dit te verhinderen voerden Engeland en de Verenigde Provinciën tegen Frankrijk en 
Spanje tussen 1702 en 1713 de Spaanse Successieoorlog47.   

 
De eerste militaire handelingen in de Spaanse Successieoorlog vonden plaats in 1701 op het Italiaanse schiereiland. Ze 

bleven beperkt tot een onderonsje tussen de Habsburgers en de Bourbons. De eerste noemenswaardige confrontatie 
kwam er met de intrede van de zeemogendheden op het strijdtoneel en de officiële oorlogsverklaring van de Grote 

Alliantie in mei 1702. De opvolgingsstrijd zou vooral op vier fronten worden uitgevochten: enerzijds tegen Lodewijk XIV 
in Italië (in het bijzonder door de Habsburgse keizer), de Zuidelijke Nederlanden (in het bijzonder de Republiek) en het 
Heilig Roomse Rijk (in het bijzonder door de Habsburgse keizer en de Republiek), en anderzijds tegen Filips V op het 

Iberische schiereiland (in het bijzonder door de zeemogendheden)48.   

                                                           
44 Overgenomen uit Kerremans 2003: 3. 
45 Becuwe 1983, I: 26. 
46 De Schrijver 1987: 11-36. 
47 De Schryver 1980: 31; Dhondt 2007: 19. 
48 De Backer 2007: 12. 
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Buiten het Franse en Spaanse grondgebied verliep de oorlog heel gunstig voor de leden van de Grote Alliantie.Vanaf 

1704 begonnen de geallieerde legers en hun bevelhebbers de militaire successen aaneen te rijgen in het Heilig Roomse 
Rijk, Italië en de Zuidelijke Nederlanden. De overwinning nabij Höchstädt in augustus 1704 resulteerde in de bezetting 
van Beieren en maakte een einde aan de Frans-Beierse bedreiging van Wenen. In Italië betekenden de inbezitnemingen 

van Turijn en Milaan in september 1706 en Napels in augustus 1707 het begin van de uitdrijving van Bourbonse troepen 
aldaar. Na de slag bij Ramillies in mei 1706 kregen de Engels-Staatse legers het grootste deel van de Zuidelijke 

Nederlanden in handen, terwijl de confrontatie bij Oudenaarde in juli 1708 de Franse poging om het verloren terrein 
terug te winnen, verijdelde49.  Hiermee was het voornaamste oorlogsdoel van de Republiek bereikt. Ook al bleven de 
Staten loyaal aan de geallieerde zaak, toch werden de voornaamste oorlogsinspanningen thans gedragen door 

Engeland. Nu men door de defensieve gordel van Spaanse erflanden gebroken was, kon de aanval op Frankrijk zelf 
worden voorbereid. Ondanks de inname van Rijsel in december 1708 groeide de oorlog aan de Franse grens na het 

bloedbad van Malplaquet in september 1709 uit tot een slepende uitputtingsslag. Vaubans ingenieuze fortenconstructie , 
de zogenaamde ‘pré carré’, bewees haar waarde en riep de geallieerde opmars een halt toe50. 

 
Dat de geallieerden hun tegenstanders wel zware slagen konden toebrengen maar er niet in slaagden hen finaal te 
overwinnen, kwam in Spanje nog duidelijker aan de oppervlakte. Op dit front sorteerden de acties van de Grote Alliantie 

slechts wisselend succes. De verovering van Gibraltar in augustus 1704 en Menorca in 1708 bezorgde Engeland 
weliswaar controle over de Middellandse Zee, maar de slag om het Spaanse vasteland werd daarentegen gekenmerkt 

door kerende kansen. Zo slaagden de geallieerden er wel in om Madrid te veroveren in juni 1706, maar na de onbesliste 
confrontatie bij Villaviciosa in december 1710 leek de strijd in Spanje een verloren zaak. Oorspronkelijk was de 
inbezitname van Spanje geen uitgesproken doel van de geallieerde mogendheden geweest. In het tussen Engeland en 

Portugal in mei 1703 gesloten verdrag van Methuen hadden de Engelsen er zich tegenover de nieuwe bondgenoot 
weliswaar toe verbonden om Philips V uit Spanje te verdrijven en het motto “geen vrede zonder Spanje” als politiek 

richtsnoer omarmd. Aanvankelijk had men er geen probleem mee dat Filip van Anjou als Filips V op de Spaanse troon 
bleef zitten als hij maar ondubbelzinning verzaakte aan de Franse troon. Na de toetreding van Portugal tot de Grote 
Alliantie werd de verovering van een onverdeelde Spaanse erfenis voor de Oostenrijkse Habsburgers het nieuwe 

objectief. Voortaan opteerden de zeemogendheden voor aartshertog Karel van Oostenrijk als hun troonpretendent. Op 
17 september 1703 was hij in Wenen uitgeroepen tot koning Karel III van Spanje, nadat de Oostenrijkse keizer Leopold 

                                                           
49 Black 1994: 111. 
50 De Backer 2007: 12-13. 
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I en zijn oudste zoon Jozef beiden afstand hadden gedaan van hun aanspraken op de Spaanse troon. Via een door de 
Republiek en Engeland in maart 1704 op touw gezette zee-expeditie poogde men de aartshertog aan de Spaanse 

bevolking op te dringen. Na de inname van Madrid werd de aartshertog in de zomer van 1706 ook in Spanje zelf tot 
nieuwe koning gekroond. Het gehele opzet was echter geen onverdeeld succes. Terwijl Filips V kon genieten van lokale 
steun, beperkte de machtsbasis van Karel zich tot Catalonië. De strijd om het Iberische scheireiland evolueerde 

bijgevolg tot een regelrechte burgeroorlog tussen de voor- en tegenstanders van Karel III van Spanje51. 
 

In de zomer van 1710 betekende een Britse machtswissel het begin van het einde van de Spaanse Successieoorlog. De 
Tories haalden een grote overwinning in het parlement en stuurden aan op een snelle vredesregeling. Gesteund door 
het oorlogsverloop in Spanje greep men terug naar de originele idee om het Spaanse wereldrijk op te delen. Groot-

Brittannië  trok haar steun aan de geallieerde zaak geleidelijk in en vond in het overlijden in april 1711 van de 
Oostenrijkse keizer Jozef I (die in 1705 zijn vader Leopold I was opgevolgd) het gedroomde voorwendsel om deze 

politieke ommezwaai te verrechtvaardigen. Daar hij geen mannelijke nakomelingen achterliet, kwam aartshertog Karel 
in beeld voor de keizerskroon. Ging de dreiging van ‘monarchia universalis’ tot voor kort nog uit van de Bourbons, dan 

was deze plotse Habsburgse machtsconcentratie in handen van de toekomstige Karel VI evenzeer ontoelaatbaar. Vrees 
voor een herstel van het rijk van Karel V stal opnieuw de kop op52. 
 

In 1712 ontsloegen de Tories de hertog van Marlborough die aan het hoofd stond van de Engels-Staatse landlegers, uit 
zijn functie en werd de Britse deelname aan de oorlogsinspanningen flink teruggeschroefd. Op het ‘veld van eer’ bewoog 

bovendien niet bijster veel. De nederlaag van het Staatse leger bij Denain in juli 1712, die de Franse moraal weliswaar 
wat opkrikte, versterkte bovendien ook in de Republiek het verlangen naar vrede. De Staten-Generaal waren tevreden 
dat Frankrijk was teruggedreven en de Zuidelijke Nederlanden veroverd. Begin 1712 was intussen in Utrecht ook een 

vredescongres van start gegaan. De onderhandelingen leidden na moeizame onderhandelingen in april 1713 uiteindelijk 
tot de Vrede van Utrecht53.   

  

                                                           
51 De Backer 2007: 13. 
52 Bély 1992: 418; De Backer 2007: 14. 
53 De Backer 2007: 14. 
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1713 | DE VREDE VAN UTRECHT54 
 
 

 
De Vrede van Utrecht maakte – op een nawee na – via zeven bilaterale verdragen een einde aan de Spaanse 

Successieoorlog. In april 1713 werd tussen Frankrijk en Engeland en tussen Frankrijk en de Republiek een 
vredesverdrag afgesloten, en in juli 1713 tussen Frankrijk en Spanje. Voor vrede tussen Frankrijk en Oostenrijk was het 
evenwel wachten op het Verdrag van Rastadt. De onderhandelingen die tot de Vrede van Utrecht hadden geleid, waren 

zeer moeizaam verlopen. Ze waren immers gebaseerd op Frans-Britse preliminairen en bijgevolg moeilijk aanvaardbaar 
voor de Oostenrijkse keizer Karel VI. Het strijdtoneel van de Spaanse Successieoorlog verplaatste zich in zijn eindfase 

dan ook naar de Rijnstreek, alwaar de Franse troepen in 1713 Landau heroverden. De Oostenrijkse nederlaag nabij 
Freiburg in november 1713 zou de Oostenrijkse keizer Karel VI (1711-1740) uiteindelijk opnieuw aan de 

onderhandelingstafel brengen om op 6 maart 1714 via het Verdrag van Rastadt de Utrechtse vredesbepalingen 
eveneens te onderschrijven. Een vergelijkbare regeling tussen Spanje en Oostenrijk kwam er daarentegen niet55.  
 

Bij het Verdrag van Utrecht werden de bezittingen van de Spaanse monarchie verdeeld onder Philips van Anjou, die de 
Spaanse troon én de bezittingen in Azië, Afrika en Amerika behield, en de Oostenrijkse Habsburgers, die de Italiaanse 

gebieden alsook de Zuidelijke Nederlanden erfden56. Engeland verwierf Gibraltar en Minorca als ook – van de Fransen – 
Newfoundland en New-Scotland. De Republiek van de Verenigde Provinciën kregen Venlo en omgeving, terwijl Pruisen 
de andere helft van het Spaanse Gelre kreeg toegewezen.  

De kwestie van de ‘barrière’ tegen Frankrijk zou in 1715 in een afzonderlijke verdrag, het zogenaamde Barrièretraktaat, 
worden geregeld. 

 

                                                           
54 Voor de tekst van het Vredesverdrag van Utrecht, afgesloten op 11 april 1713 tussen Engeland en Frankrijk, zie Grewe 1988, II: 217-229. Voor 

de tekst van het Vredesverdrag van Utrecht, afgesloten op 13 juli 1713 tussen Frankrijk en Spanje, zie Grewe 1988, II: 230-239. Zie ook Parry 
1969-1981, XXVIII. 
55 De Backer 2007: 14. 
56 In verband met de Oostenrijkse periode (1713-1794), zie Hasquin (red.) 1987. 
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Voor de Zuidelijke (of Oostenrijkse) Nederlanden was het tussen 

Frankrijk en de Republiek afgesloten Vredesverdrag het 

belangrijkste. Hierin beloofde Lodewijk XIV alle door hem of zijn 

bondgenoten in de Spaanse Nederlanden nog gecontroleerde 

gebieden aan de Staten-Generaal ten voordele van Oostenrijk af te 

staan. Op deze manier beschikten de Verenigde Provinciën over een 

effectief middel om de installatie van hun barrière bij de 

Oostenrijkers af te dwingen. Van een soevereiniteitsoverdracht was 

immers geen sprake zolang een barrièretraktaat tussen de keizer en 

de Staten-Generaal op zich liet wachten57.  

Als territoriale consequentie hield de Vrede van Utrecht in concreto in 

dat Frankrijk – voor wat de Westhoek betreft – afstand deed van 

Nieuwpoort, Veurne, het fort Knokke en Ieper, inclusief de 

afhankelijkheden Poperinge, Waasten, Komen58 en Wervik59. Wat 

deze drie laatste plaatsen betreft betrof dit evenwel enkel het gebied 

langs de Ieperse kant van de Leie60.  

Daarnaast werden – voor wat West-Vlaanderen betreft – ook 

Roeselare en Menen (met zijn afhankelijkheden en enclaves) 

afgestaan61. De grens die hierbij getrokken werd, werd grosso modo 

de basis voor de latere Frans-Belgische grens. 

                                                           
57 De Backer 2007: 46-47. 
58 Vermander 1978: 153-173. 
59 Vermander 1978: 153-173; Chielens 2011: 67-85. 
60 Deze opdeling ligt aan de basis van het ontstaan van Wervik (B) en Wervicq-Sud (F), en de stad Comines-Warneton (B) en de stad Comines (F) 
en het dorp Warneton (F). 
61 Parry 1969-1981, XXVIII: 47-49.  
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In werkelijkheid lagen er tussen Armentiers en Mergem echter nog een vijftal Oostenrijkse ‘enclaves’ in Frankrijk, 
waarover achteraf – om tot een voor beide partijen aanvaardbare ruil te komen – nog lange zou onderhandeld worden.  

Tevens werden hierbij de zuidelijke grenzen van het huidige België vastgelegd, voornamelijk door de afstand aan 
Frankrijk van Artesië, Waals-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, een deel van Henegouwen en het zuidelijke deel van 

Luxemburg62. 

 
  

                                                           
62 Girard d’Albissin 1970; Lentacker 1973; Verhulst 1977: 77; Becuwe 1983, I: 33. 
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1714 | VERDRAG VAN RASTADT63 
 
 

 
Met het op 6/7 maart 1714 tussen Frankrijk en Oostenrijk afgesloten Verdrag van Rastadt64 onderschreef de 

Oostenrijkse keizer Karel VI, die een marginalisering van Frankrijk wou en dit daarom aanvankelijk had geweigerd, 
uiteindelijk ook de bepalingen van Utrecht65. Dit impliceerde dan ook dat er een einde kwam aan het Anglo-Bataafs 
condominium66 (1706-1714) en dat de Zuidelijke Nederlanden voortaan onder Oostenrijks bewind stonden.  Opdat dit 

laatste ingang zou vinden diende er evenwel eerst een akkoord bereikt tussen de Republiek en Oostenrijk omtrent de 
barrière. Dit akkoord kwam er in 1715 met het Barrièretraktaat67.  

 
Eens te meer was met de Vrede van Rastadt de strijdbijl tussen Frankrijk en Oostenrijk begraven. De rivaliteit tussen 

beide grootmachten bleef weliswaar een factor waarmee de overige leden van het Europese statensysteem rekening 
dienden te houden. In de eerste helft van de 18de eeuw zou het tussen Frankrijk en Oostenrijk immers nog tweemaal, 
namelijk met betrekking tot de Poolse Successie (1733-1738) en de Oostenrijkse Successie (1740-1748), tot een 

militaire confrontatie komen.  
 

  

                                                           
63 Voor de tekst van het Vredesverdrag van Rastadt, afgesloten op 6 maart 1714 tussen Oostenrijk en Frankrijk, zie Grewe 1988, II: 240-254. 
64 Westduitse stad in Würtemberg-Baden. 
65 Dhondt 2007: 26. 
66 Een condominium houdt in dat twee of meer staten een gemeenschappelijke soevereiniteit over een gebied uitoefenen. 
67 De Backer 2007. 49-50, 
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1715 | BARRIÈRETRAKTAAT 

 
 
 

Door het Barrièretraktaat van 1715 kregen de Verenigde Provinciën het recht garnizoenen te houden in acht 
Zuidnederlandse steden en vestingen, meer bepaald in Veurne68, fort (de) Knocke69, Ieper70, Waasten71, Menen72, 

Doornik73,  Namen en Dendermonde74. Voor deze laatste garnizoenstad in de fortengordel werd evenwel een gemengd 
regime ingesteld. Deze stad zou gemeenschappelijk door Staatse en keizerlijke troepen worden bezet75.  
De barrière had zowel een politek als een militair doel. Politiek werden de drie alliantiepartners Engeland, de Verenigde 

Provinciën en Oostenrijk rond een gemeenschappelijk belang verenigd; militair bezorgde de versterkingslinie de 
zeemogendheden de idee van veiligheid die van vitaal belang was in deze strategisch en economisch kostbare regio76. 

 
Hiermee vond de betrachting van Engeland en de Verenigde Provinciën sinds het midden van de 17de eeuw om de 

Zuidelijke Nederlanden als een  ‘barrière’ tegenover Frankrijk in te richten, uiteindelijk zijn weerslag77. Wel betrof deze 
regeling maar een afgekalfde versie van wat de Verenigde Provinciën tijdens de Spaanse Successieoorlog hoopten en 
zelfs werd voorgehouden. Een tweede, meer teruggetrokken barriëregordel die de Republiek de mogelijkheid had  

                                                           
68 Veurne was een kleine, versterkte stad ten zuidwesten van Nieuwpoort die door Lodewijk XIV was ingelijfd bij de Vrede van Aken in 1668. 
69 Het Fort (de) Knocke was gelegen aan de samenloop van de IJzer en de Ieperlee ten zuidwesten van Diksmuide. Het fort werd in 1649 gebouwd 
door de Spanjaarden en door Vauban in 1678 verder uitgebouwd. Het fort vormde de sleutel tot Ieper en was door Frankrijk bezet sinds de Vrede 
van Aken in 1668. In oktober 1712 werd het door Staatse troepen ingenomen.  
70 Ieper was door Frankrijk verworven bij de Vrede van Nijmegen in 1678 verworven en werd tijdens de Spaanse Successieoorlog nooit veroverd 
door de geallieerden. 
71 Waasten was in het Ancien Régime een typische doortochtplaats, gelegen op de kruising van de Leie met de weg Rijsel-Ieper. Na de Hollandse 
Oorlog (1672-1678) werd de stad aan Frankrijk afgestaan om met de Vrede van Utrecht, toen de Leie staatsgrens werd, terug bij de Zuidelijke 
Nederlanden gevoegd te worden. 
72 Menen, gelegen aan de Leie, was op Frankrijk veroverd in 1706. 
73 Doornik, gelegen aan de Schelde, was sinds de Vrede van Aken van 1668 bij Frankrijk ingelijfd. Eind juli 1709 werd het door de geallieerde 

legers bezet. De citadel, een meesterwerk van Vauban dat gold als één van de sterkste van Europa, volgde begin september 1709. 
74 Dendermonde, ten oosten van Gent aan de samenloop van de rivieren Dender en Schelde, was een strategisch belangrijke stad die in september 

1706 door de geallieerden werd veroverd. 
75 Hubert 1902: 30; Duvosquel e.a. 1980-1981, IV: 3033-3035; Becuwe 1985: 10; Dhondt 2007: 27; De Backer 2007: 61-62. 
76 De Backer 2007: 62. 
77 Verhulst 1977: 10 & 78. 
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geboden de Zuidelijke Nederlanden economisch uit te buiten, werd hen niet toegestaan. Bij de steden die men wel kon 
bezetten, was bovendien ook geen havenstad zoals Oostende of Nieuwpoort.   

 
Verder stipuleerde dit multilateraal “regionaal veiligheidsverdag” dat bij een bedreiging van een barrièrevesting Engelse 
en Hollandse troepen werden toegelaten van Demer tot Maas. Ook de noordelijke grens met de Verenigde Provinciën 

werd ten nadele van de Oostenrijkse Nederlanden hertekend78.   
 

De Barreelvestingen zouden blijven bestaan tot 178279. 
 
 

 
  

                                                           
78 Dhondt 2007: 27. 
79 Dollot 1903: 422-437; Becuwe 1985: 10. 
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1740-1748 | DE OOSTENRIJKSE SUCCESSIEOORLOG 

 
 
 

De daaropvolgende jaren tot 1740 waren in het algemeen rustig te noemen. Op de permanente aanwezigheid van 
Hollandse troepen, gestationeerd in Veurne en in het fort Knocke, na lieten er zich in de Westhoek geen opmerkelijke 

militaire feiten noteren.  
 
Vanaf 1740 werd deze rust verstoord. In 1740 volgde Maria-Theresia overeenkomstig de in 1725 in de Zuidelijke 

Nederlanden aanvaarde Pragmatieke Sanctie80 haar vader, keizer Karel VI, op. Deze troonsopvolging werd evenwel 
terstond betwist door Frankrijk, Spanje, Pruisen en Beieren, die de oorlog verklaarden aan het Heilig Roomse Rijk. In de 

Nederlanden begon de oorlog evenwel pas in 1744 toen Karel van Lorreinen als landvoogd zijn intrede deed in Brussel. 
In juni van dat jaar viel Frankrijk de Nederlanden, meer bepaald het zuiden van West-Vlaanderen, binnen. Nadat Ieper 

was ingenomen trokken ze naar Veurne-Ambacht om er de barreelvestingen Veurne en de Knocke te belegeren.  Fort de 
Knocke viel op 27 juni en Veurne op 13 juli in Franse handen. Omtrent dezelfde tijd werd vanuit Nieuwpoort de streek 
onder water gezet. In de loop van 1744 wisten de Fransen ook Menen te veroveren. In 1745 volgde de verdere 

bezetting van Vlaanderen door Lodewijk XV. Na de capitulatie van Gent op 11 juli werden zonder haast en zonder veel 
tegenstand in de daaropvolgende jaren (1746-1747) de resterende Zuidnederlandse gewesten ingepalmd.  Intussen was 

in augustus 1747 ook Nieuwpoort in Franse handen gevallen81. 
  

                                                           
80 De Backer 2007: 29. 
81 Verhulst 1977: 83; Becuwe 1983, I: 33-39; Becuwe 1986: 21-25. 
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1748 | VREDE VAN AKEN 
 
 

 
Op 18 oktober 1748 werd tussen Frankrijk en de Verenigde Provinciën het Vredesverdrag van Aken ondertekend dat een 

einde maakte aan de Oostenrijkse Successieoorlog. Hierbij werd bepaald dat de Franse koning de Zuidelijke 
Nederlanden na drie jaar Franse bezetting aan Oostenrijk teruggaf en deze opnieuw onder Oostenrijks bestuur vielen. 
De Verenigde Provinciën mochten opnieuw soldaten legeren in de door de Fransen ontruimde barrièresteden en –

vestingen82. Voor de Westhoek hield dit in dat Veurne, fort (de) Knocke en Ieper opnieuw met Hollandse troepen werden 
bezet nadat ze er omstreeks 1745 door de Fransen uit verjaagd waren83.  

 
Met het Verdrag van Aken trad voor de Zuidelijke Nederlanden een bijna veertig jaar durende vredesperiode in waarbij 

het economisch tij ten goede keerde84. In 1756 brak weliswaar de Zevenjarige Oorlog uit, doch daar Frankrijk aan de 
zijde van Oostenrijk streed, bleven de Zuidelijke Nederlanden buiten deze oorlog.  
 

In 1781 deed Jozef II de Hollandse soldaten de Barreelvestingen ontruimen. Dit verdedigingsmiddel bleek immers veel 
te wensen over te laten85.  

                                                           
82 Lenders 1980: 97. 
83 Becuwe 1983, I: 39. 
84 Dalle 1963: 74. 
85 Becuwe 1983, I: 39. 
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De noordelijke 

grens van Frankrijk 

(17de – 18de eeuw). 
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1769 | VERDRAG VAN DE FRANS-OOSTENRIJKSE GRENS 

 
 
 

Situatieschets 
 

Na het Verdrag van Utrecht in 1713 lagen tussen Armentiers en Mergem nog vijf Oostenrijkse enclaves in Frankrijk. Ze 
behoorden tot de kasselrij Waasten en lagen aan de Leie op het grondgebied van Niepkerke (Nieppe), Steenwerk 
(Steenwerck), Stegers (Estaires), Zoeterstee (Le Doulieu) en Mergem (Merville). Wie vanuit Rijsel (Lille) en Waals-

Vlaanderen naar zee wilde, kon nauwelijks om deze enclaves heen. Dat bracht én voor Frankrijk én voor Oostenrijk heel 
wat problemen mee, zoals invoer- en uitvoerrechten, douanekantoren, smokkelpraktijken, …. Voor de inwoners van 

deze enclaves was deze situatie evenmin evident. Zij liepen altijd weer het risico dat ze in hun eigen land hun producten 
niet konden bevoorraden. Volgens de wet moesten landbouwers, die gronden hadden aan weerszijden van de grens, 

rechten betalen als ze hun oogst binnenhaalden, of als ze mest naar hun veld in het ‘buitenland’ vervoerden, of hun vee 
van de ene weide naar de andere brachten. Om het leven van deze enclave-bewoners leefbaar te houden moesten de 
Oostenrijkse en Franse regeringen meermaals een bijzondere regeling treffen. Anderzijds zorgde deze uitzonderlijke 

situatie ervoor dat deze enclaves uitgelezen plaatsen waren om te smokkelen. Tegen deze smokkelhandel bonden beide 
regeringen dan ook met allerlei wetten en verordeningen de strijd aan. Veel resultaat leverde dit repressief beleid 

evenwel niet op, daarvoor zou een andere oplossing, zoals grondruil, moeten gevonden worden.  
 
Deze enclaves aan de Leie in handen krijgen was voor Frankrijk dan ook absoluut doel, dat evenwel maar kon bereikt 

worden via een ruil van voor Frankrijk minder belangrijke gronden.  Daartoe hadden de Fransen in 1716 reeds een 
eerste voorstel gedaan. In ruil voor de enclaves van Waasten wilden ze Dranouter, Westouter, de heerlijkheid 

Vleninkhove (bij Westouter) en een deel van Nieuwkerke, palend aan Wulvergem, aan Oostenrijk afstaan. Voor 
Oostenrijk was dit voorstel echter niet aanvaardbaar: de enclaves waren welvarend en hadden een lage rentelast, terwijl 
de parochies en heerlijkheid die daartegenover werden gesteld, niets dan schulden én minder goede grond hadden. 

 
Dit toegevend deden de Fransen vervolgens het voorstel om geheel Nieuwkerke in te brengen. Volgens hen was dit een 

dorp met veel werkplaatsen en uitstekende landbouwgrond. De weg van Belle (Bailleul) naar Niepkerke (Nieppe) zouden 
ze over de gehele lengte en breedte evenwel behouden. Voor de Oostenrijkers was ook dit geen aanvaardbaar voorstel,  
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daar de bloeiende lakennijverheid in Nieuwkerke intussen teloor 
was gegaan en deze parochie ook met zware schulden bezwaard 

was. Het duurde uiteindelijk tot 1769 tot er een akkoord werd 
bereikt. 
 

 
Het akkoord 

 
Op 16 mei 1769 werd tussen Frankrijk en Oostenrijk het 
zogenaamde Verdrag van de Frans-Oostenrijkse grens afgesloten 

dat een oplossing bood voor de problematiek van de Oostenrijkse 
enclaves op Frans grondgebied. Dit akkoord hield in concreto in 

dat de vijf enclaves van Waasten naar Frankrijk gingen in ruil voor 
de parochies Dranouter, Nieuwkerke en een deel (570 gemeten) 

van Niepkerke (Nieppe). De weg van Belle (Bailleul) naar 
Niepkerke (Nieppe) bleef Frans. Deze vormde immers een zeer 
belangrijk onderdeel van de verbinding tussen Rijsel (Lille) en 

Duinkerke (Dunkerque)86. 
 

 

 

 

                                                           
86 Martin-Desmidt 1999: 153-163. 
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1779 | CONVENTIE TUSSEN FRANKRIJK EN OOSTENRIJK 

 
 
 

 

Situatieschets 
 

Met het Verdrag van 1769 waren evenwel nog niet alle geografische 
‘ongemakken’ opgelost. In Houtem bleef het Oostenrijks grondgebied 
onderbroken door een spie Frans grondgebied, waarop de Franse douane 

het tolkantoor van ‘De Hagedoorn’ had opgericht. Wie van Roesbrugge naar 
Veurne wou gaan en omgekeerd, moest steeds voorbij dit kantoor. Deze 

situatie zorgde voor veel moeilijkheden, temeer er in Roesbrugge 
verscheidene grote veemarkten doorgingen.  

 
 
Het akkoord 

 
Bij de Conventie die in 1779 tussen Frankrijk en Oostenrijk werd 

afgesloten, werden enkele grenscorrecties doorgevoerd. Zo werd het stukje 
Frans grondgebied in Houtem naar de  Oostenrijkse Nederlanden 
overgeheveld. Voorts werd Westouter, dat op dat ogenblik nog altijd tot 

Frankrijk behoorde, geruild voor een stuk van Watou87, dat ondermeer het 
bos van Beauvoorde omvat.  Een ruil die de opmerkelijke naam ‘Het Groot 

Transport’ meekreeg88.  
 
Waar de Franse-Oostenrijkse grens geen natuurlijke grenzen (zoals de loop 

van beken) volgde, werden grenspalen geplaatst met aan de ene zijde de  

                                                           
87 Op Franse topografische kaarten wordt dit stuk benoemd als ‘Watou France’. 
88 Hardeman 1990: 16-18. 
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Oostenrijkse dubbelkoppige arend en aan de andere zijde drie Franse lelies.  Voor 114 grenspalen werd in 1789 de 

laatste rekening betaald. 
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1792-1814 | DE FRANSE REVOLUTIE EN BEZETTING 
 
 

 
Na de verovering van de Zuidelijke Nederlanden in de Slag van Jemappes op 6 november 1792 moesten de Fransen 

door hun nederlaag in Neerwinden op 18 maart 1793, het land opnieuw aan Oostenrijk overlaten. Eén jaar later, in de 
slag in Fleurus op 26 juni 1794, heroverden de Fransen echter de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Deze 
gewesten werden eenvoudig bij Frankrijk ingelijfd en onderworpen aan de Franse wetgeving en instellingen. De Frans-

Oostenrijkse grens werd ‘gedegradeerd’ tot niet meer dan een grens tussen twee Franse departementen89. 
 

Deze inlijving bij Frankrijk ging gepaard met de inrichting van een werkelijke politiestaat, met censuur, terreur, enz., 
vooral na de mislukking van de vooral wegens godsdienstige motieven gevoerde Boerenkrijg (oktober-december 

1798)90.  De staatsgreep van Napoleon Bonaparte op 9 november 1799 (18 Brumaire) bracht een matiging mee van het 
regime en een normalisering van de binnenlandse toestand, vooral nadat Bonaparte door het Concordaat van 1801 kerk 
en staat had verzoend91.  

 
Aan deze Franse bezetting kwam een einde met de nederlaag van Napoleon in 1815.  

  

                                                           
89 Tassier 1934; Luyckx 1977: 37-40. 
90 Becuwe 1985: 10. 
91 Verhulst 1977: 88. 
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1815 | CONGRES VAN WENEN 
 
 

 
Van 18 september 1814 tot en met 9 juni 1815 vond het Congres van Wenen plaats met de bedoeling de staatkundige 

verhoudingen in Europa opnieuw te regelen na de ineenstorting van het Napoleonistische keizerrijk. De terugkeer van 
Napoleon uit Elba in maart 1815 en zijn tromftocht naar Parijs leidden ertoe dat deze moeizame onderhandelingen 
uiteindelijk toch resulteerden in de Wiener Slotacte van 9 juni 1815. Deze eindbeslissingen waren van uitzonderlijk groot 

historisch belang. De voornaamste verdienste was dat er een evenwicht was geschapen tussen het overwonnen 
Frankrijk en de overwinnaars, evenals tussen de overwinnaars onderling. Van het overwonnen Frankrijk werd hierbij de 

positie van grote mogendheid intact gelaten, waardoor het tot op zekere hoogte zelf belang had bij de handhaving van 
de nieuwe regeling. De bepalingen van het Congres van Wenen werden dan ook meer dan veertig jaar gerespecteerd.  

 
Op initiatief van Engeland en Pruisen erkende het Congres van Wenen Willem I als koning der Nederlanden en 
groothertog van Luxemburg dat geruild werd tegen Nassau. Het principe van de vereniging van de Noordelijke en 

Zuidelijke Nederlanden was Willem I immers reeds in juli 1814 door de geallieerden toegezegd92. Om het Franse 
expansionisme in te dijken werd Frankrijk omringd met bufferstaten. Het Koninkrijk der Nederlanden was daar één 

van93.  
 
 

 
 

  

                                                           
92 Verhulst 1977: 93; Luyckx 1977: 40. 
93 Banning 1919; Van Sas 1983: 279. 
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1820 | GRENSVERDRAG VAN KORTIJK 
 
 

 
Het Grensverdrag van Kortrijk (officieel: Grensverdrag tussen Zijne Majesteit de koning der Nederlanden en Zijne 

Majesteit de Koning van Frankrijk) werd op 28 maart 1820 in het huidige Broelmuseum gesloten tussen Frankrijk en het 
Koninkrijk der Nederlanden. Hierbij werd de landsgrens tussen België (toen nog het Koninkrijk der Nederlanden) en 
Frankrijk vastgelegd94.  

 
Achteraf werden via toegevoegde processen-verbaal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 1887, kleine 

verbeteringen aangebracht.  
 

De 40 tot 50 cm hoge arduinen grenspalen met ‘F’ (aan de Franse zijde) en ‘N’ (aan de –thans – Belgische zijde)  en het 
jaartal ‘1819’ (in het midden) dateren uit deze periode. 
 

Volgens art. 6995 van dit verdrag mocht (mag) in het belang van beide landen voortaan geen welkdanige constructie en 
geen afsluiting96 worden opgericht op minder dan 10 meter afstand van de grenslijn of op minder dan 5 meter afstand 

van een gemeenschappelijke weg waarvan de middellijn de grenslijn vormt.  
   
Krachtens dit verdrag werd evenwel geen regeling getroffen met betrekking tot het onderhoud en de instandhouding 

van de tussen België en Frankrijk geplaatste grenspalen. Dit houdt in dat, wanneer de plaatselijke besturen of 
ambtenaren van het Kadaster vaststellen dat een grenspaal gewijzigd is of dat de grenspalen het voorwerp moeten 

uitmaken van onderhoud, er een gemengde Belgisch-Franse commissie van grensbepaling wordt samengeroepen om de 
situatie te verhelpen overeenkomstig de bepalingen van het Grensverdrag van Kortrijk. Voor de toepassing, de 
uitvoering en de interpretatie van de grensverdragen is de minister van Buitenlandse Zaken bevoegd. Het ministerie van 
                                                           
94 Van Peteghem 1991: 177-187. 
95 Gewijzigd bij art. 1 van de Verklaring ondertekend te Parijs op 15 januari 1886 tussen België en Frankrijk. 
96 Hieronder worden niet alleen muren maar ook hekkens, tralie- en latwerk, omheiningen van palen, hagen, enz. begrepen. Herstellings- en 
onderhoudswerken aan gebouwen en omheiningen alsmede de wederopbouwwerken bestemd om bestaande gebouwen te verstevigen worden 
toegelaten (mededeling van de heer N. Roothaert, waarvoor dank).  
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Buitenlandse Zaken coördineert derhalve de bijeenkomst van de gemengde commissie van grensbepaling. Zo is de 
gemengde commissie van grensbepaling Frankrijk – Provincie West-Vlaanderen samengekomen op 24 februari 2000 om 

de kwestie van het onderhoud en de herstelling van de 78 grenspalen, gelegen op de respectieve grens, te bespreken. 
De kosten voor de herstelling en het onderhoud van de grenspalen worden voor het Belgische gedeelte aangerekend op 
de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken97.  

 
Bij dit Verdrag werd ook een regeling getroffen met betrekking tot de Leie als grensrivier. De scheepvaart werd vrij van 

Armentiers tot Menen. Frankrijk en de Nederlanden waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
bruggen. De kosten voor de bediening van de bruggen in Wervik, Komen en Waasten waren voor de Nederlanden, die in 
Pont-Rouge voor Frankrijk. De sluis van Komen werd onderhouden door de Nederlanden, en die van Opline door de 

Fransen. 
 

  

                                                           
97 Antwoord op de vraag nr. 309 van senator Chris Vandenbroeke dd. 21 december 1999 aan de Minister van Binnenlandse Zaken (Vragen en 
Antwoorden. Belgische Senaat. Bulletin 2-17. Zitting 1999-2000). 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
63/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

 

 
SLOT 

 
 
 

Met het in 1820 gesloten Grensverdrag van Kortrijk (en de kleine verbeteringen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 15 april 1887) kwam de grens met Frankrijk, hetgeen het onderwerp van deze studie betreft, definitief vast te 

liggen. Met het ontstaan van België in 1830 werd hieraan niet meer getornd. De vorming van deze nieuwe staat hield 
enkel in dat deze staatkundige grens niet langer de scheiding met het Koninkrijk der Nederlanden maar voortaan wel 
met het Koninkrijk België uitmaakte. Anders was het voor de noordelijke landsgrens die pas in 1839 bij het Verdrag der 

XXIV Artikelen werd geregeld. 
 

 
Parenthesis – Het ontstaan van het Koninkrijk België 

De oppositie tegen het beleid van Willem I leidden op 25 augustus 1830 (na de opvoering van de opera ‘De 

Stomme van Portici’) – enkele weken na de burgerlijke Juli-revolutie van 1830 te Parijs – tot kleine onlusten te 

Brussel. Deze sloegen over op de werkloze arbeidersbevolking, waartegen de brugerij zich wapende om 

vervolgens, na de onderdrukking van de arbeidersopstanden, met de wapens politieke hervormingen af te 

dwingen. 

Het ingrijpen van de Hollandse troepen te Brussel, die tijdens de ‘Septemberdagen’ werden verdreven, maakte 

echter een compromis onmogelijk. Toch bleven velen aanhanger van de zoon van Willem I, de prins van 

Oranje, als staatshoofd, hetgeen echter na het bombardement van Antwerpen door Willem I onmogelijk werd.  

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind, een uitvoerend orgaan dat zichzelf had aangesteld, de 

onafhankelijkheid van België uit. In december 1830 / januari 1831 aanvaarden Engeland, Frankrijk, enz. de 

onafhankelijkheid van België samen met een neutraliteitsstatuut voor deze nieuwe natie. 
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Toen de in het zgn. Traktaat de XVIII Artikelen voorgestelde regeling (juni-juli 1831) voor Willem I niet 

aanvaardbaar was, ging hij over tot de zgn. Tiendaagse Veldtocht. Ondanks de Franse steun werd België hierin 

verslagen. Door de mogendheden werd een nieuwe regeling, het zgn. Verdrag der XXIV Artikelen, uitgewerkt, 

die pas op 19 april 1839 door Willem I werd aanvaard98. 

Door dit verdrag verkreeg Nederland Maastricht en Nederlands Limburg. België werd uitgebreid met Waals 

Luxemburg, terwijl Duits Luxemburg onder het gezag kwam van Willem I99.  

 
 
De twee Wereldoorlogen, die weliswaar in de eerste helft van de 20ste eeuw tot een tijdelijke bezetting door Duitsland 

van (een deel van) België leidden, hadden evenmin repercussies op het verloop van de Frans-Belgische grens.  
 

In het laatste kwart van de 20ste eeuw boette de Frans-Belgische grens, zonder vanuit staatkundig oogpunt aan 
betekenis te verliezen, in het kader van de fasegewijze totstandkoming van de Europese Unie wel aan belang in, in het 
bijzonder op economische vlak.  

 
Op 14 juni 1985 ondertekenden België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland het eerste Verdrag van 

Schengen100, waarbij binnen het gebied van deze land, de zogenaamde Schengenzone, de personencontrole aan de 
gemeenschappelijke grenzen werd afgeschaft. Via aanvullende Verdragen van Schengen sloten andere landen zich 

daarbij aan, waardoor de Schengenzone momenteel uit 26 landen bestaat101. 
 

                                                           
98 Verhulst 1977: 95-97. 
99 Verhulst 1977: 97; Luyckx 1977: 80-81. 
100 Schengen is het dorp  op het Luxemburgse drielandenpunt met Duitsland en Frankrijk, waar het verdrag werd ondertekend. 
101 D.z. België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. 
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In de Europese Akte, het verdrag dat op 17 en 28 februari 1986 in respectievelijk Luxemburg en Den Haag door de 
toenmalige twaalf Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen werd ondertekend102, werden de binnengrenzen – met 

de bedoeling de concurrentiepositie van deze Lid-Staten op economische vlak te versterken – afgeschaft om tegen 1 
januari 1993 een interne markt voor vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten te creëren.   
 

In de daaropvolgende jaren werd op deze Akte verder gebouwd, in het bijzonder met het op 7 februari 1992 afgesloten 
Verdrag van Maastricht, waarbij de Europese Unie werd opgericht. 

 
 
 

F. BECUWE 
 

  

                                                           
102 Dit verdrag trad in werking op 1 juli 1987. 
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EEN GRENS  

IS GEEN BEGRENZING 

Grensverhalen  
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INLEIDING 
 
 
 

Naast de in hoofdstuk 2 uitgewerkte algemene verhaallijn wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op een aantal 
grensaspecten. Dat daarbij niet alle invalshoeken kunnen worden belicht zijn we ons tenzeerste bewust. Binnen het 

bestek van deze studieopdracht is dit immers ook niet aan de orde. Ieder aspect veronderstelt immers een (uitgebreide) 
studie op zich. Belangrijk in dit stadium is dat met een aantal concrete voorbeelden duidelijk aangegeven wordt dat  ‘de 
grens’ zowel als onderzoeksonderwerp als als inspiratiebron voor (cultuur)toeristische initiatieven ‘grenzeloos’ (boeiend 

en interessant) is. Naarmate de grensoverschrijdende Westhoek meer en meer onderzocht wordt, zullen er zich andere 
en nieuwe invalshoeken én items voor boeiende grensverhalen aandienen. Alles steunt immers op kennis. Kennis die 

zich, eenmaal eigengemaakt, bijvoorbeeld in het landschap, laat herkennen, … én eventueel laat erkennen, namelijk 
door rond deze grensverhalen initiatieven te nemen en aldus opnieuw deel te laten uitmaken van ons collectief 
geheugen. 

 
De grensaspecten die in voorliggende studie aan de hand van één of twee grensverhalen worden aangesneden, zijn: 

 
a. HET VERSTERKT VERLEDEN. Een militaire benadering 

 
Wat deze dimensie van ‘de grens’ betreft, worden twee grensverhalen gedistilleerd. Met het verhaal ‘MET VAUBAN 

DWARS DOOR DE WESTHOEK’ wordt een lineair gegeven aangereikt dat toelaat om de gehele grenszone in beeld te 

brengen.  
 

Het verhaal ‘HET FORT (DE) KNOCKE ANNO 1712. EEN BIZAR MAAR CRUCIAAL VERHAAL’ betreft daarentegen een 
voorbeeld van een specifieke plek met een bijzonder verhaal.  
 

Een voorbeeld van een item dat zich even goed leent om vanuit een militaire benadering van ‘de grens’ een boeiend 
verhaal over de Westhoek te vertellen, is het verhaal van de zogenaamde Barrièresteden en –vestingen in relatie 

met de aanwezigheid van Hollanders. 
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b. LÀ OÙ IL Y A DE LA DOUANE, IL Y A DU COMMERCE … ET DE LA FRAUDE. Een economische benadering 
 

Van de door een inleiding voorafgegane zeven grensverhalen die deze dimensie van ‘de grens’ belichten, belichten de 
eerste vier voor de regio belangrijke aspecten zoals Landbouw, Visserij, Textiel en Transport. In Brouwen en 
stoken wordt belicht hoe deze dorstlavende nijverheden een grensoverschrijdende invulling kregen en nog krijgen. 

Het verhaal ‘LÀ OÙ IL Y A DE LA DOUANE, IL Y A … DE LA FRAUDE’ brengt het relaas van de smokkelhandel dat als het 
‘beroep-aan-de-rand’ het armoedige leven van zeer vele  grensbewoners leefbaarder maakte. Tot slot wordt in 

‘SEIZOENARBEID OF MIGREREN NAAR AMERIKA OF CANADA…’ het verhaal verteld van de zeer vele (West-)Vlamingen 
die decennialang de grens overstaken om een alternatief te vinden voor de armoede die de thuisblijvers anders te 
wachten stond. 

