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EDITORAAL. 

In bet oorjaar van 2008 stonden belangrijke activiteiten op het programma in het 

teken an 25 jaar tijdschrift Castel lum. 
Dank zij de minitentoonstel l ing in de hal van het gemeentehuis  van Laarne konden 
een aantal per onen op oude schoolfoto 's herkend· worden. In een volgend tijd-
chriftnummer plannen we de publicatie van die schoolfoto's. 

Tijden de fee tel ijke zitting in de gemeenteraadszaal ter gelegenheid van 25 jaar tijd-
cbrift Ca tellum op vrijdagavond 29 februari 2008 stonden huizen in het algemeen 

en de Colmanshoeve in het bijzonder, centraal. Erevoorzitter Paul de Pessemier 's 

Gravendrie , voorzitter Marcel Meys, Johan De Wilde, Lieven Hanselaer en André 
Van De Sompel namen het woord voor ongeveer zestig aanwezigen. 
De afsluitende receptie bood ruimte tot een aangename babbel met leden, n ieuwe 
leden en kandidaat-leden. 

25 JAAR tljdsclorlft 
CASTEILUM 

Illustratie 1 .  
Aankondiging van de viering 25 jaar tijdschrift 
Castellum. 
De woning op de affiche is het woonhuis van de 
Colmanshoeve, Colmanstraat 38. Die hoeve 
werd gedurende ongeveer vier eeuwen uitgebaat 
door dezelfde familie Colman. 

Een derde activiteit was de organisatie, samen met de Davidsfondsafdel ingen 
Kalken en Laarne, van de Nacht van de Geschiedenis op 1 0  april 2008. Centrale 
spreker Bjorn Rsozka i llustreerde de theoreti sche beschouwingen rond mondelinge 
geschiedenis met voorbeelden uit de praktijk. Na de pauze werden plaatsel ijke pro
jecten voorgesteld en becommentarieerd: werk van Dorpsraad Kalken, fotogroep 
Trefpunt, Davidsfonds Kalken en Laarne en ondergetekende. 
Ter gelegenheid van diezelfde Nacht van de Geschiedenis stelde Fotogroep Trefpunt 
een verzameling foto's, onder de noemer Het Laarne-archief, Laarne zoals het was, 
1977- 1978, ter beschikking van onze vereniging. Een korte fotoreportage met bij-
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gewerkte tekst rond het brouwen van het Walravebier werd uit die verzameling 
getrokken. 
Ondertussen viel als locatie en onderwerp van OMD 2008 in  ons werkgebied de 
keuze op het gebouw van de parochiale meisjesschool te Laarne. De geschiedenis 
van die onderwijsinstell ing is onlosmakel ijk verbonden met die van het in de onmid
del l ijke omgeving ervan gelegen kloostergebouw en de bewoners ervan . 
Traditiegetrouw zullen enkele bestuursleden intensief aan de OMD-editie meewer
ken.  Uw hulp kunnen we zeker gebruiken, denken we maar aan de uitwerking van 
bijvoorbeeld een fototentoonstell ing. 

Illustratie 2. Zicht op een deel van het klooster te Laarne anno 1 977. 
De Zusters van Barmhartigheid verbleven toen exact 100 jaar in Laarne. 

Foto nr. 778301 uit archief fotogroep Trefpunt. 

In contrast met die relatief hedendaagse geschiedenisbeleving, staat de belangrijk te 
bijdrage uit dit nummer, namelijk een bewerking en een transcriptie van een rente
rol van de Tafel van de Heilige Geest van de Sint-Denijsparochie van Kalken uit de 
vroege vijftiende eeuw. 
In het kader van de aandacht voor de personen en verenigingen die de aandacht voor 
de lokale geschiedenis brandende hielden, brengt Antoon Afschrift een korte ge chie
denis van het Laarnse tijdschrift De Vlaamse Vriendenkring en zijn bezieler . 
Afscheid nemen van mensen die ons nauw aan het hart l iggen, is 

·
altijd moeilijk. Aan 

het einde van dit nummer blijven we even stilstaan bij het overlijden van ar hite t 
Rerni Hanselaer en dokter Paul Sonnevil le. 
Tot slot maken we een afspraak voor de jaarlijkse provinciale VVF-dag op 1 2  okto-
ber 2008 in het Heilig Maagdcollege te Dendermonde. 