 
Daarnaast zijn er natuurlijk nog diverse andere ‘economische’ items die - mede omwille van hun tezelfdertijd ook 

sociale dimensie - een boeiend grensoverschrijdend verhaal te vertellen hebben. Soms worden ze in hogervermelde 
grensverhalen al even aangesneden maar omwille van hun streekgebonden karakter verdienen ze om als onderwerp 

op zich verder onderzocht te worden. Concrete voorbeelden zijn:  
 
- DE IJSLANDVAART 

 
De IJslandvaart vanuit Duinkerke heeft steeds een grote aantrekking gehad op de Vlaamse vissers. Reeds in 1793 

werd bepaald dat maximum éénvierde van de bemanning uit Vlamingen mocht bestaan. Wannneer de Vlaamse 
Ijslandvaart op het einde van de 19de eeuw verdwijnt en de zeilvaart op Ijsland vanuit Duinkerke daarentegen 
sterk toeneemt, lokt Duinkerke zeer veel Vlaamse vissers uit Lombardsijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Wulpen, 

Veurne, Koksijde, De Panne en Adinkerke. Zowel jonge kerels als vaders van kroostrijke gezinnen trekken in 
trosjes samen te voet naar Duinkerke. Vanaf 1850 kan men per trein van Veurne naar Duinkerke. Ze schepen er 

in aan boord van een topzeilschoender of "galette" (van het Franse “goëlette”) voor een reis die duurt van 
februari tot september. Heel wat IJslandvaarders uit de Westhoek verliezen het leven in de Ijslandse wateren103. 

 

                                                           
103 Filliaert 1944. Wetenschappelijke informatie bijeengebracht in het kader van het door Monument in Ontwikkeling ontwikkelde museumproject 
‘Het zeil wordt in de top gezet’ ter rehabilitatie van het Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. Uniek fotomateriaal in verband met de 
Ijslandvaarders werd in de late 19de eeuw geleverd door de fotograaf Augustin Boutique (Deflesselles, Porhel e.a. [1996]).  
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- De hopteelt (met zijn jaarlijkse ‘hoppepluk’) & het hoperfgoed aan weerszijden van de grens104. 
 

Interessante bronnen voor dit verhaal zijn zonder meer de (historische) vakbladen De Hopboer en Le Petit Journal 
du Brasseur en natuurlijk de publicaties van Guido Vandermarliere van de erfgoedvereniging De Keteniers105.   
 

- De Moeren / Les Moëres. Van droogmakerij tot landbouwgebied106 (met ondermeer aandacht voor de 
figuur Wenceslas Cobergher (1557-1634)107)108. 

 
 

c. (H)ORTEN EN KLAPPEN IN DE WESTHOEK. Een taalkundige benadering 

 
Een grensverhaal waaraan ons inziens bij het belichten van dit grensfacet niet kan voorbijgegaan worden, betreft de 

betekenis van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. In ‘DE SCHREVE, EEN TAALGRENS?’ wordt  de geschiedenis van een 
taalstrijd en het thans tot het Frans-Vlaams verworden Nederlands verteld.   

 
 

d. DE WESTHOEK, EEN VOLKSKUNDIG ENSEMBLE. Een volkskundige benadering 

 
Als benadering van dit grensaspect werd geopteerd voor twee items die door hun nog vrij uitdrukkelijke 

aanwezigheid misschien zelfs symbool kunnen staat voor de wezenlijke verbondenheid tussen de Franse en Vlaamse 
Westhoek, namelijk voor het reuzenverhaal (het subverhaal ‘DE REUS IS HIER?... KEERE WEEROM, REUZEGOM’)  en de 
volksporten en –spelen (het subverhaal ‘DE WESTHOEK TUSSEN BOLTRA EN PUDEBAK’). 

 
Het volkskundige aspect van ‘de grens’ is echter zo rijk dat nog veel andere verhalen mogelijk zijn. Zo zijn er de vele 

sagen, legenden en andere volksverhalen die gelukkig in het verleden op enige aandacht konden rekenen en voor 

                                                           
104 Maton 1997: 57-74. In verband met de typologie van de asten zie Becuwe & Vandermarliere 2010. 
105 Vandermarliere 2005; Vandermarliere 2006; Vandermarliere 2007; Vandermarliere 2008; Vandermarliere 2009. 
106 Bruneel 1983: 95-115. 
107 Cobergher bouwde in Frans-Vlaanderen ook een aantal ‘Bergen van Barmhartigheid’ (Soetaert 1986: 71-88). Zie Baeteman 1995. 
108 Betreft immers een vroeg voorbeeld van ingenieurskunst. Gezien de sterke cultuurlandschappelijke dimensie van dit onderwerp werd ervoor 
geopteerd om dit hier niet als subverhaal uit te werken. Logischerwijs wordt dit thema behandeld binnen de studie die aan het landschap wordt 
gewijd. 
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een deel werden geregistreerd. Aan te bevelen voor Frans-Vlaanderen zijn alvast de werken van A. de Lauwereyns 
de Roosendaele109, G. Lamerant110, F. Carton111 en M. Lecat & E. Vanneufville112. Voor de Vlaamse Westhoek kan 

ondermeer verwezen worden naar het werk van Stefaan Top en zijn onderzoeksteam alsook naar het lovenswaardige 
project ‘De volksverhalenroute’ dat door de gemeente Langemark-Poelkapelle in samenwerking met ondermeer de 
Erfgoedcel Ieper werd opgezet (zie www.volksverhalenroute.be). 

 

Een ander mogelijk grensverhaal dat daarbij aansluit, betreft de boevenbendes die al dan niet grensoverschrijdend 
opereerden113. Een van die grensoverschrijdende dievenbendes die tot het collectief geheugen is gaan behoren, is 
bijvoorbeeld de Bende van Pollet die in het begin van de 20ste eeuw actief was (cf. infra). 

 
 

e. DE WESTHOEK… IN DE WIJNGAARD DES HEREN. Een religieuze benadering 
 

Wat het religieuze aspect betreft bevat de rubriek ‘De Westhoek … in de wijngaard des Heren’ twee grensverhalen. 

Een eerste verhaal, ‘VAN GEUZEN EN BEELDENSTORMERS’, roept de aandacht op voor de grensoverschrijdende 
Westhoek als bakermat van de beeldenstorm die uitdeinde over de gehele Nederlanden.  

 
‘DE VOLKSHEILIGEN ACHTERNA’, het tweede grensverhaal, onderstreept de volksdevotie die materieel en in zekere 

mate ook nog immaterieel duidelijk aanwezig is in zowel de Franse als de Vlaamse Westhoek.  
 

Daarnaast zijn natuurlijk ook nog diverse andere grensverhalen te vertellen. Eén van de materieel aanwezige 

‘kapstokken’ om een verhaal aan op te hangen, vormt alvast het rijk patrimonium aan Vlaamse retabels. In Frans-
Vlaanderen vinden we die ondermeer terug in de kerken van Quaedypre (Kwaadieper), Ledringhem, Wemaers-

Cappel (Wemaers-Kapel), Bollezeele, West-Cappel (West-Kapel), Bavinkhove, Rubrouck (Rubroek), Zegerscappel 
(Zegers-Kapel), Ochtezeele, Zermezeele, Arnèke (Arneke), Wormhout, Houtkerque (Houtkerke), Herzeele, 
Bollezeele, Bambecque (Bambeke), Hondschoote, Killem en Morbecque (Morbeke)114.  

                                                           
109 de Lauwereyns de Roosendaele 1932. 
110 Lamerant [s.d.].; Coussée 1994. 
111 Carton 1980. 
112 Lecat & Vanneufville 1995. 
113 Vandenberghe 1999. 
114 Bijnens 1964: 197-198; Duprez 1997. 

http://www.volksverhalenroute.be/
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Een andere ‘kapstok’ is het rijk patrimonium aan glasramen in de kerken van Arneke, Bavinchove, Blaringhem, 
Boeschepe, Boeseghem, Bollezeele, Borre, Broekburg, Broukerque, Buysscheure, Cappelle-Brouck, Cassel, Craywick, 

Crochte, Drincham, Duinkerke, Ebblinghem, Eecke, Eringhem, Grevelingen (Gravelines), Hazebrouck, Herzeele, 
Holque, Hondschoote, Houtkerque, Killem, Ledringhem, Looberghe, Lynde, Millam, Morbeke (Morbecque), 
Ochtezeele, Oost-Cappel, Oudezeele, Oxelaere, Pitgam, Quaedypre, Renescure, Rexpoede, Rubrocuk,Saint-Georges-

sur-l’Aa, Sint-Pietersbroeck (Saint-Pierre-Brouck), Sercus, Sint-Winoksbergen (Bergues), Socx, Staple, Steenbecque, 
Steene, Steenvoorde, Terdeghem, Volckerinckhove, Warhem, Watten, Wemaers-Cappel, West-Cappel, Winnezeele, 

Wormhout, Wulverdinghe, Zegerscappel en Zermezeele. Een recent uitgegeven boek over de ‘Vitraux en Flandre’ 
belicht niet alleen dit kerkelijk erfgoed maar ondersteunt bovendien de zorg voor de kerkretabels in Frans-
Vlaanderen door de opbrengst van dit boek aan de restauratie van deze retabels te besteden115. 

 
 

f. Tot slot is er DE GRENSVERLEGGENDE WESTHOEK. Doorheen de eeuwen hebben inwoners uit zowel de Franse als 
de Vlaamse Westhoek – ongeacht een staatsgrens het gebied al dan niet doorsneed – furore gemaakt als 

bijvoorbeeld wetenschapper, kunstenaar, musicus of literator. In veel gevallen genoten ze faam in de gehele 
Nederlanden.      

 

 
 

Daarnaast zijn natuurlijk – zoals reeds aangestipt – nog zeer vele andere aspecten die grensgebonden of 
grensoverschrijdend zijn.  
 

Eén van die aspecten betreft de Kelten die voor de jaartelling zowel in de Franse als Vlaamse Westhoek nederzettingen 
hadden. Aan dit thema werd van september 1990 tot november 1991 een belangrijke  reizende tentoonstelling gewijd 

die achtereenvolgens in Valenciennes, Duinkerke, Luik, Châlons-sur-Marne en Parijs was te bekijken116. De aandacht 
ging hierbij naar de bewoning, het dagelijkse leven, de dood, de gebruiksvoorwerpen en het economische leven, 
waarmee alvast een degelijke wetenschappelijke basis werd aangereikt om in de toekomst zowel verder uitgediept als 

cultuurtoeristisch ontsloten te worden. 
 

                                                           
115 [S.n.] 2010b. Zie ook Chaline 1995. 
116 [S.n.] 1990a; Van Doorselaer 1990: 23-25. 
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Een na eeuwen nog steeds tot de verbeelding sprekend 
subverhaal dat zich voor een deel in de 
grensoverschrijdend Westhoek heeft afgespeeld,  is 

ongetwijfeld ook de geschiedenis van de Tempeliers. 
Binnen het actiegebied van de Tempeliers maakten de 

Franse en Vlaamse Westhoek als één gebied deel uit van 
het baljuwschap Vlaanderen, dat samen met de 
baljuwschappen Artesië, Henegouwen, Brabant en 

Haspengouw tot de provincie Frankrijk behoorde. 
 

Binnen het baljuwschap Vlaanderen speelde de 
Commanderij Ieper een betekenisvolle rol. Van deze 

commanderij hingen de commanderijen Slijpe, Cassel, La 
Haie en Cobrieux af. Tot de commanderij Slijpe behoorden 
de commanderijen Gistel, Gent, Ruiselede en Brugge en de 

huizen (Tempelhoven) in Jabbeke, Leffinge, Stene, 
Nieuwpoort en Veurne. Tot de commanderij Cassel 

behoorden het huis in Winnezeele en – naast andere 
bezittingen - de commanderij in Caestre (met huizen in 
Wormhout en Borre). Van de commanderij La Haie waren 

de commanderij te Pérenchies en – naast meerdere 
andere bezittingen – de huizen Le Grans-Maisnil en 

Radinghem afhankelijk. Deze verankering van de 
Tempeliersorde in de Westhoek nodigt dan ook uit om 
verder uitgespit geworden en aan weerszijden van de 

grens in een gezamenlijk project ontsloten te worden117. 

 

 

                                                           
117 Lambin 1834: 189-199; Rogghé 1969: 245-259; Nuyttens 1973: 18-31; Nuyttens 1974: 47-57; Nuyttens 1991: 39-43; Nuyttens 1994: 48-58; 
Van Acker 1996: 194-225; Nuyttens 2007a: 8-9, 61 & 132-163; Homble 1977: 52-55; Zeebroek, Jansseune, Pieters & Thys 2003: 83-85. Zie ook 
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Daarnaast lenen ook de vele gemeenschappelijke verschijningsvormen van het bouwkundig erfgoed zich als 

‘kapstokken’ voor nog andere subverhalen. Een zeer belangrijk item vormen zonder meer de belforten die zowel voor 
de Franse als de Vlaamse Westhoek kenmerken zijn en inmiddels als Werelderfgoed zijn erkend118. Veel van die ‘fiere 
bewakers van de stedelijke vrijheid’ zijn bovendien uitgerust met een beiaard, instrumentaal erfgoed dat eveneens 

kenmerkend is voor beide delen van de Westhoek119. Tot op vandaag strooien deze beiaarden – zoals Annie Degroote 
het zo poëtisch verwoordde120 – er blijdschap over het land. Initiatieven zoals een grensoverschrijdend circuit van 

beiaardconcerten121, laten alvast toe om dit gemeenschappelijk instrumentaal erfgoed samen met het belfort extra in de 
kijker te zetten. In Frans-Vlaanderen vinden ’s zomers alvast beiaardconcerten plaats in Belle (Bailleul), Sint-
Winoksbergen (Bergues), Broekburg (Bourbourg), Kapelle (Cappelle-la-Grande), Duinkerke (Dunkerque), Hazebroek en 

Hondschote. 
 

Eveneens gemeenschappelijk is het orgelpatrimonium, dat zowel in de Franse als de Vlaamse Westhoek veelal 
teruggaat tot dezelfde orgelbouwers (zoals de Van Peteghem’s, Vanderhaeghen  Loncke, ….). De regio Nord-Pas-de-

Calais telt vandaag 520 orgels, waarvan 155 in Pas-de-Calais. Het bestaande initiatief van orgelconcerten in de Vlaamse 
Westhoek, waarbij telkens ook minstens één orgelconcert in Frans-Vlaanderen op het programma staat, kan misschien 
in die zin uitgebreid worden122. Voor de instandhouding van het Frans-Vlaamse orgelerfgoed, dat vandaag op de meeste 

plaatsen in niet zo’n goede conditie verkeerd, zou dit alvast een hart onder riem kunnen betekenen123. 
 

Gemeenschappelijk muzikaal erfgoed vormen eveneens de muziekcomposities die werden geschreven naar aanleiding 
van het Verdrag van Utrecht in 1713, in het bijzonder het Utrecht Te Deum en Utrecht Jubliate van Georg Friedrich 
Händel (1685-1759) en de Ode for the Peace of Utrecht van William Croft (1678-1727)124. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Frémaux 1909, Lothe 1936, Veys 1955, Jansseune 1970, Nuyttens 1971, Rogghé 1973, Dailliez 1978, Vander Stichele M. 1982, Charles 1983, 
Nuyttens 1999,  
118 Devolder 2011: 86-113. België en Noord-Frankrijk tellen samen 56 belforten die tot het Unesco Werelderfgoed behoren. Op 6 mei 2011 werd in 
het vernieuwde museum van Sint-Winoksbergen een aan dit erfgoed gewijde tentoonstelling (‘Belfort, mijn belfort’) geopend. 
119 Despriet 1979; Despriet 1981; Deleu 1985: 163-189. 
120 Degroote 2007: 159. 
121 Een voortrekker voor de organisatie van grensoverschrijdende beiaardconcerten is de Provincie West-Vlaanderen. 
122 Over deze orgelconcerten heeft de Provincie West-Vlaanderen jaarlijks een brochure uit. 
123 Lannoo 1982: 181-208; Hedin 1996; Vermeire 2010; Vermeire 2012. 
124 Met dank aan Dieter David, coördinator 5-Art. 
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Ook  de begijnhoven zijn erkend als Werelderfgoed. Ofschoon er weinig begijnhoven in Frans-Vlaanderen de Franse 

Revolutie hebben overleefd125, leent dit thema zich niettemin om via een grensoverschrijdende project in de kijker gezet 
te worden. 
 

Geen werelderfgoed maar een uniek voorbeeld van grensoverschrijdend ruraal bouwkundig erfgoed zijn de 
duiventorens. In Frans-Vlaanderen zijn nog 48 duiventorens bewaard. Daarvan hebben er 8 het statuut van 

‘monument historique’. Een prachtig voorbeeld uit de Vlaamse Westhoek vormt de duiventoren van de voormalige 
augustijner abdij Sint-Pieters in Lo. 
 

Een ander zeer belangrijk segment van het grensoverschrijdend ruraal bouwkundig erfgoed zijn de hoeven, die her en 
der in de open ruimte zijn ingeplant. Zowel in de Franse als de Vlaamse Westhoek lieten ze zich kenmerken door hun 

opbouw uit vrijstaande bestanddelen (zoals boerenwoning, schuur, stallingen, wagenhuis, rosmolen, …) rond een 
centraal erf126. Vandaag is deze verschijningsvorm in de Franse Westhoek in de regel veel beter herkenbaar dan in de 

Vlaamse Westhoek, waar een intensiever bedrijfseconomie de authenticiteit van zowel het gebouwenbestand als de 
omgeving in veel groter mate heeft aangetast. Ook wat de andere plattelandswoningen, zoals de landelijk gelegen 
landarbeidershuizen, de veel in de dorpskernen gelegen burger- en herenhuizen, betreft is de gaafheid groter over de 

grens dan aan onze zijde. De grotere druk op de ruimte alsook een andere, meer op nieuwbouw gerichte wooncultuur in  
de Vlaamse Westhoek is daar geenszins vreemd aan. 

     
Een subverhaal dat in zeer nauwe relatie staat met deze segmenten van het ruraal bouwkundig erfgoed is het 
horticultureel erfgoed127. Een vrij recente studie128 onder leiding van de landschapsarchitecte Aline Le Coeur129 in het 

kader van het Interreg-project ‘Les paysages des Flandres à l’Artois: un gage de qualité’ brengt dit 
grensoverschrijdende erfgoed in beeld en geeft aan dat in het onderzoeksgebied, in het bijzonder in het door de Eerste 

Wereldoorlog minder geteisterde Frans-Vlaanderen, zich nog een zogenaamde ‘Vlaamse tuin / jardin flamand’ laat 
detecteren. Kenmerkend voor deze tuin is de opmerkelijke aanwezigheid van water in de vorm van sloten 

                                                           
125 Nuyttens 2001: 51-66. Zie ook Simons 1992: 180-197. 
126 Zie ondermeer Tréfois 1950: Tréfois 1951; Weyns 1967; Fréal 1977; Goedseels & Vanhaute 1978; Tréfois 1979; Cuisinier 1988; Devliegher 

1983; Devliegher 1992; Van Aerschot-Van Haeverbeek & Canneva-Tétu (red.) 1995; Guilheneuc & Toulouse 2001. 
127 Gilbert 1874; Verhulst 1995; Baudoux-Rousseau & Giry-Deloison 2002; De Herdt 2000; Niesten & Segers 2007; Segers & Van Molle 2007. 
128 Met dank aan Dirk Cuvelier voor het ter beschikking stellen van deze zeer interessante studie. 
129 Le Coeur, Baudoux, Legagneur & Fondu 2007. 
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(slotgrachten), grachten en/of poelen, en een daarmee gepaard gaande typische vegetatie zoals knotwilgen, de 
aanwezigheid alom van rode of gele baksteen (voor tuinmuren en andere bouwsels), en een zekere overvloed aan 

bloeiende planten. Andere kenmerken, die evenwel ook voor tuinen in andere regio’s karakteristiek zijn, zijn 
bijvoorbeeld het loodrechte pad vanaf de inkomdeur, het voetpad en de omgevende hagen, waarvan de wijze van  
hagenvlechten dan wel weer typisch is voor de streek.  

Omstandigheden zoals een gebrek aan overgeleverde kennis over deze streekeigen sier-, moes-, fruit- en gemengde 
tuinen en hun lokaalgebonden varianten hebben in de voorbije decennia echter, ook in Frans-Vlaanderen, geleid tot een 

verschraling. De tendens om in zekere mate – zoals ondermeer blijkt uit het toenemende succes van het zogenaamde 
groene toerisme – terug de authenticiteit op te zoeken, zorgt thans geleidelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe tuin 
“à la flamande”. Was het horticultureel erfgoed gedurende enkele decennia in zeer belangrijke mate belaagd door een 

banalisatie, dan biedt deze ontwikkeling alvast de kans om tot een nieuw, gemeenschappelijk tuinconcept te komen dat 
zich wortelt in een historisch gemeenschappelijke tuincultuur. Opmerkelijk is ook dat de zogenaamde tuin / jardin “à la 

flamande” thans niet aan de invloed ontsnapt van de thans zo befaamde Engelse tuinen, waarvoor heel waarschijnlijk de 
Vlaamse tuin / jardin flamand – zoals de vermelde studie aangeeft – destijds als inspiratiebron fungeerde.  

 
Gelieerd aan het ruraal landschap is het levend erfgoed waarvoor de grens in de Westhoek duidelijk geen begrenzing 
was.  In de 19de eeuw was het Guido Gezelle tijdens zijn bezoeken aan de grensoverschrijdende Westhoek al 

opgevallen, kenmerkend voor dit gebied waren de koeien van het zogenaamde rode ras die hij literair vereeuwigde als 
de Casselkoeien.  Het huidige West-Vlaams rode ras gaat in wezen terug tot het Casselse rode ras dat in de 18de eeuw 

een voor die tijd vrij homogene populatie uitmaakte in Frans-Vlaanderen en het langs de Frans-Belgische grens gelegen 
deel van West-Vlaanderen. Van daaruit raakte het ras verspreid over de gehele provincie West-Vlaanderen130. 
Karakteristiek is ook de Vlaanderse (of Vlaamse) koekoek die niet alleen voorkwam bij ons maar ook in Frans-

Vlaanderen, waar men bovendien voor de ‘Coucou des Flandres’ beter zorg droeg. Dat dit hoenderras, dat eigenlijk de 
voorvader is van het meer bekende Mechelse hoen, niet is uitgestorven, is ook de verdienste van een Frans-Vlaamse 

fokker. Toen het ras ook aldaar dreigde uit te sterven, haalde die nog vlug enkele exemplaren uit Vlaanderen voor dat 
het ras bij ons ook definitief verdween. Om de inteeltschade te beperken heeft men gebruik gemaakt van het Mechelse 
hoen om de Vlaanderse koekoek er weer bovenop te helpen. Intussen zijn er enkele jaren geleden terug enkele dieren 

                                                           
130 Verdere informatie in verband met het rode ras is te vinden in het Centre Régional de Resources Génétiques (afgekort: C.R.R.G.) in Ville-
Neuve-d’Asq. Zie ook de webstek van dit onderzoekscentrum: 
http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques). 

http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques
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uit Frans-Vlaanderen naar Vlaanderen gekomen, waar er nu opnieuw enkele fokkers van dit rustieke hoen zijn131. 
Bekend in de Franse Westhoek is ook de (Cheval de) Trait du Nord die zeer sterk aanleunt bij het Belgisch Trekpaard en 

in Vlaanderen terug vrij populair is. Over de grens heen worden door fokkers nog steeds hengsten ‘uitgeleend’132. 
Daarnaast zijn nog andere dierensoorten (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse reus en het Vlaamse schaap) en duivenrassen 
(zoals bijvoorbeeld de ‘Culbutant Lillois’, de ‘Manotte d’Artois’, de ‘Carneau’, de ‘Roubaisien’ en de ‘Boulant Lillois’) die 

niet alleen in het verleden maar in zekere mate ook vandaag nog ongeacht de grenslijn voor de Westhoek typerende 
verschijningen waren en zijn. Alvast een attractief aspect dat vraagt om ooit in een grensverhaal verder te worden 

uitgediept.    
 
Van een gans andere aard maar even illustratief voor het gemeenschappelijke verleden van de Franse en Vlaamse 

Westhoek is het – bij de economische benadering al eventjes aangesneden – verhaal van de kant133. In wezen is kant 
een commercieel product maar in Italië, de Nederlanden en Frankrijk ontwikkelde het zich tot kunst. De kant uit deze 

gebieden dicteerde de mode en werd in geheel Europa verkozen boven de eigen productie. Naar analogie met 
Vlaanderen waren er in Frans-Vlaanderen ook verschillende kantcentra, zoals Valenciennes (Valencijn), Bailleul (Belle), 

Lille (Rijsel- en Arras (Atrecht).     
 
Om deze niet-limitatieve lijst van – ten gepaste tijd verder uit te diepen – gemeenschappelijke subverhalen op een 

lekkere manier af te ronden is er natuurlijk ook het verhaal van honger en dorst.  Aan weerszijden van de grens worden 
oude gemeenschappelijke streekgerechten nog altijd - letterlijk met de lepel en de fles – van de ene generatie op de 

andere overgeleverd. Een kleine greep uit dit grensoverschrijdend culinair erfgoed vormen alvast de volgende 
gerechten: hutsepot, potjesvlees (met de drie K’s, namelijk kalf, konijn & kip), stoofcarbonaden met bier, ‘coq à la 
bière’, koetong met madeirasaus, mergpijp met brood (als voorgerecht), enz.134. Sommige groentenrassen (zoals ‘Laitue 

lilloise / Rijselse sla, de ‘Poireau Leblond (een variante van de Hollandse prei), ….) en fruitrassen (zoals de ‘Reinette de 

                                                           
131 Info webstek van de vzw Steunpunt Levend Erfgoed (www.sle.be). Zie ook de webstek van het Centre de Resources Génétiques 
(http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques). 
132 Info webstek van het Centre de Resources Génétiques 
(http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques). 
133 Bruggeman 1997. Zie ook Kraatz 1996. 
134 Dat de interesse voor culinair erfgoed leeft in Frans-Vlaandern, blijkt ondermeer uit de aandacht die de radiozender France Bleunord besteedt 
aan streekgebonden gastronomie (zie de webstek www.lechtimarche.fr/46-pepee-le-mat-recette-nord). Eveneens interessant is de webstek 
www.saveurs-npdc.com/recette.php). 

http://www.sle.be/
http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques
http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques
http://www.lechtimarche.fr/46-pepee-le-mat-recette-nord
http://www.saveurs-npdc.com/recette.php
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Flandre’, de ‘Reine Claude’, …) zijn immers typisch (geworden) voor de grensoverschrijdende Westhoek en zijn dan ook 
van betekenis voor ons culinair erfgoed135.   

Wat het lessen van de dorst betreft leunt Frans-Vlaanderen – op zijn picon vin blanc na - door zijn biercultuur duidelijk 
aan bij de rest van de (voormalige) Nederlanden. Tot op vandaag tellen – zoals in de economische benadering bij het 
subverhaal ‘Brouwen en stoken’ al duidelijk aangegeven - zowel de Franse als de Vlaamse Westhoek nog (semi-

)ambachtelijke brouwerijen. De veruit belangrijkste bierbrouwerij in Frans-Vlaanderen is de Brasserie de Saint-Sylvestre 
(van de familie Ricour) in Saint-Sylvestre-Cappel. Verder zijn er nog kleinere brouwerijen in bijvoorbeeld Bailleul (Belle), 

Esquelbecq (Ekelsbeke) en Blaringhem. De Vlaamse Westhoek laaft zich aan de bieren van bijvoorbeeld de brouwerij de 
Dolle Brouwers in Esen, de brouwerij Verstraete in Diksmuide, de brouwerij De Struise Brouwers in Woesten, de 
brouwerijen Van Eecke en Sint-Bernardus in Watou en de seizoensbrouwerij Vandewalle in Reninge. Het 

grensoverschrijdend in beeld brengen en promoten van de Westhoek-bieren die deze bierbrouwerijen voortbrengen, kan 
de historisch gewortelde couleur locale als troef alleen maar versterken. Destijds telde ieder dorp in zowel de Franse als 

de Vlaamse Westhoek immers één of meer dorpsbrouwerijen136. Her en der, aan weeszijden van de grens, zijn deze – 
weliswaar niet meer operationele én bijgevolg van hun brouwuitrusting ontdane – materiële getuigen van onze 

eeuwenoude Vlaamse biercultuur nog als industrieelarcheologische reminescentie aanwezig. Een nog volledig intact 
bewaarde authentieke dorpsbrouwerij, die voor deze al dan niet verdwenen dorpsbrouwerijen symbool kan staan, is het 
Mout- & Brouwhuis de Snoek op het Alveringemse gehucht Fortem137. Een grensoverschrijdende publicatie die de 

historisch wortels van het huidige brouwbedrijf in de Westhoek in de verf zet, en daarop geënte toeristische 
erfgoedinitiatieven kunnen mee bijdragen tot een versterking van het couleur locale-gegeven dat alvast zowel de Frans-

Vlaamse als de Vlaamse toeristen aanspreekt.   
  
Volledigheidshalve dient ook nog een lans gebroken voor de historische archieven (en bibliotheken) die de 

grensoverschrijdende Westhoek rijk is. Om de Westhoek én de grens in het bijzonder in al zijn aspecten te kunnen 
ontsluiten is zoals reeds aangestipt veel meer kennis over dit tweelandengebied vereist. Om deze informatie boven te 

spitten is onderzoek nodig. De bronnen die daarbij dienen aangeboord, zitten in zeer veel gevallen bedolven in één van 
de vele gemeentelijke,  stedelijke, provinciale of departementale en rijksarchieven. 

                                                           
135 In verband met voor de grensoverschrijdende Westhoek karakteristieke groenten- en fruitrassen zie Gilbert 1874, Bogaert-Damin & Piron 1992 
en Niesten & Segers 2007. Zie ook de webstek van het Centre de Resources Génétiques 

(http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques).  
136 Per ongeveer 750  inwoners was er destijds een brouwerij, zoals er vroeger per ongeveer 500 inwoners een windmolen (of watermolen) 
aanwezig was. 
137 Becuwe m.m.v. Derickx 1990; Becuwe m.m.v. Derickx 1995. 

http://www.enrx.fr/patrimoine_genetique/les_missions_du_centre_regional_de_ressources_genetiques
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(Stadarchief Diksmuide, oorkonde uit 1115) 

 

Niet alleen een gebrek aan 
paleografische expertise maar – in 

het bijzonder voor de Franse 
Westhoek - ook het niet of 
nauwelijks nog kennen van de 

Vlaamse taal zorgen er echter voor 
dat ze ofwel nooit ofwel sinds 

decennia niet meer geraadpleegd 
worden en in sommige gevallen 
zelfs nog niet geïnventariseerd zijn. 

Projecten zoals recent opgestart 
door de archiefdiensten van de 

steden Duinkerke, Sint-Winoks-
bergen en Ieper en de Interge-

meentelijke Samenwerking Hout- & 
Bloteland (Diksmuide, Koekelare, 
Houthulst en Lo-Reninge), waarbij 

men ondermeer aan de hand van 
vier tentoonstellingen het grote 

publiek een inkijk wil in geven in de 
rijkdom van het historisch papieren 
erfgoed, kunnen dan ook maar 

toegejuicht worden. Lovenswaardig 
is ook de op vrijwilligerswerk 

gestoelde samenwerking die door  
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde met betrekking tot grensoverschrijdend genealogisch onderzoek is opgezet 
met het archief van Duinkerke138.  

Het uiteindelijke objectief zou uiteindelijk moeten zijn dat Vlaamse archi-varissen en historici door middel van beursen 
of onderzoeksopdrachten gedurende jaren gedelegeerd worden naar Frans-Vlaamse archieven om deze zowel te 

inventariseren en te onderzoeken. De onderzoeksgegevens zouden niet alleen onze kennis over de Franse Westhoek 

                                                           
138 Mededeling van Chris Vandewalle, archivaris van de stad Diksmuide. 
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maar evenzeer over de Vlaamse Westhoek verrijken. Ook na het Verdrag van Utrecht bleven bijvoorbeeld de abdijen 
van Sint-Winoksbergen, Broekburg, Watten en Sint-Omaars actief in onze contreien.  

 
Behalve uit deze archieven vallen ook uit historische kranten, weekbladen en tijdschriften heelwat uit het leven 
gegrepen anekdotes en voorvallen alsook plaatsgebonden beschrijvingen te rapen die aan vandaag nog herkenbare 

locaties kunnen gekoppeld worden. Vooral bij streekexploraties onder leiding van een streekgids of met een iPad of 
andere multimediale informatieontsluiter op zak ontfutselen dergelijke ‘faits divers’ als het ware het besloten verhaal 

van een plek. Een aanrader om te excerperen voor ‘verhalen voor onderweg’ is alvast het maandschrift DE WARE 

VLAMING, dat in de jaren 1882-1884 aanvankelijk vanuit Hoogstade en later vanuit Ekelsbeke onder de redactionele 
leiding van Frederik Loncke verscheen. Zo worden aan de hand van wandelingen diverse dorpen (zoals Lo, 

Wulveringem, Leisele, Oostduinkerke, …) beschreven, of wordt toelichting gegeven bij  toponiemen (zoals De Doode 
Mannen tusen Wulveringem en Houtem, de Hondschoote-wal in Hondschote, Houtkerke (ontstaanslegende), Vinkem 

(ontstaanslegende), Sint-Rijkers (het verdwijnen van het dorp), …), of worden bij bepaalde plekken een al dan niet 
gebeurd volksverhaal opgedist (zoals over het verzonken kasteel in Stavele, over de kerktoren van Hondschote, …).    

Een andere interessante bron is bijvoorbeeld het weekblad ‘DE WEST-VLAMING’ dat ons vooral bericht over de jaren 1920 
en diverse sociale drama’s ingevolge de Eerste Wereldoorlog aan de kaak stelt. 
Eveneens aan te raden is het excerperen van bijvoorbeeld L’ANNONCE D’YPRES (1854-1859), het BURGERSBELANG (1908-

1910), LA COMMUNE D’YPRES (1848)1854), LE COURRIER D’YPRES (1853-1914), DE DORPSBODE VAN ROUSBRUGGE (1856-1866), 
de GAZET VAN POPERINGHE (1921-1940), de GAZETTE VAN YPEREN (1857-1862), DE GRENSGALM (1895-1904),  DE HALLE 

(1925, 1932-1940), DE HANDBOOG (1889), DE HERBERGIER (1901), L’INDICATEUR (1861), JOURNAL D’YPRES (1866-1914), 
DEN KLAPPENDEN EKSTER (1850), DE KUNSTBODE (1880-1890), LE MESSAGER D’YPRES (1887-1914), NIEUWSBLAD VAN YPEREN EN 

VAN HET ARRONDISSEMENT (1866-1912), L’OPINION (1863-1873), DE POPERINGHENAAR (1904-1914, 1919-1944), HET 

POPERINGHENAARTJE (1915-1918), DE POPERINGSCHE KEIKOP (1917-1919), LE PROGRÈS (1841-1914),  LE PROPAGATEUR (1818-
1871), LA PUBLICITÉ – L’AMI DU COMMERCE ET DE LA LIBRAIRIE – L’ECHO D’YPRES (1840-1841-1842), DE RAADSELBODE (1901-

1908), DE STRIJD – LA LUTTE (2894-1899), LE SUD (1934-1939), DE TOEKOMST (1862-1895), DE TUINKLOKKE (1930-1940), 
HET VELD (1914), LA VÉRITÉ (1857-1859), DE VOLKSVRIEND (1850-1867), HET WEEKBLAD VAN IJPEREN (1886-1914), DE 

WEERGALM (1904-1914), HET WEKELIJKS NIEUWS (1946-heden), DE YPERLING (1851-1856), HET YPERSCHE (1920-1944), DE 

YPERSCHE BODE (1925), HET YPERSCHE NIEUWS (1947-1972), HET YPERSCHE VOLK (1910-1915, 1927-1932) en THE YPRES 

TIMES (1921-1936), die ofwel op de webstek www.historischekranten.be of digitaal raadpleegbaar zijn in de 

bibliotheken, archieven en documentatiecentra van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, 
Vleteren en Zonnebeke, of van De Veurnaer en Het Advertentieblad die digitaal raadpleegbaar zijn in het stadsarchief 
van Veurne. Interessante (digitaal ontsloten) bronnen voor Diksmuide en omgeving zijn ondermeer het Weekblad van 

http://www.historischekranten.be/
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Dixmude (1845-1879), Het Boterkuipje (1846-1872), de Gazette van Dixmude (1872-1914), De Vrije Burger (1896-
1911), De Boterkooper van Dixmude (1849-1914), De Posthoorn (1849-1855), Het Handelsblad van Dixmude, 

d’Ysergalm en De Yserbode139. 
Eén van die tot de verbeelding sprekende ‘verhalen voor onderweg’ die bij wijze van voorbeeld uit deze historische 
kranten kan gedistilleerd worden, is het verhaal van de Bende van Pollet. De informatie die deze kranten aanreiken 

laten toe om in het spoor van deze bandieten- en moordenaarsbende die in het begin van de 20ste eeuw de grens- 

 

overschrijdende Westhoek teisterde, een exploratie doorheen deze streek te maken. 

Niet alleen de bendeleden, meer dan dertig in totaal, woonden aan weerszijden van 
de Frans-Belgische grens maar ook hun rooftochten vonden aan weerszijden plaats. 
Zo werd er ondermeer geroofd en/of gemoord in Dikkebus, Elverdinge, Elzendamme, 

Hazebrouck, Houtkerke, Ieper, Krombeke, Neuf-Berquin, Oost-Vleteren, Poperinge, 
Roesbrugge, Veurne, Voormezele en Watou. Eenmaal gevat vonden er tweemaal – 

respectievelijk in juli 1906 en januari 1907 – confrontaties plaats in Abele tussen de 
Franse en Belgische bendeleden. 

 
Een voorbeeld van een ‘verhaal voor onderweg’ met meer een ‘fait divers’-gehalte is 
het ongeluk dat een brouwersknecht in de brouwerij Petyt in Abele kort voor de 

Eerste Wereldoorlog overkwam. Tijdens het roeren in de roerkuip viel de 
vermoedelijk wat beschonken knecht ongelukkiglijk in het ongeveer 70 °C hete 

beslag. Zijn val in wat in de volksmond – omwille van de versuikering van het 
zetmeel in het mout – de zoete inval werd genoemd, overleefde hij, al te zeer 
verbrand, evenwel niet. Om te vermijden dat brouwer Petyt van het wort (d.i. de 

vloeistof in de roerkuip) toch verder bier zou brouwen, eisten de Abelenaars dat hij 
de inhoud van de roerkuip in hun aanwezigheid in de goot liet lopen.    

 
Informatieve schatkamers zijn tot slot ook de vele historische en volkskundige tijdschriften die veelal in de loop 
van de 19de of begin 20ste eeuw het leven zagen. Naast de vele heemkundige tijdschriften (zoals De IJzerbode, Aan de 

Schreve, Bachten de Kupe, …)  zijn absolute aanraders in dit verband alvast Rond den Heerd en Biekorf.  
 

Frank BECUWE m.m.v. Adriaan LINTERS 
                                                           
139 Met dank aan Chris Vandewalle, stadsarchivaris Diksmuide, voor de oplijsting van de in het stadsarchief raadpleegbare kranten. 
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GRENSVERHALEN | EEN VERSTERKT VERLEDEN 
Een militaire benadering  
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MET VAUBAN DWARS DOOR DE WESTHOEK  
 
 

 

‹‹ l’Art de fortifier ne consiste pas dans des régles et dans des systèmes mais 

uniquement dans le bon sens et dans l’experiènce ›› 

 

Sébastien Le Prestre de Vauban 

 
 
Op het einde van de 17de eeuw en het begin van de 18de eeuw trok de 

Franse vestingbouwer Vauban doorheen de Westhoek een lint van 
fortificaties. Tot op vandaag laten zich daarvan in het landschap nog 

materiële sporen aflezen. Concrete voorbeelden zijn alvast Veurne 
(waar aan de westelijke stadsrand de historische percellering van de 
Vauban-versterking nog deels bewaard is), het Fort Knocke (dat zich in 

de perceelsgrenzen eveneens nog aftekent), en Ieper (waarvan de door 
Vauban gebastionneerde wallen aan de oostzijde nog bewaard zijn). Dit 

verhaal leent zich ons inziens dan ook uitstekend om in / vanaf 2013 
bijvoorbeeld via een tentoonstelling (met publicatie) en via een 
thematische fietsroute, opgehangen aan specifieke knooppunten van 

het fietsroutenetwerk in de Westhoek, ontsloten te worden. 
 

Op het einde van de jaren 1990 zetten de provincie West-Vlaanderen, 
de Kent County Council en de Syndicat Mixte de la Côte d’Opale 
trouwens reeds een gezamenlijk project op dat ondermeer resulteerde 

in een thematisch wandelgids140. 
 

 

                                                           
140 Bragard e.a. 1999. 
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Voorts lijkt het ons wenselijk om de erkenning als werelderfgoed van een aantal Franse Vauban-fortificaties (sinds 
2008)141 uit te breiden met de Vauban-versterkingen in zowel de Franse142 als de Vlaamse Westhoek. 

 
 

 
 

Ieper, 1709 

Sébastien Le Prestre (1633-1707) is de geschiedenis ingegaan als 

maarschalk de Vauban, dé militaire ingenieur en fotenbouwer van 
Lodewijk XIV. Als geen ander verstond hij de kunst om versterkte 

legerplaatsen te verdedigen en aan te vallen. Tijdens de talloze 
campagnes van Lodewijk XIV leidde Vauban maar liefst 47 
belegeringen. Intussen ontwierp, bouwde en versterkte hij tientallen 

vestingwerken en forten, voornamelijk langsheen de Franse noord- 
en oostgrens143.  

 
In de Westhoek ging maarschalk de Vauban vrijwel onmiddellijk na 

de inname van de stad Ieper op 25 maart 1678 over tot 
grootschalige werken om de stadsversterking te verbeteren. Alle 
metselaars uit het gebied van de Acht Parochiën144 dienden zich 

daartoe aan te melden. De fortificatiewerken, die tot de jaren 1690 
duurden, bestonden uit twee fasen. In een eerste fase werden er 

grote buitenwerken aangelegd. Enkele ravelijnen en halve manen 
van Spaanse makelij werden hierbij verbeterd. De citadel ten oosten 
van de stad, ofschoon pas tien jaar eerder opgericht, vond echter 

geen genade in de ogen van de Franse ingenieurs en werd gesloopt 
in de jaren 1679-1680. In de hoofdvestingsgracht werden een aantal 

nieuwe sterke ravelijnen gebouwd. Het lager gelegen stadsgedeelte 

 

                                                           
141 Zie Hanscotte & Faucherre 2003. 
142 Enkel de Vauban-versterking van Arras werd voor wat Noord-Frankrijk betreft, hierbij als werelderfgoed erkend.  
143 De Rochas d’Aiglun 1910; Lazard 1934; Guttin 1957; Parrent & Verroust 1971; Allcorn 1983; De Pauw 1986; Black 1994: 97-99; Salamagna 
1995; De Candt & Kerkhof (red.) 2005: 76. 
144 De Acht Parochiën bestaan uit Elverdinge, Loker, Noordschote, Reningelst, Vlamertinge, Watou, Woesten en Zuidschote. 
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werd opnieuw versterkt en, wat ongetwijfeld de grootste aanpassing was, de stad werd omgeven met drie grote 
hoornwerken die op hun beurt omringd werden met grachten en buitenwerken. Deze bouwfase, die enorm veel geld had 

gekost, eindigde in 1683. In hetzelfde jaar startte de twee fase, waarbij de wallen zelf, de zogenaamde ‘corps de la 
place’, werden versterkt. 
 

Deze extra versterking was een expliciete wens van Lodewijk XIV nadat Ieper zijn belang als eersterangsvesting had 
bewezen. In de daaropvolgende jaren werden de noord- en oostzijde van de vesting voorzien van een gebastionneerde 

wal. In 1688 opteerde Vauban er voor om ook de zuid- en westzijde van de vesting te bastionneren en de Bourgon-
dische muren te slopen. De oorlogsomstandigheden en de financiële moeilijkheden hebben de uitvoering van dit plan  
 

 

evenwel verhinderd145. In Veurne-Ambacht146 startte 

maarschalk de Vauban zijn fortificatiewerken 
onmiddellijk na de inname van de stad Veurne in 

1693. In een tijdspanne van amper vier jaar wist hij 
deze te voltooien. Gezien dit korte tijdsbestek moet  

hierbij een zeer groot aantal werklieden zijn ingezet. 
Opmerkelijk is wel dat hij daartoe geen pioniers uit 
de omliggende dorpen heeft opgeëist.  

 
Met de wijze waarop hij het bezette deel van de 

Westhoek versterkte, gaf Vauban duidelijk blijk over 
een zeer groot inzicht in de structuur van het 
landschap te beschikken.  

 
Aanvankelijk versterkte hij de steden Veurne en 

Nieuwpoort en het Fort Knocke147 en legde hij een 
verdedigingslinie aan langs het kanaal Duinkerke-
Veurne en langs de Lovaart. Deze linies bestonden 

                                                           
145 Vereecke 1858; Cornillie 1950; De Pauw 1986, I: 12-14. 
146 Becuwe 1983, I: 40-43. 
147 Grodecki, Dhondt e.a. 1965. 
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uit een doorlopende opgeworpen wal, evenwijdigmet het respectieve kanaal, en verscheidene redoutes. De redoutes 
bevonden zich steeds nabij een brug of de samenloop van het respectieve kanaal en een andere waterweg. 

 

 

Een redoute was in de regel als volgt opgebouwd: 
- Er werd een motte (aarden heuvel) opgeworpen 

met daarop een torengebouw, die veelal 
voorzien was van een kelderverdieping en soms 

ook van een kruitmagazijn. 
- De randen van de motte werden opgehoogd en 

voorzien van een houten borstwering 

(palissaden). 
- Rondom de motte werd een vierkante grachte 

gegraven, die op zijn beurt omgeven was met 
een aardenwal.  

- Over de gracht lag een valbrug. 
 

 
Later legde Vauban in Veurne-Ambacht ook nog een verdedigingslinie aan langs het Langeleed en de Nieuwpoortvaart. 

Zijn bedoeling was tweeledig: enerzijds, door een vooruitgeschoven linie, de linie langs het kanaal Duinkerke-Veurne 
versterken, en anderzijds de positie van de vestingstad Veurne extra veiligen. 
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(Bron: De Pauw 1986) 
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Doordat het Langeleed en de Nieuwpoortvaart voortaan als verdedigingslinie dienst deden, nam de kans dat Veurne 

door de tegenstrever volledig werd omsingeld, sterk af. Volledige omsingeling en een door een uitputtingsstrategie 
gedwongen overgave werd door Vauban tevens tegengegaan door de aanleg van een ‘camp retranché’ tussen Veurne en 
de Moeren148. De aanleg van dit ‘camp’ bewijst precies het uitzonderlijke inzicht van Vauban in de landschapscultuur. Hij 

had opgemerkt dat een groot stuk grond tussen Veurne en de Moeren hoger gelegen was dan de rest van de omgeving 
en bij een inundatie niet onder water kwam te staan. Bovendien lag dit stuk grond binnen het bereik van de 

kanonkogels. Door deze plaats te versterken met een aardenwal en verscheidene redoutes maakte Vauban een volledig 
omsingeling van de stad Veurne onmogelijk. Op deze wijze bleef ook de verbinding met Sint-Winoksbergen open zodat 
Veurne, ook tijdens een inundatie, van voedsel kon voorzien worden.  

 
Op het einde en kort nà de beëindiging van de Spaanse Successieoorlog werd het verdedigingssysteem dat Vauban in de 

Westhoek had opgezet, deels gesloopt. 
 

 
F. BECUWE 

 

  

                                                           
148 Termote & Dewilde 1984: 179-183. 
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FORT (DE) KNOCKE ANNO 1712. EEN BIZAR MAAR CRUCIAAL VERHAAL149 
 
 ‹‹ La guerre a pour père l’interest, 

pour mere l’ambition et pour 

proches parents toutes les passions 

qui nous induisent au mal ›› 

 

Sébastien Le Prestre de Vauban 

 
Het oorlogsjaar 1712 hield voor de Westhoek een 

belangrijk wapenfeit in: het oninneembare fort (de) 
Knocke werd op de Fransen veroverd. De Knocke, één der 
forten aan de samenloop van de IJzer en de Ieperlee –

(zoals de Fintele nabij Pollinkhove er ook één was) – werd 
na de Vrede van Nijmegen door de Franse vestingbouwer 

Vauban verbouwd. Hij had hierbij twee doelen voor ogen. 
Enerzijds wou hij van dit fort een sterke schakel maken in 
de vestingenketen van Duinkerke tot Doornik. Anderzijds 

moest dit fort “assurer la communication par eau d’Ipres a 
Nieuport, Furnes et Dunkerque, et … ester un entrepos fort 

commode pour les troupes qui escortoient les balandres 
charges de bled ou d’artillerie pour le Roy qu’on envoyait 
de Furnes a Ypres”. Het verlies van het fort (de) Knocke 

zou de Fransen verplichten tot dure en zware konvooien 
via Sint-Winoksbergen en zou de bevoorrading van Ieper 

in het gedrang brengen. Groot was dan ook de 
consternatie nadat de partisaan Simon de Ruwe met 
honderdvijftig huurlingen zonder enig handgemeen het 

fort op 6 oktober 1712 innam. Op dat ogenblik bevonden 
zich in het fort drie slapende Franse compagnieën. Daartoe  

 
 

Afb. van Fort Knocke 

                                                           
149 Van Acker 1981: 9-28; Becuwe 1983, I: 32-33. 
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hadden ze enkel de twee nietsvermoedende Franse wachten die de ophaalbrug, net als elke andere morgen, neerlieten, 
te ontwapenen. De slapende Franse soldaten werden vervolgens in hun rust gestoord om ze volledig te ontwapenen en 

daarna met afgesneden justacooren uit het fort weg te jagen. ’s Namiddags verscheen Sevely, de Franse gouverneur 
van Ieper, met een leger van tweeduizend man voor het fort. Een poging om De Ruwe om te kopen mislukte en de 
Fransman droop af. Daarop versterkte De Ruwe zo snel mogelijk zijn positie door de streek onder water te laten lopen. 

De Vauban-vesting was voorgoed in Hollandse handen. Het fort aan de Hoge Brug in Diksmuide bleef evenwel bezet 
door Franse soldaten onder leiding van ridder Monginot. 

 
 
In het landschap laat het Fort Knocke zich mede dankzij de inrichtingswerken van de Vlaamse Landmaatschappij zeer 

duidelijk aflezen. Misschien moet er nog nagedacht aan een vervolgtraject in de vorm van een recreatief wandelpad dat 
de contouren van het Vauban-fort ontsluit. Inhoudelijk kan deze site ontsloten worden met een niet belastend 

informatiepaneel en voor wie nog meer wil weten door middel van bijvoorbeeld een QR-code (in relatie met ene iPhone). 
 

Bovendien leent dit verhaal zich voor een historisch re-enactment (‘Faire revivre l’histoire’ )150. Dergelijke recreaties van 
historische feiten, in het bijzonder veldslagen, die in oorspronkelijke klederdracht en uitrusting bij voorkeur op een 
historische plek voor een publiek nagespeeld worden, zijn in Noord-Frankrijk alvast zeer populair151. 

 
 

F. BECUWE 
 
  

                                                           
150 In de literatuur over erfgoedontsluiting en ‘heritage interpretation’ worden ‘verantwoorde’ vormen van re-enactment (indien gebaseerd op 
historische feiten en accuraat uitgevoerd, niet alleen een costumering) trouwens als een vrij effectieve aanpak omschreven, die er in slaagt om - in 
tegenstelling tot het ‘gewone’ aanbod - belangstellenden van over een grote afstand (>100 km) aan te trekken. 
151 Abjean 2012: 26-32. 
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FRAUDE 
Een economische benadering  
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ALGEMEEN  
 
De traditionele economie van de regio was - net zoals in zowat heel het Graafschap Vlaanderen - traditioneel gebaseerd 

op de verwerking van agrarische producten (voeding en industriegewassen), de productie van textiel (wol en vlas), en 
daarnaast ook - maar in mindere mate - baksteen en keramische producten. Aan de kust was er natuurlijk in hoofdzaak 

visvangst en -verwerking. 
 
Het historische beeld dat we van handel en economie van de huidige Westhoek hebben, lijkt in hoofdzaak gebaseerd op 

toestanden uit voorbije eeuwen, en gaat voorbij aan het feit dat de streek voordien vaak aan de top van ontwikkelingen 
stond en over sterke economische factoren beschikte - net zoals trouwens heel het Graafschap Vlaanderen. Tot ver in 

het Ancien Régime lag het in het centrum van een economische zone (een soort ‘Euregio-avant-la-lettre’) die zich tot 
Zuid-Engeland uitstrekte, gekenmerkt door bijzonder dichte bevolking (samen met Noord-Italië de grootste 
bevolkingsdichtheid in Europa) die een grote druk op landbouw en ambachtelijke productie legde. Het is een streek waar 

uitzonderlijk veel nieuwe technieken uitgevonden, op puntgesteld of vroeg toegepast werden - gaande van windmolens, 
de productie van bakstenen (een techniek blijkbaar verloren na de Romeinse tijd), het draineren van velden, nieuwe 

ploegtechnieken, het aanleggen van een kanalennetwerk,... 
 
Maar de streek was ook een doorgangsgebied voor oorlogvoerders, snel een grensgebied tussen machtsblokken, en 

moest daar met de regelmaat van een klok gevolgen van ondervinden. Veel ontwikkelingen werden afgebroken of 
konden niet tot wasdom komen. De eens nijvere en dichtbevolkte stadjes met hun vermaarde markten, aan beide zijden 

van de schreve, stagneerden na het Ancien Régime en geven nu een beeld van rustige landelijke kernen.  
Daardoor ontstond het beeld van een dichotomie: een landelijke en kleinschalige streek aan de Belgische zijde van de 

grens, fabrieken en grootschaligheid aan de overzijde - een beeld dat lang gesymboliseerd werd door beide Leie-oevers. 
In Frankrijk waren een aantal sterke groeipolen gevestigd (niet in het minst de metropool Rijsel-Roubaix-Tourcoing, 
Calais, Duinkerke, maar ook centra als Armentières en andere), in België ontwikkelde zich met enige vertraging de 

Leiestreek (Kortrijk en omgeving) en was er op enige afstand Gent, dat met Rijsel streed om de titel van het 
‘Manchester van het Continent’. Geprangd tussen sterke kernen was er ongetwijfeld een ‘leegzuigeffect’ van mankracht 

en kapitalen - een historisch mechanisme dat zich steeds voordoet in gebieden die zich in de buurt van of tussen 
dergelijke sterke zones bevinden. Een onderzoek naar de kapitaals-evolutie van de streek vanaf de 1713 tot nu zou 
daarover heel wat relevante informatie kunnen bieden, jammer genoeg ontbreekt een dergelijke studie. Feit is in elk 

geval dat in de loop van de 19de en eerste helft van de 20e eeuw de meeste economische initiatieven in de Westhoek en 
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de grensstreek leden aan onderkapitalisatie en dat de venootschapsstructuren er in vergelijking met omgevende regio’s 
zwak ontwikkeld waren. 

 
De Westhoek en de grensstreek is ook een gebied dat nooit slecht ontsloten was, enerzijds door de aanwezigheid van 
een reeks eeuwenoude belangrijke landwegen die vanaf de 18de eeuw aangepast en verbeterd werden en het oude sterk 

uitgebouwde kanalennetwerk. In de 19de eeuw kwam daar een fijnmazig net van spoorwegen en later buurtspoorwegen 
bij, maar deze hadden ook eerder een leegzuigeend effect, in plaats van aanzuigend zoals in andere gebieden. De 

treinverbindingen en de goedkope arbeiders-weekabonnementen werden door steeds grotere drommen werkvolk 
gebruikt om zich naar de industriële centra in Frankrijk en Wallonië te verplaatsen, om de reis te doen naar de 
bietenvelden in Frankrijk,... De arbeiderstreinen vanuit de Westhoek naar de Borinage waren lang legendarisch.  

Door zijn ligging was de streek in de loop van de geschiedenis inderdaad in grote mate economisch - maar ook sociaal 
en politiek - onderhevig aan invloeden van buitenuit, aan de economische conjunctuur, aan wet- en regelgeving van 

omgevende landen en regio’s. Het economisch weefsel aan beide kanten van de grens was steeds nauw met mekaar 
verbonden, hetgeen blijkt uit het zowel voorkomen van familienamen van nijveraars aan beide kanten van de grens (bv. 

de textielfabrikanten Motte, Cambier, Cambien, Leurent, Descamps-Ovelacq,...), de investeringen van Fransen aan deze 
zijde van de grens (in bijvoorbeeld de Kortrijkse pannenbakkerijen)152 en het feit dat nijveraars soms aan beide zijden 
van de grens een bedrijf uitbaatten (bijvoorbeeld de Menense rubberfabriek van François en Henri Defauw, die in 1908 

een zusterbedrijf oprichtte in Halluin). De Doornikse broeders François en Henri-Philippe Desclée bezaten zowel de 
concessie van de gasverlichting van Roubaix en Tourcoing als van Brugge (1834) en Kortrijk (1836). De ‘Société 

anonyme d’Eclairage de Menin-Halluin-Wervicq’ was aan beide zijden van de grens actief. 
Ofwel werd een grondstof van aan de ene kant van de grens aan de andere kant verder verwerkt tot afgewerkt product: 
een type-voorbeeld is de papierfabriek van Bousbecque (Boesbeke) aan de overzijde van de Leie gebouwd om afval van 

Vlaamse vlaszwingelarijen te verwerken. De vlasvelden liepen trouwens aan beide zijden van de grens naadloos in 
mekaar over, de toeristische dienst van Hondschoote noemt zich trouwens ‘Office de Tourisme du Pays du Lin’. Op de 

Franse Leie-oever mocht net zoals in Vlaanderen vlas geroot worden in stromend water, iets dat in alle andere streken 
in Frankrijk verboden was. 
De beschermende maatregelen die de Franse staat met de regelmaat van een klok nam om eigen handel en industrie te 

beschermen betekenden in de nieuwe tijden een hinderpaal voor de ontwikkeling van de grensstreek. Zo waren de 

                                                           
152  En vermoedelijk ook het omgekeerde wanneer men veronderstelde dat er aan de overzijde gemakkelijker en sneller rendement te rapen viel. 
Dit kon in tal van andere gebieden geconstateerd worden, waar kapitaalbezitters niet in eigen regio initiatief namen of investeerden, maar zich 
lieten meedrijven op het succes van aangrenzende zones. Een onderzoek dat jammer genoeg voor West-Vlaanderen nog niet verricht werd. 
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zware invoerrechten die in 1837 geheven werden op de invoer van lakens een klap voor de vele thuiswevers die 
voordien in het Rijselse en in steden net over de grens een stevige afname vonden. Omdat de Fransen op hetzelfde 

ogenblik ook grote hoeveelheden Engelse draad begonnen te gebruiken deelden ook de spinners in de klappen... 
Toch bleef er tussen 1713 en de eerste wereldoorlog steeds een vorm van groei bestaan, ondanks het tijdperk van ‘Arm 
Vlaanderen’. 

 
De evolutie van de bevolking was - en is grotendeels vandaag nog steeds - een graadmeter voor de economische 

ontwikkeling van een streek. Bij economische groei zal het aantal inwoners stijgen door inwijking maar in een 
traditionele maatschappij ook omdat er meer monden kunnen gevoed worden (en dus de mortaliteit daalt). 
De bevolkingscijfers voor de oude Kasselrij Veurne 153 geven een opmerkelijk beeld. Er is een gestage groei tot aan de 

eerste wereldoorlog, nadien een daling tot in 1970 het aantal inwoners ongeveer terug op het peil van 1640 beland was, 
met in beide gevallen een dichtheid van 70,81 inw/km². Dit is echter een laag cijfer in vergelijking met de meer 

verstedelijkte gebieden van Vlaanderen waar in de 18de eeuw bevolkingsdichtheden van meer dan 250 inw/km² gehaald 
werden. 

1640 27.003 

1697 15.428 

1754 23.730 

1794 30.354 

1814 32.870 

1830 36.685 

1866 39.094 

1890 43.088 

1920 .37.813 

1950 32.552 

1970 27.154 

 
Vanaf het einde van de 17de en zeker vanaf het midden van de 18de eeuw zou de regio a.h.w. in een proto-industriële 

fase terechtkomen. Chris Vandenbroeke toont bijvoorbeeld aan dat de agrarische beroepsbevolking in de kasselrij 

                                                           
153 De Kasselrij Veurne omvatte 42 parochies en was ruimer dan het huidige “Bachten de Kupe”. Ze strekte zich ook zuidwaarts uit tot tegen 
Poperinge en Ieper. Lo en Nieuwpoort maakten er nooit deel van uit, Veurne zelf werd pas in 1586 met de kasselrij verenigd. 
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Veurne van 53% naar 39% terugviel (en dus zijn bestaan in andere beroepen moest vinden). Een ontleding van de 
beroepsvermeldingen in de streek van Komen-Waasten laat omstreeks 1740 een relatieve vertegenwoordiging van 9% 

uitschijnen voor de textielindustrie, maar op het einde van het Ancien Régime was die verhouding al tot 26% opgelopen. 
Alhoewel de Westhoek nog in hoofdzaak gekarakteriseerd bleef als rijk landbouwgebied, en landbouw de hoofdmoot 
vormde, was er in de West-Vlaamse grensstreek aan het einde van het Ancien Régime een duidelijk potentieel aanwezig 

voor industriële ontwikkelingen, zij het gebaseerd op traditionele beroepen vooral de traditionele textielsector. 
 

De moderne industriële ontwikkelingen van de eerste helft van de 19de eeuw lijken de Westhoek, en West-Vlaanderen, 
nochtans in grote mate voorbije te zijn gegaan. Zij waren in hoofdzaak gebaseerd op de aanwezigheid van grondstoffen, 
of op de gemakkelijke invoer van katoen van overzee - en beide katalysatoren ontbraken. Het vlas vereiste relatief 

moeilijke en arbeidsintensieve, en dus dure, bewerkingen (zowel voor het produceren van de vezel als bij het spinnen 
en weven) en kon niet meer concurreren tegen het goedkoop ingevoerde en gemakkelijk te spinnen en weven - zij het 

minder slijtvaste - katoen. Het wegvallen van een aantal buitenlandse markten en de landbouw- en voedingscrisis van 
het midden van de eeuw troffen de traditionele ambachtelijke nijverheden van het Vlaamse platteland bijzonder zwaar. 

Het creëerde het beeld van het ‘Arme Vlaanderen’, ‘le Pauvre Pays’. 
In deze periode verliest de primaire sector verliest zijn eersterangsrol in de Belgische economie. Gelukkig kunnen vele 
landarbeiders nog steeds aan de slag op de Vlaamse velden, maar veel arbeidskrachten uit de landbouw moeten door de 

crisis zich meer en meer richten op de industrie. Vooral de textielindustrie, o.m. in Gent, vangt nogal wat landarbeiders 
op die ‘textiel’ kenden als een bijberoep van het platteland. Maar de industrialisatie in de textielnijverheid is nog niet zo 

doorgedreven als in Engeland en Noord-Frankrijk, en was in West-Vlaanderen nog weinig ontwikkeld. Vele werklozen 
zijn gedwongen hun inkomen elders te zoeken dan in Vlaanderen. Zij moeten hun diensten aanbieden daar waar de 
nood aan arbeidskrachten het hoogst is. Dat blijkt op het eind van de 19de eeuw in Frankrijk te zijn. De textielfabrieken 

van Roubaix, Tourcoing en Rijsel blijken voor hen dé aantrekkingspool. 
Maar dit was maar tijdelijk. Korte tijd nadien reeds draait de wind. De wol- en vlasnijverheid in heel België kende een 

heropleving na ‘La Famine du Coton’ (1861–1865) door de wegvallende invoer van katoen uit Amerika, gevolg van de 
Amerikaanse Secessieoorlog. In dezelfde periode start een uitzwerming van bedrijven uit grote steden (Gent, Rijsel, 
Tourcoing, Roubaix,...) naar secundaire centra, later naar het platteland. En daarnaast blijkt er een sterke groei van 

gespecialiseerde kleine ondernemingen en toeleveranciers in alle streken van Vlaanderen. Waar de aangroei van de 
bevolking van de Kasselrij Veurne tussen 1830 en 1866 gemiddeld zo’n 75 inw/jaar bedroeg, was deze tussen 1866 en 

1890 meer dan het dubbele daarvan (nl. ca 166 inw/jaar). 
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In 1880 telde de provincie West-Vlaanderen 4365 als nijverheidsbedrijven gecatalogeerde instellingen (op een totaal 
van 26.522 voor heel België, m.a.v. 16,46%). Dit cijfer moet echter gerelativeerd worden als we zien dat een industriële 

pool als de provincie Henegouwen met een veel grotere industriële tewerkstelling een vergelijkbaar aantal bedrijven 
telde (nl. 4859) en drie maal meer bruto regionaal product op zijn conto schreef dan West-Vlaanderen in deze periode. 
West-Vlaanderen telde met andere woorden vooral KMO-bedrijven. 

Binnen de provincie West Vlaanderen was de verdeling als volgt154: 
 

Arrondissement soorten aantal % van provincie 

Kortrijk 36 963 22,10% 

Ieper 32 843 19,31% 

Roeselare 28 752 17,23% 

Brugge 30 522 11,96% 

Tielt 22 413 9,46% 

Diksmuide 18 411 9,41 % 

Veurne 20 212 4,86 % 

Oostende 19 249 5,70% 

 
Het is duidelijk dat in het arrondissement Ieper, na Kortrijk maar voor Roeselare, op dat ogenblik een take-off bezig 
was. De vernietigende eerste wereldoorlog zette echter een domper op de ontwikkelingen. Naast de vernietiging van de 

bedrijven door het oorlogsgeweld werden ook door de Duitsers in bezet gebied de productiemiddelen systematisch 
ontmanteld en naar Duitsland gevoerd. Van de 1825 stoommachines die in 1913 in de provincie geteld werden 

resteerden er in 1919 nog 671 ! Ook de kleine en ambachtelijke klappen hadden tussen 1914 en 1918 rake klappen 
gekregen. Het koper van de brouwerijen was geconfisqueerd en tot wapentuig versmolten. Slechts het onbezet gebied 
achter het front bleef van dit laatste gespaard, waarvan de brouwerij De Snoek in Alveringem thans nog getuigt155. 

De wederopbouw na de oorlog leverde echter een belangrijke markt op voor de bedrijven die de kaalslag overleefd 
hadden en zich in de periferie van het front bevonden, zowel in Frankrijk als in Vlaanderen. Het betekende de aanzet 

van een nieuwe ontwikkeling, die echter tijdens de tweede wereldoorlog opnieuw afgebroken werd. Om nadien vanaf de 
reconversiejaren langzaam en met moeite terug te hervatten.  

                                                           
154 Deze cijfers omvatten ook de gemeenten die bij het trekken van de taalgrens naar Henegouwen muteerden, o.m. het industriële Moeskroen. 
155 Voor meer informatie over het brouwbedrijf tijdens de Eerste Wereldoorlog zie Becuwe 2009. 
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Het bleef echter een streek van in hoofdzaak hard werkende eenmanszaken en kleine KMO’s, terwijl in Frankrijk al in de 
19de eeuw grote verwerkende bedrijven en coöperatieven opgericht waren. De Westhoek bleef een streek van ‘het 

winkeltje’, Noord-Frankrijk van ‘les grandes surfaces’156 w.o. Auchan157, de verkoop op afstand158 en van ‘outlet 
stores’159. De Fransen trekken nu naar Vlaanderen om er specialiteiten te kopen en persoonlijk bediend te worden in 
onze winkels, de Belgen gaan hun inkopen doen aan de andere kant van de grens in de hypermarkten. 

De kleinschalige structuur lijkt thans een voordeel, en is blijkbaar minder onderhevig aan de invloed van de 
internationale conjunctuur. De Franse grootbedrijven kunnen moeilijk de globalisering aan, waardoor de werkloosheid in 

alle opleidingsniveaus er een stuk hoger kwam te liggen dan aan deze kant van de grens 160. Terwijl vroeger de 
Vlamingen de grens overtrokken om in Frankrijk te gaan werken, doet zich nu een omgekeerde beweging voor. Wegens 
gebrek aan perspectieven wijken Noord-Fransen ook uit, een beweging die reeds een kwarteeuw geleden op gang kwam 

en vandaag nog steeds voortduurt: tussen 1985 en 2005 gingen maar liefst 600.000 Noord-Fransen hun heil elders 
zoeken161. 

In de volgende thema-bijdragen willen we geen alomvattende ‘geschiedenis’ van handel en nijverheid in de Westhoek 
en de grensstreek geven. Daarvoor is er voorlopig nog te weinig onderzoek en informatie beschikbaar, zeker voor wat 

de 19de en 20ste eeuw betreft. Aan de hand van een aantal thema’s en voorbeelden willen we wel een beeld geven van 
enkele tendenzen en van elementen die daarvan (kunnen) getuigen. 

                                                           
156 De Région Nord-Pas-de-Calais bezat in 2008 niet minder dan 2883 verkoopspunten van meer dan 300 m², in totaal meer dan 4 miljoen m² 

verkoopsoppervlakte - waarvan 25% van de verkoopspunten en 28% van de oppervlakte in de metropool Rijsel. Dit is zowat één vierkante meter 
verkoopsoppervlakte in super- en hypermarkten per inwoner, een record in Europa ! 
157 De keten Auchan heeft meer dan 12.500 werknemers en is de voornaamste werkgever van de streek. De groep, eigendom van de familie 
Mulliez, startte in 1961 in Roubaix in een leegstaande fabriek van Phildar. In 1967 bouwde in 1967 de grootste hypermarkt van Europa in Roncq, 
en combineerde in 1969 voor het eerst in Europa de vestiging van een hypermarkt met een handelsgalerij (in Englos). In 2011 bezette Auchan de 
top vijf van de hypermarkten in Frankrijk (achtereenvolgens de vestigingen in Aubagne (Bouches-du-Rhône), Velizy (Yvelines), Englos en Roncq 

(Nord) en St.Priest (Rhône) met voor Englois en Roncq respectievelijk een handelscijfer van 304.700.000 (+3,3% tegenover 2010) en 
300.900.000 euro (+2,6%). De cliëntele van Roncq bestaat uit ongeveer een kwart tot op bepaalde dagen éénderde Belgen (cijfergegevens: 
mondelinge mededeling Auchan Roncq). 
158 La Redoute is wereldleider van de verkoop op afstand. Het bedrijf vindt zijn oorsprong in een kleine mechanische wolspinnerij en -weverij, in 
1837 opgericht door de boerenzoon Joseph Pollet. De verkoop op afstand ontstond per toeval tijdens de eerste wereldoorlog, toen het bedrijf 

moeite had om zijn productie af te zetten en via aankondigingen in de kranten bestellingen binnenrijfde. De eerste catalogus van 16 bladzijden 
verscheen in 1928 
159 De eerste bundeling van fabriekswinkels in Europa was ‘L’Usine’ in een vroegere veloersfabriek in Roubaix in 1984. 
160 Na de regio Languedoc-Roussillon (12,9%) heeft de Nord-Pas-de-Calais (12,8%) het hoogste werkloosheidspercentage in Frankrijk (gegevens 
INSEE, 2011) 
161 Trends, 26 januari 2006 - naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Bruno Bonduelle (Bonduelle 2006).  
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Opvallend is in elk geval het beeld van de kleinschaligheid van de bedrijven doorheen heel de geschiedenis, maar ook 

hun flexibiliteit en noeste arbeid, en hun bereidheid om - letterlijk en figuurlijk - ver te gaan om te overleven. 
Het is een element dat zeker in de voorstelling en profilering van de streek aan bod zou moeten komen. 
 

A. LINTERS m.m.v. F. BECUWE 
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EN DE BOER HIJ PLOEGDE VOORT 
 
Traditioneel stond de Westhoek steeds bekend als een rijk en welvarend landbouwgebied op rijke klei- en zware 
kleigronden (met uitzondering van de kuststreek die zandgrond heeft). De landbouw kon zich er van in de Middeleeuwen 

sterk ontwikkelen en nieuwe technieken toepassen, omdat er daarvoor een goede afzetmarkt bestond in de talloze 
economisch sterke steden. Wel had de regio in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk te lijden onder 

oorlogsomstandigheden met doortrekkende legerbenden en opstandelingen die steden, dorpen en landerijen teisterden, 
en die vooral tijdens en onmiddellijk na de Godsdienstoorlogen de streek bijna fataal werden.  
De basis van de huidige landbouwstructuur van de streek werd evenwel in de periode 1650-1750 gelegd. Dit houdt 

weinig verband met de rol van de ingepolderde Moeren (door Wenzel Cobergher, 1619-1627) want een kleine negentien 
jaren later werden ze al opnieuw onder water gezet voor de verdediging van Duinkerke tegen de troepen van Lodewijk 

XIV. Pas tussen 1757 en 1766 werden ze opnieuw drooggelegd 162. Dijkbreuken volgden in 1793 en 1798 en in 1826 
was de derde drooglegging definitief ten einde... 
Het waren echter de voortdurende oorlogsverwoestingen die het gebied economisch teisterden, waardoor de rentabiliteit 

van de kleine landbouwuitbatingen verdween. Hun aantal liep sterk terug en grotere en kapitaalkrachtiger boeren 
namen hun gronden over. De verhouding tussen landbouwers en niet-landbouwers veranderde fundamenteel in het 

voordeel van de laatsten, die met andere ambachten en neringen in hun leven moesten voorzien. Het bevolkingscijfer 
nam sterk af in de tweede helft van de 18de eeuw, de vroegere constante inwijking van vooral niet-landbouwers die 

terechtkwamen in handel, textiel- en een reeks andere protoindustriële nijverheden, viel stil. Vanuit de streek werd 
uitgeweken naar andere streken in Frankrijk en naar de kolonies in Amerika. Of trokken rond om hun arbeid te verhuren 
aan wie daarvoor wilde betalen. 

In het begin van de 20ste eeuw stond Veurne-Ambacht nog steeds bekend als “het zeer rijke gedeelte van West-
Vlaanderen” (Aug. De Winne), waarvan de grootste hoeven tot 30 à 35 hectaren uitbaatten, waar zowel fruit als koren, 

haver, bieten en vlas op geteeld werd - terwijl veel hoeven een groot aantal kippen kweekten. De lonen van de 
landarbeiders lagen hier beduidend hoger dan in de rest van Vlaanderen (zo’n 4 tot max. 6 frank/dag tijdens het 
oogstseizoen, daarbuiten 1 à 2,50 frank/dag). 

                                                           
162 Het water werd ditmaal met een soort stoomgemaal, bestaande uit twee Newcomen-vuurpompen, weggepompt en via een speciaal 
afwateringskanaal in zee gespuid. In 1758 was het brevet van Newcomen nl. in het publiek domein gevallen. Vermeld in Paul NAEGEL: La question 
du privilège en France pour la machine de Watt, op HAL-SHS (Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société), halshs-00514753, 3 
sept. 2010: 4 - http://hal.inria.fr/docs/00/51/47/53/PDF/La_question_du_privilA_ge_en_France_pour_la_machine_de_Watt-Version_HAL-SHS.pdf. 
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Doorheen heel de geschiedenis bleef de voedingslandbouw (graan, later ook aardappelen) van de regio ondanks alle 
crisissen bijzonder efficiënt en productief, zodat er plaats en tijd overbleef voor luxeteelten. 

 
VOEDINGSLANDBOUW 
 

Granen en aardappelen 
Granen waren lange tijd en tot de opkomst van de aardappel in de 18de eeuw de basis van het voedsel (brood) maar ook 

voor de vervaardiging van bier en jenever. Daardoor bestonden deze bedrijvigheden in nauwe synergie met de 
landbouw. In een petitie van begin 1857 maakten de Noord-Franse stokers nog duidelijk dat zij weinig tarwe, maar 
vooral rogge, gerst en ook wat haver gebruikten en dus geen concurrentie voerden aan de bakkers. In totaal - zo 

stelden ze - verbruikten ze jaarlijks 48.000.000 kg granen, 70% gerst, 30 % rogge. Daarmee produceerden ze 
13.020.000 liter zuivere alcohol. Met de afval (draf) werden 15.000 runderen en 6.000 varkens vetgemest, en 15.000 

ha landbouwgrond in cultuur gebracht.  
Aan het einde van de 19de eeuw lag de nadruk op de teelt van winter- en zomertarwe, vooral in het kantons Nieuwpoort 

(30%van de cultuuroppervlakte), Mesen (28%) en Roesbrugge-Haringe (26,3%). Ook in de andere kantons was een 
vijfde tot een kwart van de oppervlakte met deze teelt bezaaid, uitzondering was het kanton Diksmuide met slechts 
12,5%. 

Opmerkelijk, en nog niet bestudeerd, is de verspreiding van de maïsteelt, een teelt die in België voor het eerst in 1871 
in de streek van Ploegsteert vermeld wordt, en die zich vanuit hier over de rest van het land lijkt te verspreiden.  

 
Vanaf het begin van de 18de eeuw werd de aardappel basisvoeding voor de bevolking van onze streken. Alhoewel de 
Vlaamse Westhoek op de eerste plaats zich toelegde op de productie van tarwe was aan het einde van vorige eeuw een 

niet onaanzienlijk deel van de cultuuroppervlakte met aardappelen beplant, vooral in het kanton Nieuwpoort (15%) dat 
overigens ook een belangrijke tarweproducent was. In de andere kantons schommelde de met aardappelen beplante 

oppervlakte tussen 4 en 8 %.  
In Frankrijk wordt de aardappel als een groente beschouwd, bij ons (maar ook in ‘Le Nord’) als een basis-onderdeel van 
de maaltijd. Opmerkelijk, maar in de Leievallei heeft Frankrijk voor één aardappelsoort (het ook bij ons veel 

aangeplante ‘Bintje’) een beschermde streeknaam ingevoerd, de “pomme de terre de Merville”.  
 

Groententeelt 
Daarnaast was de streek, zowel de Noord-Franse als de Vlaamse Westhoek, reeds in de 19de eeuw gekenmerkt door 
groententeelt en groentenverwerking (witloof, erwtjes, aardappelen) - alhoewel daarover statistisch weinig gegevens te 
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vinden zijn. Deze situatie leeft tot op vandaag door. Vaak zijn nu Franse en Vlaamse producenten concurrent, en in de 
Franse pers werden verschillende uitlatingen gevonden over concurrentie vanuit Vlaanderen en zelfs Nederland.  

Opmerkelijk is hoe in Noord-Frankrijk thans een regionale gastronomie, gebaseerd op deze, bevorderd wordt - alhoewel 
de gerechten en bereidingen in hoofdzaak niet verschillen van deze aan de overzijde van de grens. 
 

Witloof en/of cichorei  
Eén daarvan is witloof (“chicons” of “endives”).  

Witloof is nu een streekproduct van Brabant, Brussel en de Denderstreek, de Westhoek wordt er zelden mee 
vereenzelvigd. Toch is het belangrijk om de relatie te leggen met de intensieve cichoreiteelt van de provincie. ‘Cichorei’ 
(koffiesurrogaat) is immers gewoon de wortel van de plant die wij kennen als witloof. Tot het einde van de 18e eeuw 

werd witloof in Europa gekweekt om de wortel, die bij koffie werd gevoegd, om de smaak te verbeteren.  
Omstreeks 1700 werd de cichoreiwortel in de Nederlanden en Duitsland geroosterd tot koffiesurrogaat, en een 

cichoreifabriek zou in 1771 reeds net over de grens, in Onnaing in de streek van Valenciennes opgericht zijn. Het 
branden van cichorei  zou pas echt opkomen tijdens tijdens de Napoleontische Tijd toen de Continentale Blokkade 

(1806) de aanvoer van koffie van overzee verhinderde. De geschiedenis van de cichorei is dus te vergelijken met deze 
van de suikerbieten, die in dezelfde periode aangewend werden als surrogaat voor suikerriet. Net zoals deze laatste zou 
de teelt van cichorei maar langzaam op gang komen, om pas tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw een 

hoogtepunt te bereiken en vervolgens terug af te nemen. In 1872 stelde de ‘Conseil Supérieur d’Agriculture’ dat in 
West-Vlaanderen de cichorei-teelt de andere teelten verdringt, “à tel point que dans plusieurs localités les fermiers la 

substituent à celle du seigle, du froment et des féverolles qu’ils ne cultivent plus que pour les besoins de leur 
exploitation”. Een groot deel van de productie werd toen uitgevoerd, o.m.naar Frankrijk, maar deze viel vanaf de eerste 
jaren van de 20e eeuw snel en sterk terug omdat de teelt en verwerking in Frankrijk zelf toenam en in ruime mate 

gebruik maakte van Vlaamse seizoenswerknemers. 
Ondanks de typische geschiedenis van de bietenmannen en “Het leven en de dood in de ast” (Stijn Streuvels), en de 

talloze in het platteland verspreide cichorei-asten (o.m. in de streek van Houtem), hebben wij van dit verleden en 
patrimonium nog steeds geen sterk product gemaakt. Er is uiteraard het Fransmansmuseum in Koekelare, maar het 
Noord-Franse Orchies met zijn ‘maison du Chicorée’ heeft zich intussen zonder schroom uitgeroepen tot “capitale 

mondiale de la chicorée”. 
In het midden van de 19de eeuw ontdekte Brezier (toen hoofd van de Nationale Plantentuin in Brussel) dat de witte 

bladeren van het in donker geteelde cichorei eetbaar waren.   
Witloof werd aanvankelijk geteeld als typische wintergroente 
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Een aantal hoeveverblijven (zoals d'Hommelbelle in 
Poperinge) maken van het verhaal van de witloofteelt 

reeds gebruik: tijdens de wintermaanden kan men er 
kennismaken met de teelt van witloof in volle grond.
 Vanaf 1919 ontwikkelde de witloofteelt in Noord-

Frankrijk zich rond  Camphin-en-Pévèle. Nadat de afzet 
van het product terugliep creëerden de witloofproducenten 

van deze streek via het ‘Comité Economique Agricole des 
Légumes et Fruits du Nord de la France’ in 1983 het label 
“Perle du Nord” 163 om de groenten wijd en zijd te 

promoten. Op dit ogenblik is witloof de derde meest 
geconsumeerde groente in Frankrijk, vooral geleverd 

vanuit  Pévèle, de Cambrésis en de Leievallei 164. Sedert 
2001 wordt de Noord-Franse witloof van de SIPEMA 

(Société coopérative agricole du marais audomarois) ook 
via de REO-veiling in Roeselare aangeboden in simultane 
blokverkoop met de Noord-Franse veilingen van St. Omer 

en Phalempin. Hoe concurrentieel deze teelt is bleek 
onlangs nog, toen de concurrentieautoriteiten van de EU 

elf organisaties van witloofproducenten met in totaal 
3.650.590 euro sanctioneerden voor prijsafspraken 165. 
 

 
 

                                                           
163 Cf. http://www.perledunord.com/ . Nadien werd dit streeklabel ook naar andere groenten uitgebreid.  
164 In 2005 bedroeg de jaarproductie in Noord-Frankrijk 200 000 ton, waarvan  60 000 T “Perle du Nord”. Dit is  80 % van de Franse en  55 % van 
de wereldproductie van witloof. 
165 La SIPEMA sanctionnée : 251 700 E d'amende pour les endiviers in: La Voix du Nord, 08.03.2012,  

http://www.perledunord.com/
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Verwerking van landbouwproducten: voeding en drank - het voorbeeld van boter en kaas 

Op de traditioneel rijke weiden en beemden graasde heel wat veel, vooral runderen en schapen. Waar de schapen in de 
middeleeuwen nog in hoofdzaak gehouden werden voor de wol, basis van de oude Vlaamse lakennijverheid, zouden 

vooral de runderen in de recentere perioden een rol gaan spelen - zowel als leveranciers van vlees als van 
zuivelproducten. 
 

Reeds in de 17de-18de eeuw was 
de streek van Lo “voornamelyk  

vermaard wegens de uitmun-
tende kaas die ‘er gemaakt word, 

en die in vettigheid en lekker-
heid, geenszins voor de Parme-
zaansche Kaas behoeft te 

wyken”, aldus Sanderus. Ook in 
het thans in Frankrijk gelegen 

streek van Sint-Winoksbergen 
“word veel vee gewonnen, zeer 
lekkere Booter, en kostelyke 

Kaas gemaakt”. De markt en 
jaarmarkten van Diksmuide 

stonden bekend om de handel in 
boter, kas en vee. “En in der 
daad de Boter welke de naam 

van Diksmuide voert, word voor 
de beste gehouden”, alhoewel ze 

niet op het grondgebied der stad 
vervaardigd werd maar wel in  
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Veurne Ambacht en het Brugse Vrije “en in de gemelde Stad alleenlyk by een gebragt en gewoogen” wordt. Deze 
kaasproductie gebeurde op gelijkaardige schaal in Frans-Vlaanderen, o.m. in de streek van Pevele, Houplines, enz. En 

daarnaast is er de kaasproductie van o.m. de trappistinen-abdij van Belval (sedert 1893), die één van haar kazen 
affineert met het bier van de trappisten van Westvleteren. Kan het grensoverschrijdend mooier? 
Vanaf het einde van de 19de eeuw en zeker in de 20e eeuw zou deze ambachtelijke productie overgenomen worden door 

kleine bedrijfjes, coöperatieve melkerijen, die in de loop der jaren fusioneerden. Op verschillende plaatsen in 
grensstreek zijn nog sporen te vinden van deze, soms leegstaand, soms verbouwd (bv de oude Melkerij Sint-Omer te 

Vinkem ).  
In Steenvoorde werd in 1911 de ‘Fromagerie Goetgheluck’ opgericht, die zich tot 1998 specialiseerde in de productie 
van mimolette-kaas, maar vanaf de jaren 1970 ook andere van melk afgeleide producten ging vervaardigen, in 1975 

opging in de Groep Danone waar het nu deel uitmaakt van de afdeling ‘baby nutrition’ (Blédina). 
De bekende melkerij en kaasfabriek ‘Dixmuda’ ging intussen op in de groep ‘Belgomilk’ 166(zetel in Moorslede), 

onderdeel van de holding Milcobel. Deze brengt nog steeds de ‘Dixmuda’-kaas en -boter op de markt. 
In Passendale is de ‘Oude Kaasmakerij’ omgevormd tot een gewaardeerd museum-ontsluitingscentrum voor dit 

gastronomisch erfgoed. Het kan een uitstekend vertrekpunt zijn om te genieten van het erfgoed en de kazen van de 
Vlaamse en Franse grensstreek. 
Alhoewel West-Vlaamse hoeveboter erkend is als streekproduct wordt de geschiedenis en het erfgoed daarvan nog niet 

geïnterpreteerd en ontsloten.  
 

INDUSTRIËLE TEELTEN 
 
In de loop van de 19de eeuw kan men Zuid-West-Vlaanderen en eigenlijk een groot stuk van het grensgebied 

beschouwen als een kerngebied van industriële teelten. Eigenlijk was héél West-Vlaanderen een streek van industriële 
teelten: de provincie kwam qua grondgebruik (ca. 8 à 9% van de globale cultuuroppervlakten van de provincie) op de 

eerste plaats in België, voor Henegouwen §6,5%), Oost-Vlaanderen (ca. 6%) en Brabant (3%). 
Het betrof vooral hennep, verschillende oliehoudende zaden, tabak, hop, cichorei, suikerbieten en kaardedistel.  
Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de teelt van hop (thans nog sterk verspreid in het Poperingse) en de 

vlasteelt - zij het dat de aanplant van vlas in eigen regio het moet afleggen tegen de verwerking van ingevoerd ruwvlas 

                                                           
166 Reeds 1971 hadden de zuivelcoöperaties Dixmuda en Langemark een fusie aangenaam met de Melkweg Kallo en de SV Inco Gent onder de 
naam Zuivelindustrie Inco. Belgomilk werd gevormd in 1992 door het samengaan van Inco met zeven andere spelers. 
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uit o.m. de Noord-Franse vlasvelden, Normandië en Oost-Europa. Daarnaast is er de teruglopende tabaksteelt in de 
streek van Wervik. Ook de teelt van suikerbieten mag niet uit het oog verloren worden. 

 
De voorheen voor de textiel zo belangrijke teelt van kaardedistel 167 was aan het einde van de 19de eeuw in de streek 
volledig verdwenen. Enkel in de kantons Brugge en in de streek van Kortrijk-Moeskroen bestonden nog een aantal 

aanplantingen, in de grensgemeenten echter geen enkele meer. Thans wordt de plant door de groene beweging terug 
gewaardeerd hoofdzakelijk omwille van biodiversiteit. 