André Van D mp 1 
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EEN VIJFTIENDE EEUWSE RENTEROL VAN DE TAFEL 
VAN DE HEILIGE GEEST VAN DE SINT-DENIJSPAROCHIE 

VAN KALKEN. 

Marcel Meys, Eric Balthau en André Van De Sompel 1 

1 .  Agrarische geschiedenis van het graafschap Vlaanderen in de Middeleeuwen. 

Eind van de jaren 1 970 en in het begin van de jaren 1 980 werd door het Belgisch 
Centrum voor Landel ijke Geschiedenis een project gepromoot rond de bronnen voor 
de agrari che geschiedeni s  van het graafschap Vlaanderen in de Middeleeuwen. Het 
doel van het project was te komen tot een analytische inventaris van alle documenten 
betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen in het graafschap 
Vlaanderen vóór 1 500. Het project heeft uiteindelijk geleid tot de publicatie van een 
driedel ige inventaris van beheersdocumenten, rekeningen enz2. Het is echter duide
l ijk dat de driedelige inventaris een onvolledig beeld geeft van de bewaarde docu
menten, omdat bijvoorbeeld sommige arch ieffondsen, zoals familiearchieven 
bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel ,  nog niet werden geëxcerpeerd. 
Het eerste deel van de inventaris bevat een nota over de beheersdocumenten van de 
kerkfabriek en van de Tafel van de Heilige Geest van Kalken3. Volgens de inventa
ris bevat het kerkarchief van Kalken, dat nu bewaard wordt in het Rijksarchief te 
Beveren, onder nummer 25 een goedereninventaris van de Sint-Denijskerk uit de 
1 5de eeuw, waarin renten in geld en natura, cijnzen en gronden in Kalken vermeld 
staan. Nummer 38 omvat een renteboek van de kerk van Kalken uit de 1 5de eeuw4. 
Onder het nummer 458 s wordt een goedereninventaris van de Tafel van de Heil ige 
Geest van Kalken vermeld. Deze goedereninventaris werd geschreven op een rol , 
gemaakt van vijf vellen perkament. De inventaris werd opgesteld in het Nederlands 

2 

3 

4 

s 

Met dank aan Luc De Ruyver voor de logistieke medewerking. 
AUGUSTYN B., PALMBOOM E., Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse 
graafschap Vlaanderen. Deel /: Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent, Belgisch 
Centrum voor Landelijke Geschiedenis. Publikatie nr. 72, Gent, 1 983;  AuGUSTYN B . ,  ROMBAUT H "  
VANDERMAESEN M.,  Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap 
Vlaanderen. Deel II: Dokumenten bewaard in de rijksarchieven te Beveren, Brugge, Doornik, 
Kortrijk, Ronse, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. Publikatie nr. 95, Gent, 1 990; 
ROMBAUT H., Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap 
Vlaanderen. Deel lil: Dokumenten bewaard in de stadsarchieven te Aalst, Brugge, Gent, Hulst, 
Menen, Oudenaarde, Tielt, Veurne en de O.C.M. W-archieven te Brugge, Damme, leper, 
Oudenaarde, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. Publikatie nr. 1 06, Gent, 1 99 1 . 
AUGUSTYN B., PALMBOOM E., o.c., p. 485 . 
Volgens AUGUSTYN en PALMBOOM was nummer 38 in 1 983 onvindbaar in het archiefdepot 
(Rijksarchief Gent). Intussen is het renten boek terecht en opnieuw raadpleegbaar onder nummer 38 
van het Kerkarchief Kalken in het Rijksarchief te Beveren. 
AUGUSTYN en PALMBOOM vermeldden het stuk nog onder het oude nummer 457. 
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onder de hoofding Dit es naervolgende rente toebehoerende den Heyleghen Gheest 
van der kerken van Calkine. De goedereninventaris zou een gedetailleerd overzicht 
bevatten van renten, c ijnzen, jaargetijden, gronden en tienden in Kalken en 
Overmere, toebehorend aan de Tafel van de Heilige Geest van de Sint-Denijskerk. 
A ugustyn en Palmboom dateren het stuk ca. 1 400 met een aanvulling van 5 april 
1 48 1 .  Met deze drie stukken is de kerk van Kalken qua bewaringstoestand van het 
middeleeuws archief niet slecht bedeeld, zeker in vergelijking met het kerkarchief 
van Laarne, waarin geen enkel beheersdocument van voor 1 500 werd bewaard. 
In 1 962 en begi n  1 963 maakte Marcel Meys een gedeeltelijke transciptie van deze 
perkamenten rol die toen nog i n  Kalken bewaard werd6. De notities werden beëin
digd op 7 april 1 963. 