 

 

Oorspronkelijk was de vlasteelt en vlasverwerking 
in alle streken van Vlaanderen verspreid. Tijdens 

de eerste wereldtentoonstelling, de Great 
Exhibition, in 1851 werd o.m. een partij vlas 

voorgesteld afkomstig uit Geluwe. Vanaf het 
laatste kwart van de 19de eeuw concentreerden 

teelt en verwerking zich in Zuid-West-Vlaanderen, 
vooral in de Leiestreek. Dat wil echter niet zeggen 
dat deze sector elders volledig verdween. In 1880 

werd in Adinkerke nog 50 ha vlas aangeplant, 70 
ha in Houtem, bijna 90 ha in Leisele en 80 ha in 

Watou. In Geluwe, dat zo’n 30 jaar eerder in 
Londen met vlas pronkte, werden toen 143 ha vlas 
aangeplant 168. Ook nu nog worden bij 

vlassersbedrijven in de Leie- en Mandelstreek 
vlaspartijen aangevoerd uit de Westhoek, o.m. uit 

Poperinge en Diksmuide.  

                                                           
167 Voor het spinnen wordt de wol c.q. de katoen gekaard. Daarbij worden de vezels ontward. Het kaarden gebeurde oorspronkelijk en bij 
thuisspinners nog lang met een kam waarop de kaardenbollen bevestigd waren. Met het kaarden verdwijnen ook de laatste restanten vuil. Na het 

kaarden kan er eventueel direct gesponnen worden. Ook na het vollen bewerkten de kaarders het laken met de bollen van de kaardedistel, om de 
wolhaartjes op te halen en het laken te ruwen.  
168 Ter vergelijking: in Kortrijk zelf werden toen 146,22 ha met vlas beplant, in Waregem 159,73 hectaren, en in de typische vlasgemeente 
Bissegem slechts 28,51 ha. 
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Nog in 1957 werd in Izenberge een kloddenzwingelarij (“vlaskot”) opgericht (‘Tex-Dem’). Net aan de overzijde van de 

grens heeft de toeristische dienst van Hondschoote, officieel het ‘Office de Tourisme du Pays du Lin’, het vlas trouwens 
als streekimago gekozen: sedert 2004 wordt jaarlijks midden juni een ‘Rally bleu’ (waarvan regelmatig een deel van het 
parcours de grens oversteekt) georganiseerd doorheen het vlaslandschap 169. Gelijklopend werd in 2009 een fietsroute 

‘la Route du lin’ uitgezet in het Frans-Vlaamse landschap - op dit ogenblik aangeboden als nl. ‘Circuit des Teillages’ of ‘ 
Circuit des Zwingelaers’. Een centraal punt in deze programma’s is ‘Le Grenier du Lin’ 170 in Hondschoote. 

 
Hennep is dezelfde plant als ‘cannabis’ maar diende bij ons nooit voor de productie van drugs - en kan dat ook niet 
door haar plantwijze. Het is op de eerste plaats een vezelplant die ook - net zoals het vlas - moest geroot en gezwingeld 

worden maar minder fijne vezels leverde. Enkel in het district Diksmuide en Komen-Moeskroen waren in 1880 
respectievelijk nog een kleine 30 en iets meer dan 47 ha. met hennep beplant. 

Recent (2011) werd de teelt op enkele bedrijven, o.m. in Wervik, terug ingevoerd als proefproject van het Provinciaal 
Onderzoekscentrum voor Land- en Tuinbouw nagaan of vezelhennep. Bedoeling is na te gaan of de planten economisch 

kunnen geteeld worden en of de vezels ook gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van  isolatiemateriaal, 
textiel, tennisrackets of zelfs fietsen - zoals reeds aangetoond werd voor de vlasvezel. In Noord-Frankrijk lopen op dit 
ogenblik verschillende ecologische projecten voor de bouw van woningen in met hennep verstevigde beton. In Auchy-

les-Mines (Pas-de-Calais) bracht een jonge landbouwingenieur in 2006 een bier “Weed” op de markt waarin hennep 
verwerkt werd - een beetje vergelijkbaar met ons ‘vlasbier’.  

 
Ook de traditioneel sterk verspreide teelt van oliehoudende zaden kreeg in de 19de eeuw zware klappen. 
Oorspronkelijk bestemd voor een veelvoud aan doeleinden (verlichting, smeermiddelen, zepen, basis voor verven en 

vernissen,...) kreeg de teelt eerst af te rekenen met de invoer van oliehoudende zaden van overzee (die een hoger 
rendement hadden), nadien van minerale olieën en Amerikaanse lamp-petroleum. In de grensgemeenten werd in 1880 

nog slechts een beperkt aantal velden met oliezaden beplant, enkel in Roesbrugge-Haringe (20,60 ha), Menen (20,70 
ha) en in Wervik (95,75) was deze teelt van enig belang. Slechts in de kantons Torhout (328,58 ha) en Wervik (338,11 
ha) konmen nog van enig belang spreken. 

                                                           
169 Dit jaar op 10 juni 2012. 
170  http://blog.legrenierdulin.com.  
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Recent kent de aanplant van oliehoudende zaden, w.o. koolzaad, opnieuw aandacht omwille van de ecologische en 
economische meerwaarde van koolzaadolie als agrobrandstof en als bijdrage tot biodiversiteit 171. 

 
 
TYPISCH VOOR DE GRENSSTREEK ZIJN ECHTER TABAK EN HOP. 

 
Tabak 

Vanaf het derde kwart van de 17de eeuw was de tabakshandel in de grensstreek zeer winstgevend. Uit de archieven 
van Wervik blijkt dat er reeds in 1650 sprake was van tabaksteelt in deze stad. Veel tabaksfabrikanten kwamen zich te 
Poperinge vestigen. De tabaksnijverheid bloeide er drie eeuwen lang. Een groot deel van de plaatselijke productie werd 

door smokkelaars 'overgeblauwd' naar Frankrijk, waar de tabak veel duurder was 172 en van lagere kwaliteit (zie 
hierover in ‘Là où il y a de la douane, il y a du commerce …et de la fraude’). Heel wat inwoners van Abele, Watou en 

Haringe en uiteraard ook Wervik deden dit toen reeds in ‘bijberoep’, maar tijdens de Franse periode waren de Franse 
wetten en het tabaksmonopolie natuurlijk hier ook van toepassing tot in 1815. In dat jaar bleef er van de vroeger 

florerende tabaksteelt in de grensstreek niets meer over, om nadien snel te herleven waarbij andermaal de illegale 
uitvoer naar Frankrijk een lucratieve markt bood. In 1840-41 werden in de arrondissementen Kortrijk en Ieper reeds 75 
tabaksmanufacturen gerecenseerd.. 

In 1880 bevonden de aanplantingen zich vooral in het kanton Wervik, waar 262,89 ha met deze teelt beplant waren 
(vooral in wervik zelf, 58,57 ha en in het naburige Komen, 57,64 ha).  

In Frankrijk werd door een wet van 1816 het aantal planters en de departementen én gemeenten waarin tabak mocht 
geplant worden beperkt 173. In dat jaar was tabaksteelt maar in 8 departementen toegestaan, een aantal dat in de loop 
der jaren langzaam uitgebreid werd. 

                                                           
171 Zie bv het in 2011 goedgekeurde Leader-project Koolzaad, het zwarte goud van de Westhoek. Het budget bedraagt 258.053,52 euro, waarvan 
129.026,76 euro van het ELFPO en 47.739,9 euro van de provincie West-Vlaanderen  
172 In 1674 werd in Frankrijk onder Lodewijk XIV door Colbert een zeer hoge tabaksaccijns en het tabaksmonopolie ingevoerd via  “Privilège de 
fabrication et de vente du tabac”. In 1719 werd de tabakscultuur in heel Frankrijk streng verboden met uitzondering van de Franche-Comté, Frans-

Vlaanderen en de Elzas. Overtreding kon o.m. met de dood bestraft worden. Dit tabaksmononopolie zou verschillende keren gewijzigd worden, 
maar vanaf 1810 tot en met 1970 in voege blijven. In dat laatste jaar werd het afgeschaft als gevolg van de Europese regelgeving. 
173 “nul ne pourra se livrer à la culture du tabac sans avoir fait préalablement la déclaration, et sans en avoir obtenu l'autorisation”. De 
departementen waar tabak mocht gekweekt worden waren: Nord, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Ille-et-Vilaine, Lot, Lot-et-Garonne,  Bouches du Rhône 
en Var. In de grensdepartementen van Noord-Frankrijk en de Elzas werd het tabaksplanten toegelaten, omdat men daardoor hoopte om de 
smokkelinvoer van over de grens enigszins tegen te gaan. Het tegendeel bleek echter waar. 
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Daardoor was de tabaksteelt steeds in deze 
departementen geconcentreerd. In 1935 vond 

de teelt voornamelijk plaats in de Dordogne, 
Lot, Lot-et-Garonne, Gironde, en Bas-Rhin: 
samen produceerden ze in 1935 voor 

2.107.798.000 FF tabak. De regio’s Nord en 
Pas-de-Calais waren daar klein tegenover, 

alhoewel niet verwaarloosbaar: respectievelijk 
brachten ze in hetzelfde jaar voor 6.610.000 
en 5.336.000 FF tabak voort174.    

In 1950 omvatte de tabaksteelt in België nog 
een ruim areaal van 8.000 ha. Daar bleven er 

in 2004 nog 348 ha van over. De 
landbouwtelling van 2006 gaf aan dat het 

areaal van de tabaksteelt in België in 2006 met 
76,7 procent daalde in vergelijking met 2005. 
In Vlaanderen werd nog slechts 70 ha gewijd 

aan de tabaksteelt. 
Meer dan 90% van de huidige Belgische 

tabaksteelt is thans in de Wervikse regio te 
situeren. 

 
 
 

Hop 
Hop werd vanaf de 13de eeuw reeds in de Nederlanden geteeld, en vanaf de 14de eeuw werden uit de Nederlanden 

gehopte bieren uitgevoerd, o.m. naar Engeland en het Duitse Rijk 

                                                           
174 Dit cijfer kan echter gerelativeerd worden, als we de waarde van de graanoogst van dat jaar vergelijken: 193.773.000 FF in de Nord en 
233.243.000 FF in de Pas de Calais. Gegevens uit Doise 1942: 289.   
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Jan zonder Vrees (1371-1419), hertog van Vlaanderen en Boergondië richtte de 'Orde van de Hop' (Ordre du Houblon) 
op, die eerder een herensociëteit’ dan een echte ridderorde was. De orde was gewijd aan de nagedachtenis van hertog 

Cambrinus van Brabant (de legendarische uitvinder van het bier) en het genot van alcohol. De orde verenigde de 
vrienden van de hertog en deze was zelf "voordrinker". De leden droegen een krans van hop en het motto van de orde 
was "Ego Sileo". 

 
Reeds in 1537 stelde de abt van St.-Omaars een hopkeurder aan in 

Poperinge. In de 16de eeuw was hop een belangrijke bron voor de 
heropleving van de streek, na de teleurgang van de lakennijverheid. 
Vanuit Poperinge zou de kennis van de hopteelt zich in een ruimere regio 

verspreiden zoals ondermeer in het Engelse Kent.  
In Frankrijk wordt hop ook ‘vigne du Nord’ geheten en wordt er - zij het 

sterk teruglopend -ook nog steeds hop aangeplant aansluitend aan de 
regio van Poperinge175, met bv de coöperatieve ‘Coophounord’ (Société 

Coopérative Houblonniere Du Nord) in Berthen, in Boeschepe en ook in 
Meteren, Steenvoorde en Bailleul.. Oorspronkelijk was de planttechniek 
grotendeels dezelfde als in de streek van Poperinge, thans zijn er 

duidelijke verschillen merkbaar. 
 

Het Poperingse hopareaal bedraagt momenteel iets meer dan 180 ha wat 
staat voor zo’n 363 ton hop per jaar. Intussen wordt hop echter niet meer 
alleen in bier gebruikt, maar zijn hopscheuten ook tot een 

gastronomische specialiteit uitgegroeid. Ook in de alternatieve 
geneeskunde wordt meer en meer teruggegrepen naar hop176. Hop wordt 

 
 

verwerkt in shampoos en de Franse cometicafirma 'Clarins' heeft een aanbod van producten waarbij zij gebruikt maakt 
van hop (o.m. voor gezichtsverzorging). 
 

                                                           
175 En daarnaast ook op kleine schaal in de Elzas. 
176 Bijvoorbeeld voor het bestrijden van slapeloosheid. Ook voor het verminderen van angst, door spanning veroorzaakte hoofdpijn en nerveuze 
indigestie, examenangst, lichte depressies en als hulp voor kinderen met schoolproblemen. Daarnaast tegen maagkrampen, blaaskwalen, ter 
bevordering van de eetlust, ... 
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Hop (spreiding in de Vlaamse 

Westhoek, ca. 1880) (Becuwe &  

Vandermarliere 2010). 
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Suikerbieten 

In de hoop de Continentale Blokkede te breken schreef Napoleon in 1811 uitdrukkelijk voor dat alle Franse 
departementen suikerbieten moesten verbouwen, en werden er subsidies verleend aan bedrijven die suiker extra- 
 

 
 

R.A.Brugge (suikerfabriek Diksmuide) (Becuwe 2007) 

heerden. Maar deze maatregel kende aanvankelijk weinig 

succes. Er bleek onvoldoende suikerbietenzaad 
beschikbaar, er was een tekort aan geschikte meststoffen 

voor de veeleisende teelt (die ook niet op alle gronden kon 
gezaaid worden) en er was een tekort aan werkkrachten 
voor het arbeidsintensieve onderhoud van de velden. Ook 

kozen veel boeren voor andere teelten die hen een 
gewaarborgde afzet en inkomen verzekerden. 

 
Pas na 1830-1840 zou de teelt van suikerbieten en de 

productie van bietsuiker toenemen, o.m. omdat de prijs 
van rietsuiker spectaculair steeg na de afschaffing van de 
slavernij in Amerika (1849-1866). Tussen 1846 en 1860 

steeg de bieten-aanplanting in West-Vlaanderen van 60 ha 
naar 1109 ha en schakelden de vroegere bedrijven die 

rietsuiker verwerkten op bietsuiker over. Omstreeks 1840 
waren in West-Vlaanderen reeds suikerfabrieken bedrijvig 
in Brugge, Izegem, Ruiselede en Esen. Izegem en 

Ruiselede hielden het maar een paar jaar uit, terwijl 
Brugge en Esen lange tijd de toon zouden zetten. Het 

bedrijf van Esen geeft ook een typisch beeld van de aard 
en evolutie van een landbouwnijverheid in de tweede helft 
van de eeuw. 

Net voor 1850 telde het reeds 80 werknemers, 250 
werknemers in het bietenseizoen, en werd er 110.000 à 

130.000 kg ruwe suiker geproduceerd. De fabriek hield er 
ook een eigen productie van melasse-alcohol op na en had  
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vaste contracten met een raffinaderij in Gent. Dat het stoken van melasse tot alcohol zo zijn voordelen had bleek in 
1854, toen de prijs van het gedistilleerd sterk steeg op de Franse markt: de fabriek zette de suikerproductie dat jaar stil 

om enkel nog alcohol te stoken. 
 
In 1878 werd het omgevormd tot de nv ‘Sucrerie de Dixmude’, met een maatschappelijk kapitaal van 250.000 frank. Dit 

kapitaal was hoofdzakelijk vertegenwoordigd door inbreng van het bestaande bedrijf en installaties door Louis Wullems 
(290 aandelen) en daarnaast een kapitaalsinbreng van o.m. Joseph Dautricourt-Woets (burgemeester van Diksmuide, 

59 aandelen), Robert van Woumen (leerlooier, 30 aandelen), de grondeigenaar en politicus Pierre de Breyne-Peellaert 
(30 aandelen - deze persoon had ook verschillende aandelen in spoorwegmaatschappijen), Gustave de Breyne-Du Bois 
(21 aandelen), Jean Moens (brouwer), en een reeks plaatselijke eigenaars, handelaars en ambachtslui. De nv was ook 

één van de weinige gelijksoortige vennootschappen in de Westhoek, en de oprichting ervan toont aan dat het industriële 
klimaat van de streek langzamerhand begint te veranderen. 

Op het ogenblik dat Esen tot een nv omgevormd werd was de bietsuikerproductie in West-Vlaanderen al sterk 
toegenomen, en waren er zes suikerfabrieken actief (nl. twee in Brugge, en in Esen, Oudenburg, Helkijn en Zwevegem). 

In 1893 kwam er nog de suikerfabriek van Warneton bij, die tijdens de eerste wereldoorlog vernietigd werd en nadien in 
Veurne heropgebouwd. Deze fabriek in Veurne zou ook de laatste zijn die in 2005 dicht ging en waarvan de terreinen 
thans herontwikkeld worden. 

Op dit ogenblik is Frankrijk nog steeds de belangrijkste producent van bietsuiker ter wereld. De teelt en de verwerking 
ervan is vooral in het Noorden geconcentreerd. In de région Nord-Pas-de-Calais werden in 2010-2011 56 000 ha 

suikerbieten aangeplant, “l’Or Rouge du Nord”. Suiker wordt er nu nog geproduceerd in bedrijven in Attin, Lillers, 
Marconnelle, Boiry-Saint-Rictrude en Escaudoeuvres 177.In de streekgastronomie van het Noorden wordt steevast 
uitgepakt met ‘la tarte au sucre’. 

 
In de Westhoek is het agro-industrieel erfgoed,waaronder in het bijzonder hopasten, cichoreiasten en, tabakasten, 

nauwelijks ontsloten. Hun typologische verscheidenheid is trouwens ook nog maar in beperkte onderzocht, wat zich 
vandaag dan ook weerspiegelt in een beperkt aantal beschermingen als monument. Wenst men dit voor de Westhoek 
dan toch wel identiteitsbepalend erfgoed over te dragen naar de volgende generaties, dan is op basis van meer kennis 

inzake de diverse types een behoudscampagne wenselijk. Zonder aan deze erfgoedrelicten noodzakelijkerwijs een harde 
nieuwe bestemming te geven, lenen ze zich door hun landschappelijk soms vrij unieke ligging immers uitstekend om te 

participeren aan cultuur- en kunsthappenings in het buitengebied. Met het opzetten van bijvoorbeeld een AST-ART-

                                                           
177 Gegevens INSEE 2006. 
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kunstevenement zou dit nog deels belaagde erfgoed zijn hypotheek (van niet langer van economisch nut) kunnen 
afwerpen. 

   
 
A. LINTERS m.m.v. F. BECUWE 
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VAN KUST- EN ZEEVISSERIJ 
 
Visserij en de vangst van schaaldieren is een traditionele economische bedrijvigheid in alle kustzones, waar de Westkust 
geen uitzondering op vormt en waarvan de ontwikkeling zich moeilijk laat tegenhouden door in de loop van de 

geschiedenis verschuivende grenzen. De geschiedenis van de visserij van de kustgemeenten in de Westhoek kan 
derhalve nooit los gezien worden van de ontwikkelingen op de Noord-Franse kust, en werd zelfs beïnvloed door de 

visserij vanuit de Engelse kustgraafschappen. 
Tot de geschiedenis in rustiger wateren kwam, na de Vrede van Utrecht, werd de visserij echter sterk benadeeld door de 
oorlogsomstandigheden. In de loop van de 18de en 19de eeuw zien we daarom aan de Westkust verwoede pogingen om 

de visserij te laten herleven, waarbij de recrutering voor de IJslandvaart vanuit Duinkerke een grote rol speelde.  
De Vlaamse visserij bleef in de loop van de 19de en zelfs een groot deel van de 20e eeuw een sterk 

ondergekapitaliseerde bedrijvigheid, waar de moderne schepen en vistechnieken maar met mondjesmaat door de 
individuele vissers ingevoerd werden. Grote redersvennootschappen waren onbestaande. 
In 1785 telde De Panne zesentwintig visserswoningen, in hoofdzaak bewoond door Frans-Vlamingen. Ze bezaten samen 

acht vaartuigen, waarvan er zes gebouwd waren te Duinkerke, één in Brugge en één in Blankenberge. In 1892 lagen er 
39 vaartuigen, een jaar later 72, terwijl op dat ogenblik veel vissers uit De Panne via Duinkerke 178 of Gravelines  naar 

IJsland gingen. In 1903 kwam de vissersgemeenschap van De Panne op de tweede plaats, na Oostende: er waren toen 
88 vaartuigen met 420 bemanningsleden. 

Het was dan ook naar De Panne dat Aug. De Winne trok voor zijn reeks over ‘Arm Vlaanderen’. “De zeden der visschers, 
hunne levenswijze en hunne manier van werken, zijn sedert eeuwen niet veel veranderd. Hun godsdienst bestaat vooral 
in eenige bijgeloovige praktijken. Wanneer zij in zee steken dragen zij gewijde penningen, rozenkransen en... flesschen 

jenever mede.” luidde het. De vissersboten lagen - net zoals in de andere kustdorpen waar geen schuilhaven bestond - 
op het strand en moesten met mankracht bij hoogwater terug in zee getrokken worden met veel ongevallen en breuken 

als gevolg. “Sloepen liggen achteloos op het strand gestrand. Zij zijn zeer klein. Het zijn de kleinste visschersbooten der 
kust” schrijft A. De Winne over zijn bezoek aan De Panne. In de vissersgemeenten van de Westhoek werd nog vaak op 
het strand de vangst met manden aan land gebracht: haring en sardines, maar vooral garnalen die hoofdzakelijk 

bestemd waren voor de Parijse markt. 
 

                                                           
178 In Duinkerke was bepaald dat er maximum vijf Vlamingen aan boord mochten zijn, en de Franse tolbeambten vergezelden de Vlamingen met 
hun plunjezak vanaf het station tot aan boord. De traditionele IJslandvaart kwam in Duinkerke ten einde in 1930,in Gravelines in 1937. 
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De vissers ondergingen - en maakten 
ook ijverig gebruik - van de 

grensverschillen, ze hadden daartoe 
ook meer kans dan andere beroepen. 
Bij terugkeer kozen de vissers echter 

vaak een haven waar ze binnenliepen 
om de gevangen vis te verkopen, aan 

deze of aan gene kant van de grens 
(Duinkerke, Nieuwpoort, Oostende, 
Blankenberge en zelfs Vlissinge). Maar 

dat gold ook omgekeerd: Franse en 
Engelse vissers, die met modernere 

schepen (o.m. vanaf 1884 op haring 
met stoomtreilers) visten kwamen 

regelmatig hun vangst afzetten in 
Oostende of Blankenberge, en 
betekenden zo een belangrijke 

concurrentie voor de traditionele 
vissers van de Westhoek. De Engelsen 

gebruikten daarenboven drijfnetten, en 
beletten de Vlaamse vissers met hun 
boomkorren de toegang tot hun 

visgronden.  Ze steunden zich daarbij 
op de Conventie van Den Haag van 6 

mei 1882, waarvan de artikels 14, 17 en 19 gezien werden als een bevoordeling van de drijfnetvisserij ten nadele van 

de boomkorvisserij. Er mochten geen netten worden uitgeworpen of vastgemaakt in de nabijheid van drijfnetten. De 
boomkorvissers werden steevast aansprakelijk aangesteld voor elke, al dan niet vermeende, beschadiging aan de 
drijfnetten. Dit kwam erop neer dat tussen oktober en januari de Vlaamse vissers uitgesloten werden op belangrijke 

visgronden, ten voordele van Britse en Nederlandse vissers. 
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Nadat in 1907-1910 het project “De Panne Schuilhaven” afgewezen werd zouden de vissers meer en meer naar andere 
havens uitwijken (o.m. aan de Franse kust en naar Nieuwpoort), net zoals die van andere kustgemeenten zonder 

haveninfrastructuur. De moderne zwaardere (metalen) schepen maakten het niet langer mogelijk om vanaf het 
zandstrand uit te varen. Zo bleek dat de Oostduinkerse vloot zich volledig in de Nieuwpoortse haven met zijn vismijn te 
vestigen, die daarmee aan de Westkust incontournable werd.  

Nieuwpoort won ook aan belang door de opkomst van de verse visserij die gebruik maakte van nieuwe technieken: 
stoomkracht, ijsmachines, bordentrailnet, enz... Ook de stijgende vraag naar verse vis (die nu mogelijk werd door de 

kunstmatige koeling) en door het opkomend kusttoerisme, deed de verse visvangst uitgroeien tot de voornaamste 
bedrijfstak van de visserij terwijl ze voordien slechts een aanvulling was van de zoute visserij. 
 

De visserij lag zelf aan de basis van een reeks andere beroepen, gaande van onderhoudswerkplaatsen voor schepen, 
toelevering en herstel van specifiek materieel en werktuigen, ijskelders en na de uitvinding van de koelcompressor 179 

ijshuizen en ijsmagazijnen, visrokerijen en visverwerkende bedrijfjes. Veel van deze bedrijfjes vestigden zich echter in 
of in de buurt van de havens waar de vis aan land gebracht werd, niet in de vissersgemeenten van de Westhoek.  

Duinkerke stond reeds vanaf de 16de eeuw bekend voor de haringvangst en het pekelen ervan. “Op dien tyd begonnen 
de Ingezetenen van Duinkerke zich op de Haring-vangst toe te leggen, het gene hen zoo wel gelukte, dat zy den Roem 
van in de konst om Haring te zouten ervaren te zyn, boven alle andere Volken behaalden, en er zeer groote winst uit 

dien Handel trokken” (Sanderus). Door Karel V werd aan het ambacht van de Duinkerse kuipers, die de tonnen voor de 
gepekelde haring vervaardigden, een monopolie verleend voor vervaardiging en verkoop van tonnen. Visafval en bv 

overtollig gevangen sardienen werden traditioneel verwerkt tot meststof voor of gewoon verkocht aan de boeren.  
In 1900 bezat De Panne zes sprotrokerijen, Nieuwpoort bezat voor de eerste wereldoorlog minstens drie haringrokerijen 
- een bedrijvigheid die zich na de oorlog sterk zou ontwikkelen. 

In 1897 werd door J.Pompe van Meerdervoort een eerste visconservenfabriek in Nieuwpoort opgericht (dat in 1901 
uitgebreid werd met de fabricage van visolie en guano) 

 
Daarnaast was er natuurlijk het onderhoud en het bouwen van vissersboten. Adinkerke had in 1896 twee kleine 
scheepswerven - waar echter in totaal maar drie man personeel werkte. 

 

                                                           
179 Carl (von) Linde vond in 1876 het procédé uit om gassen vloeibaar te maken, waarvan het principe aan de basis ligt van de moderne 
koelcompressoren. 
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Nieuwpoort had reeds in 1817 een kleine scheepswerf 
maar deze hield het waarschijnlijk niet lang uit. In 1868 

was er één werf, evenals in 1896 (met twaalf 
werknemers). Pas na 1900 zou het aantal werven er 
toenemen - en zowel in 1918 als in 1845 zwaar 

beschadigd uit de oorlogen komen. Ook in Veurne was er 
een scheepswerf, die echter in hoofdzaak voor de 

binnenvaart werkte 180. 
En dan was er nog de vervaardiging van touwen en 
zeildoek. De traditionele wolweverij van Nieuwpoort zou 

vanaf de 16de eeuw sterk in belang verminderen, en 
verschuiven naar het vervaardigen van zeilen, netten 

touwen en kabels - om in de 18de eeuw naast de visserij 
de belangrijkste bedrijvigheid van de stad te zijn. 

Opmerkelijk, maar het aan de zee grenzende 
arrondissement Veurne had in 1896 maar één touwslagerij 
(in Nieuwpoort, met 8 werknemers), tegen bv Kortrijk dat 

er 21 telde. De touwen werden daarom vermoedelijk uit 
het binnenland aangevoerd, net zoals zeildoek waarvan 

 
 

toen hier geen enkele producent geregistreerd werd.  
 

De geschiedenis van de visserij is een collectieve geschiedenis en een collectief erfgoed van de Noord-Franse en de 
Vlaamse kust. In het gebied zijn heel wat sporen van deze bedrijvigheid te vinden, gaande van bewaarde vissersboten, 
vissershuisjes, monumenten (bv monument voor de op-zee-omgekomen vissers tijdens de laatste oorlog en later, uit 

1958, in Nieuwpoort). Tot de musea behoort uiteraard het nog recent heringerichte Navigo - Nationaal 
Visserijmuseum181 in Oostduinkerke. Maar ook op de Franse kust telt tal van museuminitiatieven, w.o. het Maison de 

                                                           
180 West-Vlaanderen had in dat jaar in totaal 19 scheepswerven met een tewerkstelling van 104 personen. Het grootste aantal werven bevond zich 

in Oostende (vier werven met 51 werknemers) en Koolkerke (drie werven met in totaal 23 werknemers). 
181 Navigo – Nationaal Visserijmuseum werd in opdracht van de gemeente Koksijde integreaal (d.i. zowel inhoudelijk als ruimtelijk-museaal) 
ontworpen door Monument in Ontwikkeling bvba. Zie Becuwe & Lanszweert 2012, alsook www.monument-in-ontwikkeling.be. 
. 

http://www.monument-in-ontwikkeling.be/
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l’Islandais in Gravelines, het Maison de la Mer in Grand Fort Philippe, Mareis (Centre de découverte de la pêche en mer) 
en het Musée de la Marine in Etaples, zonder het Musée Portuaire in Duinkerke te vergeten.  

De visserij en zijn aanverwante activiteiten biedt ongetwijfeld een gelegenheid om projecten op te zetten tussen beide 
kanten van de schreve. 
Op dit ogenblik participeert de gemeente Koksijde met het Visserijmuseum van Oostduinkerke trouwens reeds aan het 

programma ‘Heritage and Maritime Memories in the 2 Seas Region’ van het EU programma  Interreg IVa “2 Mers Seas 
Zeeën”. 

 
 
A. LINTERS m.m.v. F. BECUWE 
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TEXTIEL, EEN OUD AMBACHT VAN DE GRENSSTREEK 
 
Het spinnen en weven was reeds van in de oudheid een ambacht dat op het platteland in het dode seizoen beoefend 
werd. De grote opgang van deze nijverheid, vanaf de 10de eeuw wortelt in een traditie, maar groeide in de eeuwen 

nadien uit tot een stedelijk verschijnsel. Daarin speelden technische specialisering en arbeidsdeling een grote rol . Na de 
bloeitijd van de Vlaamse steden zou het opnieuw een plattelandsnijverheid worden, maar ook toen bleven de stedelijke 

ondernemers en markten de aard van de productie bepalen. 
Door de introductie, vermoedelijk in de loop van de 12de eeuw, van de horizontale weefstoel met voetpedalen i.p.v. het 
oude handweefgetouw (die een grotere productie mogelijk maakte) zou de weefnijverheid zich ook sterker in de 

Vlaamse steden inplanten, waardoor de eerste economische spanningen tussen stad en platteland ontstonden. Er 
bestaat op dit ogenblik nog steeds discussie over de regio waar deze nieuwe techniek uitgevonden werd: Italië of... 

Vlaanderen. In elk geval was de huidige Frans-Vlaamse grensstreek een gebied waar heel wat nieuwe technieken 
uitgevonden of vroeg toegepast werden: het weven ‘à deux piés’ (van het Latijn ‘pedem’, dus voet, pedalen) was er aan 
het einde van de veertiende eeuw reeds heel frequent, drie pedalen worden omstreeks 1400 in Douai, Valenciennes en 

Sint-Winoksbergen vermeld. 
Net zoals in veel andere Vlaamse steden was de wolnijverheid, een stedelijk monopolie, in deze eeuwen motor van de 

economie. Wollen lakens uit Ieper waren in de vroege 12e eeuw terug te vinden op de jaarmarkt van het Russische 
Novgorod (ten zuiden van Sint-Petersburg). De bouw van de Lakenhalle begon omstreeks 1260, en was gereed in 1304. 

Gedurende de veertiende eeuw was het het grootste gebouw in de westerse wereld!  
Maar de eeuwen nadien ging het economisch bergaf en kon de stad haar élan niet meer terugvinden - zeker niet nadat 
een groot deel van haar hinterland door grenswijzigingen afgesneden werd.   

In Sint-Winoksbergen, gelegen op de grens met het toenmalige Frankrijk, vond vanaf 1276 de befaamde wol- en 
lakenmarkt plaats. Ook Rijsel, Mesen en Torhout bezaten belangrijke lakenmarkten. 

Vlasnijverheid bleef in Vlaanderen echter tot ver in de 15de eeuw marginaal. Trekker was niet West-Vlaanderen maar wel 
de streek van Aalst-Oudenaarde, die als eerste het voorbeeld van Henegouwen, Nijvel en Kamerijk navolgde. De 
vroegste opbloei van de Zuidnederlandse centra kan men verbinden aan de Honderdjarige Oorlog (1337-1435) die de 

ondergang van de voor linnen wereldvermaarde linnennijverheid van de Champagnestreek teweegbracht. Tijdens de 
volgende eeuwen zou de vlasnijverheid zich in het Vlaamse land overal ontwikkelen tot dé sleutelindustrie van onze 

nationale economie en hierin een even grote plaats veroveren als de lakennijverheid voordien. De rol van het platteland, 
waar de boerenstiel gecombineerd werd met spinnen en weven, is hierbij bepalend. Maar het landelijk karakter was ook 
zijn zwakte - zeker in roerige tijden en tijdens oorlogshandelingen. De godsdienstoorlogen van de 16de eeuw deden veel 
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linnenproducenten uitwijken naar de Noordelijke provincies waar ze de bestaande linnenindustrie met onze technisch 
vooraanstaande snufjes versterkten of er één uit de grond stampten. Vanaf 1580 werd de toestand dramatisch: dorpen 

waren spookdorpen geworden, de akkers waren vernield, de bevolking was gedecimeerd en leefde in schrijnende 
armoede.  
Herleving kwam pas in de eerste helft van de 17de eeuw, beïnvloed door de bevoorrechte positie van het Vlaamse linnen 

op de Spaans-Amerikaanse markt. Nadien fluctueerde de nijverheid onder invloed van nieuwe oorlogshandelingen, 
politieke evoluties, verschuivende grenzen. 

Het Verdrag van Utrecht markeerde tevens een dieptepunt van de economische conjunctuur in Europa en had zelf 
belangrijke economische gevolgen. Alhoewel de aanhechting bij Oostenrijk op tal van vlakken voordelen bood, 
betekende het echter ook dat het eeuwenoude Zuid-Nederlandse vlasindustriegebied uit mekaar gerukt werd door de 

aanhechting bij Frankrijk van Frans-Vlaanderen, Waals-Henegouwen en het Kamerijkse. Met de steun van de Franse 
regering zouden deze een geduchte concurrent vormen voor de in de Zuidelijke Nederlanden resterende vlasnijverheid.  

In Kortrijk en Menen kon de traditionele linnenweverij stand houden, in Kortrijk vooral de damastnijverheid. De 
twijnnijverheid verschoof van Oudenaarde, Gent en Antwerpen naar Kortrijk, Ieper, Poperinge en Roeselare, 

vermoedelijk omwille van de nabijheid van Frankrijk dat veel garens importeerde 
In de 19de eeuw zou de streek zich niet industraliseren, en bleef het aantal bedrijven er beperkt.   
De talloze thuisspinners en -wevers, konden echter niet meer concurreren met de industriële spinnerijen van enerzijds 

het Gentse, anderzijds de metropool Rijsel-Roubaix-Tourcoing. De jaren 1840 waren een eerste keerpunt. Het was een 
tijd waar de traditionele 18de eeuwse nijverheden met moeite overleefden en langzaam maar zeker, ondanks alle 

slogans over ‘de kwaliteit van het handwerk’ en inspanningen van de overheden terrein moesten ruimen en van de 
markt geduwd werden. In 1847 waren er zevenenzestig modelwerkhuizen met staatssubsidie opgericht, waarvan er 
negenendertig in West-Vlaanderen werkten ! Anderzijds blijkt dat vanaf 1845 vanuit verschillende West-Vlaamse 

gemeenten wevers de grens overtrokken om in Franse textielbedrijven hun heil te zoeken.  
 

Een belangrijk verhaal is dat van de kantnijverheid.  
De vroegere kantnijverheid werd van de kaart geveegd door de mechanische kant die uit de Leavers-getouwen in Calais 
rolde. Vanaf 1820 werden hier reeds tulle-getouwen ingevoerd, en nadat de Brit Fergusson in 1833 een jacquard-

mechanisme op een Leavers-tullegetouw plaatste werd ook deze vinding snel in de stad toegepast. Vanaf 1840 kreeg de 
stad een overwicht dank zij de toepassing van deze automatische Leavers-getouwen en de stand op de Exposition 

Universelle van 1855 illustreerde de suprematie van Calais. 
Voor de oude speldenwerksters was dit een ramp. Reeds in 1846 stortte de kantmarkt als gevolg van overproductie 
ineen - midden in de periode van de landbouwcrisis van 1845-1846 ! 
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Slechts door uiterst lage lonen en door de organisatie van een reeks kantscholen en -ateliers, o.m. in kloosters, die zich 
vooral tot alleenstaande vrouwen wendden, en door een leger van thuiswerksters kon men de vroegere productie 

enigszins in stand houden. De meeste kantwerkster leverden hun producten af aan ‘factors’ die voor de verkoop zorgden 
en bij wie zij meestal ook hun grondstoffen moesten aankomen. Een toestand die weinig verschilde van deze in andere 
streken in Vlaanderen. 

Tijdens de laatste jaren van de 19de eeuw schommelde het aantal kantwerkers in de provincie rond de 14.000 à 15.000 
personen: 54 procent van de kantwerksters woonde en werkte toen in West-Vlaanderen, vooral in de arrondissementen 

Tielt, Roeselare en Diksmuide. Volgens de telling van 1896 werkten in die arrondissementen respectievelijk 4709, 3078 
en 2512 kantateliers, die meestal aan één persoon maar soms aan twee of drie werk verschafte. Recordhouder was 
Wingene met 895 kantwerkers. In het arrondissement Diksmuide waren er in Koekelare 334, in Merkem 257 en 

inVladslo 216 kantwerkers.  
Het arrondissement Veurne telde slechts 117 kantwerkers, die bijna allemaal (104) in Nieuwpoort gevestigd waren. In 

het arrondissement Ieper (1617 kantwerkers) waren de meeste in Poperinge (319) en Zonnebeke (254) en Langemark 
(219) gevestigd , maar een kleine gemeente als Loker telde toch ook 47 speldenwerk(st)ers op zijn grondgebied. 

Ook hier is de situatie niet zo verschillend van de kleinere gemeenten aan de overzijde van de grens. In Baillieul 
heerstte de kanttraditie vanaf de 16de tot aan het einde van de 19de - en zelfs tot in de 20e eeuw door de oprichting van 
een belangrijke kantschool.  

Slechts de z.g. kleinschalige en flexibele producenten van ‘textiles de mode’ konden overleven, terwijl de vlassector zich 
specialiseerde in het leveren van vlasvezels (roten, zwingelen) aan spinnerijen in het buitenland, o.m. Noord-Frankrijk, 

Engeland en Ierland en zelfs Italië. Het is op dat vlak dat, vooral in de Leiestreek, maar ook daarbuiten tal van 
vernieuwingen op punt gesteld en toegepast werden. Nadat de ‘Vlaamse stermolen’ de productiviteit van het zwingelen 
reeds in de jaren na de Belgische Revolutie sterk opgedreven had, bleek het ook mogelijk om deze mechanisch aan te 

drijven, ofwel door een stoommachine (voor het eerst in 1857 in Komen) of door windmolens (1862, Heule). De 
Leiestreek had echter een ruim achterland nodig voor het toeleveren van ruwvlas, zodat in de meeste gemeenten van 

Zuid-West-Vlaanderen en de Westhoek wel op één of andere wijze vlas gezaaid en geoogst werd. Over de verwerking 
van deze oogsten vóór de concentratie van het roten/zwingelen in de Leiestreek bestaat echter geen studie: 
vermoedelijk werd ook in de verschillende gemeenten in poelen en stilstaand water geroot. 

 
De oude textielnijverheid, eventueel met in het verlengstuk de huidige (artistieke ambachtelijke) textielproductie is een 

thema dat zeker niet mag ontbreken - het vertelt één van de boeiendste historische verhalen van de streek aan beide 
kanten van de schreve.  
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Thema’s die zeker kunnen ontsloten worden zijn 
 de vlasvelden, vlasaanplantingen en het slijten van het 

vlas 
 het ontstaan en de bloei van de textielnijverheid in de 

Middeleeuwen en het belang ervan voor de Vlaamse 

steden in het huidige grensgebied 
de kantnijverheid - waarbij o.m. kan verwezen worden naar de 

‘Ecole académique de dentelle’ in Baillieul en de kantopleiding 
aan de Academie voor Schone Kunsten van Poperinge en 
Stedelijke Academie Beeldende Kunsten in Diksmuide. In 

Noord-Frankrijk vinden ook op tal van andere plaatsen private 
kantcursussen plaats die druk bijgewoond worden (vaak in 

combinatie met textielkunst), hetzelfde geldt voor deze kant 
van de grens. Op elke ambachtenmarkt in de streek is 

minstens één kantklosster aktief ! Ook de ‘Cité de la Dentelle 
et de la Mode’ van Calais, het ‘Musée de la Dentelle’ in Caudry 
(nabij Cambray) en de uiterst rijke kantcollectie van het 

Kortrijkse Vlasmuseum kunnen hierbij betrokken worden. 
 

 
A. LINTERS 
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ONDERWEG IN EN DOOR DE WESTHOEK 
 
Gezien het groot aantal economisch en militair belangrijke steden en gemeenten die zich in dit deel van Vlaanderen 
situeerden is het goed te begrijpen dat de streek reeds vroeg in de Middeleeuwen over een uitgebreid net aan water- en 

landwegen beschikte.   
Gebieden en landstreken worden als een kantwerk samengehouden door de draden, in dit geval de verkeerswegen, die 

de knooppunten met mekaar verbinden. Deze lijnen blijven lang hun functie behouden, zelfs nadat de politiek-
geografische toestanden veranderd zijn. Grenzen zijn lijnen in het landschap, verkeerswegen zijn lijnen die de grenzen 
doorkruisen. 

Over Lo zegt A. Sanderus “kan men gemalleyk naleiden, hoe vermaard deze Plaats voormaals moet zyn geweest, te 
meer, vermits ‘er verscheide Koninglyke Krygswegen aangelegt waren, de eene die zeer breed en lynrecht was, en tot 

nu toe denb Naam van Loo-weg behouden heeft, na Steegers; de andere na Kalais en de zee, welke, gelyk de oude 
Schriften van het Klooster van Loo getuigen, al voor lang door de Graven van Vlaandre gestopt is, en de derde na Gent, 
van welke in de Geschiedenissen dikwils gewag gemaakt word (...)” 

Goede verkeerswegen was een algemene tendens in Vlaanderen - de streek bezat in de tweede helft van de 18de eeuw 
reeds de grootste verkeersdichtheid van heel Europa (nl. 20 km verharde wegen per 100 km², los van het uitstekende 

en in vele gevallen eeuwen oude waterwegennet). Vreemde reizigers, o.m. Voltaire (1694-1778) roemen voortdurend 
de kwaliteit van het wegennet. Toen België in 1830 onafhankelijk werd was West-Vlaanderen bijzonder goed bedeeld: 

het bezat in totaal 570 km uitstekende landwegen (waarvan 345 km staatswegen en 180 km provinciewegen), waarmee 
het als provincie op de tweede plaats stond na Brabant. In de loop van de 19de eeuw werd het oude waterwegennet 
aangepast en uitgebreid en werden aan het bestaande netwerk de spoor- en tramwegen toegevoegd, recent de 

autosnelwegen.  
 

Waterwegen 
 
Aan het einde van het Ancien Régime werd voor heel wat bestemmingen voorkeur gegeven aan vervoer te water: de 

verplaatsingen waren heel wat comfortabeler dan reizen in hotsende en botsende koetsen, en schepen waren vooral 
beter geschikt voor het vervoer van volumineuze en pondereuze vrachten. Zo reisde de Zweedse industriële spion 

Henric Kalmeter duidelijk via de kanalen. Hij trok in 1718-1721 door Europa in opdracht van Zweedse nijveraars nieuwe 
technieken en methoden te ‘bestuderen’, waarbij hij zijn bevindingen via dagboek-brieven naar Zweden stuurde. Vanuit 
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Engeland bereikte hij het continent in Duinkerke en trok dan via Nieuwpoort en Oostende verder naar Gent en andere 
steden in België en Duitsland.  

De eerste verbeteringen aan waterlopen in Vlaanderen dateren vermoedelijk reeds uit de 10de eeuw, maar vanaf de 13de 
eeuw werd hier een aanzet gegeven tot nieuwe kanalenbouwtechnieken en - vooral - tot het uitbouw van een eerste 
kanalennet. Voorbeeld daarvan zijn het graven van de vaart van Ieper naar Nieuwpoort (1251), van Ieper naar de IJzer 

(1265), van Knokke naar Veurne, ... Ook in het huidige Frans-Vlaanderen werden toen kanalen aangelegd, bv tussen La 
Bassée en de Deûle en van La Bassée naar Aire-sur-la-Lys (1271) om stoffen, wol en andere producten te vervoeren. In 

1271 werd ook voor de eerste keer een voorstel gelanceerd om de Deûle te kanaliseren - een project dat pas met 
Vauban concrete vormen aannam: de werken startten in 1631 en waren klaar in 1693. 
Na de Godsdienstoorlogen, in de 17de en in de 18de eeuw zag men opnieuw de aanleg en verbetering van kanalen en 

waterlopen. In 1634 werd het kanaal van Bergues (Sint-Winoksbergen) naar Duinkerke geopend; Dit zou het latere het 
Colme-kanaal (toen al in aanleg) met de Noordzee verbinden. Het Colme-kanaal was zelf een kanalisatie van de Colme 

en verbinding met de Aa, Watten-Bergues-Hondschoote, waarbij de benedenloop in 1662 geopend werd, de bovenloop 
pas in 1753. 

Het kanaal van Bergues kreeg enkele jaren na zijn openstelling een verlengstuk naar het noorden. “Tot groot Voordeel 
van het geheele Gewest van Vlaandre, heeft men van Duinkerke af tot aan Veurne, en van daar door, of voorby 
Nieupoort tot aan Brugge, eene gracht, de Nieuwe Vaart gemaamt, gegraven. Deze vaart, waarover lang gepalaverd 

werd, was in 1641 voltooid. “En verschaft een groot gemak aan de genen, die in deze landstreek iets te verrichten 
hebben; het dient ook om Krygsvolk over te voeren, ten einde het op het platten land geene buitenspoorigheden 

bedryve” (Sanderus). Opmerkelijk is dat dit project niet door de hogere overheid gepland en uitgevoerd werd, maar wel 
ontstond uit een samenwerking tussen Brugge, Veurne en Duinkerke. 
Veel van deze kanalen werden in de loop van de 19de eeuw aangepast aan de vereisten van het nieuwe vervoer met 

grotere tonnenmaat. In deze loop van deze eeuw werden heel wat belangrijke kanalisatieprojecten op touw gezet, w.o. 
het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Leie tussen de Franse grens en Gent (1832-1881, met verschillende latere 

werken die tot op de dag van vandaag doorlopen). Deze nieuwe kanalen moesten vooral de belangen dienen van de 
nieuwe nijverheden, niet in het minst de afvoer van steenkool en industriële producten vanuit Wallonië 
vergemakkelijken naar de Vlaamse en Noord-Franse centra en havens. Vóór 1843 liep de kortste verbinding tussen het 

Henegouwse bekken en de Noord-Franse kust (o.m. Duinkerke) ofwel via een omweg door de smalle Franse 
binnenwateren (waar nog aanzienlijke vaartollen moesten betaald worden), ofwel moesten ze de Schelde afvaren tot 

Gent, daar het kanaal naar Brugge nemen, en vervolgens via Nieuwpoort en Veurne naar Duinkerke varen. 
In 1839-1843 werd het ‘Canal de l’Espierre’ (Spierekanaal) aangelegd, dat de Schelde in Spiere met Roubaix verbond en 
daar aansloot op het ‘Canal de Roubaix’. Dit laatste werd oorspronkelijk geconcedeerrd aan de ‘Compagnie du Sieur 
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Brame’ (1826) en liep tot aan de Deûle in Rijsel. Een eerste deel tussen Marquette à Croix kwam in 1831 in dienst. In 
1839 werd de concessie overgedragen aan Jacques Messen, maar het duurde nog tot 1877-1893 eer het volledige 

project (Canal de Roubaix , kanalisatie van de Marque en het canal de Tourcoing) gerealiseerd was. De Franse 
departementen Nord en Pas-de-Calais bezitten thans 680 km bevaarbare waterwegen (dit is 10 % van het Franse 
waterwegennet), waarvan 575 km een commerciële functie hebben. 

 

 

Een aansluitend belangrijk 

project om de Leie met Ieper, en 
van daaruit via het 
Ieperleekanaal met de IJzer en 

de kanalen in de Westhoek te 
verbinden liep op een fiasco uit 

door technische problemen 
(1864) Alhoewel een gedeelte 

van het kanaal reeds gegraven 
was evenals een paar sluizen, 
moest het plan opgegeven 

worden. Thans is dit het domein 
‘De Palingbeek’. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden 
om het uitgebreide en attractieve 
kanaalpatrimonium, vaak met 

zijn sluizen, oude kaaimuren en 
aanlegplaatsen, en andere 

kanaalarchitectuur te situeren. 
Deze waterwegen - en sommige 
daarvan tot vandaag - waren 

aders voor het economisch leven, 
en groeien thans net zoals in 

andere landen uit tot attractie-
polen voor de opkomende tour- 
en recreatievaart. Uitzondering 
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daarop is waarschijnlijk de Leie die uitgebouwd wordt tot een onderdeel van de transportstrategische Seine-
Scheldeverbinding, en daardoor in de toekomst mogelijk een druk scheepvaartverkeer zal aantrekken.  

Een aantal projecten van de Blue Links 182 maken hier reeds ijverig gebruik van dit aanbod. De oude scheepsliften van 
Arques (jammer genoeg buiten gebruik) vormen één van de grote attractiepolen van het kanaalpatrimonium in Noord-
Frankrijk. Alhoewel het aantal toer- en pleziervaarten voorbije jaren gestaag steeg bleek echter in 2010 en 2011 

respectievelijk een terugloop en stagnatie, gevolg van de economische crisis en de stijging van o.m. de 
brandstofprijzen. Opmerkelijk is dat de Vlaamse kanalen in hoofdzaak (slechts) Belgische (Vlaamse) recreatievaarders 

aantrekken, in tegenstelling tot deze in de omringende gebieden 183. 
 
Havens 

 
In de 12de eeuw stichtten de Vlaamse graven Diederik van de Elzas (ca. 1100, overleden in Grevelingen in 1168) en 

Filips van de Elzas (1142 -1191) ter bevordering van het economische leven langs de Noordzeekust en omwille van de 
handelscontacten met Engeland een aantal (haven)steden: o.m. Nieuwpoort, Grevelingen, Mardijk, Duinkerke, Damme 

en Biervliet. 
Duinkerke is vanaf de 13de eeuw een sterk groeiende haven door een gunstige ligging en door het verval van andere 
kleinere havens in de kust “De Haven was wel wat naauw, en wegens de Ondiepten en Banken welke men ‘er 

ontmoette, eenigszins gevaarlyk; doch door het verval van de Havens van mardyk en Lombaards-yde begon haar geluk 
te ryzen” (...) De haven was vanaf de 16de eeuw echter een voortdurende twistappel tussen Frankrijk, Spanje en 

Engeland, en veranderde regelmatig van regime. Pas na de Vrede van Utrecht (die het slopen van de wallen en 
verdedigingswerken van de stad inhield) kwam er stabiliteit en “zoo begint de Koophandel van deze Stad zyn adem 
weder te halen” (Sanderus).  

De vroege opkomst van Nieuwpoort (‘Novus Portus’, oorspronkelijk in 1150 ‘Isera Portus’), in oorsprong een natuurlijke 
havengeul in de IJzermonding, kan gekoppeld worden aan het verval van andere oude kusthavens, w.o. Lombardzijde, 

en de haven leefde lange tijd in symbiose en/of concurrentie met de Noord-Franse havens w.o. Duinkerke. Het was en is 
de enige schuilhaven in de Westhoek, die in de loop van de geschiedenis door erg moeilijke perioden ging en bijna 
verdween aan het einde van de 16de eeuw. De Vrede van Utrecht en het Barrièretraktaat betekenden echter een 

                                                           
182 http://www.bluelinks2008.org  
183 L’observatoire du Tourisme Fluvial Transfrontalier. Bassin des régionsdu Nord - Pas-de-Calais de Wallonie et de Flandre. Bilan 2010 (Namur, 
SPW / Willebroek, W&Z, Lille, VNF, z.d., 20 blz) en mondelinge mededeling VNF.; geen afzonderlijke cijfers per kanaal beschikbaar, enkel voor het 
totaal der waterlopen per regio. 

http://www.bluelinks2008.org/
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herleving, o.m. doordat de Oostenrijkse overheid er in 1727 de ‘Compagnie van Vischvaert’ oprichtte om met een 
vijftiental sloepen de kabeljauw- en haringvisserij op de Doggersbank te beoefenen. Tijdens de Franse periode lag de 

haven echter opnieuw stil, om vanaf 1815 te herleven. Zowel tijdens de Oostenrijkse als de Franse periode werden 
plannen gesmeed om de haven te verbeteren, maar het bleef bij plannen. Pas in 1862 werden de houten kaaigedeelten 
over een lengte van 130 meter vervangen door arduin. In 1864 werd die kaai verlengd. In 1895 werd er een open dok 

gebouwd. Voor de vissershaven, aan de monding van de IJzer, werd een handelshaven uitgebouwd, vooral afgestemd 
op het lossen en overladen van zware koopwaar met beperkte handelswaarde (zoals steenkolen, hout, rijnzand, 

bakstenen, ijzer, cement,... 
Maar, zowel in de eerste als in de tweede wereldoorlog werd de haveninfrastructuur van Nieuwpoort vernield, zodat de 
haven nooit echt tot wasdom kon komen. In die zin werd de geschiedenis van oorlogen en veldslagen verder 

geschreven: in 1600 vond de Slag bij Nieuwpoort plaats tussen de Republiek en de Spaanse legers. In de 17e en 18e 
eeuw kregen de stad vijf keer met de Franse legers te maken (1647, 1658, 1745, 1793 en 1794)... De huidige 

gebouwen dateren alle van na de tweede wereldoorlog, zoals de vismijn (1953). 
In tegenstelling tot de havens op de Noord-Franse kust (vooral Calais en Duinkerke) trok de haven van Nieuwpoort 

nooit zware industrie aan. Daardoor kan de enige haven in de Westhoek - zich uitstekend op toeristisch vlak profileren, 
mogelijk als aankomstplaats voor Britse vaartoeristen die van hieruit de Frontstreek (o.m. per boot) willen verkennen.  
 

Spoorwegen 
 

In 1835 werd in België (en op het Europese vasteland) de allereerste spoorlijn ingereden tussen Mechelen en Brussel. In 
de eerste spoorwegwet (1 mei 1834) werd in West-Vlaanderen enkel de verbinding Gent-Brugge-Oostende voorzien.  
De tweede spoorwegwet van 26 mei 1837 bepaalde echter dat ook de provincies Limburg en Luxemburg, die nog geen 

spoorlijn hadden, een stukje ‘ijzerenweg’ mochten hebben, en darnaast “Il sera établie, au frais de l’Etat, un chemin de 
fer de Gand à la frontière de France et à Tournay, par Courtray”. Hiermee werd een pad in de korf gezet van de Société 

Générale (nog steeds gezien als een ‘Nederlandse’ instelling) die vanaf 1835 stappen had ondernomen om o.m. met de 
Rothschilds het tracé Parijs-Valenciennes in concessie te krijgen en later hierop aansluitend in België het tracé Rijsel-
Gent. De lijn Kortrijk-Gent werd op 22 september 1939 door koning Leopold I ingewijd. De lijn Parijs-Rijsel en verder 

naar Kortrijk werd in 1846 geopend door de ‘Compagnie des chemins de fer du Nord’. Het was de eerste lijn die 
Frankrijk met een ander land verbond. 

Na 1843 werden in België nieuwe spoorlijnen in concessie gegeven. Op 30 mei 1845 werd een n.v. naar belgisch recht 
opgericht, de ‘S.A. des Chemins de fer de la Flandre Occidentale’ hoofdzakelijk bestaande uit Engelsen (w.o. drie leden 
van de privé-raad van de Britse koningin en een lid van het Engels Parlement) samen met de - toen reeds -  
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internationale spoorwegmagnaten William en Thomas Cubbitt. Als 
enige ‘Belg’ zetelde de Brugse groothandelaar Guillaume Chantrell in 

de raad van bestuur van de n.v. , ook iemand met een Engelse 
stamboom. De hoofdbedoeling van de maatschappij was zo snel 
mogelijk een kortere verbinding Oostende-Brugge-Rijsel via Kortrijk 
184 aan te leggen, en nadien andere verbindingen in het vlakke West-
Vlaanderen tot stand te brengen. Door de crisis in spoorwegmiddens 

in het midden van de eeuw liep dit plan vertraging op. De lijn Kortrijk-
Wervik-Komen kwam pas in 1853 klaar, Komen-Ieper-Poperinge in 
maart 1854. 

De Westhoek bleef weer eens achter omdat zij te ‘ver’ lag, een 
uitsluitend agrarisch karakter had en omwille van financiële 

beperkingen. Nochtans werd reeds vanaf 1837 in Ieper ‘gelobbyd’ om 
niet achterop te blijven. Het duurde toch tot 1864 voor de 

exploitatievergunning voor de lijn 64 een feit werd. Twee jaar later 
werden de werken aangevat. In 1868 werd de lijn Ieper – Roeselare 
plechtig ingereden. Het belang van de lijn lag hoofdzakelijk bij het 

vervoer van landbouwproducten (vlas, cichorei, bieten en boter en 
eieren naar de markten) en bij het vervoer van landbouwarbeiders. 

De trein kreeg daarom al snel de naam van ‘Kloefetrein’. 
Veel van deze lijnen sloten aan op het Franse spoorwegnet: 
omstreeks 1950 verbonden zes spoorlijnen Vlaanderen met Noord-

Frankrijk: 
- de lijn Gent-Duinkerke, over heel zijn tracé geopend in 1870, werd  

gesloten in 1858. Sedert 1980 wordt met de regelmaat van een klok voor de heropening van deze lijn gepleit, en op 
Facebook is er thans zelfs een groep aan gewijd 185. In 1990 vonden enkele - overigens succesvolle - toeristische ritten 

                                                           
184 Brugge-Torhout werd geopend op 4 oktober 1846, en nadien doorgetrokken tot Lichtervelde (28 februari 1847) en van daaruit naar Roeselare 
en Kortrijk (klaar op 14 juli 1847). 
185 Faceboekgroep Réouverture ligne Dunkerque-Adinkerke/Vernieuwing van de treinlijn: http://www.facebook.com/pages/R%C3%A9ouverture-
ligne-Dunkerque-AdinkerkeVernieuwing-van-de-treinlijn/181803101838681 
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op deze lijn plaats. Juridisch is het baanvak De Panne - Duinkerke nog steeds operationeel, zodat heropening mogelijk 
blijft. 

- het tracé Ipere-Poperinge-Hazebroek werd in 1870 in dienst genomen. Ze speelde een belangrijke rol tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. Aan het reizigersverkeer kwam reeds in 1952 een einde. Er bleef nog 
goederenverkeer tot 1971, daarna werd de lijn opgebroken. 

- de spoorlijn Ieper-Komen-Rijsel werd in 1876 geopend. De lijn vanuit Komen liep voor één kilometer over Belgisch 
grondgebied om vervolgens de Leie over te steken naar Comines-France. Het grensverkeer werd in 1955 opgeheven. Op 

het Franse gedeelte van de lijn is nog steeds reizigersverkeer mogelijk naar Rijsel, het Belgische gedeelte is 
opgebroken. 
- de spoorlijn Ieper-Komen/Comines-Armentières werd in 1870 ingehuldigd, en deed dienst tot vlak voor de tweede 

wereldoorlog (ca. 1937). In 1988 reed de laatste goederentrein tussen Komen en Armentiers, nadien werd nog even een 
voorstel gelanceerd om een toeristische stoomtrein te laten rijden op het traject, maar in 1991 werden de sporen 

opgebroken. 
- de spoorlijn (Roeselare)-Menen-Tourcoing via Halluin dateert van 1887. De lijn was in functie tot begin van de jaren 

1950, thans zijn de sporen opgebroken. 
- en tenslotte is er de reeds vermelde spoorlijn Kortrijk-Moeskroen-Rijsel, de enige die nog functioneert. 
 

Voor wat de buurtspoorwegen betreft was er slechts één grensoverschrijdende lijn, namelijk Ieper-Steenwerck, geopend 
in 1909. Het Franse traject werd reeds in 1932 opgeheven, het Vlaamse door vervangen door een buslijn tot aan de 

grens, zonder aansluiting op het Franse net. 
 
Vervangende verbindingen voor de oude spoorlijnen zijn er nauwelijks, zoals de kaart van het openbaar vervoer tussen 

Frans-Vlaanderen en West-Vlaanderen aangeeft 186 - met uitzondering van een busverbinding tussen Duinkerke en het 
station van Adinkerke, en zonder dat er sprake kan zijn van echte aansluiting: Ieper-Kemmel-Nieuwkerke - De Seule, 

Ieper - Le Bizet (met mogelijkheid naar Armentières), en eventueel ook via Wervik-Wervicq-DSud en Komen-Comines-
France. 
 

 
 

                                                           
186 Carte des transports publics. Openbaar vervoerkaart..., 2007, uitgegeven in het kader van het Grensoverschrijdend Samenwerkingsplatform 
West-Vlaanderen - Flandre - Dunkerque - Côte Opale. 
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Parenthesis 

 

Reizen … anno 1910 

 

Aan het begin van vorige eeuw reisden toeristen vooral 

per trein, zoals blijkt uit de reiswegen die uitgestippeld 

werden in de Baedeker-gids voor België en Nederland 
187. Een volledig bezoek aan België zou ongeveer 16 

dagen in beslag nemen 188. 

Er moet aan de grens geld gewisseld worden en elke 

zich respecterende toeristische gids van die jaren geeft 

dan ook een omrekeningstabel. Baedeker voegt toe “La 

Belgique est membre de l’Union monétaire latine. (...) 

Les monnaies d’or et d’argent de France et de Suisse, 

ainsi que les pièces d’or d’Italie circulent au pair. Les 

pièces d’argent italiennes n’ont pas cours, non plus que 

celles des autres pays qui ont adopté le système 

français (Espagne, Grèce, Roumanie etc.)...” 

Aan de grens is er douane: reiziger, hou je bagage bij 

de hand. “On aura soin de franchir la frontière avec ses 

bagages. Les collis pour la visite desquels le voyageur 

ne se présente pas, sont expédiés par un des trains 

suivants à leur lieu de destination où ils restent 

consignés au bureau de douane, presque toujours assez 

éloigné de la gare” 

 

 

 

Ook het uurwerk moet bijgesteld worden. “La Belgique a adopté l’heure anglaise ou de Greenwich, qui retarde de 9 

min sur celle de Paris, ouy de 34 sur celle des chemins de fer français, de 1 h. sur celle de l’Europe centrale et de 20 

min. sur celle d’Hollande (Amsterdam)”. 

Voor wie toch met de auto de grens oversteekt moet een waarborg betalen “Pour tout automobile entrant en 

                                                           
187 Baedeker 1910.  
188  Brussel: 4 dagen; Brugge en Oostende samen 2 dagen; idem voor Ieper, Kortrijk, Doornik; Namen en de Maasvallei 2 dagen; 

Antwerpen: 1,5 à 2 dagen ; Leuven en Mechelen samen 1 dag. Ook aan de stad Gent kon 1 dag besteed worden, terwijl Luik en 

Grotten van Han samen ook 1 dag zouden nemen. 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
131/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

Belgique, il faut verser à un bureau principal frontière de la douane une caution fixée à 12% de la valeur déclarée 

par le propriétaire, caution remboursable par tout bureau principal à la sortie du pays”. Hetzelfde gold trouwens voor 

fietsen en motorfietsen. 

 

Daarnaast stelt de Baedeker van 1910: 

“La population de la Belgique se compose de deux races principales, la race wallonne, habitant en très grande partie 

le bassin de la Meuse, et la race flamande dans le bassin de l’Escaut. La limite entre les deux races assez bien 

marquèe par une ligne droite tirée de Visé à Calais et passant au sud de Bruxelles et de Courtrai...” 

 

 
 

Van steenwegen tot autosnelwegen 
 
Door zijn economische en strategische ligging waren de Westhoek en het Zuiden van West-Vlaanderen al vlug gezegend 

met een net van goede landwegen, waarvan vooral in de 18de eeuw, in de Oostenrijkse tijd en nadien onder Napoleon 
veel in geïnvesteerd werd. Er kan aangehaald worden dat bv het tracé van de huidige E17 grossomodo een actualisering 

is van de achttiende-eeuwse steenweg van Rijsel naar Gent en Antwerpen. In de Oostenrijkse tijd kwamen de steenweg 
Ieper-Elverdinge-Veurne en de weg Nieuwpoort-Duinkerke tot stand.  
Dit zijn maar enkele voorbeelden. 

 
Ook in de 19de eeuw werd het bestaande wegennet verder uitgebouwd, o.m. met de aanleg van de steenweg Veurne-

Nieuwpoort in 1837. Na de tweede wereldoorlog werd het verkeersnet grondig aangepast en vernieuwd, o.m. door de 
aanleg van grote assen van autosnelwegen. 
Bij Rekkem gaat de Franse A22 uit Rijsel over in de E17 die via Kortrijk en Gent naar Antwerpen leidt. De plannen voor 

de aanleg van de E17 dateren van eind jaren 1940. In 1958 werd de aanleg van de E3, zoals het wegnummer destijds 
luidde, toegevoegd aan het snelwegenplan en werd het tracé vastgesteld. De uitvoering liet echter op zich wachten, met 

name omdat  prioriteit aan de E42 en E313 werd gegeven. De aanleg vond voornamelijk vanaf eind jaren 60 tot begin 
jaren 70 plaats. Het gedeelte Rekkem-Kortrijk Oost kwam reeds in 1970 klaar, het stuk Franse grens-Rekkem op 4 
november 1972. In 1972 werd ook het laatste deel tussen Waregem en Zwijnaarde opengesteld voor het verkeer en 

was de E17 voltooid. 
De E40 tussen Jabbeke, Veurne en de Franse grens werd in de jaren 1950 opgevat als een 'kamautosnelweg' die vanuit 

het polderlandschap de westkust diende te ontsluiten. De verwezenlijking van deze verbinding werd daarentegen 
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voornamelijk bepaald door een internationale factor: de Kanaaltunnel (en of die er al dan niet zou komen). Het vak 
Jabbeke - Nieuwpoort ging reeds op 1 april 1977 open, Nieuwpoort - Oostduinkerke in1989, Oostduinkerke - Veurne in 

1992. Veurne - Adinkerke en Adinkerke - Franse grens volgden, respectievelijk in 1996 en 1997. Drie jaar na de 
indienststelling van de Kanaaltunnel kon het verkeer de grens passeren. 
 

 
 

 

De snelweg Kortrijk-Ieper (A19) maakte in het 
autosnelwegenprogramma van 1960 deel uit van de 

A9 Brussel-Westkust, maar eindigt nu in Ieper - 
waar men via Poperinge en de nieuwe Frans-
Vlaanderenweg en de grenspost Calicanes (gelegen 

tussen Godewaersvelde en Abele) aansluiten op de 
Noord-Franse autosnelweg Rijsel-Duinkerke A25-

E42. De onteigeningen startten pas in 1973, de A19 
werd pas in 1980-1981 in twee fasen voor verkeer 

opengesteld. 
 
Deze drie grensovergangen worden jaarlijks door 

duizenden toeristen én streekbewoners gebruikt. 
Het zijn dan ook ideale punten om een informatie- 

en ontsluitingscentrum voor verleden, heden en 
toekomst van de grens en van de Franse en 
Vlaamse Westhoek te vestigen. In Rekkem werd ooit 

een project gelanceerd om er een 
interpretatiecentrum voor talen te vestigen, en 

werden heel wat boeiende ontwerpen en 
landschapsplannen op papier gezet189- echter zonder 
resultaat tot op heden. 

                                                           
189 Zie bijvoorbeeld Deroose 1995.  
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Misschien is 1713-2013 een ideale gelegenheid om de ideeën van toen terug op te graven, of om gelijkaardige boeiende 
projecten te (laten) ontwikkelen voor de grensovergangen in Adinkerke, Calicanes en Rekkem. Het zijn dé aangewezen 

strategische plekken om de grens, haar geschiedenis - maar ook de kenmerken en het aanbod van de Franse en 
Vlaamse Westhoek te interpreteren en presenteren. 
 

 
A. LINTERS 
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BROUWEN EN STOKEN IN DE GRENSSTREEK 
 
Brouwerijen  
  

“Le Nord” wordt in Frankrijk, samen met de Elzas, beschouwd als het rijk van het bier. De streek sluit daarbij naadloos 
aan bij de tradities van de oude Nederlanden en de Germaanse wereld, een noordelijke zone waar de vruchten 

onvoldoende suikers bevatten om spontaan te gisten en men slechts via een omweg van mouten (het omzetten van 
zetmeel via de diastasen van het gekiemde graan tot suikers) een alcoholische drank, met name bier, kon produceren 
In 1891 telde Frankrijk in totaal 2732 brouwerijen (de Rijn-departementen en de Moselle waren toen Reichsland), 

waarvan 1134 in het département du Nord en 517 in de Pas-de-Calais. In 2003 waren daarvan er in heel het land nog 
179 overgebleven. De brouwerijen waren vooral gevestigd in en rond de grote stedelijke gebieden, en in de omgeving 

van het Noord-Franse mijnbekken.  
Veel van deze Noord-Franse brouwerijen hadden familiale en andere banden met Vlaanderen. Dat blijkt o.m. uit de 
familie namen van eigenaars en uitbaters (Meulemans, Beylemans, De Clerck, Denys, Vanderhagen, ...,  maar ook 

Facon in Kortrijk en Pont-de-Briques; Carpentier in Pont-de-Briques en Izegem, Houvenaegel in Izenberge, Leisele, 
Veurne en Pollinkhove en Hazebrouck,...) 190 

België bezat in 1896 2786 brouwerijen die samen 11.026.916 hectoliter bier produceerden, in West-Vlaanderen waren 
dat 206 brouwerijen zonder mouterij en 310 brouwerijen met mouterij. De meeste gemeenten hadden minstens één 

brouwerij, vaak meerdere. 
 
Brouwerijen in de grensgemeenten: 

     

 zonder mouterij met mouterij 

Adinkerke (De Panne) 2 - 

Houtem 1 2 

Leisele - 3 

Beveren a/d IJzer   1 

Roesbrugge-Haringe 3 1 

                                                           
190 Een verschilpunt met West-Vlaanderen is dat in Noord-Frankrijk bijzonder veel coöperatieve brouwerijen bestonden, aan deze kant van de 
schreve was dit een zeldzaamheid. 
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Watou 5 - 

Poperinge 191 6 9 

Westouter 1 - 

Dranouter 1 - 

Nieuwkerke - 3 

Warneton 3 - 

Komen 1 2 

Wervik 3 - 

Menen 1 5 

Moeskroen 5 - 

 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tal van brouwerijen, die op de frontlijn gelegen waren, vernietigd door 
beschietingen en bombardementen. Het materiaal van brouwerijen in bezet gebied werd geconfisqueerd:  het koper van 

de ketels was bestemd voor de vervaardiging van kogels en obussen192. Dit was vooral het geval in het département Pas 
de Calais, waar het merendeel van de kleinschalige hoeve-brouwerijen vernield werd. In die zin is de geschiedenis van 

de Noord-Franse brouwerijen exact dezelfde als deze van de Vlaamse Westhoek. 
Het brouwersjaarboek van 1946 van het Département du Nord vermeldt het bestaan van brouwerijen in 244 
gemeenten, in combinatie met dat van 1927 bleek dat er in vorige eeuw bier gebrouwen werd in niet minder dan 363 

gemeenten. Tussen 1927 en 1960 stortte het aantal brouwerijen in. De regionale bierconsumptie viel terug van 400 liter 
per jaar en per persoon in 1900 tot 200 liter in 1939 en 100 liter in 1994 (tegen 39 liter in Frankrijk). 

De inventaris van de brouwerijen193, die in 1991 opgemaakt werd door de Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) repertorieerde nog 342 herkenbare brouwerijen of gedeelten daarvan, die dateerden van voor 1950: 112 in het 
département Pas de Calais en 230 in het département du Nord. Het betreft 160 brouwerijen, 156 mouterij-brouwerijen 

en 16 mouterijen. 
Tussen 1991 en 2000 werden er reeds een twintigtal bouwerijen gesloopt. Het merendeel van de andere kreeg een 

andere bestemming, vaak echter slechts als bierdepot of bierhandel. Enkele zijn omgevormd tot woningen, werden 
aangekocht door gemeenten en sedertdien gebruikt als opslagplaats voor de technische diensten. Daarnaast dienen 

                                                           
191 In 1880 worden voor Poperinge 18 brouwerijen vermeld, waarbij aangestipt dat een aantal daarvan zowel aan deze als aan gene kans van de 

grens leverden. 
192 Becuwe 2009. 
193 Een vergelijkbare inventaris voor Vlaanderen bestaat jammer genoeg niet. Vanuit het Mout- & Brouwhuis de Snoek is Frank Becuwe momenteel 
evenwel bezig met een inventarisatie van het brouwindustrieel ergfoed in het arrondissement Veurne.  
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oude brouwerijen in de Nord-Pas de Calais thans als garages, een kunstgalerij, een discotheek, een winkel, een 
brandweerkazerne, een gymnastiekzaal, een gastenverblijf of burelen. In de oude brouwerij van Hardinghen is een 

limonadefabriek ondergebracht. Ook hier is de situatie perfect met Vlaanderen vergelijkbaar - alhoewel leegstaande 
gebouwen bij ons sneller gesloopt worden dan in Frankrijk, gevolg van ons decreet op leegstaande en vervallen  
 

 
 

bedrijfsruimten194. Op het nefaste effect van deze 

decreetgeving op ons industrieel erfgoed werd ondermeer in 
de beleidsnota 1999-2004 van Vlaams minister Johan 

Sauwens gewezen195.  
 
Op dit ogenblik zien we overal in Frankrijk een herleving van 

de belangstelling voor bier en brouwen. In Noord-Frankrijk zijn 
er nog een tiental brouwerijen actief die lokale bieren 

produceren, waarvan sommige recent opgestart werden. 
Recent bemerkt men - net zoals in Vlaanderen - ook een 

sterke opbloei van micro-brouwerijen en kleinschalige 
artisanale brouwerijen die soms balanceren op de grens tussen 
hobby en beroep. Volgens een telling bestonden in de région 

Nord-Pas-de-Calais in 2000 25 brouwerijen, waaronder 11 
microbrouwerijen196.  

 
Op dit ogenblik telt men 30 brouwerijen (alle categorieën) in 
het département du Nord (waarvan vijf in de streek van Rijsel 

die tot de groep ‘Les Trois Brasseurs’ behoren) en 14 in de 
Pas-de-Calais197. In West-Vlaanderen zijn op dit ogenblik nog  

                                                           
194 Oorspronkelijk decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing 

van bedrijfsruimten. 
195 [Becuwe & Schoenmakers] 1999. 
196 Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, n°13, 23 septembre 2001 
197 http://yves.bou.pagesperso-orange.fr/brasseries/regions/nord.htm 
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23 brouwerijen actief198, daarvan zijn er niet minder dan negen in de Westhoek en grensstreek gevestigd: de brouwerij 
der Abdij Sint-Sixtus in Westvleteren, de brouwerij De Dolle Brouwers in Esen, de brouwerij De Plukker in Poperinge, de 

brouwerij Deca Services in Woesten, de brouwerij Leroy (Het Sas) in Boezinge, de brouwerij Sint-Bernardus in Watou, 
de microbrouwerij 't Oud Schooltje in Oostvleteren, de brouwerij Van Eecke in Watou en de seizoensbrouwerij 
Vandewalle & Cie in Reninge. 

  
Stokerijen  

 
Jenever, en distillaten gebaseerd op gegiste granen, zijn geestrijke dranken van de noordelijke landen waar vruchten 
onvoldoende suikers bevatten. Via de omweg van het kiemen en mouten (waarbij de natuurlijke diastasen van de 

graankorrel het zetmeel tot suikers omzetten) liggen granen, gerst, maar thans ook rijst en maïs aan de basis van het 
driemanschap bier, graanalcohol en graanazijn.  

Jenever is zeker sedert de 16de eeuw de typische gedistilleerde drank van de Nederlanden, het gebied dat Guicciardini in 
1567 beschreef als de Paesi Bassi of ‘Neder Duitsland’ , dit is in grote mate het huidige Nederland, Vlaanderen, Frans-

Vlaanderen (tot Kamerijk en Atrecht), Wallonië en de Avesnes. De grens tussen vruchtenalcohol (bijvoorbeeld druiven, 
wijn, cognac, wijnazijn) viel lange tijd samen met de Franse noordergrens: tot 1789 was alcohol uit andere grondstoffen 
dan wijn extreem zwaar belast, en was het stoken van graanalcohol verboden als bescherming van de wijnbouw199.  

Maar eens het verbod opgeheven doken tal van nieuwe stokerijen op in Rijsel en in het Franse département du Nord.  

                                                           
198 Cf op http://www.zythos.be, Actieve brouwerijen en geuzestekers in België, situatie op 1 december 2011, aangevuld met de zeer recente 
brouwerij Vandewalle in Reninge. 

199  “Avant la Révolution, il était défendu de fabriquer en France des eaux de vie de genièvre. Cette défense était motivée sur l’intérêt des 

Provinces qui cultivent la vigne. 
On craignois que le peuple ne s’accoutumas insensiblement à préférer une liqueur plus forte en général que l’eau de vie de vin, et que son goût 
une fois fixé, n’arrêtas la grande consommation qu’il fait de nos eaux de vie. 
C’est sur cette consommation que repose une grande partie de la richesse même de la population de plusieurs départements. On y converti en eau 
de vie le résidu des recoltes, ainsi que le vin lorsqu’ils sont trop abondants; et il existe des cantons entiers dont les vins ne sont propres qu’à faire 

de l’eau de vie. 
D’un autre côté la culture de la vigne exige infiniment plus de bras, qu’en demandois toute autre culture, et si, par le défaut de consommation, le 

propriétaire se voyois forcé d’arracher ses vignes et à consacrer son terrain à d’autres productions, des milliers de cultivateurs et d’ouvriers se 
trouveraient sans travail et sans ressources...”.  
(Rapport du Ministère de l’Intérieur sur les inconvénients de la multiplicité des fabriques d’eau de vie de genièvre dans le Département du Nord, 
23.12.1791, n° 162). 

http://www.zythos.be/
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Traditioneel wordt verteld dat de eerste alcoholstokerij in Frankrijk reeds voordien, in 1771, in Duinkerke (Pas-de-
Calais) opgericht werd, voornamelijk om sterke drank te leveren aan de zeelui. Daarvan blijft nu echter niets meer 

over200.   
In 1800 telde het Département du Nord reeds 31 jeneverstokerijen.  
Noord-Frankrijk zou in de loop van de 19de eeuw een belangrijke producent van mond-alcohol worden. Jenever was de 

geliefde drank van de talloze Noord-Franse mijnwerkers en de textielarbeiders. In het café (‘bistouille’) of onderweg 
dronk men zich moed in voor afdaling in de mijn.  In (of samen met) de koffie of puur natuur, jenever was de hulp die 

zij nodig hadden om moed te scheppen alvorens af te dalen in de mijnschachten of aan hun dagtaak in de fabriek te 
beginnen.  
Dit was ook zo in België, waar ‘de druppel’ de drank van de werkman was. In 1846 telde West-Vlaanderen 59 stokerijen 

met een gemiddelde productie van 6080 hl per bedrijf.  In de grensstreek waren voor zover wij konden nagaan nooit 
jeneverstokerijen gevestigd. 

In 1911 waren er in het département du Nord 184 stokerijen die alcohol produceerden op basis van granen maar ook op 
basis van suikerbieten, aardappelen of melasse. In Wambréchies draaiden drie stokerijen: deze van de Claeyssens (die 

de belangrijkste was), en deze van Despretz en van Dol-Lamblin-Lelong. In de jaren 1930 bereikte de jeneverproductie 
haar historisch maximum. 
Het succes van de jenever zou na de Tweede Wereldoorlog gestaag afnemen. In 1965 bleven er in heel Frankrijk maar 

10 jeneverstokers meer over. De oorzaak ervan lag in de verandering van de smaak (o.m. het succes van whisky), de 
concurrentie van aperitieven, de terugval van het aantal textielarbeiders en mijnwerkers in de streek. Eén voor één 

sloten de stokerijen van de Nord-Pas de Calais hun deuren. Op 40 jaar tijd verloor de jenever in Frankrijk terug 90% 
van zijn markt. Nu wordt er in heel Frankrijk nog ongeveer één miljoen liter per jaar verbruikt, tegen 8 miljoen liter in 
België en 40 miljoen liter in Nederland. 

Aan het einde van de twintigste eeuw bleven er maar drie stokerijen in de Nord-Pas-de-Calais meer over, nu nog twee. 
In West-Vlaanderen  

Op dit ogenblik zijn volgende bedrijven nog actief 
 uiteraard de Distllerie Claeyssens in Wambréchies, thans in eigendom van de Grandes Distilleries de Charleroi 

(GDC) 

 de Distillerie de Genièvre Persyn in Houlle201, opgericht als brouwerij door de familie Decocq in 1812, in 1816 
omgevormd tot jeneverstokerij, en in 1939 overgenomen door de familie Persyn. Op dit ogenblik is het een klein 

                                                           
200 Wel is er een ‘Citadelle Gin’ op de markt die naar deze geschiedenis verwijst en er gebruik van maakt. Hij wordt echter geproduceerd door 
Cognac Ferrand in Ars (Charente). De administratieve en commerciële directie van de producent zijn gevestigd in Viroflay (Yvelines) 
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artisanaal bedrijfje, dat jaarlijks zo’n 100.000 flessen of ca. 320 hl. Zuivere alcohol produceert.op basis van 
haver, gerst en rogge. 

De stokerij van Loos werd door Wambréchies overgenomen en ontmanteld. Van de Distillerie des Moëres in 
Hondschoote resten maar enkele sporen meer, de naam wordt nu door een camping gebruikt. Oorspronkelijk werd dit 
bedrijf in 1875 opgericht, en in 1991 werden er pogingen gedaan om de resterende vervallen gebouwen met 

monumentale schouw te beschermen202.   
In West-Vlaanderen bestaat nog één traditionele jeneverstokerij, met name de graanstokerij De Jans uit Kortrijk - 

oorspronkelijk Stokerij Saint-Pol (1935). De eigenaar, Koen De Jans, is eveneens eigenaar van Stokerij Wissels uit 
Hasselt. Vandaag stookt men er kwalitatieve moutwijn en jenevers. De stokerij in Kortrijk, die (nog niet beschermd is) 
ontvangt vandaag vrij veel bezoekende groepen. 

 
 

Parenthesis 

 

De familie Claeyssens en de stokerij van Wambréchies 

 

De wortels van de familie Claeyssens waren gelegen in het Brugge van het midden van de 16de eeuw, waar zij 

burgers en handelaars waren. Via Menen en Ieper belandden hun nazaten in Noord-Frankrijk. Tijdens de Brabantse 

omwenteling had Guillaume Claeyssens de petitie van de Vonckisten ondertekend, die aan de Staten van Brabant 

overgemaakt werden om de onafhankelijkheid van de Belgische Staten te vragen. Als opstandeling werd hun woning 

in brand gestoken, en moest de familie vluchten. Ze staken de Leie over, en vestigden zich in Wambréchies, op de 

oever van het Deûle-kanaal. Hij kocht in 1789 de aan de sluis gelegen watermolen waar hij de eerste tijd linnen 

produceert. Al snel echter wordt de molen omgevormd er lijnolie te produceren voor lampolie. Voordien bezat de 

familie ook reeds de watermolens van Quesnoy-sur-Deûle en van Deûlémont. Quesnoy was op dat ogenblik nog een 

draaischijf voor de vlashandel, maar deze kwam meer en meer in verdrukking als gevolg van de Continentale 

Blokkade. Vandaar dat uitgekeken werd naar een alternatief - ook al omdat het bedrijf de concurrentie moest 

aangaan met een groot aantal gelijkaardige bedrijven in de streek203. 

 

Omstreeks 1810 ontmoette Joseph Claeyssens de Rijnlandse ingenieur Henri Lenssen (afkomstig uit Düren), met wie 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
201 http://www.genievredehoulle.com/ ; een steekkaart van de monumenten-inventaris vindt men op: 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/html/IA62000833/index.htm   
202 Artikel in La Voix du Nord, 09.02.1991 
203 De kleine gemeente Wambréchies telde in het eerste decennium van de 19de eeuw een viertal olieslagerijen. 

http://www.genievredehoulle.com/
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hij al vlug een associatie zou aangaan. In 1815 begonnen beiden de gebouwen in Wambréchies om te vormen tot 

jeneverstokerij, en gelijktijdig startten ze de bouw van een gelijkaardig bedrijf in Rijsel. In Wambréchies kreeg de 

firma de naam ‘Claeyssens & Lenssen’, in Rijsel was het ‘Lenssen & Frères’ .  Het productieproces van deze 

stokerijen werd telkens ontworpen door Henri Lenssen. Deze had immers een vernuftig productieproces in mekaar 

gestoken dat grotendeels automatisch werkt, wat voor die periode zeer uitzonderlijk was. Zijn laatste rustplaats is 

net naast die van Guillaume Claeyssens op het kerkhof van Wambrechies. 

 

Na enige tijd werd heel de productie naar Wambréchies overgebracht, omdat dit tal van voordelen met zich 

meebracht: 

 De aanwezigheid van het Deulekanaal, bevaarbaar sedert mensenheugnis. Bijzonder geschikt dus voor de 

aanvoer van de granen die nodig zijn voor de productie van het `eau de vie’ (en later ook voor de aanvoer 

van steenkool). 

 De aanwezigheid van een watermolen die zich al sedert de 13de eeuw bij de sluis bevindt. De molen dient 

voor het malen van het graan om zo door middel van de hydraulische energie meel te bekomen. 

 De aanwezigheid van een ondergrondse waterlaag. Het water wordt er op een diepte van 30 m opgevangen 

en is van een uitstekende kwaliteit. De kostprijs is bijzonder laag. De bijzondere kwaliteit en de lage kostprijs 

komen de jenever ten goede. 

 De aanwezigheid van een groot aantal veefokkers in de omliggende gebieden. De veefokkers waren afnemers 

van de spoeling (draf), de vaste overblijfselen van het distilleren. 

 

Van 1817 tot de jaren 1850 was de stokerij van Wambréchies georganiseerd rond de oude watermolen en de 

kantoren verbonden aan het huis van de concièrge. Dit huis bestond al in de 18e eeuw en wordt nu nog bewoond 

door de concièrge van de stokerij. In 1846 kochten de Claeyssens een terrein van 1,9 hectaren ten noorden van hun 

bedrijf, waar zij in 1847 het kasteel Saint-Donat voltooiden. Ze verhuisden vanuit de oude woning naast de stokerij 

naar deze nieuwe, die meer in overeenstemming was met hun prestige en rijkdom. 

 

Het in gebruik nemen van de stoommachine in de jaren 1850 heeft de ganse indeling van de site van de 

jeneverstokerij overhoop gehaald. De familie Claeyssens kocht de omliggende terreinen om de stokerij te vergroten 

en om er kastelen en villa's te bouwen. Deze kastelen en villa's kan men nog steeds zien wanneer men de Deûle 

bevaart. De stoom liet toe om molens te installeren in de huidige gebouwen en verschafte de nodige energie om de 

molens te laten werken. De distilleerderij waar men de jenever van 49% vol alcohol stookte, strekte zich uit tot aan 

de Grote Markt (Grand'Place) van Wambrechies en beschikte over een eigen kiemruimte en mouterij. 

 

Het geheel werd in 1999 door de Franse overheid als ‘monument historique’ beschermd en is intussen grondig 

gerestaureerd. De stokerij is nog steeds in werking als een levend museum en wordt opengesteld voor bezoekers. 
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Alhoewel Noord-Frankrijk een groot aantal prachtige 

brouwerijgebouwen van grote kwaliteit bezit, konden 
wij slechts enkele beschermde panden vinden, 
waaronder delen (gevels van hoofdgebouw en 

brouwzaal) van de brouwerij Motte-Cordonnier in 
Armentières waar ooit het plan bestond voor de 

vestiging van een ‘Cité Internationale de la Bière’ .  
In de Westhoek zijn ondermeer beschermd: 
- de voormalige brouwerij-mouterij De Snoek in 

Alveringem (M.B. dd. 31.05.1991), dat onder de naam 
het Mout- & Brouwhuis de Snoek door de 

erfgoedvereniging Westhoek-Monumenten vzw een 
museale bestemming kreeg204.  

- de voormalige brouwerij-mouterij Sint-Joris in 
Reningelst (M.B. dd. 29.05.1997), dat een 
bestemming krijgt als open-monument en 

kinderbrouwerij205. 
- de voormalige brouwerij en herberg ‘De 

Corneblomme’ in Westouter (Heuvelland) (M.B. dd. 
09.06.2004), thans restaurant.  

- voormalige brouwerij-mouterij Christiaen in Koekelare (M.B. dd. 11.09.1985) met aansluitend Fransmansmuseum. De 

brouwerij werd in 1992 tot polyvalente ruimten herbestemd - één van de eerste voorbeelden van herbestemming in 
Vlaanderen. 

 
Vermelden we dat Norfolk Ferries op zijn overzetboten een gratis brochure ‘Belgian Beer Motoring Tours’ verspreidt 
waarin voor de Westhoek enkel de brouwerij van Westvleteren en het Hopmuseum van Poperinge vermeld worden 

Daarnaast verwijst de brochure naar de estaminee ‘Peerdevisscher’ van het Nationaal Visserijmuseum van 

                                                           
204 Becuwe m.m.v. Derickx 1990; Becuwe m.m.v. Derickx 1995. 
205 Project ontwikkeld door het erfgoedprojectbureau Monument in Ontwikkeling bvba voor de vzw De Fietseling. Zie Becuwe 1998 en Becuwe & 
Vereecke 2011: 32-33. 
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Oostduinkerke, de ‘Posterie’ in Ieper, de ‘Paix’ en ‘Palace’ in Poperinge als ‘biercafé’. Tenslotte wordt gewezen op de 
‘Hop Carnival’ (Hopfeesten) elk derde jaar tijdens het derde jaar in Poperinge.   

Er zitten uiteraard veel meer mogelijkheden in thema bier en jenever. Het biedt tal van invalshoeken tot interpretatie en 
ontsluiting van regionale eigenheden en smaken, en kan gemakkelijk een link leggen naar landschap, landbouw, 
gastronomie en opwaardering van streekproducten. 

 
 

A. LINTERS & F. BECUWE 
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LÀ OÙ IL Y A DE LA DOUANE, IL Y A … DE LA FRAUDE 
 
Met dit op Montesquieu geïnspireerde citaat wordt meteen aangegeven dat een staatsgrens een belangrijke 
economische dimensie heeft of had. Voor de Frans-Belgische grens gold dit evenzeer.  Behalve een reguliere handel 

ontwikkelde er zich ook een smokkelhandel. In de Westhoek spreekt men evenwel niet van smokkelen maar van 
‘blauwen’. Een echt pejoratieve klank had het over ‘de schreve’ smokkelen van goederen echter niet bij de gewone man. 

De kleine ‘blauwers’, die niet op grof geld uit waren, konden zelfs op een zekere sympathie rekenen.   
 
Voor een bloeiende smokkelhandel dienden twee voorwaarden ingevuld. Vooreerst moest er een staatsgrens zijn en ten 

tweede moesten er tussen de twee grenslanden aanzienlijke prijsverschillen zijn voor bepaalde producten. Voor een te 
kleine winstmarge nam men immers geen risico’s. Omwille van de vele grensverschuivingen was er in de Westhoek dan 

ook maar sprake van smokkel in de periodes 1713-1792 en de periode 1814-1940.  Vóór de Vrede van Utrecht van 
1713, die de Westhoek in een Frans en een Oostenrijks deel opdeelde,  was er immers geen sprake van een landsgrens, 
de Westhoek maakte binnen het Spaanse rijk nog volledig deel uit de Zuidelijke Nederlanden. Tussen 1792 en 1814 

kwamen met de Franse bezetting van de Oostenrijkse Westhoek het grensgegeven, én bijgevolg ook ‘blauwen’, te 
vervallen206. Ingevolge het Verdrag van Wenen van 1815 werd voor de grensafbakening met Frankrijk teruggegrepen 

naar de situatie in 1713.  Opnieuw strekte de Westhoek zich uit over twee staten, met name Frankrijk en de 
Nederlanden, en dienden er zich – mits interessante prijsverschillen – opnieuw opportuniteiten aan om te  ‘blauwen’. Na 

1940 werd het voor de kleine ‘blauwers’ steeds minder interessant. Grote prijsverschillen waren er niet meer zodat 
smokkelen enkel nog interessant was in geval van (zeer) grote hoeveelheden207.  
 

‘Blauwen’ in de 18de eeuw 
 

De 18de-eeuwse opdeling van de Westhoek over Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden uitte zich een verschillend 
belastingstelsel. In de Oostenrijkse Nederlanden betaalden de inwoners verschillende soorten belastingen. Zo waren er 
onder meer directe belastingen (een grondbelasting of twintigste penning), een aantal accijnsrechten (op wijn, bier, 

vlees en graan), invoerrechten (op zout en tabak) en uitvoerrechten (op graan, wol en vlas). Belangrijk was (én is) dat 
belastingen niet alleen geld in de schatkist brengen maar ook de economie bevorderen. Om dit laatste te realiseren nam 

een land allerlei protectionistische fiscale maatregelen die de eigen economie beschermden. Zo werd bijvoorbeeld de 

                                                           
206 Sohier 1999: 47-48. 
207 Blondeau 1997: 26-27. 
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invoer van bepaalde afgewerkte producten uit het buitenland extra belast terwijl de uitvoer van eigen afgewerkte 
producten werd vrijgelaten. Als gevolg van dergelijke protectionistische maatregelen kenden de glas-, papier-, vlas- en 

lakennijverheid, alsook de zoutziederijen en ijzergieterijen in de Oostenrijkse Nederlanden een grote bloei. De 
invoerrechten op vreemde vis deden de zeevisserij opleven. Dit fiscaal beleid was evenwel niet voor iedereen 
interessant. Behalve de vissers vonden de andere bevolkingsgroepen de zwaar belaste vreemde vis maar niks. Voor hun 

gezinsbudget was goedkope, vreemde vis veel interessanter. Terwijl de vlastelers vrije vlasuitvoer bepleitten, verzetten 
de wevers zich tegen de uitvoer van vlas. De hoge invoerrechten op Engelse steenkool waren de Vlamingen een doorn in 

het oog, terwijl de Henegouwers, die zelf steenkool hadden, een invoerverbod vroegen. Al deze tegenstrijdige belangen 
zorgden er dan ook voor dat de in- en uitvoerverordeningen en de toepasselijke tarieven vaak herzien werden. De 
controle aan de grens en het innen van de verschuldigde rechten werd steeds moeilijker. Daarom werd een dicht net va 

douaneposten opgericht en werden zogenaamde douanelinies in het leven geroepen. Uit een ‘circulaire’ van 1763 blijkt 
dat de Westhoek goed voorzien was. Er waren douanen in Poperinge, de Abele, Watou, Proven, Roesbrugge, de 

Clachoire, Leisele, Houtem, Adinkerke en Veurne.   
 

Het verschil in prijs en kwaliteit en de bestaande in- en uitvoerrechten waren er de oorzaak van dat aan de Frans-
Oostenrijkse grens in beide richtingen de meest diverse goederen frauduleus werden overgebracht. Men ging naar 
Frankrijk met granen,vlasgarens, vee en paarden, en tabak, dat een zeer belangrijke smokkelproduct was. Uit Frankrijk 

haalde men bij voorkeur ‘eau de vie’ en textiel. Ook langs de kust werd er met bootjes gesmokkeld, vanuit Koksijde en 
omgeving naar de vrijhaven van Duinkerke en van daaruit naar het Franse binnenland. De clandestiene handel was zeer 

actief. In de grensstreek was alleen Franse munt in omloop, het Oostenrijkse geld was er zeldzaam. 
 
De smokkelaars waren verenigd in benden, van vijf tot twaalf man, met een kapitein – meestal een Franse deserteur – 

aan het hoofd, die stoutmoudig en met verachting van alle gevaar de grens overtrokken en de rechten ontdoken. Met 
vuurwapens uitgeruste kerels, waartegen de douaniers nets vermochten, begeleidden echte smokkelkonvooien. Toch 

werden die wapens maar zelden gebruikt tegen de douaniers van de Oostenrijkse zijde. Op de Franse douaniers werd er 
wel geschoten, want als ze door hen gesnapt werden werd niet alleen hun smokkelwaar verbeurd maar werden ze ook 
tot de galeien veroordeeld208.  

 
‘Blauwen’ in de 19de en 20ste eeuw 

 

                                                           
208 Pricken 1965; Blondeau 1997: 27-33; Sohier 1999: 29-45. 
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Op 20 juli 1814 werd bij besluit van gouverneur-generaal baron de Vincent een douanelinie ingesteld aan de grens, die 
weer vastgelegd werd op haar plaats van vóór 1793. Tien dagen later werden de Zuidelijke Nederlanden en de 

Noordelijke Nederlanden verenigd tot het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. De indirecte belastingen werden in de 
volgende jaren op een nieuwe leest geschoeid en gecoördineerd. Op 26 augustus 1822 verscheen de ‘Algemeene Wet 
over de heffing der regten van In- en Uit- en Doorvoer en van de Accijnzen’, die tot eind 1992 de basis zou vormen van 

de douanereglementering.  
 

Voor de ‘blauwers’ waren voortaan alle elementen aanwezig om om van de Nederlandse, en vanaf 1830 Belgische 
Westhoek een smokkelgebied te maken. Vooral wat de tabak betrof waren de voorwaarden optimaal. In Frankrijk was 
de tabakteelt, -verwerking en -handel volledig in handen van de Franse staat209. Door dit tabaksmonopolie, waarbij het  

verboden was tabak te telen en te verhandelen, waren de Franse tabakproducten duurder dan in de Verenigde 
Nederlanden en later in België. Tabak naar Frankrijk ‘blauwen’ was dan ook een lucratieve bezigheid. Aan beide zijden 

van de grens organiseerde zich een tabaksmokkel met leveranciers, trafikanten en afnemers210. 
 

Omdat deze handel echter de boogde staatsinkomsten in Frankrijk in het gedrang kon brengen, werd de Franse douane 
uitgebreid en beter uitgerust. Zij moest een intensief illegaal grensverkeer beletten en de clandestiene invoer van in het 
bijzonder tabak bestrijden. Wie betrapt werd, risqueerde verbeurdverklaring van zijn aangeslagen goederen, lange 

gevangenisstraffen en hoge geldboetes. Dit belette de ‘blauwers’ echter niet om op stap te gaan. Het economisch stelsel 
met zijn vele en lange werkdagen, lastige arbeid tegen lage lonen, dat op de meesten in de 19de en begin 20ste eeuw van 

toepassing was, nodigde uit tot dit lucratief alternatief.  Velen hebben toen ook de smokkelzak aangegespt en velen zijn 
er door steeds riskanter ondernemingen, aan ten onder gegaan211. Onder hen waren er zowel gelegenheidssmokkelaars 
als beroepssmokkelaars. Deze laatsten werkten veelal in groepsverband. 

 
De bevolking aan beide zijden van de grens stond over het algemeen niet afkerig van de smokkelaars. Vaak was men 

hen ook behulpzaam. De boeren lieten de ‘blauwers’ begaan, ook als ‘ze vrijpostig in schuren en stallen kropen. Deze 
tolerantie was ook wel eens ingegeven uit schrik, ofschoon er ook wel eens een pakje tabak achter bleef voor de 
bewezen dienst. In elk geval stonden vele bewoners van de grensstreek dichter bij de ‘blauwers’ dan bij de 

                                                           
209 Dit verklaart waarom de tabaksasten zich in de streek van de Wervik allemaal situeren langs de Vlaamse kant van de landsgrens. 

In verband met de verschijningsvorm van de tabaksasten zie  
210 In verband met de tabaksnijverheid in de Westhoek zie Adriaen, Adriaen & Adriaan 2010. 
211 Sohier 1999: 99-108. 
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‘kommiezen’. Smokkelen als dusdanig vond men eigenlijk niet verkeerd. Bovendien werden verplichtingen, beperkingen 
en reglementeringen, opgelegd door de gevestigde machten, min of meer als een ongeoorloofde inmenging beschouwd 

en ervaren. Alle staatsagenten die op de toepassing ervan moesten letten, werden met wantrouwen bejegend. Weinig 
grensbewoners hadden in hun leven nooit eens iets naar de overkant gebracht of vandaar meegebracht.  
 

Vroeger hadden de grensdorpen van de Belgische kant ook veel meer contact met de Franse kant dan tegenwoordig het 
geval is. De wekelijkse markten over de ‘schreve’ werden regelmatig bezocht212. Zo kon men gedurende zeer vele jaren, 

en dit tot 1929, vanuit Roesbrugge met de ‘char-à-bancs’ de maandag naar de markt van Bergen, de woensdag naar 
Wormhout en de zaterdag naar Steenvoorde.  
 

 

Smokkelen werd in de regel beoefend door de laagste sociale én 
economisch  zwakste klassen. De op fatsoen gestelde burgerij onderhield 

geen relaties met het smokkelaarsmilieu. Voor hen was de 
beroepssmokkelaar iemand van lager allooi, die werk verricht dat het 

daglicht niet mocht zien en gedurig met de wet overhoop lag. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog ging de tabaksmokkel naar Frankrijk verder, 

zij het nu wel op een andere manier. Met de intrede van de auto deed de 
gemotoriseerde smokkel zijn intrede213. Het simpele, oude, bijna 

romantische gedoe geraakte op de achtergrond en werd overgelaten aan 
het klein grut. Zij de van aanpakken wisten, gingen de grens over met 
vrachtwagens die extra versterkt en speciaal ingericht waren om een 

doorbraak te forceren en waarmee men op elk terrein kon manoeuvreren. 
Omdat de douane naderhand ook gemotoriseerd werd, kwamen nieuwe 

afweermiddelen in gebruik om de achtervolgens uit te schakelen, zoals 
kraaiepoten, rookbommen, slipbevorderende olie,…. De douane werkte 
met zware Friese ruiters of met stalen bollen voorzien van scherpe  

 
  

                                                           
212 Logie 1986: 47-58. 
213 Sohier 1999: 143-168. 
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punten, een soort grote Morgensterren, die als mobiele versperringen konden aangebracht worden waar men het nuttig 

achtte. 
 
Sommige plaatsen waren echte smokkelaarsnesten, van waaruit beroepssmokkelaars opereerden. Eén van die locaties 

was het café D’Heybeke aan de oever van de Heidebeek en aan de oude landsgrens. Aan de samenvloeiing van de 
Heidebeek en de IJjzer bevond zich vroeger vermoedelijk een laad- en loskaai214.  

 
Bij een geslaagde overtocht viel de winst niet te versmaden. Bovendien werd ze nog aangedikt door de hoge wisselkoers 
van de Franse munt. Jarenlang kreeg men 140 Bfr. voor 100 Ffr. en  kort vóór de Tweede Wereldoorlog liep dit zelfs op 

tot 190 Bfr.  
 

Toch ging de smokkel aan de Frans-Belgische grens bestendig achteruit. De moderne smokkelarij vroeg om grote 
investeringen in materiaal en koopwaar en bij tegenslag waren, naast de zware straffen, ook de verliezen veel groter. 

De wilde races in rodeo-stijl waren een bijkomend gevaar en sommige nieuwe stunts hadden veel weg van bandatisme. 
Dat alles lag de oude, pakkendragende ‘blauwers’ niet. De betere lonen en werkomgeving na de Tweede Wereldoorlog 
zorgden er dan ook voor dat ze het ‘blauwen’ achterwege lieten. Bovendien kwam de waarde van de Franse frank na de 

Tweede Wereldoorlog tot ver beneden de waarde van de Belgische munt te liggen wat het smokkelen veel minder 
interessant maakte215. 

 
Met de Europese Akte van 1986 werd de binnengrenzen binnen de Europese Unie afgeschaft en werd bepaald dat de 
interne Europese markt uiterlijk op 31 december 1992 moest voltooid zijn216. Dit vrije verkeer van personen en 

goederen vanaf 1 januari 1993 zorgde voor een gedeeltelijke herdefiniëring van de taakstelling van de douane. Dat we 
in Frankrijk van alles kunnen kopen zonder problemen aan de grens, houdt niet in dat er helemaal geen drempels meer 

zijn. Voor sommige producten gelden nog altijd controlevoorschriften, fiscale heffingen of douanemaatregelen. Tot deze 
goederen behoren bijvoorbeeld vee en vlees, in het wild bedreigde dier- en plantensoorten, geneesmiddelen (behalve 
die voor het persoonlijk gebruik van de reiziger), wapens en munitie, kunstvoorwerpen, oudheidkundige voorwerpen en 

museumobjecten, petroleumproducten (behalve een normale volle benzinetank en maximum 10 liter in een reserveblik), 

                                                           
214 Yperman 2009: 70. 
215 Blondeau 1997: 33-37, Sohier 1999: 49-78. 
216 Maton J. 1989: 19-25; Libeer 1992: 97-105. 
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alcoholische dranken en tabak (als die niet voor eigen gebruik bedoeld zijn). De nieuwe of meer geaccentueerde taken 
van de douane betreffen thans meer en meer de strijd tegen de internationale fraude en criminaliteit, zoals 

mensenhandel, illegale handel in verdovende middelen, drugs, namaakgoederen, … , of witwasoperaties.  
 

 

Parenthesis 

 

SMOKKEL VAN VLAS, LINNEN EN KANT 

 

Een rechtstreeks gevolg van de inlandse prohibitieve maatregelen na 1713 ten opzichte van de vlasuitvoer én de 

invoerbeperkingen op onze afgewerkte producten via te hoge toltarieven in het buitenland, was het weelderig tieren 

van sluikhandel op beide fronten. Linnen en kant werden op grote schaal gesmokkeld naar de Spaanse koloniën, via 

de bereidwillige medewerking van de Hollanders, evenals naar Engeland. Wat Frankrijk betreft was er een ganse 

constructie opgesteld om de hoge Franse tolrechten te omzeilen. De invoerrechten verschilden namelijk naargelang 

de bestemming en de kwaliteit: in de Pays-Conquis waren ze een stuk lager dan die rechtstreeks naar de rest van 

Frankrijk en grof linnen werd minder zwaar getaxeerd. Een en ander was het gevolg van de interesse die Frankrijk 

voor de nieuw veroverde linnenstreken had getoond. Frans-Vlaanderen en Henegouwen eisten bij de verdere 

uitbouw van hun industrie, gestimuleerd door de regering, de nodige uitvoerfaciliteiten naar de rest van het land 

maar ook soepele invoertarieven m.b.t. de Zuidelijke Nederlanden, ter bevordering van een lokale twijn- en 

bleekindustrie die nog helemaal niet vlotte en wat steun kon gebruiken. 

De uitvoer van Rijselse producten over de inlandse tolgrens met het Franse binnenland kostte daarom niet veel. 

Bovendien was Rijsel vrijgesteld van transitorechten naar de kolonies en genoot zij uitgebreide privileges op de 

diverse jaarmarkten. Dus werden de zaken aan mekaar gekoppeld, met medewerking van Rijselse opkopers. 

Zuidnederlands linnen met bestemming Oud-Frankrijk vertrok in eerste instantie naar Rijsel, mét een verklaring dat 

de producten voor verkoop of bleek in de Pays-Conquis waren bestemd en dat het om grof lijnwaad ging. Zo kregen 

ze meteen aan de grens ook een acquits à caution (= borgbrief) mee, waardoor het verdere transport naar Rijsel 

probleemloos kon verlopen. In Rijsel aangekomen voorzagen de collaborerende handelaars ons linnen van een 

Frans-Vlaams grof-linnen-fabrikagezegel, waarna het zijn weg kon vervolgen over de inlandse tolgrens naar de 

uiteindelijke klant. De Franse regering probeerde de smokkel met allerlei middelen te bestrijden maar het enige 

effectieve middel, nl. de verhoging van de invoerrechten naar de recent veroverde gebieden, werd door de lokale 

handelaars daar, gesteund door hun notabelen, met evenveel strijdvaardigheid afgeweerd, vermits zij goed aan het 

frauduleuze handeltje verdienden. Bovendien was de Franse clientèle erg tuk op ons fijn linnen en helemaal niet 

bereid zich tevreden te stellen met de grovere inlandse fabricaties, zodat de sluikhandel wel met veel lawaai en 

wetten werd bestreden, maar zelden repressief werd beteugeld. 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
149/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

Het uitvoerverbod op ruw vlas in ons land zorgde enkel voor een even intens gesmokkel naar Frankrijk en ook naar 

Nederland. Hierbij echter werden géén slinkse truken gebruikt maar trokken goed georganizeerde benden, vaak 

honderden mannen sterk, in het holst van de nacht over de grenzen, geladen met kruiwagens vol vlas. 

 

Wanneer tegenstand werd gevreesd, begeleidden gewapende kerels de smokkelconvooien. Vooral ten opzichte van  

Franse douaniers schrok men niet terug vuurwapens te gebruiken: gesnapt worden door de Fransen betekende 

immers prompte veroordeling tot de galeien! De “onzen” waren veel redelijker in hun bestraffing: meestal kwamen 

smokkelaars ervan af met verbeuring van de goederen en enkele maanden gevangenis. Het gebruik van vuurwapens 

verergerde de zaken, waardoor het vermeden werd. 

Aan de rivieren ging het nog vlotter: men haalde het vlas op aan de Franse oever van de montées, dat aan de 

Zuidnederlandse oever ervan te roten was gelegd ! 

 

De bestrijding van dergelijke grootschalige acties verliep mank bij gebrek aan voldoende personeel, de openlijke 

sympathie van de grensbewoners – die bij arrestaties de douaniers met stenen bekogelden - en de beschermende 

hand boven het hoofd van de smokkelaars door notabelen en zelfs pastoors die in de sluikhandel waren betrokken. 

De lokale bevolking beschouwde de smokkelaar zeker niet als misdadiger, integendeel. Hij bracht een zekere 

welvaart in de streek en nam het op tegen een stuk wetgeving die als onrechtvaardig en volksvreemd werd ervaren. 

Er bestonden zelfs smokkelaarsverenigingen die, in geval een smokkelaar werd aangehouden, diens huisgezin 

ondersteunden met gelden uit de maatschappelijke kas. 

   

De vindingrijkheid van de smokkelaars kende géén grenzen: men smokkelde met roeibootjes vanuit Koksijde en 

omgeving naar de vrijhaven Duinkerken en overland zette men speciaal getrainde herdershonden in. Beladen met 

zakken tabak of kant en beschermd tegen de vijand – de honden van de douane – door gordels met vervaarlijke 

scherpe pinnen, spurtten zij de grens over. Ze waren zo goed gedresseerd dat ze wisten wanneer ze moesten 

sluipen door het struikgewas of zich verschuilen tot het gevaar geweken was, en ze kenden alle vluchtpaadjes. 

  

 

Toch werden er tussen 1820 en 1836 bijvoorbeeld langs de Frans-Belgische grens niet minder dan 40.300 

kanthonden neergeschoten: de douaniers kregen een premie per hondepoot die ze binnenbrachten. 

 

(Bron: Boden, Buyst, Cabus e.a. 1988: 4-19) 
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Aan deze inkomstenbron, die voor zeer velen het verschil maakte tussen armoede en menswaardig overleven, 
herinneren vandaag ondermeer nog:  

 het standbeeld ‘Karel de Blauwer’ in Haringe217; 
 het monument ter herinnering aan het 1000-jarig bestaan van Adinkerke (992-1992) met het getal ‘1000’ tussen 

een grensarbeider (’frontalier’) en een smokkelaar (‘blauwer’) in Adinkerke; 

 het museum in ’t Kommiezenkot in Abele218;  
 het museum la Musée de la vie frontalière in Godewaersvelde.  

 
Belangrijke kapstokken zijn daarnaast natuurlijk ook de (bestaande of voormalige) cafeetjes aan of nabij de grens die 
destijds wel eens een belangrijke rol in het smokkelaarsbestaan hebben gespeeld, zoals: de herberg ‘Au Retour des 

Mobiles’ in Steenvoorde (Ryveld),  de (voormalige) herberg ‘A l’Entrée de la Belgique’219 tussen Poperinge en Boeschepe,  
de herberg ‘Sint-Elooi’ in Watou220, de voormalige herberg ‘’t Buitenbeentje’ in Westouter en de (voormalige) herberg 

‘St.-Jozef’ in Leisele.  
 

Een toeristische ontsluiting van de effectieve grens door middel van een toeristisch recreatief fiets-en wandelpad, zoals 
in Deel 2 gesuggereerd, zou hiervoor alvast een zeer interessante ’centrale’ kapstok bieden. 
 

 
F. BECUWE m.m.v. A. LINTERS  

                                                           
217 Opgericht door de Cultuurgemeenschap Haringe op 14 september 1980. 
218 Chielens 2009: 169-183. 
219 Hoekhuis, opschrift verdwenen. 
220 In het bijzonder een smokkeloord van eieren. 
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SEIZOENARBEID, OF EMIGREREN NAAR AMERIKA OF CANADA … 
 
 
 Naar Frankrijk 

 

Rijst te lande de ellende, 

Brandt de zon het hoogst, 

Frankrijk binnen tiegt de bende 

Om den gouden oogst. 

Hun dorpje niet, hun Vlaanderen niet, 

Maar de armoe zijn ze beu. 

Een moedig lied, een laatste lied! 

Dan, moederken, adieu! 

 

’t Gaat er op een snijden. 

Honger schept de zeis. 

Dubbel loon vraagt dubbel lijden, 

Rust bij werk noch reis. 

Het sloven niet, het slaven niet, 

Maar de armoe zijn ze beu. 

Een moedig lied, een laatste lied! 

Dan, moederken, adieu! 

 

Moest er één bezwijken, 

God is daar ook thuis. 

Bij den Heer zijn de armen rijken! 

Moeder, kom, een kruis. 

Hun liefde niet, hun leven niet, 

Maar de armoe zijn ze beu. 

Een droevig lied is ’t laatste lied! 

Oud moederken, adieu! 

 

René De Clercq 
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Nooit was de Frans-Belgische grens dermate een barrière dat ze grensarbeid uitsloot of verhinderde. Altijd trokken, 

afhankelijk van de economische omstandigheden, van de ene zijde van de grens naar de andere mensen op zoek naar 
een broodwinning221. Ze vonden die in het bijzonder in de bietenteelt, de vlasteelt222, de graanoogst, de 
cichoreinijverheid, de suikerfabrieken, de steenovens en de hoppepluk223. Sommigen emigreerden definitief, anderen 

trokken tijdelijk de grens over en nog anderen pendelden dagelijks heen en weer tussen de Franse en Vlaamse 
Westhoek. Zo gingen in de 1ste helft van de 19de eeuw vrij veel Belgische arbeiders in Frankrijk werken. Voor de tijd dat 

hun werk werd geboden in de Noord-Franse fabrieken en ateliers, huurden ze in de buurt een kamer of sliepen ze zelfs 
op hun werkplaats. Wie niet te ver van zijn buitenlandse werkplek woonde, trok dagelijks de grens over. Vooral in de 
crisisjaren 1840-1855224 probeerden veel Belgische Vlamingen de werkloosheid en de armoede te ontvluchten door hun 

heil te zoeken in Frankrijk. Veel keuze was er niet: ofwel verhongeren, ofwel seizoensarbeid, ofwel – de meest 
drastische optie – emigreren naar Amerika of Canada225. Doorgaans was men welkom in Frankrijk226. Vooral de 

bloeiende suikerbietenindustrie had nood aan werkkrachten227. Maar ging het in Frankrijk economisch slecht, dan kregen 
zij van de ‘gevestigde’ Franse arbeiders als eersten de schuld voor de lage lonen. Dit was bijvoorbeeld het geval in 

maart 1848: Franse twijnders vernielden in Wervicq-Sud verscheidene ateliers waar Belgische arbeiders tewerkgesteld 
waren. Negen jaar later deden Franse textielarbeiders, opnieuw in Wervicq-Sud, er alles aan om de Belgische dagloners, 
die met de te lage lonen genoegen namen, buiten te werken. Omdat ze echter geen andere keuze hadden, bleven er 

Vlamingen de Franse grens oversteken. Zo was er in de periode 1851-1888 onder meer tussen Armentiers en 
Ploegsteert druk verkeer van grensarbeiders. In 1891 verbleven maar liefst 465.000 Belgen in Frankrijk. Van de 

emigranten in Frankrijk waren toen 41% uit België afkomstig228. Hun dagen waren ontzettend lang: twaalf uur werken 
en telkens een uur stappen naar en van het werk229. Toch bleef grensarbeid aantrekkelijk, de lonen in Frankrijk lagen nu 

                                                           
221 Blanchard 1906; Lentacker 1978. 
222 Schepens 1973; Dewilde 1984. 
223 Vandermarliere 2005; Vandermarliere 2006, Vandermarliere 2007; Vandermarliere 2008; Vandermarliere 2009; Becuwe & Vandermarliere 
2010. 
224 Jacquemyns1928; Musschoot 2008: 10-35; Becuwe 2009: 13-16. 
225 Tussen 1850 en 1930 hebben naar schatting 150.000 landgenoten de stap van de emigratie naar Amerika en Canada gezet (Musschoot 2008: 
33). Crevits 1978; Crevits 1992: 75-77. 
226 De Winne 1902 (2001): 116-119. 
227 Crevits 1992: 27-29 & 67-69; Musschoot 2008: 44-48. 
228 Musschoot 2008: 42. 
229 De Winne 1902 (2001): 120; Pierrard 1976. 
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eenmaal hoger dan in België230. Doordat het leven in België goedkoper was, hadden de grensarbeiders er alle belang bij 
op hun werkplek zo weinig mogelijk uit te geven en in het thuisland te blijven wonen. Naarmate aan beide zijden van de 

grens het spoorwegen- en buurtspoortwegennet zich verder ontwikkelde, werd het voor de grensarbeiders bovendien 
mogelijk zich sneller te verplaatsen.  
 

Voor de Eerste Wereldoorlog was de Belgische grensarbeider, die vooral uit West-Vlaanderen231 en Oost-Vlaanderen232 
kwam233, in het noorden van Frankrijk dan ook reeds een karakteristieke verschijning geworden die hem diverse 

bijnamen opleverde, zoals: de Belg, ‘Popol’ (naar koning Leopold), ‘Flémin’ (wat stond voor Vlaming), ‘pot’burre’ (in en 
rond Roubaix) of ‘pap gamelle’ (in en rond Halluin) (omdat hij zijn rantsoen, waaronder een potje boter, meebracht om 
er zo weinig mogelijk te moeten uitgeven). Wat de West-Vlaamse seizoenarbeiders betreft, die van Koekelare, 

Bovekerke en Ichtegem waren vooral in de Marne terug te vinden. Aan deze aanwezigheid herinnert een 
Fransmansbeeld , ontworpen door Willem Vermander, dat de gemeente Koekelare omstreeks 1990 in Livry-Louvercy liet 

plaatsen. De seizoenmannen van Staden en Langemarkt richtten zich vooral op de streek rond Arras (Atrecht), terwijl 
deze uit Roeselare en omgeving naar de Calvados trokken234. 

 
Omdat het dagelijks pendelen voor heel wat Belgische grensarbeiders er uiteindelijk toch te veel aan was, verkoos een 
aantal onder hen om zich definitief in Frankrijk te vestigen. Toen in 1889 een nieuwe Franse wet het verkrijgen van de 

Franse nationaliteit versoepelde, hebben vrij veel grensarbeiders in de daaropvolgende jaren die opportuniteit 
aangegrepen. Een interessant fait divers is dat er zich onder deze ‘nieuwe Fransen’ veel duivenmelkers bevonden. 

Ingevolge een wet van 1896 moest men voor het houden van reisduiven immers de instemming beschikken van de 
prefect van het departement waar men verbleef235.  
 

                                                           
230 Van Essche 1894. 
231 West-Vlaanderen had verreweg het grootste aantal seizoenarbeiders. De belangrijkste kernen waren Koekelare, Bovekerke en Ichtegem 

(Musschoot 2008: 38 & 41). 
232 Vooral uit de Scheldevallei tussen Gent en Oudenaarde en uit de buurt van Heldergem (Musschoot 2008: 38 & 41). 
233 De seizoenarbeiders uit het Hageland (met een belangrijke concentratie rond Rillaar) en de Zuiderkempen waren vooral gericht op Wallonië 
(Musschoot 2008: 38, 41, 49-51). 
234 Ronse 1913; Bruggeman 1993; Musschoot 2008: 54. 
235 Declercq e.a. 2009: 109-124. 
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(Bron: Musschoot 2008:38) 

 
 

Met de Eerste Wereldoorlog kwam er vrij abrupt tijdelijk een einde aan de grensarbeid. Velen werden onder de wapens 
geroepen236. Sommigen vluchtten met hun gezin terug naar Frankrijk, waar ze vier jaar lang woonden en werkten op de 

boerderijen die ze door hun seizoenswerk zo goed kenden237. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken 
hadden er op 1 juli 1915 zo’n 250.000 Belgische vluchtelingen een onderkomen gezocht in Frankrijk. Op 1 juli 1918 
waren dat er zo’n 290.000238. 

 

                                                           
236 Crevits 1992: 89-91 (Van de eest naar het front). 
237 Declerck 2001. 
238 Musschoot 2008: 61. 
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Na de Eerste Wereldoorlog, en meer bepaald tussen 1920 en 1930, waren alle voorwaarden vervuld om het aantal 
grensarbeiders opnieuw zienderogen te laten toenemen. Het Franse bedrijfsleven had in het vroege interbellum een 

dringende nood aan werkkrachten. Daar het leven in België nog steeds goedkoper was en de wisselkoers in het voordeel 
was van de Franse munt, werd het dagelijks pendelen de regel. Steeds minder grensarbeiders verbleven nog een week 
in Frankrijk. De transportmogelijkheden waren immers in belangrijke mate verbeterd. Naast het trein- en tramverkeer 

leenden de betere wegen zich voor een toename van het fiets-en busverkeer. In 1930 waren er dan ook minstens 
dubbel zoveel grensarbeiders dan in 1914.  

 
Deze opbloei van de grensarbeid tekende zich ook af in de Belgische grensgemeenten. Door de Groote Oorlog hadden zij 
ongeveer 10% van hun bevolking verloren. Tussen 1920 en 1940 zagen zij door deze ontwikkeling hun inwonersaantal 

met 40% stijgen.  
 

 
Grensarbeid (van Belgie naar Frankrijk (B>F) / van Frankrijk naar België (F>B) 
 
Arrondissement 1896 

(B > F) 

1910 

(B > F) 

1930 

(B > F) 

1947 

(B > F) 

1967 

(B > F) 

1996 

(B > F) 

1996 

(F > B) 
 

Brugge  138 330   34 78 

Diksmuide  8 452 35 5 9 20 
Ieper 6.476 6.672 13.322 13.303 7.008 360 511 
Kortrijk 17.556 14.219 29.341 22.314 7.740 529 1.102 
Moeskroen/Komen      1.983 2.553 

Oostende  154 337   14 274 
Roeselare 6.053 525 2.011 1.521 619 46 96 
Tielt 1.609 16 473 49 3 14 40 
Veurne  25 485 527 228 112 20 
 
(Bron: GOM West-Vlaanderen (doc. J. Theys & F. Lentacker) / Demeester 1997). 
 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de seizoenarbeid gewoon door. De vraag naar seizoenarbeiders bleef immers 
groot. Alleen al in de bietenteelt had men in 1942 nood aan zo’n 7.400 bietemannen om bieten te zetten. Men kon er 
evenwel maar 5.859 vinden. Van de 4.906 die er nodig waren om de bieten te rooien, daagden er maar 1.770 op. 
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Naarmate de oorlog duurde werd de situatie voor de Franse bietenteelt effenaf dramatisch239. Om op dit seizoenswerk  
controle te houden, voerde de Duitse bezetter de vreemdelingenpas in. Wie over de grens ging werken, moest over zo’n 

pas beschikken. Doorgaans waren deze passen niet langer dan een jaar geldig. Op die manier wisten de Duitsers wie 
waar verbleef240.   
 

Na de Tweede Oorlog deed er zich een Vlaamse migratie naar Frankrijk  voor241. In het noorden van het land waren er 
immers opnieuw duizenden extra werkkrachten nodig voor de koolmijnen242. Wie als seizoenarbeider over de grens trok, 

kon dit niet meer in het zwart maar moest zich melden op de werkbeurs. Ofschoon duidelijk over zijn hoogtepunt heen, 
was de seizoenarbeid aanvankelijk nog aantrekkelijk. Net zoals voor de oorlog wisten sommigen het ene seizoen met 
het andere te combineren. Zo ‘deden’ veel steenbakkers na hun campagne nog de dorsmolen. Voor bietemannen, 

astenmannen en arbeiders in de suikerfabriek viel de graanoogst in juli en augustus zo gunstig dat ze die korte 
campagne er vaak bij namen om de zomer te overbruggen243.  

 
Vanaf omstreeks 1950 verkeerde de grensarbeid echter geleidelijk in de moeilijkheden. De Franse frank devalueerde, de 

landbouw kwam meer en meer in de greep van de industrialisering244, de werkloosheid nam toe en op veel plaatsen 
braken stakingen uit. Om het tij te keren kenden de Franse en Belgische regering aan de grensarbeiders een 
compensatie van 27% op hun loon toe. Het werd evenwel vrij vlug duidelijk dat de grensarbeid over zijn hoogtepunt 

heen was. Op het einde van de jaren 1950 kreeg men in België immers aantrekkelijker lonen en waren de sociale 
voorzieningen er beter dan in Frankrijk. Waarom zou men als ongeschoolde bovendien nog dagelijks naar de streek van 

Roubaix en Tourcoing245 pendelen? In januari 1959 was het gewaarborgd minimumloon in de textielindustrie er maar 
net iets hoger dan de werkloosheidsuitkering in België. In dezelfde maand brak omwille van de te lage lonen dan ook 
een grote staking uit die gepaard ging met woelige betogingen aan de grens. Het Frans-Belgisch akkoord van 21 maart 

1959 bood uiteindelijk een uitweg: aan de grensarbeiders werden bijkomende compensaties gegeven. Aan hun onzekere 
toestand werd echter niet verholpen246.  

                                                           
239 Lenoble [s.d.]. 
240 Decuyere 1989: 121-153; Musschoot 2008: 61-62. 
241 Schepens 1977: 151-159. 
242 Vandenbroeke 1993: 157-168; Musschoot 2008: 42. 
243 Lootens 1951; De Jaeger 1952; Maeyens 1953; Schepens 1973; Musschoot 2008: 64. 
244 Lenoble 1987. 
245 In verband met de textielindustrie in Tourcoing zie ondermeer Delsalle 1991: 125-144. 
246 Woestenberghs 1999: 97-113. 
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In de jaren 1960 wierp in Belgisch Vlaanderen de politiek van regionale ontwikkeling (met bijzondere aandacht voor de 

KMO’s) intussen vruchten af. Veel nieuwe arbeidsplaatsen werden gecreëerd waardoor de werkloosheid sterk afnam. 
Ook op de grensarbeid had dit zijn repercussies. Door het werkaanbod in eigen streek nam het aantal grensarbeiders 
systematisch af247. In de plaats daarvan ontstond op het einde van de 20ste eeuw een omgekeerde beweging met als 

resultaat dat er vandaag meer Frans-Vlamingen in de Vlaamse Westhoek werken dan omgekeerd248. Deze kentering 
geeft ook dat de Noord-Franse economie nog altijd worstelt met zijn op steenkool249, staal en textiel250 gebaseerd 

industrieel verleden251. De hoge werkloosheidscijfers in de Nord-Pas-de-Calais tijdens de voorbije decennia liggen dan 
ook aan de basis van de steeds sterkere toename van het aantal Fransen dat werk zoekt in Vlaanderen. Tussen 1999 en 
2006 nam hun aantal gemiddeld met 9% per jaar toe - iets waar ook de fiscale voordelen waar Franse grensarbeiders 

van genoten toe bijdroegen. Ook de goede wegverbindingen - vooral naar de streek Kortrijk-Moeskroen-Doornik - 
droegen daartoe bij. De taalverschillen lijken daarbij weinig of geen rol te spelen: “L’usage de la langue néerlandaise en 

Flandres est-elle un frein au travail frontalier ? Son impact semble relativement modeste: en effet, les parts de 
travailleurs frontaliers dans les postes de travail en Belgique ne présentent pas de rupture importante entre la Flandre 

et la Wallonie (...) le travail frontalier semble aussi présent dans des arrondissements néerlandophones comme Veurne, 
Ieper ou Kortrijk que dans les arrondissements francophones comme Mons ou Thuin. Une des explications à cet impact 
modéré tient à la spécialisation industrielle des Flandres. La main-d’oeuvre et notamment frontalière, qui y exerce est 

faiblement qualifiée. De fait, la pratique de la langue néerlandaise n’est alors pas un facteur déterminant de 
recrutement. À l’inverse, les cadres sont plus nombreux parmi les frontaliers travaillant en Wallonie., ce phénomène 

étant favorisé à la fois par une structure de l’emploi davantage orientée vers le tertiaire et par l’usage commun du 
français nécessaire pour ce type de postes...”  en “La barrière de la langue semble avoir un impact plus limité qu’on 
pourrait le penser spontanément pour les postes proposées dans les Flandres néerlandophones” 252 

                                                           
247 Vanneste 1969; Pouille 1970; Lentacker 1975: 139-141; Sap 1979: 157-170; Theys 1988: 89-104; Vanneste O., Coens D., Travers R., 

Maton J., Boerjan P., Vandepitte W. & Balduck E. 1989. 
248 Theys 1964; Theys 1969; Lentacker 1973; Demeester 1997: 58-61; Depestel & Termote 1999: 97-113. Zie ook Vanhaverbeke 2007: 9-30 en 
Degorre 2007: 31-58. Voor de invloed van deze grensarbeid vanuit Frankrijk naar Vlaanderen op het Nederlands in de grensstreek zie Masil & 

Yperman 2010: 191-201. 
249 Garcette 1981: 142-154; Vangheluwe 1994: 21-30; De Falleur, Vandeville & Vangheluwe 1994: 477-505; Dri & Hennebert 1996: 27-32. 
250 Battiau 1976; Garcette 1978: 39-55. 
251 Thumerelle 1976: 115-125; Garcette 1990: 62-81; Vanneste 1991; Woestenborghs 1993; Bonduelle 1995: 276-281; Allaert 1998: 30-44; 
Woestenborghs 199997-113. 
252 Danièle LAVENSEAU, Jérôme FABRE & Nathalie BÉTREMIEUX, L'emploi frontalier vers la Belgique progresse et se diversifie, p. 3 en p.7 
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Uit de zone Duinkerke en Flandre-Lys trekken (rekening houdend met het werknemersprofiel van deze streken) een 
hoger percentage aan vrouwen, arbeiders, werknemers beneden 30 jaar, niet-gediplomeerden naar Vlaanderen, vooral 

op deeltijdse contracten, de grens over. Dit is ook op de eerste plaats het profiel van de Franse werknemers in de streek 
van Veurne, terwijl hun profiel in West-Vlaanderen vooral niet-gediplomeerde mannelijke arbeiders met voltijds contract 
in de nijverheid betreft 253   

 
Het profiel van de Franse en de West-Vlaamse grensarbeiders ziet er enigszins anders uit. Franse grensarbeiders 

bestaan voor ongeveer 70% uit mannen, terwijl bij de West-Vlaamse grensarbeiders het aandeel mannen kleiner is, 
namelijk ongeveer 64%. Ook de leeftijdsstructuur verschilt tussen de Franse en de West-Vlaamse grensarbeiders: 
Fransen die in West-Vlaanderen komen werken zijn merkelijk jonger dan West-Vlamingen die in Frankrijk gaan werken 

(zie figuur 3.5). Van de Franse grensarbeiders is bijna twee derde jonger dan 40 jaar en is amper 10,1% ouder dan 50 
jaar. West-Vlaamse grensarbeiders daarentegen zijn voor slechts 36,6% jonger dan 40 en voor bijna 38% ouder dan 50 

jaar254. 
 

Op 30 juni 2010 werkten 6.882 Franse grensarbeiders in West-Vlaanderen. Het aantal Franse grensarbeiders dat in 
West-Vlaanderen werkt vertoont al vele jaren een stijgende trend. In 2010 bleef de toename echter vrij beperkt in 
vergelijking met de voorgaande jaren. Het aantal West-Vlaamse grensarbeiders dat in Frankrijk werkt blijft verder 

dalen; op 30 juni 2010 waren ze nog met 781. 
 

Dezen waren vooral werkzaam in255: 
 
Arrondissement Ieper: 

 

 aantal in 2009 % van de tewerkstelling 

in arrondissement 

evolutie t.o.v. 2008 

horeca 160 14,1 % 0,5 % 

                                                           
253 Idem. Toestand bevestigd in een telefoongesprek met een selectieverantwoordelijke voor Noord-Franse werknemers van Konvert Interim 
(Roeselare). 
254 Zie West-Vlaanderen in feiten en cijfers, 2005.  
255 Gegevens uit: Flux de travailleurs de part et d’autre de la frontière franco-belge sur le territoire de l’Eureschannel. Dernière évolution, rapport 2012.  
en  Inwoners van Frankrijk die in Henegouwen en West-Vlaanderen werken: Wie zijn ze? Waar werken ze? Welk soort werk doen ze?  
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landbouw en visserij 29 13,9 % - 0,3 % 

verwerkende nijverheid 1090 13,0 % 0,2 % 

administratieve en 

ondersteunende diensten 

235 11,9 % - 3,5 % 

TOTAAL 1960 5,9 % - 0,3 % 

 

Arrondissement Veurne: 

 

 aantal in 2009 % van de tewerkstelling 

in arrondissement 

evolutie t.o.v. 2008 

administratieve en 

ondersteunende diensten 

151 18,2 % - 0,8 % 

verwerkende nijverheid 333 17,3 % 0,7 % 

horeca 280 16,6 % 0,2 % 

gezondheid en sociale diensten 53 5,5 % - 1,8 % 

TOTAAL 1019 5,8 % - 0,1 % 

             

 
 
Materiële herinneringen aan deze seizoensarbeiders, voor wie de keuze voor dit harde labeur in een ander land vlug 

gemaakt was – anders wachtte er voor hen en hun gezin armoede en honger – zijn ondermeer: 
 het monument voor de Koekelaarse Franschmans aan de Sint-Martinuskerk van Koekelare;  

 het monument voor de in Frankrijk begraven seizoenarbeiders uit Koekelare, Zande, Bovekerke en De Mokker nabij 
de Sint-Martinuskerk van Koekelare;  

 het Seizoenarbeidersmonument in de Slokstraat in Klerken; 

 Het ACV-beeld als eerbetoon aan de Vlaamse seizoenarbeiders voor de O.L.Vrouwkerk op de wijk Madonna in 
Langemark;  

 het Franschmanmuseum in Koekelare; 
 de gedenksteen voor E.H. Edmond Denys, pastoor der Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk, aan het sterfhuis in de 

Hazelstraat in Lichtervelde; 

 het monument ter herinnering aan het 1000-jarig bestaan van Adinkerke (992-1992) met het getal ‘1000’ tussen 
een grensarbeider (’frontalier’) en een smokkelaar (‘blauwer’) in Adinkerke; 
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 Het Franschmansbeeld in Livry-Louvercy in de Marnestreek (geplaatst door de gemeente Koekelare). 
 

Boeiend zijn eveneens de herinneringen aan de Fransmans in de literatuur, zoals ondermeer door André Demedts 
onderzocht256, waarmee ‘verhalen voor onderweg’ kunnen doorspekt worden. 
 

 
F. BECUWE m.m.v. A. LINTERS 

  

                                                           
256 Demedts 1978: 361-376. 
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GRENSVERHALEN | (H)ORTEN EN KLAPPEN IN DE WESTHOEK  
Een taalkundig benadering 
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DE SCHREVE, EEN TAALGRENS? 
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Oorspronkelijk werden aan beide kanten van de Schreve eenzelfde (streek)taal gesproken. In de 14de eeuw liep de 

Vlaamse taalgrens zelfs tot aan de Aa en de Leie257.   
 
Hoewel de Frans-Vlaamse Westhoek in de tweede helft van de 17de eeuw door Lodewijk XIV werd veroverd en sinds het 

Verdrag van Utrecht in 1713 definitief door een grens van de Zuidelijke Nederlanden is afgescheiden, bleven de 
contacten aan weerszijden van ‘de schreve’ aanvankelijk nog veelvuldig. Het bisdom Ieper dat zich aan weerskanten 

van de grens uitstrekte, maakte geen onderscheid bij de benoeming van pastoors en kapelaan in het Franse of 
Oostenrijkse deel ervan. Ieper bleef een van de voornaamste centra van heel zuidwestelijk Vlaanderen en was net zo 
belangrijk als Duinkerke.  

 
Op literair vlak hadden de talrijke en bloeiende Vlaamse en Frans-Vlaamse rederijkerskamers in de 18de eeuw heel wat 

onderlinge contacten. Aan Vlaamse zijde lieten zich hierbij vooral de rederijkerskamers van Veurne, Poperinge, Ieper, 
Kortrijk en zelfs Oudenaarde opmerken. Aan Frans-Vlaamse zijde waren vooral de rederijkerskamers van Belle, Sint-

Winoksbergen, Steenvoorde, Hazebroek, Hondschote, Houtkerke, Kaaster, Sint-Janscappel, Stene, Strazele en Vleteren 
terzake actief258. Hun belang voor de instandhouding van de Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen was dan ook groot259. 
Het literaire leven en de zorg voor de taal blijken toen intenser te zijn geweest in het Frans-Vlaamse gebied dan in de 

Oostenrijkse Nederlanden. De Duinkerkse arts Michiel de Swaen (1654-1707) schreef zijn proza, poëzie en 
toneelstukken in een Nederlandse standaardtaal, waarvoor Joost van den Vondel en Jacob Cats model stonden260. 

 
Dat het ‘Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek’ (1714) van de Kasselse rederijker Andries Steven261 meer dan een 
eeuw aan weerszijden van de grens als schoolhandboek werd gebruikt262, illustreert dat er ook op gebied van onderwijs 

geen onderscheid bestond. De leerlingen in Frans-Vlaanderen gebruikten op school zelfs leesboekjes die in Gent waren 
gedrukt. Over de grens heen werd het onderwijs in een algemeen, weliswaar regionaal gekleurd Nederlands gegeven263. 

                                                           
257 Gysseling 1976: 71-85; Wortel 1997: 5-36; Despriet 1997: 39-40. 
258 Bijnens 1964: 169-170; Smeyers 1976: 99-114. 
259 Chocqueel 1932; Chocqueel 1933; Detrez 1948: 18-26; Verbeke 1970: 18-20; Arickx 1970; Smeyers 1977: 91-107. 
260 Seys 1966; Moeyaert 2005: 15. 
261 Deleu 1982: 26. 
262 Uitgegeven in 1714 in Kassel (Cassel) werd het verscheidene keren herdrukt, ondermeer ook in Ieper en Veurne. Zelfs in de heruitgaven van 
1821 en 1833 werden geen noemenswaardige wijzigingen aangebracht. 
263 Verbeke 1970: 20. 
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In officiële documenten en in notariële acten werd de Nederlandse schrijftaal gebruikt naast het Frans. Zo werd het 

‘Register van resolutien onderhouden in de schepen camer der stede van Belle’ van 1709 tot 1790 tegen het verbod van 
hogerhand in, zeker voor de helft in het Nederlands gesteld, in een Nederlands dat erg weinig regionale afwijkingen 
vertoont264.  

 
De afzondering kwam vooral tot stand na de Franse Revolutie, dat de leuze ‘Une république, une langue’ voerde265, en in 

het bijzonder na het verbod in 1853 op onderwijs in het Nederlands266. Sindsdien werd Frans-Vlaanderen gaandeweg 
een afgesloten taalgebied en raakten er nog weinig of geen taalinvloeden over de grens, temeer omdat de standaardtaal 
niet beoefend kon worden267. De catechismussen bleven in een 18de-eeuwse taal gesteld. Het standaardnederlands 

raakte er in grote mate vergeten en alleen de streektaal werd nagenoeg onveranderd van ouders op kinderen 
overgeleverd. Op deze wijze ontstond de variante Frans-Vlaams268. Het West-Vlaams in Vlaanderen onderging 

daarentegen voornamelijk via het onderwijs – met de opkomst van het Algemeen Nederlands – invloeden van het 
Brabants uit Antwerpen en Brussel. Een gevolg van deze ontwikkeling was het verdwijnen van talloze oude woorden269.   

 
Tegen deze evolutie namen een aantal vooraanstaande Frans-Vlamingen allerlei initiatieven. Zo stichtte Edmond de 
Coussemaker uit Belle (Bailleul)270 in 1853, het jaar dat onderricht in het Nederlands werd verboden, het Comité 

flamand de France271 met als leuze ‘Voor Moedertaal en Vaderland’272. Een van zijn instrumenten om de moedertaal 
levendig te houden was immers de promotie van het volkslied. Als musicoloog registreerde hij immers veel Frans-

Vlaamse volksliederen die hij in 1856 bundelde in het gerenommeerde werk ‘Chants populaires des Flamands de 

                                                           
264 Moeyaert 2005: 15. 
265 Op 10 september 1791 verklaarde Talleyrand voor de Nationale Vergadering: “Les écoles primaires vont mettre fin à cette étrange inégalité: la 
langue de la Constitution et des lois y sera enseignée à tous; et cette foule de dialectes corrompus, dernier reste de la féodalité, sera constrainte 
de disparaître: la force des choses le commande”. Een wetsbesluit van 26 oktober 1793 luidt: “Dans toutes les parties de la République, 
l’instruction ne se fait qu’en langue Française” (Verbeke 1970: 24-25). De Certeau e.a. 1975. 
266 Van Byleveld 1944: 62-72; Verbeke 1970: 30; Nuyttens 1976: 137-148; Deleu 1982: 30. 
267 Jacobs 1927; Callebaut & Ryckeboer 1997: 1240-1252. 
268 Marteel 1992. 
269 Moeyaert 2005: 16. 
270 van Hemel & Halink 1992: 60-74. 
271 Nuyttens 1985: 85-126; Withoeck 1994: 116-139. 
272 Deleu 1982: 30-32; de Coussemaker 2005: 254-259; de Coussemaker 2011: 47-65. 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
166/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

France’273. Even markant was professor Camille Looten274, die een groot voorstander van tweetaligheid was. Van 1900 
tot 1941 leidde hij het Comité flamand de France. Onder zijn impuls werd in 1926 aan de Katholieke Universiteit van 

Rijsel een leerstoel Nederlands opgericht275. De eerste hoogleraar Neerlandistiek werd de letter- en taalkundige René 
Despicht276. Later volgde de Rijksuniversiteit met cursussen Nederlands. Een ander belangrijk pleitbezorger voor het 
behoud van de Nederlandse  moedertaal was de priester Jules Lemire, die behalve burgemeester van Hazebrouck ook 

volksvertegenwoordiger was277. In die laatste hoedanigheid pleitte hij herhaaldelijk – maar tevergeefs – in het Franse 
parlement om facultatief Nederlands onderwijs te verkrijgen. Een recenter initiatief dat het Vlaamse karakter van de 

Franse Westhoek wil promoten, betreft de tweetalige vrije lokale radio Uylenspiegel278. 
 
Over de grens bleef men evenmin ongevoelig voor de dreiging die naar het Frans-Vlaams uitging als voor de initiatieven 

die door de Frans-Vlamingen werden opgezet om deze evolutie te kenteren. Zo werd onder leiding van André Demedts 
en Luc Verbeke in 1948 in Waregem de eerste Frans-Vlaamse Cultuurdag georganiseerd. Een initiatief dat intussen nog 

jaarlijks doorgaat en steeds opnieuw resulteert in het bestendigen en vernieuwen van contacten en 
samenwerkingsverbanden met Frans-Vlamingen. Een jaar eerder hadden beide voortrekkers ook het Komitee voor 

Frans-Vlaanderen opgericht dat thans reeds 64 jaar ijvert voor een Frans-Vlaams bewustzijn en zich onverdroten inzet 
voor het behoud en de bevordering van de Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen279. De organisatie van de cursussen 
Nederlands die het Komitee sinds 1958 op diverse plaatsen verzorgde, is intussen sinds 2007 overgenomen door het 

Huis van het Nederlands / La Maison du Néerlandais in Belle (Bailleul). In 1957 startte Jozef Deleu onder impuls van 
André Demedts280 het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ op  met de bedoeling de Frans-Vlaamse problematiek in Nederland en 

Vlaanderen bekend te maken. In 1970 groeide hieruit de Stichting Ons Erfdeel, dat de culturele samenwerking tussen 
Nederlandssprekenden wil bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland beter bekend 
maken281. Een zuiver Westhoekgebonden initiatief ging van start in 1954 met de oprichting door Flor Barbry en Emiel 

                                                           
273 de Coussemaker 1856; de Backer 1893. 
274 Nuyttens 1981; Deleu 1982: 34-35. 
275 Ravier 1997: 178-191. 
276 Pée 1960. 
277 Declercq 1963; Deleu 1982: 35-36; Nuyttens 2007b: 163-168. 
278 Vanbremeersch 1979. 
279 Verbeke 1978; Deleu 1982: 44-46. 
280 In verband met Frans-Vlaanderen in het werk van André Demedts zie van de Perre 1987: 33-48. 
281 Deleu 1982: 48; Yperman 2009: 39-40. 
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Hardeman van het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen282. Ieder jaar brengt dit amateurgezelschap meer dan 30 
theatervoorstellingen in de streektaal in de Franse en Vlaamse Westhoek283. 

 
Deze en veel andere initiatieven konden evenwel niet verhinderen dat de Nederlandse streektaal, het Frans-Vlaams, er 
steeds meer en meer in de verdrukking is door de Franse eenheidstaal. Een belangrijke genadeslag werd immers 

toegebracht in het prille begin van de 20ste eeuw toen er in de lagere scholen niet langer catechismusonderwijs, dat in 
het Vlaams werd gegeven, mocht onderwezen worden. Tussen de Twee Wereldoorlogen gebeurde in heel wat dorpen 

het preken in de kerk nog in het (Frans-)Vlaams. Rond de jaren 1960 verdween echter ook dit gebruik volledig284.  
 
Vandaag wordt het Frans-Vlaams in zijn bestaan bedreigd. Na de Tweede Wereldoorlog werden steeds meer kinderen 

thuis in het Frans opgevoed. Doordat de meeste 14-jarigen toen echter na de lagere school thuisbleven, werd dit alsnog 
soms bijgestuurd. Dikwijls leerden ze op de werkvloer opnieuw het Frans-Vlaams. Op het platteland en in sommige 

werkplaatsen werd dit toen immers nog vrij algemeen gebruikt285. Ook in de jaren 1960 werd het, voornamelijk door de 
oudere generatie, nog vrij frequent gesproken. In sommige gevallen gaven zij het Frans-Vlaams ook nog door aan hun 

kinderen en/of hun kleinkinderen. Naarmate de jeugd echter meer langer onderwijs begon te genieten, viel die 
werkvloer als taaltuin weg en nam de kennis van de moedertaal in belangrijke mate af. Een van de resultaten van deze 
ontwikkeling was dat zeer veel kleinkinderen niet meer in staat waren / zijn om in het Frans-Vlaams met hun 

grootouders te communiceren286.  
 

Hoopgevende perspectieven zijn echter dat het Franse Ministerie van Cultuur in het begin van deze eeuw het Vlaams als 
minderheidstaal heeft erkend. Tevens bestaat dankzij het Ministerie van Nationale Opvoeding sinds enkele jaren de 
mogelijkheid om in de basisscholen en middelbare scholen onderwijs in het Nederlands te geven287. Via de Nederlandse 

Taalunie bieden de Vlaamse en Nederlandse regeringen daarbij financiële ondersteuning en voorzien ze in de nodige 
leerkrachten. Een redding van het aloude dialect ligt daarmee evenwel niet in het bereik. Het Frans-Vlaams kent immers 

geen geschreven traditie. Als men in Frans-Vlaanderen de eigen taal wil leren lezen en schrijven, dan kan men alleen 

                                                           
282 Barbry 1961; Deleu 1982: 46. 
283 Van de 33 opvoeringen in het toneelseizoen 2011-20112 gingen er 14 door in Frans-Vlaanderen. 
284 Celen 1943; Brachin 1977; Bollier 1979; Yperman 2009: 37. 
285 Pée 1946; Pée 1957; Ryckeboer 1977: 50-66. 
286 Gysseling 1972; Ryckeboer 1987: 129-151; Ryckeboer 2004. 
287 Gantois 1967; Fermaut 1971; Duthoy & Persyn 1978; Persyn 1995: 12-41; van Leeuwaarden 1996: 196-205; Kooijman 1998: 148-161; 
Fernhout & Van Berlo 2008: 223-229; Versteeg 2011: 225-231. 
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terecht bij de in Nederland en Vlaanderen geldende normen van het Nederlands288. Door deze Vlaams-Nederlandse 
initiatieven zal het Algemeen Nederlands in Frans-Vlaanderen hopelijk wel voet aan de grond krijgen en bijgevolg 

misschien de maatschappelijke situatie van het dialect versterken. Een vaststelling is alvast dat een groot aantal 
kinderen in de basisscholen (opnieuw) met het Nederlands in contact komen. Sommige scholieren slagen er zelfs in om 
deze taal vrij behoorlijk te beheersen. 

 
Terecht stelt taalpionier Cyriel Moeyaert, die in 2005 als lexicoloog289 een 

uiterst interessant ‘Woordenboek van het Frans –Vlaams’ samenstelde290, dat 
de uiteindelijke toekomst van de eigen taal in Frans-Vlaanderen evenwel in 
de handen van de Frans-Vlamingen zelf ligt. Vooral voor de Frans-Vlaamse 

jeugd ligt hier een unieke uitdaging voor. Het opnemen ervan kan er door 
een goed geregelde tweetaligheid voorzorgen dat verleden en toekomst met 

elkaar verzoend worden en er niet langer een breuk bestaat tussen de 
generaties291.   

 
In de EU zijn er meer dan 60 autochtone gemeenschappen met een regionale 
of minderheidstaal. Daartoe behoort het ‘West-Vlaams’ dat thans met de 

kwalificatie ‘vulnerable’ opgenomen in de Atlas van de Bedreigde Talen. Het 
Frans-Vlaams, het Vlaams dat in Frankrijk wordt gesproken, is wel 

opgenomen in een officieuze lijst van minderheidstalen van Europa, maar 
komt niet voor op de officiële lijst van talen die beschermd worden door het 
Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (1992). De 

reden hiervoor is dat de Grondwettelijke Raad van Frankrijk (Conseil 
Constitutionnel) oordeelde dat het Handvest strijdig is met de Franse 

grondwet, omdat er specifieke taal- en groepsrechten aan ontleend kunnen 
worden, terwijl de Franse grondwet de eenheid en gelijkheid van het Franse 
volk en het Frans als enige nationale taal voorschrijft. Ook België heeft dit  

 

                                                           
288 Ryckeboer 1979: 139-156. 
289 In verband met andere lexicografen zie Claes 1981. 
290 Moeyaert 2005. Intussen aangevuld met Moeyaert 2011. 
291 Van Assche 2000: 18-31; Van Assche 2011: 23-45. 
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handvest nog niet ondertekend. De vraag dient gesteld of in het kader van de herdenking van de Vrede van Utrecht van 

dit alles niet verder werk moet gemaakt worden.  
Om op het terrein in het kader van die herdenking zelf een concrete bijdrage te leveren zou kunnen van start gegaan 
worden - in samenwerking met én uit respect voor de vele actoren die reeds actief zijn op het vlak van taalpromotie in 

Frans-Vlaanderen – met de organisatie van thema-avonden in de streektaal (West-Vlaams / Frans-Vlaams). Deze 
zouden bij voorkeur kunnen georganiseerd worden in de trouwens gezellige estaminets op, nabij en achter de grens. Er 

zijn immers voldoende boeiende onderwerpen (zoals over smokkel, hanengevechten, boogschieten, volksverhalen, …) 
die zowel de Franse als de Vlaamse Westhoekers interesseren.  
Voorts zijn er wellicht samenwerkingsmogelijkheden met het Dialectgenootschap van de Westhoek om bijvoorbeeld – 

inspelend op de populaire quizavonden – eventueel op de grens een grensoverschrijdende streektaalquiz te organiseren.  
 

 
F. BECUWE 
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GRENSVERHALEN | DE WESTHOEK, EEN VOLKSKUNDIG ENSEMBLE 
Een volkskundige benadering   
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DE REUS IS HIER! … KEERE WEEROM, REUZEGOM 
 
 
Reuzen komen sinds eeuwen voor. Oorspronkelijk verbeelden reuzen religieuze personages en stapten ze mee in 

processies, waarin ze een dramatisch functie hadden. Een bekende reus is Goliath, die door David werd geveld. Door de 
eeuwen heen verloor de Kerk haar greep op deze processies en kregen de reuzen meer en meer een profane dimensie. 

Ze werden het symbool van een gilde of beeldden een legende uit.  
 
De vroegste vermeldingen van stadsreuzen dateren uit de 13de eeuw. De Spaanse stad Pamplona beschikte toen 

blijkbaar reeds over de reuzen Pero Suciales, Mari Suciales en Jucef Lacurari. In Antwerpen verschenen de eerste reuzen 
in 1398. Tijdens de Franse Revolutie werden veel reuzen vernietigd.  In de loop van de 19de eeuw kwam de 

reuzentraditie echter weer tot bloei. In tegenstelling met voorheen werden de reuzen evenwel meer en meer een 
folkloristisch gegeven. Ze waren vooral geïnspireerd op streekgebonden sagen en legendes of beeldden historische 
figuren uit. In sommige steden huizen reuzenfamilies of heeft iedere wijk zijn reus. In Vlaanderen alleen zijn er reeds 

meer dan 1.700 reuzen. Tijdens het Folklorejaar 2005 erkende UNESCO de reuzenoptochten van Brussel, Mechelen, 
Dendermonde, Aat en Bergen als Immaterieel Werelderfgoed. Een gelijkaardige erkenning vond plaats in Frankrijk. 

 
In de Westhoek, zowel wat het Franse als het Vlaamse deel betreft, maken reuzen vandaag ook nog altijd deel uit van 

de plaatselijke folklore. Bekende reuzen in de Vlaamse Westhoek zijn ondermeer292:  
 

in Adinkerke  Melina (echtgenote van Jan de Moerduivel uit De Panne) 

 

in Alveringem  (gehucht Fortem) Brouwer Omer Snoek 

 

in De Panne  Aloïs (echtgenoot van Zenobie) 

Zenobie (echtgenote van Aloïs) 

Gusta (dochter van Aloïs en Zenobie) 

 

Jan de Moerduivel (echtgenoot van Melina uit Adinkerke) 

 

in Diksmuide  Antoon de Slager 

                                                           
292 Zie http:://www.feestelijkvlaanderen.be. 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
172/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

 

in Eggewaartskapelle  Hannes van Ascappel 

 

in Geluwe  Jan de Gaper (echtgenoot van Trese Belle) 

Trese Belle (echtgenote van Jan de Gaper) 

 

in Heuvelland  Ridder Jacques de la Douve 

 

in Ieper  (wijk Montmorte) Cieper (echtgenoot van Minneke Poes) 

Minneke Poes (echtgenote van Cieper) 

Piepertje (zoon van Cieper en Minneke Poes) 

 

Goliath 

 

Robrecht de Fries 

 

Godfried de Tempelier 

 

Nikolaas de Kanonnier 

 

 

in Koksijde  Kos de Paardevisser (echtgenoot van  Steine de 

Garnaalkruister) 

Steine de Garnaalkruister (echtgenote van Kos de 

Paardevisser) 

Amadientje (dochter van Kos en Stiene) 

 

Babbe Roere 

 

Baldje 

 

De Eeuwige Kruier 

 

Ko (echtgenoot van Wanne) 

Wanne (echtgenote van Ko) 
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Rochus (zoon van Ko en Wanne) 

 

in Lampernisse  Nikolaas Zannekin  

 

in Langemark-Poelkapelle  (statiewijk Poelkapelle) Tisten (echtgenoot van Triene) 

Triene (echtgenote van Tisten) 

 

 

in Langemark-Poelkapelle (gehucht Sint-Juliaan) Kamielten (echtgenoot van de Frans-Vlaamse Emelitte en 

vader van Leontientje) 

 

in Langemark-Poelkapelle (gehucht Madonne) 

 

Celten de Trimard  

 

Reuze Wiesten 

 

in Middelkerke  Flortje Lejeune 

 

in Nieuwpoort  Jan Turpijn 

 

in Oostduinkerke  Ko (echtgenoot van Liza) 

Liza (echtgenote van Ko) 

 

Pé (echtgenoot van Mé) 

Mé (echtgenote van Pé) 

 

in Poperinge  Cyrus 

 

Piere de Keikop 

 

In Reninge  Judocus 

 

in Veurne  Eustaas Sporkin 
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Inzegening van de reus Omer Snoek in Fortem (Alveringem) 
 

In Frans-Vlaanderen leeft de reuzentraditie 
evenzeer, zo niet nog veel sterker voort. De 

belangrijkste Frans-Vlaamse reuzen zijn wellicht 
Reuze Pappa en Reuze Mamma, de reuzen van 
Cassel293. Volgens de legende verplaatste Reuze 

Pappa een stuk grond om een ravijn te dichten. 
Halverwege de klus liet de reus de enorme klomp 

aarde echter los. Dit leidde tot het ontstaan van 
de gelijknamige heuvel. Op Paasmaandag gaan 
de reuzen in Cassel uit en wordt het reuzenlied 

gezongen. Reuze Papa is 6,25 m hoog en samen 
met Reuze Mama behoort hij sinds 2005 tot het 

immateriële Werelderfgoed van de Unesco. In 
Rijsel staan de reuzen Finaert en Liederik 

symbool voor het ontstaan van de stad. Volgens 
de legende had Finaert de vader van de kleine 
Liederik de keel overgesneden. Eenmaal 

volwassen doodde Liederik Finaert in een duel, 
nam hij zijn grondgebied terug in bezit en 

stichtte hij de stad Rijsel.   
 

Dowaai telt het reuzenpaar Marie Cagenon en Gayant. Gayant, die ook wel de ‘lichtridder’ wordt genoemd, staat 

symbool voor de vrijheden van de stad. Hij ging voor het eerst uit in deze voormalige universiteitsstad in 1530. Zijn 
generieke naam – (‘gayant’ is Pikardisch voor ‘reus’) – maakt Gayant tot het oervoorbeeld van alle reuzen in de 

Westhoek. 
 

                                                           
293 Despriet 1991: 42-43; Depondt 2010: 241-246. 
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In Steenvoorde huist een reuzenfamilie met als ‘pater familias’ Jan de 
Houtkapper, de legendarische houtvester die met zijn bijl de Noormannen 

verdreef. Zijn zoon is Jacobus. Verder hoort tot de familie ook  La Belle 
Hélène, die in 1853 het levenslicht zag.  Met de organisatie (onder impuls 
van wijlen Claude Becuwe) in 2000 van een Europees festival voor Reuzen 

voerde deze Frans-Vlaamse stad immers een zeer belangrijke promotie 
voor dit volkskundig erfgoed. 

 
Ook Hazebroek herbergt behalve Roeland, ook Tisje Tasje met zijn vrouw 
Toria, zijn dochter Babe Tisje en zijn zoon Tisje. De zeer populaire Tisje 

Tasje, venter en genezer, symboliseert de wijsheid en de guitigheid van de 
Vlaming.  

 
Andere Frans-Vlaamse reuzen zijn bijvoorbeeld Jules Boomzaeger in Eecke, 

Tisje-Tasje en Toria in Hazebrouck, Gargantua in Bailleul, Josephine la 
Peule en Julienne in Coudekercque, Jerome de Meulnaere in Boeschepe en 
Silvester de Speelman in Sint-Silvesterkappel (Saint-Sylverster-Capelle)294.  

 
  

 
 
Het houden van reuzendéfilés in de grensoverschrijdende Westhoek met Westhoekreuzen – bijvoorbeeld alternerend in 

de Franse en de Vlaamse Westhoek – lijkt ons inziens een aanrader295. Dergelijke evenementen liggen immers zeer 
goed in de markt bij de Frans-Vlamingen. Het aanbod aan reuzen, reuzinnen en reuzenkinderen is immers groot en wie 

weet leidt dit verder tot gemengde huwelijken en gezinsuitbreidingen zoals in Sint-Juliaan.  

                                                           
294 Bijnens 1964: 150-154; Degroote 2007: 133-148; Yperman 2009: 247. 
295 Een voorbeeld va een dergelijke défilé was deze tijdens de 40ste Boter- en Kaasfeesten in Diksmuide in 2011 (die trouwens ondersteund werd 
door het Interreg-project ‘Westhoek zonder Grenzen’). 
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Boeiend is ook om het verhaal dat achter veel reuzen schuilgaat, te vertellen. Wie kent immers nog het verhaal van Jan 

de Moerduivel? 296 
 
 
 

F. BECUWE 
 

 

  

                                                           
296 Volgens de volksoverlevering waren De Moeren een geliefd toevluchtsoord voor al wie aan het gerecht wou ontsnappen. Deze malafide 
personages verscholen zich met kleine bootjes in het riet en leefden van de jacht, visvangst en roof. In 1646 steeg het water echter zo hoog dat 
alleen de kerktoren nog zichtbaar was. Toen het water eindelijk wegtrok vond men in de kerktoren de lichamen van zeerover Jan de Moerduivel en 
zijn kompanen. 
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DE WESTHOEK TUSSEN BOLTRA EN PUDEBAK 
 
 
Omstreeks 1940 – merkte H. Van Bijleveld op297 – was het volksleven in Frans-Vlaanderen nog hetzelfde als in 

Vlaanderen. De “ontelbare verschijnselen … die overeenstemmen met die der andere provinciën uit Groot-Nederland” 
oplijsten, al deed hij dit nog vluchtig, – zo stelde Van Bijleveld –zou hem te ver leiden. Eén van de zeer populaire 

volkssporten was het boogschieten. Net zoals in de Vlaamse Westhoek en de rest van Vlaanderen gebeurde het 
boogschieten er op ‘vogels’ in de top van een ‘pers’. Omstreeks 1940 verrezen de ‘gaaipersen’ er nog van Rijsel tot 
Saint-Omer (Sint-Omaars), tot Calais (Kales) en tot Marquise (Markijse). Eveneens zeer verspreid was het bolspel298. 

Het werd er evenzeer op zijn Vlaams gespeeld met de ‘platte bol’, die karakteristiek is voor Vlaanderen en sterk afwijkt 
van de Franse cilindrische bol299. 

Andere volkssporten en -spelen waren er het vinkenzetten, het om-het-langst-uit-een-pijp-roken, het zaklopen, het 
eier- en kikkerrennen, de duivensport en de hanengevechten300.   
 

Vandaag is het boogschieten op de liggende en de staande wip zowel in de Franse als de Vlaamse Westhoek nog altijd 
populair301. Net als in het verleden gaan de schuttersgilden ook nog bij elkaar over de grens op tornooi. Zowel in de 

Vlaamse als de Franse Westhoek hebben sommige boogschuttersgilden, op een tijdelijke onderbreking tijdens de Franse 
Revolutie na, een geschiedenis die teruggaat tot het Ancien Régime of zelfs de middeleeuwen302. In 2011 werden in 

Herzeele zelfs nog drie nieuwe, moderne en veilige ‘persen’ in gebruik genomen. In Wormhout werden de rieten 
‘parasol’ gerestaureerd, een uniek stuk in Frans-Vlaanderen, dat dient als veiligheid tegen neervallende pijlen. 
 

Erg in trek is ook nog steeds het bolspel. In een achterzaal van een café werpt men ene soort schijf in een boltrog. Het 
speelveld is een rechthoekige, lemen bollenbaan van twee meter breed en twintig meter lang. ’s Zomers richt men ook 

openluchtwedstrijden in303.  

                                                           
297 Van Bijleveld 1942: 19. 
298 Van der Linden 1966; Vanderghote 1979. 
299 Verhaeghe 1929: 155-161; Verhaeghe 1930: 47-48. 
300 Bijnens 1964: 179-180; Bijnens 1975: 80-119. 
301 Vanheule 1974: 197-255. 
302 Laenen, Renson, Smulders & Vanreusel 1979: 48-49 & 53; Renson & Smulders 1985; Le Blan 2001: 269; Yperman 2009: 264. 
303 Le Blan 2001: 267-269; Yperman 2009: 264. 
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Ook het kaatsspel wordt nog veel beoefend in de dorpen van Frans-Vlaanderen304. In de Vlaamse Westhoek wordt er 

daarentegen niet meer gekaatst. Straat- en pleintoponiemen (zoals het Kaatsspelplein in Veurne en de Kaatsspelstraat 
in Alveringem) duiden erop dat dit volksspel er destijds wel druk beoefend werd. Was deze volkssport vroeger in geheel 
Vlaanderen verspreid, thans wordt dit spel in wedstrijdverband enkel nog in de Denderstreek, het Pajottenland en Klein 

Brabant beoefend305. 
 

 

In Vlaanderen, en bijgevolg ook in de Vlaamse Westhoek, zijn 
hanengevechten sinds 1929 verboden306. Aan de basis van dit verbod 
liggen niet alleen acties van de dierenbescherming maar evenzeer de 

eraan verbonden weddingschappen waarbij de bedragen vaak 
astronomische afmetingen aannemen. In de Franse Westhoek 

daarentegen gaan nog vrij veel hanenkampen (zoals in 
Godewaertsvelde, Abele, …) door. In Frankrijk zijn hanengevechten 

immers nog toegelaten op plaatsen waar de traditie duidelijk nooit werd 
verbroken. Het inrichten van nieuwe hanenmatten (d.z. vechtplaatsen 
voor hanen) is er evenwel ten strengste verboden307. Op de nog 

toegelaten traditionele locaties zetten niet alleen Frans- Vlamingen maar 
evenzeer West-Vlamingen hun vechtha(a)n(en) in. De hanen worden er 

uitgerust met extra-lange metalen sporen en onder de ophitsende 
uitroepen van de toeschouwers op elkaar losgelaten. De overlevende  
 

haan wordt winnaar en brengt de degenen die op hem wedden dikwijls veel geld op308. 
 

                                                           
304 Yperman 2009: 264. 
305 Raes 1968: 137-152. 
306 Wet van 22 maart 1929. 
307 La Blan 2001: 269. 
308 Laenen, Renson, Smulders & Vanreusel 1979: 40-41. 
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Een ander dierenspel309 dat vandaag nog zowel in de 
Vlaamse als de Franse Westhoek voorkomt en waaraan 

onderaan F. Santens een interessante publicatie heeft 
besteed310, is het vinkenzetten311. Vandaag zijn er aan 
weerszijden van de grens nog steeds 

vinkeniersverenigingen actief. In de Vlaamse Westhoek 
laten zich zelfs nog vrij veel vinkeniersgilden opmerken 

zoals ondermeer de Blauwe Boogaard in Beselare, de 
IJzervink in Boezinge, de IJzerzangers in Diksmuide, de 
Lustige Zangers in Eggewaartskapelle, de Trekvogels in 

Esen, de Blauwbekken in Geluveld, Jong Maar Moedig in 
Geluwe, de Eikvinken in Hoogstade, de Sint-Omerzangers 

in Houthulst, de Vrijbosvink in Houthulst, de Kaaivink in 
Ieper, de Sparrevink in Jonkershove, de Woudzangers in 

Klerken, de Mokkervink in Koekelare, de Lustige Zangers 
in Koekelare, de Vrije Vinkeniers in Poperinge, de 
Paradijsvogels in Veurne, Elk Zijn recht in Wervik, de  

Bergvink in Westouter, de Poelvink in Poelkapelle, Hoop in de Toekomst in Poperinge, de Ware Vinkeniers in Proven, de 
Lustige Zangers in Woesten, de Blanckaertvink in Woumen, Arm Maar Eerlijk in Zuidschote, de Sint-Jansvink in Watou 

en de Staalbekken in Zonnebeke312. 
In Frans-Vlaanderen zijn er eveeens nog diverse ‘concours des pinsons’ , zoals bijvoorbeeld in Halluin en Linselles. Dat 
dit spel in vergelijking met vroeger toch heelwat aan populariteit heeft ingeboet, blijkt ondermeer uit de vele 

vinkeniersverenigingen die de laatste decennia ophielden te bestaan zoals uit ondermeer het onderzoek van de 
Erfgoedcel CO7 blijkt. De wet Tindemans uit 1973 is daar - voor wat Vlaanderen betreft - niet vreemd aan. Door deze 

wet is het  vinkenzetten ‘oude stijl’, waarbij de vinken werden verblind door de oogvliesjes aan elkaar te verschroeien 
met een gloeiend ijzerdraadje, immers in de illegaliteit gedrongen. Een vinkenzetter of vinkenier die zijn liefhebberij 

                                                           
309 Desmet 1995. 
310 Santens e.a. 1995. Een andere niet oninteressant werk is Broeckhove 1969.  
311 De vinkeniersverenigingen zijn in Vlaanderen gegroepeerd in twee grote vinkeniersbonden, namelijk de Vinkeniersbond Midden-

België (afgekort: Vi.Mi.Bel) (zie www.vimibel.be) en de Algemene Vinkeniersbond (afgekort: A.Vi.Bo) (zie www.avibo.be). 
312 Ooghe 2004: 2-27. 

http://www.vimibel.be/
http://www.avibo.be/
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wou voortzetten was vaak verplicht nieuwe vogels aan te kopen tegen woekerprijzen. Voor het vinkenzetten worden de 
vinken afgericht op het ‘zingen’ van een welbepaalde melodie. In de wedstrijden wordt het aantal keren dat de vink een 

melodie juist fluit, genoteerd op een kerfstok. Een goede vink roept het ‘suskewiet’ verscheidene honderden keren per 
wedstrijd313. 
  

  
 

Parenthesis  

 

SUSKEWIET OVER DE GRENS 

 

Het kerngebied van de vinkensport ligt in West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de grens regelmatig werd overgestoken om aan vinkenzettingen te doen.  

 

Voor de Eerste Wereldoorlog trok men dikwijls tientallen kilometers te voet om aan een vinkenzetting van een 

andere vereniging deel te nemen. Vinkeniers van vinkenmaatschappij Sint-Filip uit Vlamertinge, bijvoorbeeld, 

doorkruisten rond 1900 het ganse gewest te voet, van Malo-les-Bains tot Diksmuide en Gullegem. Men liep 

alleen, met zo'n 20 meter tussen, zodat de vinken elkaar niet zouden horen. Kwam men toevallig een 'wilde' 

vink tegen, dan werd die met stenen verjaagd. De vinkeniers vertrokken dikwijls al om 23 uur de 

zaterdagavond, om tegen 7 uur de zondagmorgen aan de zetting te kunnen deelnemen. Om deelname van 

verderaf gelegen clubs te stimuleren, werd bij de meeste vinkenzettingen een prijs uitgereikt voor de persoon 

of de vereniging die (in vogelvlucht) het verst moest stappen. Bij een zetting op Tuyndag 1872 (4 augustus) in 

Le Lion Noir in de Boesingestraat in Ieper, werden medailles voorzien voor de top tien. Daarnaast was een 

medaille voorzien voor de Belgische vereniging met de meeste leden vertegenwoordigd, eentje voor de Franse 

vereniging met de meeste leden vertegenwoordigd en twee medailles voor deelnemers die het verst kwamen 

(een uit Frankrijk en een uit België).  De afstand werd gemeten in rechte lijn op een kaart die door de 

vereniging werd beschikbaar gesteld. Indien er gelijkspel was voor de vier laatste medailles, telde het aantal 

liedjes. De medailles waren geschonken door het gemeentebestuur voor een gezamenlijke waarde van 100 

frank.  

 

Ook na de oorlog trok men nog de grens over om aan zettingen deel te nemen. Dit gebeurde dan wel meer en 

meer met de fiets. 

                                                           
313 Laenen, Renson, Smulders & Vanreusel 1979: 41 & 46. 
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Men stak niet alleen de grens over om aan wedstrijden deel te nemen. Er werden ook vogels verkocht. Vooral 

vanuit Frankrijk kwam er regelmatig een bod op een ‘Vlaamse’ vogel. Het omgekeerde was minder courant.  

 

Voor de jaren ’20 werd voornamelijk met blinde vinken gespeeld, omdat men geloofde dat die beter zongen. 

In 1924 werd het blinderen van vinken verboden. Men mocht wel nog een tijdje met reeds verblinde vinken 

blijven spelen, later werd ook dit verboden. Een vinkenier uit Vlamertinge vertelde dat hij als kind iemand 

kende die een blinde vink had. Hij kreeg een mooi bod voor de vogel vanuit Frankrijk, waar het spelen met 

blinde vinken wel nog toegelaten was. Het was echter een bijzonder succesvolle wedstrijdvogel en de man kon 

er geen afscheid van nemen. Hij besloot te proberen de vogel het zicht terug te geven, zodat hij hem legaal 

kon houden. Het lukte hem één oogje terug open te krijgen, maar de vogel overleefde een poging ook het 

tweede oogje te openen niet. 

 

(Bron: Erfgoedcel CO7 met dank aan Mathias Cheyns) 

 

 
 

De hengelsport is vandaag in beide delen van de Westhoek een populaire vrijetijdsbesteding. Vroeger had vissen, net  
als jagen, alleszins voor de lagere klasse een uitgesproken utilitair karakter. Intussen zijn deze activiteiten uitgegroeid 
tot liefhebberijen die als vrijetijdsbesteding beoefend worden. Tussen de verschillende jachtvormen bestaat echter 

duidelijk nog het onderscheid in sociale status. De gelegitimeerde, georganiseerde jacht blijft een voorrecht van de 
begoede klasse. Een onderscheid dat in de Vlaamse Westhoek evenwel meer uitgesproken is dan op het wildrijkere 

Frans-Vlaamse  platteland.  
 
Een van de vroeger meest verspreide én vandaag ook nog aanwezige volkssporten in zowel de Franse als de Vlaamse 

Westhoek is de duivensport314. Zijn utilitair karakter, namelijk de duif als overbrenger van berichten, heeft deze sport  

                                                           
314 Le Blan 2001: 269-271. 
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grotendeels verloren door de ontwikkeling van de moderne 
communicatiemiddelen. Nochtans worden in sommige West-Europese 

legers nog altijd duiven gefokt voor postdoeleinden. Dit verklaart waarom 
– als overblijfsel van het ‘duifrecht’ – men voor het bekomen van een 
vergunning voor het spelen met duiven, nog altijd een bewijs van goed 

gedrag en zeden moet voorleggen. Eigenaars van een duiventil moesten 
betrouwbare patriotten zijn. Toen in 1896 in Frankrijk een wet 

uitgevaardigd werd waarbij gesteld werd dat voor het houden van 
reisduiven de instemming van de prefect van het departement waar men 
verbleef, nodig was, was dit voor veel Vlaanderen grensarbeiders die zich 

gemakkelijkheidshalve in Frankrijk hadden gevestigd, een voldoende 
reden om de Franse nationaliteit aan te nemen315.   

In Noord-Frankrijk tracht men thans het materieel en het immaterieel 
 

 
erfgoed van de ‘colombophilie’ een plaats te geven binnen het cultureel en toeristisch landschap. Eén van de elementen 

daarbij is de aandacht die besteed wordt aan de ontsluiting van de talloze duiventorens, maar ook op het belang dat de 

duivensport in recentere periodes speelde in het sociaal weefsel van de streek, zowel in de landelijke gebieden als in 

industriële zones en het mijnbekken. Daarbij wordt in de literatuur vaak verwezen naar de rol van (ingeweken) 

Vlamingen.Vrij recent werd de oude duiventoren van het kasteel van de markies van Nédonchel, in Bouvignies (nabij 

Douai), door de vereniging ‘Bouvignies d'Hier et d'Aujourd'hui’ omgevormd tot het ‘Maison de la Colombophilie et de 

l’Histoire Locale’. Over vijf verdiepingen wordt uitgelegd hoe duiven o.m. gehouden werden voor hun vlees, voor hun 

uitwerpselen (gebruikt als meststoffen), en voor het plezier. In 2011 kreeg het museum in de 30 dagen dat het open 

was 366 bezoekers over de vloer. Om het belang van de ‘colombophilie’ in Noord-Frankrijk aan te tonen kan gewezen 

worden op het feit dat het nationaal congres van de duivenliefhebbers midden februari 2012 in Gravelines plaatsvond 

onder voorzitterschap van Jean-Jacques Dupuis, voorzitter van de ‘Région colombophile Nord - Pas-de-Calais’ en vice-

voorzitter van de ‘Fédération nationale de colombophilie’. Er waren meer dan 1000 deelnemers. 

 

                                                           
315 Laenen, Renson, Smulders & Vanreusel 1979: 45. 
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In diverse Frans-Vlaamse herbergen316 treffen we ook nog oude gezelschapsspelen aan317. Eén daarvan is de toptafel, 
een tafelkegelspel waarbij een kleine tol die op een speciale manier gelanceerd wordt, de kegeltjes moet 

omverwerpen318. 
 

 
 

Toptafel 

 
 
Puddebak 

 
 
Trou-madame 

                                                           
316 Messiant 1980; Messiant 1996. 
317 Renson & Smulders 1985; Yperman 2009: 264. 
318 Laenen, Renson, Smulders & Vanreusel 1979: 77. 
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Een ander spel is de pudebak, waarbij men op minimum 2,5 meter met tien platte koperen schijven naar de bek van de 
kikker of naar de gaten rond de kikker gooit319. 
 

De trou-madam, ook bakbollen genoemd, werd meestal in samenhang met gaaibol gespeeld. Terwijl de mannen het 
‘serieuze’ spel speelden, mochten de vrouwen zich ‘bezighouden’ met – (zoals de naam laat vermoeden) - Trou-

Madame. Vandaag is dit bolspel niet zozeer een zoethouder maar wordt het door iedereen, volwassen mannen en 
vrouwen alsook kinderen320, gespeeld. 
 

Andere populaire herbergspelen zijn bijvoorbeeld de schuiftafel, de sjoelbak en het dopspel. Het schuiftafelspel, dat in 
Vlaanderen vooral plaats heeft moeten inruimen voor het moderne tafelbiljart321 wordt vandaag ondermeer nog 

beoefend in Oostduinkerke door de plaatselijke schuiftafelclub De Trokkers322. In Frans-Vlaamse estaminets komt dit 
spel veelvuldiger voor. In Doornik is dit ‘jeu de fer’ ook nog zeer populair. Bij dit spel komt er het er op aan de 

schietijzers zo dicht mogelijk bij de verste toets of stek te schuiven zonder dat ze in de goot belanden323. Bij de 
sjoelbak, dat in oorsprong vermoedelijk een Fries schuifspel is324, is het de bedoeling de dertig schijven op de houten 
sjoelbak van ongeveer 2 m lang en 40 cm breed, met een korte ontspannen armbeweging in de vakken achter de 

poortjes te laten glijden325. Bij het dopspel, dat vooral in een ronde maar ook in een vierkante uitvoering voorkomt, 
wordt met de hand een tolletje aan het draaien gebracht die de vijf ijzeren kogeltjes in de gaatjes van het dopspel moet 

laten belanden326. 
 

                                                           
319 De Vroede 1987: 2-3. 
320 In verband met kinderspelen in West- en Frans-Vlaanderen zie ondermeer Vandenberghe 2007: 249-375. 
321 De Keyser 1944: 328-337; De Vroede 1989: 18-21. 
322 Adres: Dorpstraat 43 in Oostduinkerke (verantwoordelijke: Guido Vermeersch). Met dank aan Dieter David voor de informatie. 
323 De Vroede 1996: 39-41. 
324 Sjoelen betekent immers schuiven in het Fries. 
325 De Vroede 1996: 31-33. 
326 De Vroede 1996: 85-86. 
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 Een oervorm van vogelpik dat nog steeds in Frans-Vlaanderen - en omstreeks 
1980 ook nog in Wijtschate327 - wordt gespeeld, is het javelotspel. De pijlen van 

dit werpspel zijn echter veel zwaarder en groter dan de bij vogelpik gebezigde 
pijltjes. Ze worden dan ook onderhands geworpen328. 
 

Daar zowel in de Franse als de Vlaamse Westhoek de interesse voor volkssporten 
en –spelen dus duidelijk nog aanwezig is, rijst de vraag of er met betrekking tot 

bepaalde van deze in beide gebieden populaire sporten en spelen geen 
competitieve evenementen kunnen opgezet worden. Het succes van bijvoorbeeld 
de Schotse ‘Highland Games’ wijst er alvast op dat dit in sommige Europese 

regio’s wel degelijk mogelijk is. Misschien moet de Westhoek met ‘Lowland 
Games’ de kustvlakte of Lage Landen op de kaart zetten. Op deze wijze krijgt 

deze ‘couleur locale’ niet alleen extra aandacht maar worden de 
grensoverschrijdende contacten versterkt.   

 
Voorts kan de vraag gesteld worden of een initiatief zoals destijds De Speelberg 
in Dranouter niet opnieuw moet opgestart worden om met betrekking tot dit 

volkskundig erfgoed over een permanente promotionele katalysator te 
beschikken.  

 
 
F. BECUWE 

 
 

 

 

 
 

  

                                                           
327 Rossey 1964: 102-106. 
328 Laenen, Renson, Smulders & Vanreusel 1979: 72. 
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GRENSVERHALEN | DE WESTHOEK … IN DE WIJNGAARD DES HEREN 
Een religieuze benadering 
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VAN GEUZEN EN BEELDENSTORMERS 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
(Bron: www.geuzenproject.org). 
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De Beeldenstorm, één van de meest schokkende en ingrijpende gebeurtenissen uit onze geschiedenis, begon in Frans-

Vlaanderen329. In dit gebied, vooral in Valenciennes (Valencijn) en Hondschoote, kreeg het Calvinisme voor het eerst 
vaste voet in de Nederlanden330. De textielnijverheid die in de meeste Frans-Vlaamse steden een belangrijke 
economische bedrijvigheid was en bovendien ook velen op het platteland tewerkstelde, maakte een crisis door331. Deze 

industrie trok, ondermeer in Hondschoote332, veel vreemdelingen aan. Vanaf 1561 gistte het al in deze streek, maar een 
opruiende predikatie van Sebastiaan Matte op 10 augustus 1566 in Steenvoorde stak de lont in het kruitvat. Aangevoerd 

door Jaak de Buyzere trok het volk naar het Sint-Laurentiusklooster, waar de beeldenstorm begon. Deze furie zou pas 
eind september 1566 in Friesland tot rust komen. Alleen al in de kasselrij Sint-Winoksbergen (Bergues), waarvan 
Hondschoote deel uitmaakte, moesten vijftig kerken het ontgelden. In de kasselrij Kassel (Cassel) werden zelfs 

vijfenvijftig kerken het doelwit van deze iconoclasten. Een kleine 750 personen uit Frans-Vlaanderen werden voor de 
Raad van Beroerten gedaagd333, wat een vrij hoog aantal is in vergelijking met het totaal aantal beklaagden in de hele 

Nederlanden, namelijk zo’n 12.000334. Het feit dat zovele en vaak ook zo fanatieke aanhangers van de nieuwe 
godsdienst uit Frans-Vlaanderen kwamen, mag ons echter niet doen vergeten dat één van de leiders van de 

Nederlandse Contra-reformatie, bisschop Jan Vandeville, uit Rijsel afkomstig was335.   
 
De Vlaamse Westhoek bleef evenmin gespaard van het iconoclasme en de gewelddadige acties van de bosgeuzen. De 

beeldenstorm werd in het bijzonder door Sebastiaen Matte336 en Jacob de Buysere over het gehele Westkwartier 
uitgedragen. Zo woedde de Beeldenstorm ondermeer in Veurne, Diksmuide, Roesbrugge, Watou, Poperinge337, Ieper338, 

Mesen, Wervik, Nieuwkerke, Voormezele339 en Reningelst340.  In dit laatste dorp werden in 1568 ook de drie 
dorpsgeestelijken Judocus Huyghesoone, Robertus Ryspoort en Jacobus Panneel gevangen genomen en om het leven  

                                                           
329 Dierickx 1966; Backhouse 1971; Parker 1981; Deyon & Lottin 1981; Blondeau 1988; Backhouse 1988: 125-135. 
330 Decavele 2004. 
331 Backhouse 1982: 62-79. 
332 Coornaert 1930. 
333 Van de Wiele 1987: 67-80. 
334 de Coussemaker 1876; Decavele 1975; Decavele 1977; Backhouse 1980; Jamees 1980. 
335 Deleu 1982: 22-23. 
336 Naar ondermeer deze hageprediker verwijst de Geuzenkapel tussen Hondschote en Killem. Zie Degroote 2007: 122. 
337 Opdedrinck 1898. 
338 Diegerick 1874-1877. 
339 Lambrecht 1952. 
340 Delestrez 1971: 172-176. 
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gebracht341. Dat geestelijken niet zelden het doelwit van de bosgeuzen waren, blijkt uit de moord op pastoor Dierick 
Bentin in Houtkerque (Houtkerke) in 1566342 of op de pastoor en kapelaan van Rubrouck (Rubroek) op Goede Vrijdag in 

1568343. 
 
Om deze woelige periode die zijn oorsprong in de Westhoek had, te herdenken kunnen de spots eventueel eens op de 

plaatsen gericht worden die het slachtoffer werden van de Beeldenstorm. Door in al deze kerken en kapellen de 
kerkschatten (zoals het rijk patrimonium aan retabels344) eens in de kijker te zetten zal de spreiding van deze locaties 

eens te meer aangeven hoe gemeenschappelijk de geschiedenis van de Franse en Vlaamse Westhoek is. 
 
Een andere suggestie is het in openlucht - achter meidoornhagen - organiseren van ‘hagepreken’ als kleinschalige 

culturele samenscholingen voor een poëzie-, literatuur- en muziekminnend publiek. Hiervoor kan zelfs worden 
teruggegrepen naar historische locaties, waar ooit hagepreken werden gehouden, zoals Les Cinq Chemins nabij Killem of 

de Collaertshille(hoeve) in Hoogstade. 
 

Zeer belangrijk is hoe dan ook dat over dit onderwerp reeds uitgebreid onderzoek werd verricht en aldus zeer veel 
informatie voor handen is om tot allerlei initiatieven te inspireren. In het bijzonder dient in dit verband verwezen naar 
het uitzonderlijke én lovenswaardige werk terzake van het Geuzenproject Nieuwkerke (zie www.geuzenproject.org). 

Bovendien nam ook de provincie West-Vlaanderen omstreeks 1994 rond de godsdiensttroebelen in de 16de-eeuwse 
Westhoek (het zg. Westkwartier) een interessant initiatief met ondermeer de uitgave van de cultuurtoeristische 

brochure ‘Van bosgeuzen tot Beeldenstorm. De Geuzen in het zestiende-eeuwse Westkwartier’345.  
 
 

F. BECUWE 
 

 
 

                                                           
341 De Coussemaker 1876, I: 209-227. 
342 Bijnens 1964: 79. 
343 Yperman 2009: 256. 
344 Oger-Laurent 1995: 215-239. 
345 Masquelin 1994. 

http://www.geuzenproject.org/
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DE VOLKSHEILIGEN ACHTERNA 
 
 
Omstreeks 1940 was – zo merkte H. Van Bijleveld346 op – de volksdevotie in Frans-Vlaanderen (nog) identiek aan die in 

Vlaanderen. Dezelfde heiligen werden er vereerd en de gebruiken waren dezelfde347. Eén van de meest geliefde 
‘genezende’ heiligen was de Sint-Godehard (Gohard, Goewaert). Deze bisschop van  Hildesheim werd toen zowel in 

Roubaix (Roobeke) als in Arnèke (Arneke) als in Handzame als in Koningsbosch (Nederlands Limburg) vereerd. De 
ommegang van Arneke zorgde toen ieder jaar in het begin van mei voor een volkstoeloop uit geheel Vlaanderen348. 
Abraham Hans beschreef deze bedevaart(kermis) alsvolgt: “ Duizenden Vlamingen, Diksmuidenaars, Veurnenaars, 

Ieperlingen en van ’t ronde kwamen er samen met lieden van Duinkerke, Winoksbergen, Cassel, Sint-Omaars, 
Hazebroek, Belle, Rijsel, Aire, Kales, Boulogne”. Ook vandaag bevindt zich onder de bedevaarders nog, naar aloude 

traditie, een respectabel aantal West-Vlamingen. Litanieën en medailles zijn overigens in het Frans en het Nederlands. 
In de jaren 1950 kreeg deze bedevaart in het noordelijke gedeelte van de Vlaamse Westhoek bovendien een impuls via 
de Diksmuidse bakker Julien Wybo, die in 1951 zijn beroep in het gedrang zag komen wegens hevige pijnen in armen en 

schouders. Hij trok naar Arneke, vond er genezing en spande zich in om, zoals hij beloofd had, de devotie tot Sint-
Goewaart in de Westhoek te verspreiden. Ook onder de talrijke beloften die de IJslandvaarders op zich namen en voor 

het ganse leven golden, was de jaarlijkse bedevaart naar Arneke er één. Immers, niet alleen in het rurale binnengebied 
van Frans-Vlaanderen maar ook in de Vlaamse Westhoek (met inbegrip van de westkust) zijn er sporen van de verering 

van Sint-Goewaart. Zo worden in talrijke parochies missen opgedragen ter intentie van de bedevaarders naar Sint-
Goewaert. In de kerk van Booitshoeke heeft de H. Goewaerus een gebrandschilderd raam349.  
 

Enkele andere devotieoorden zijn bijvoorbeeld Boeschepe, de Katsberg, Bousbecque (Bosbeke), Houtkerque 
(Houtkerke), Linselles (Linsele), Cassel (Kassel) en Uxem (Uksem). 

In Boeschepe gaat men, ook vanuit West-Vlaanderen, dienen in de kapel van de H. Maria Troost der Benauwde. Het 
cultusbeeld is er een barokke, gepolychromeerde Lieve-Vrouw. Het dienen gebeurt er voor volwassenen en kinderen die 
aan onverklaarbare angsten lijden of om schichtige paarden van hun benauwdheid te bevrijden. Aan de spijlen voor het  

                                                           
346 Van Bijleveld 1942: 20. 
347 Despriet 1997: 37-38. 
348 Van Gennep 1935: 301-412. 
349 Giraldo 1989: 94. 
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raam van de kapeldeur hangen zakdoekjes, sokjes en 
linten van kinderen die moeilijk kunnen lopen350. Op de 

Katsberg gaan op Goede Vrijdag niet alleen uit de Franse 
maar ook uit Vlaamse Westhoek mensen naar de Passie- 
of Koortskapel om er de koorts af te binden.  Als een 

vergelijkbare koortskapel fungeert in de Vlaamse 
Westhoek bijvoorbeeld het Sint-Idesbaldkapelletje bij de 

Abdij ten Duinen in Koksijde351.  
In Bosbeke (Bousbecque) wordt de kerk bezocht, 
ondermeer door nogal wat West-Vlamingen uit het 

Menense, om er Sint-Antonius abt te dienen tegen de 
gordelroos (het Sint-Antoniusvuur). Een gelijkaardig 

gebruik kende men in Dranouter352.  
 

 

 

 
 

Sint-Idesbaldkapelletje in Koksijde. 

Tot in het laatste kwart van de 20ste eeuw staken boeren uit het Poperinge de grens over om tijdens de novene ter ere 
van Sint-Antonius abt in Houtkerke (Houtkerque) zout te laten wijden. De van oudsher erkende magische kracht van 

zout werd dan in het varkensvoer gemengd. Vergelijkbaar was het gebruik dat in het Ieperse karmelietenklooster alvast 
in de jaren 1990 nog plaatsvond, namelijk het meegeven van zout aan de boeren die het ter ere van de H. Benedictus 

onder het veevoer mengden353.   
De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw in Linselles (Linsele) dient gezien in relatie met de gelijkaardige verering in Hollebeke 
en Dadizele. Samen maken ze het voorwerp uit van de bedevaart naar de Drie Maria’s. Een gebruik dat hoogten en 

laagten heeft gekend. De bedevaart, die voor de Eerste Wereldoorlog hoofdzakelijk een nachtelijke tocht was, begon op 
de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte (8 september). Deze bedevaart, waarbij men telkens driemaal rond de 

gesloten kerken stapte en zowat negen uur duurde, raakte geleidelijk in onbruik. In 1955 werd echter het initiatief 
genomen om de Drie Maria’s (Les Trois Maries) in ere te herstellen. Volgens de traditie start men in Hollebeke, trekt 
men naar Dadizele en vervolgens naar Linselles (Linsele). Blijkens een affiche van 1988 trokken die van Wervik eerst 

                                                           
350 Giraldo 1989: 92. 
351 Giraldo 1989: 93. 
352 Giraldo 1989: 27. 
353 Giraldo 1989: 61. 
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naar Hollebeke, dan naar Linselles (Linsele) en eindigden ze de ommegang in Dadizele. Deze busuitstap duurde in ’t 
geheel zes uur. In de volksmond heten de Drie Maria’s de Drie Gezusters354.  

In de kerken van Cassel (Kassel) en Uxem (Uksem) werd tot in de tweede helft van de 20ste eeuw de H. Apollonia 
aangeroepen tegen tandpijn. In de Vlaamse Westhoek was er eveneens devotie tot deze heilige. Zo werd ze ondermeer 
ook vereerd in de kerken van Oeren en Haringe. In Brugge ontvingen de zusters van het Sint-Janshospitaal nog tot in 

de jaren 1990 – én mogelijks nog altijd – heel wat brieven van mensen die door tandpijn werden geplaagd en tegen 
vergoeding vroegen om een kaars aan te steken of een litanie op te sturen355.  

 

 
 
Opschrift op veldkapel op de Casselberg (© F.Becuwe) 
 

Kortom, uit deze en de nog zeer vele niet aangehaalde 
voorbeelden blijkt de volksdevotie zich duidelijk noch in 

het verleden noch vandaag – ofschoon dit fenomeen 
door de secularisering van onze maatschappij sterk is 

afgenomen – te laten  begrenzen356. 
 

Zeer belangrijk naast deze bestemmingen van 
bedevaart(kermiss)en, zijn ook de zeer vele weg- en 
veldkapelletjes die – net als in de Vlaamse Westhoek – 

het Frans-Vlaamse landschap tooien357. Men treft ze er 
nog in alle vormen aan: van eenvoudige boomka-

pelletjes tot grotere constructies met een voorportaal.  

Niet alleen hun stijl en materiaalgebruik maar in veel gevallen ook hun Nederlandstalige  opschriften verraadden hun 

oorspronkelijk Vlaams karakter. Soms zie je ook nog houten kruisjes bij een kapel. Bij een begrafenis een houten 

                                                           
354 Giraldo 1989: 17 & 35. 
355 Giraldo 1989: 109-110 & 129; Noote 1996. 
356 De Bertrand 1855; Despriet 1987: 18-19; Despriet 1997: 37-38: Carpentier-Bogaert [s.d.]; Noote m.m.v. Ameeuw 2010. 
357 Van Bijleveld 1942: 20; Celis 1937; Duriez 1998. 
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kruisje ophangen bij de kapel waar de stoet voorbijkomt, is een oud volksgebruik358. Wat de kapellen in de Vlaamse 
Westhoek betreft, verwijzen we graag naar de studies van H. Geybels359 en V. Degrande360.  

Aandacht verdienen ook de calvaries die niet zelden – zoals bijvoorbeeld 
in Ochtezele, Winnezeele, Arnèke (Arneke) en Noordpeene361 – een 
Vlaams opschrift dragen.  

 
Tot slot dient ook nog de zogenaamde de ‘Pélérinage du Brésil’ vermeld 

naar het Calvariekruis van de Zwarte Molen in Dranouter. Dit 
calvariekruis werd in 1909 door pastoor Lootens opgericht ter herdenking 
van de gebeurtenissen in de 16de eeuw. Iedere derde zondag van 

september organiseerde hij een bedevaart naar dit kruis. Deze werd druk 
bijgewoond door Frans-Vlamingen, vooral vrouwen, die van de 

gelegenheid gebruik maakten om in de verspreide grenswinkels 
(frontierewinkels) – zoals ‘au Sud’, ‘au Sebastopol’ of ‘au Coin perdu’ – al 

dan niet legale inkopen in België te doen. Tot die inkopen behoorde 
vooral Braziliaanse bonenkoffie, die  ze keurig verpakt onder hun brede 
rokken verborgen. Omwille van die Braziliaanse koffie noemden de Frans-

Vlaamse bedevaarders deze bedevaart ‘le pèlerinage de Brésil’. In de late 
jaren 1990 bestond de bedevaart op iedere derde zondag van september, 

nog, zij het zonder hymnen en zonder brede rokken. Nu werden/worden 
alle slachtoffers herdacht van die troebele tijd362. 
 

 

 
 

Calvariekruis van de Zwarte Molen in Dranouter. 
 

                                                           
358 Bijnens 1964: 79; Yperman 2009: 262. 
359 Geybels 2006. 
360 Degrande 2008. 
361 Bijnens 1964: 198. 
362 Masquelin 1994: 72; [S.n.] 1997: 38. 
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Volksdevotie zou ons inziens het onderwerp kunnen vormen van een interessante themaroute die aan een 

grensoverschrijdend fiets- en wandelroutenetwerk wordt opgehangen.  Door aan deze route vervolgens relevante, 
menselijke verhalen te koppelen – vele kapellen en calvariekruisen zijn immers uit dankbaarheid of als herinnering aan 
één of ander menselijk lijden opgericht en hebben elk een apart verhaal - overstijgt de ontsluiting van deze relicten de 

religieuze dimensie ten voordele van het volkse aspect. Niet zelden brengen ze de bezoekers ook op landschappelijk vrij 
idyllische plaatsen die men anders niet aandoet.  

 
 
F. BECUWE 
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GRENSVERHALEN | EEN GRENSVERLEGGENDE WESTHOEK 
Bekende Westhoekers   
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EEN COLLECTIEF GEHEUGEN VOL BEKENDE WESTHOEKERS 
 

 
Ongeacht een onnatuurlijke grens de Westhoek al dan niet reeds doorsneed, dit belette het gebied niet om door de 
eeuwen heen figuren voort te brengen die op wetenschappelijk en cultureel vlak grensverleggend zijn geweest en in 

veel gevallen in de gehele Nederlanden faam verwierven363. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de Franse 
Nederlanden twee universiteiten, namelijk Dowaai en Rijsel, heeft gekend364. In het ancien régime stond Dowaai 

bovendien bekend als een zeer belangrijk boekdrukkerscentrum365, dat zich ondermeer op het vlak van cartografie 
profileerde366. In een aantal Frans-Vlaamse bibliotheken, zoals in de universiteitsbibliotheek van Rijsel, zijn tot op 
vandaag enkele zeer belangrijke bibliofiele collecties bewaard, die grotendeels afkomstig zijn uit verdwenen abdijen en 

kloosters367.  
 

Tot deze ‘grensverleggers’ behoren ondermeer368:  
 

Wetenschappers 
 
 Lambert van Sint-Omaars, encyclopedist-cartograaf369. 

 Willem van Rubroek (+1210-1270), minderbroeder en ontdekkingsreiger370. 
 Jacob de Meyere (Vleteren, 1492 – Brugge, 1552), historiograaf. 

 Ogier Ghislenus van Busbeke (1522-1592), humanist en diplomaat371. 
 Pieter Haschaert (Hassardus) (Armentiers, 1520 – Leuven na 1587), geneesheer 
 Nicasius (Helbault) Ellebodius (Cassel, 1535 - 1577), geleerde372. 

                                                           
363 De Geest 2001: 67-99. 
364 de Ridder-Symoens 1986: 11-30; Nauwelaerts 1981: 11-28. 
365 Labarre 1984: 99-112; Labarre 1997. 
366 Desreumaux 1983: 71-93. 
367 Crombez 1976: 149-155. 
368 Bijnens 1964: 137-149; Léger 1976; Deleu 1982:13-21. 
369 Zie Derolez 1971 en Derolez 1976. 
370 Zie Van Ryckeghem 1964, Devolder, Ostyn & Vandepitte 1984, Roothaer 1999: 165-178 en Devoldere 2009: 185-201. 
371 von Martels 1993: 203-217. 
372 Sivirsky 1976: 41-54. 
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 Pieter Loyseleur de Villiers van Westhove (Rijsel, ca. 1530 – Middelburg, 1590), historiograaf van de Verenigde 
Provinciën en tevens opsteller van de Apologie van Willem van Orange (1580). 

 Michiel Drieux (Driutius) (Volkerinkhove, 1495 – Leuven, 1559), rechtsgeleerde en rector van de Leuvense 
universiteit. 

 Mathieu Ruckebusch (Borre, 1564 - ?), rector van de Leuvense universiteit. 

 Jan V(and)ermeulen (Molanus) (? - Leuven, 1585), historiograaf 
 Charles de l’Ecluse (Carolus Clusius) (Atrecht, 1526 – Leiden, 1609), arts en botanicus. 

 Georges de Ghewiet (Roeselare, 1651 – Rijsel, 1745), jurist373. 
  
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogier van Busbeke, (1522-1592),  

humanist en diplomaat.  
 

Beeldende kunstenaars374  

                                                           
373 Auteur van ondermeer ‘Institutions du droit belgique’. Zie van Dievoet 1983: 11-28. 
374 Zie Van den Driessche 1964 en Van den Driessche 1966. 
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 Jean Paradis (Heusden/Hesdin, ?), schilder-miniaturist375. 

 Jackemon de Fives (actief in het Rijselse) 
 Jehan de Cibollier (actief in het Rijselse) 
 Piron van Sinte-Katherina (actief in het Rijselse) 

 André Beaueveu (actief in Dowaai/Douai en Valencijn/Valenciennes). 
 Otaltus (actief in Dowaai/Douai en Valencijn/Valenciennes). 

 Savalon (actief in Dowaai/Douai en Valencijn/Valenciennes). 
 Jacob de Guise (actief in Dowaai/Douai en Valencijn/Valenciennes). 
 Jehan Calbaut (XV), schilder-ambachtsman. 

 Michel Morel (XV), schilder-ambachtsman. 
 Willem Ciedet (XV), schilder-ambachtsman. 

 Jan Bellegambe (XVI), schilder. 
 Jan Gossaert van Mabuse (1478 - ….), schilder. 

 Jan van Reyn (Duinkerke, 1610 - 1678), leerling van P.P. Rubens, schilder. 
 Filips van Corbehem (Duinkerke), schilder 
 Dominicus van Oost, schilder 

 Arnold van Vuezn schilder 
 Bernard Wamps, schilder 

 Wallerand Vaillant, schilder 
 Matthias Elias (Zuidpene, 1656 – Duinkerke, 1747), schilder. 
 Antoine Watteau (Valencijn/Valenciennes, 1684 – Nogent-sur-Marne, 1721), schilder376.   

 Lodewijk Watteau, schilder van genrestukken (neef van Antoine Watteau)377. 
 Frans Watteau (Rijsel, 1758 – Rijsel, 1823), schilder (zoon van Lodewijk Watteau)378. 

 Lodewijk-Leopold Boilly (la Bassée, 1731 – Rijsel, 1798), schilder. 
 Charles Gaudelet (XIX, Rijsel), glasschilder379. 
 Jean-Baptist Wicar (1762-1834), schilder en prentenverzamelaar380. 
                                                           
375 Zie Smeyers 1996: 11-33. 
376 Behoort tot de hoogtepunten van de schilderkunst in Frans-Vlaanderen. Zie Ramade 2004: 180-184. 
377 Zie Maes & Michel 1998. 
378 Zie Maes & Michel 1998. 
379 Oursel 1990: 128-150. 
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 Pieter Deconinck (Meteren, 1828 - ?), schilder.  
 Jean-Joseph Weerts (1846-1927), schilder381. 

 Pharaon de Winter (Bailleul, 1849 – 1925), schilder382. 
 Rémy Cogghe (Moeskroen, 1854 – Roubaix, 1935), schilder383. 
 Henri Le Fauconnier (Hesdin, 1881 – Parijs, 1946), kubistisch schilder384. 

 Félix Del Marle (Pont-sur-Sambre, 1889 - ?, 1952), schilder-tekenaar-graficus385. 
 Maurice de Vlaminck (1876-1958), schilder. 

 Marcel Gromaire (Noyelles-sur-Sambre, 1892 – Parijs, 1971), schilder386. 
 Henri Matisse (Matthys) (Le Cateau Cambresis, 1869 –Cimiez, 1954), schilder en beeldhouwer 
 Jules Joëts (1884 - 1959), schilder. 

 Felix Del Marle (1889 - 1952), schilder. 
 Jozef de Zitter (Bollezele, 1883 – Malo, 1957), graficus. 

 Edouard Pignon (1905-1993), schilder387. 
 Paul-Ghislain Desmons (Lille, 1928), schilder388. 

 Jean Roulland (Croix, 1931), schilder389. 
 Arthur van Hecke (Roubaix, 1924 – Hondschoote, 2003), schilder390. 
 Eugène Dodeigne (Sprimont, 1923), beeldhouwer391. 

 Charles Gadenne (Roubaix, 1925)392. 
 Eugène Leroy (Tourcoing 1910 -  Wasquehal, 2000), schilder393. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
380 Oursel 1978: 65-84. 
381 Zie Acheré-Lenoir 2009: 137-149. 
382 Zie De Geest 2000: 195-215. 
383 Schilder van het dagelijks leven in Frans-Vlaanderen (Degroote 2007: 102). Zie Van Assche 2005: 140-157. 
384 Zie Ligthart 1997: 25-39. 
385 Zie Plumart 1996. 
386 Zie Van Pelt 1993: 169-181. 
387 Zie Zie Van Pelt 1993: 169-181, De Geest 1998: 170-177 en De Geest 2007: 107-116. Zie ook Bocuhet 1998. 
388 Zie Van Pelt 1993: 169-181. 
389 Zie Van Pelt 1993: 169-181. 
390 Zie Elsen 1979: 123-138 en Van Pelt 1993: 169-181. 
391 Zie Van Pelt 1977 en Boyens 2005: 260-265. 
392 Morlion 2010: 119-129. 
393 Zie Zie Van Pelt 1993: 169-181 en De Geest 1998: 77-90. 
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 Claude (1926 – Rijsel, 2009), Michèle, Vincent & Valérie Vallois, schildersfamilie394. 
 

 
Bouwmeesters / Architecten 
 

 Michel Lequeux (XVIII), architect395. 
 Louis-Marie Cordonnier (1854-1941), architect396. 

 François Hennebique (Neuville-Saint-Vaast, 1842 – Parijs, 1921), bouwmeester397 
 
 

Musici398 
 

 Adam de la Halle (XIII), trouvère. 
 Guillaume Dufay (XV), polyfonist399. 

 Jean Titelouze (XV/XVI), componist orgelmuziek. 
 François Gallet (Franciscus Galletius) (Bergen, ca. 1555 - ?), componist (in Dowaai)400. 
 Gebroeders Regnart (XVI, Dowaai), componisten401. 

 

                                                           
394 Zie De Geest 2009: 223-227. 
395 Zie Duthoy 1988: 37-152. 
396 Zie Lesaffre 1998: 45-64. 
397 François Hennebique week uit naar Rijsel, vervolgens nar Kortrijk - waar hij met de dochter van een drukker trouwt en optreedt als 
bouwmeester – en nadien naar Brussel: waar hij in 1892 het eerste wereldwijde patent op gewapend beton nam. Overleden in Parijs in 1921. Is 

een mooi voorbeeld van migraties in omgekeerde richting. Zijn eerste experimenten speelden zich in Noord-Frankrijk en in West-Vlaanderen af. 
 
398 Zie Bossuyt 1988: 49-63 en Bossuyt & Schreurs 1995: 91-116. Zie ook Lotthe 1990 en Gosselin 1994. 
399 Zie Bossuyt 1987, 47-53. 
400 Zie Bossuyt 1991: 145-160. 
401 Zie Bossuyt 1986: 124-139. 
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 Edmond de Coussemaker (Belle, 1805 - 1876), muziekwetenschapper 
(ook geschiedschrijver)402. 

 Edouard Lalo (XIX, Rijsel), componist. 
 Albert Roussel (XX), componist. 
 Olivier Messiaen (XX), componist. 

 Maxime Dumoulin (XX), componist. 
 Victor Legley (XX, Hazebroek), componist. 

 Jeanne Thieffry (? – Rijsel, 1970), musica403. 
 
 

Schrijvers, dichters & literatuurkenners 
 

 Petrus Pictor (XII), dichter404. 
 Lievin van der Cruyce (Levinus Crucius) (Boeschepe, † 1548), dichter405. 

 Petrus Dathenus (schuilnaam Petrus Montanus) (Kassel, 1531- Ebbling, 
1588), psalmberijmer406. 

 Guillaume de Poetou (Béthune, ca. 1528 – ca. 1567), dichter407. 

 Maria Petyt (Hazebroek, 1623 - 1677), mystiek schrijfster408. 
 

 
 

 Michiel de Swaen (Duinkerke, 1654 - 1707), dichter en toneelschrijver409. 

                                                           
402 Chielens 1990: 11-13; de Coussemaker 2005: 254-259; de Coussemaker 2011: 47-65. 
403 Zie Mycinski 1978: 208-222. 
404 Zie Van Acker 1983: 129-145. 
405 Grafsteen bewaard in de kerk van Boeschepe (Bijnens 1964: 73). Zie Desmet-Goethals 1989: 11-23. 
406 Zie Porteman 1971. Behalve het berijmen van de Psalmen vertaalde Petrus Datheen ook de Heidelbergse Catechismus.  
407 Zie Bostoen 1992: 207-217. 
408 Zie Deblaere 1972. Het werk van Maria Petyt, namelijk een autobiografie en een dagboek van haar mystieke godservaringen, werd na haar 
dood uitgegeven onder de titel ‘Het Leven van de Weerdighe Moeder Maria a Sta Teresia, (alias) Petyt’. In 2010 werd de autobiografie onder de 
titel ‘Deinend op Gods tij’ in hedendaags Nederlands opnieuw uitgegeven. 
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 Dominiek de Jonghe (Duinkerke, 1654-1717), dichter. 
 Andries Steven (Kassel, XVIIB/XVIIIA), dichter en rederijker410. 

 A.J. Pancoucke (XVIII), geschiedkundige. 
 Justinus van Damme (Ochtezele, 1772-1843), dichter en rederijker411. 
 Louis de Backer (Sint-Winoksbergen,1814 – Noordpene,1896), publicist. 

 Jean-Baptist van Grevelinghe (alias Tisje Tasje) (….), gesproken literator. 
 Camille Looten (Noordpeene, 1855 - 1941), essayist412. 

 René Despicht (Ochtezeele, 1870 – Steenvoorde, 1960), schrijver en dichter413. 
 Marcel Janssen (1903-1963), dichter en essayist. 
 Romain van de Meule (1870-1941), schrijver en toneelschrijver. 

 Joseph Dezitter (Bollezeele, 1883 – Malo-Terminus, 1957), heemkundige (ook houtsnijder). 
 Adrien Ryckelynck (1889-1945), toneelschrijver. 

 Jean-Marie Gantois (Waten, 1904 - 1968), publicist-polemist. 
 Charles de Croocq (…), dichter, essayist en geschiedkundige. 

 Emmanuel Looten (Sint-Winoksbergen, 1908 - 1974), in het Frans schrijvend auteur414. 
 Maxence van der Meersch (1907-1951),  in het Frans schrijvend romancier415. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
409 Zie Seys 1966. Eén van zijn bekendste werken is het komische toneelstuk ‘De Verheerlijckte Schoenlappers’ of ‘De gecroonde Leerse’, dat zelfs 
nu nog wordt opgevoerd.  Desondanks was hij echter vooral een toneelschrijver van religieuze stukken. Zijn gelegenheids- en andere gedichten 
verzamelde hij onder de titel ‘Verscheyde Godvruchtige en Sedige Rym-Wercken’. Voorts publiceerde hij ook een ‘Neder-Duitsche Digtkonde of 
Rym-Konst’. 
410 Deleu 1982: 26. Andries Steven schreef het ‘Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek’, dat in 1714 werd uitgegeven in Kassel (Cassel). Werd  

verscheidene keren herdrukt, ondermeer ook in Ieper en Veurne. Zelfs in de heruitgaven van 1821en 1833 werden geen noemenswaardige 
wijzigingen aangebracht. Dit werk werd meer dan een eeuw aan weerszijden van de grens als schoolhandboek gebruikt. 
411 Van hem verschenen acht dichtwerkjes, waaronder ‘De val der geweldenaren’ (1803) en ‘De lof van vroom geduld’ (1817). Zie Huyghebaert 
1990 en Huyghebaert 1998. 
412 Zie Nuyttens 1981. 
413 Zie Pée 1960. René Despicht wordt na Michiel de Swaen beschouwd als de belangrijkste dichter van Frans-Vlaanderen. Tot de 
wetenschappelijke verhandelingen die Despicht in het Nederland schreef, behoren ondermeer “De molen in de volkstaal van Frans-Vlaanderen’ 

(1931) en ‘Hoe klinkt A bij de Frans-Vlamingen’. 
414 Zijn werk is Vlaams naar inhoud en dankt zijn betekenis in de eerste plaats aan dat Vlaams karakter. Zie Spillebeen 1963. 
415 Liet zich door zijn geboortestreek inspireren. Zijn sociaal-geëngageerd werk verwoordde op aangrijpende wijze de strijd van de Vlamingen in 
Noord-Frankrijk voor meer sociale rechtvaardigheid. Zie Lenne 1985: 45-63. 
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 Marguerite Cleenewerck de Crayencour (alias 
Marguerite Yourcenar), in het Frans schrijvend 

auteur416. 
 Paul van Tieghem (1871-1948), literatuurkenner. 
 Paul Hazard (1878-1944), literatuurkenner. 

 Valentin Bresle (Rijsel, 1892 – 1979), schrijver-
journalist417. 

 André Malraux (1901-1976), auteur418. 
 Jean-Noël Ternynck (Hazebroek, 1946), 

schrijver419. 

 Wido Bourel (Kaaster, 1955), schrijver420.  
 

 
Regisseurs 

 
Bruno Dumont (Bailleul, 1958)421. 
 

 
 
Marguerite Yourcenar 

 

 
Verder onderzoek naar het leven en het werk van deze figuren levert ongetwijfeld materiaal op voor de opbouw van 
toonaangevende evenementen in het kader van de herdenking van de Vrede van Utrecht. Eén van die initiatieven zou – 

in samenwerking met CODART
422 - een kunsttentoonstelling kunnen zijn die gewijd is aan ondermeer de opgelijste Frans-

                                                           
416 In haar autobiografische Archives du Nord schrijft ze bewogen over haar Frans-Vlaamse origine. Zie Savigneau 1990. Zie ook Callens 1998. 
417 Defoort 1977: 11-35. 
418 Zie Alcalay 1996. 
419 Jean-Noël Ternynck publiceerde in 1997 ‘Van gister tot vandage’ en in 1998 ‘Van de Leie toet de Zee’. 
420 Wido Bourel publiceerde in 2010 de bundeltjes ‘Wintertijd in Frans-Vlaanderen’ en ‘Een erfenis zonder testament’. 
421 Zie Verbeke 2002: 51-61. 
422 Sellink 2007: 131-148. 
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Vlaamse kunstenaars423 of aan een ‘confrontatie’ tussen hen en hun collega’s uit de Vlaamse Westhoek (zoals Vigor 
Bouquet, Matthijs De Visch424,…....)425.  

 
Een andere aanrader is bijvoorbeeld het onder het stof halen van de musici en componisten die in het verleden hun 
geboortstreek, de Franse of Vlaamse Westhoek, hebben uitgedragen.  

 
Daarnaast leent hedendaagse kunst zich evenzeer om een artistieke verbroedering tot stand te brengen426. In Frans-

Vlaanderen zijn musea zoals het LaM (Lille Métropole Musée d’art)427 en het LAAC (Lieu d’art et d’action 
contemporaine)428 in Duinkerke op dit terrein immers toonaangevend429. Sympathiek is het privé-initiatief in Teteghem 
om in Le 180, een landelijke hoeve, jaarlijks gedurende zes maanden tentoonstellingen in verband met hedendaagse 

kunst op te zetten.        
 

Werken van figuren zoals Marguerite Yourcenar (synoniem van Marguerite Cleenewerck de Crayencour), in het bijzonder 
haar ‘Archives du Nord’ waarin ze haar familiegeschiedenis in relatie met de grensoverschrijdende (zuidelijke) Westhoek 

(waaronder meer specifiek Belle (Bailleul), Dranouter, Loker, Sint-Jans-Cappel, de Zwarte Berg, …) vertelt, lenen zich 
voor literair geïnspireerde, met menselijke verhalen doorspekte streekexploraties. 
 

Van een aantal ‘bekende Westhoekers’ is het huis waar ze geboren en/of getogen zijn of een groot deel van het leven 
verbleven hebben, nog bewaard. Zelden wordt deze locaties echter op één of andere manier geduid. Nog zeldzamer zijn 

de huizen die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Met de toekenning van het officiële label ‘Maison des Illustres’ 
geeft Frankrijk daartoe intussen wel een belangrijke aanzet430. Voorbeelden in Frans-Vlaanderen zijn in Rijsel het 
geboortehuis van Charles de Gaulle in Rijsel en in Sint-Jans-Cappel het landhuis op de Zwarte Berg dat teruggaat op het 

kasteel van de familie Cleenewerck de Crayenvour en waar Marguerite Yourcenaar een deel van haar jeugd heeft 

                                                           
423 Zie ook Brejon de Lavergnée 2000: 217-228, alsook Oursel 1983: 29-54. 
424 Dendooven D. & Snick J. 2001: 43-165. 
425 Coekelberghs 1976. In verband met de Art Nouveau zie Loyer 1987. 
426 De Geest 1990: 41-61; Dubois 2000: 325-348. 
427 Depondt 2010: 241-246. 
428 Tardif 2006: 179-185. 
429 Zie Luyckx 2011: 159-177. 
430 De Vreyer 2012: 26-32. 

 



Deel 1 | Een grenzeloos verhaal  

  
206/250 

 

 
monument-in-ontwikkeling.be 

 
 

doorgebracht. Momenteel fungeert deze ‘villa’ zelfs als een verblijfplaats voor schrijvers (writers-in-residence). Om de 
grensoverschrijdende Westhoek als een niet-onbelangrijke bakermat van befaamde figuren op de kaart te zetten dient 

de vraag gesteld en onderzocht of het idee van ‘Maison des Illustres’ mutatis mutandis niet kan doorgetrokken worden 
naar de Vlaamse Westhoek om deze door middel van een cultuurtoeristische route te verbinden. Door sommige huizen 
bovendien naar analogie met de Britse ‘historic house museums’ open te stellen zou deze route bovendien een stevige 

onderbouw krijgen.  
 

 
F. BECUWE 
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