Illustratie 1. Transcriptie van de aanhef van de renterol door Marcel Meys, 
periode 1 962-1{)63. 

Het feit  dat de renterol een van de weinige stukken met betrekking tot de middel
eeuwse geschiedenis van Kalken is, en van groot belang voor wie de goederen van de 
Heilige Geest van Kalken, en de namen van personen, van plaatsnamen en van wegen 
i n  het Kalken van de prille vijftiende eeuw wil bestuderen, rechtvaardigt de integra
le uitgave van de tekst. In die optiek werd de transcriptie van de renterol in mei 2008 
vervolledigd en gecollationeerd op het origineel door Eric Balthau (zie Bij lage). 

2. De Tafels van de Heilige Geest. 

De Tafels van de Heilige Geest waren burgerlijke instellingen die echter waren geënt 
op de parochiale structuren. Zij waren belast met het onderhoud en de teun erlening 
aan de armen van de parochie en konden daarvoor een beroep doen op een patrimoni-

6 Ook de Kalkense priester en amateurhistoricus Jan Schinck (Kalken, 1 872- 1 967) had die rol ont
dekt en gelezen. 
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urn dat be tond uit gronden en rentes waarmee ze waren begiftigd, meestal door 
parochianen maar oms ook door andere personen die een band hadden met de 
parochie. De hulp aan de armen van de parochie, die meestal in  natura was, werd thuis 
bezorgd maar om waren er ook uitdelingen van levensmiddelen naar aanleiding van 
een begrafeni , rouwdienst of jaargetijde. Met de opbrengst van sommige renten was 
de Tafel van de Heilige Geest verplicht om het jaargetijde van de schenker te regelen. 
De Tafel van de Heilige Geest van Laarne bestond al in de tweede helft van de dertien
de eeuw7. Of dit ook in Kalken het geval was, weten we niet, maar het is wel zeer waar-
chijnlijk gezien de algemene ontwikkeling van de parochiale structuren in de streek. 

Het patrimoni u m  van de Heil ige Geest werd beheerd door twee Hei l ige 
Gee tmeesters die twee jaar in  dienst bleven volgens een beurtrol,  waarbij ieder jaar 
de oudst in functie zijnde de plaats moest ruimen voor een andere. De Heilige 
Gee tmeester die twee jaar in dienst was, was de eindverantwoordel ijke voor de 
rekening van dat jaar. Door wie en volgens welke procedure de Kalkense armen
meesters in de v ijftiende eeuw werden benoemd, weten we niet. In latere eeuwen l ij
ken ze wel, net als de kerkmeesters, afkomstig te zijn uit  lokale vooraanstaande 
families, en zijn famil iale banden met kerkmeesters en lokale schepenen nooit  ver 
weg. De armenmeesters moesten jaarlijks rekeningen presenteren die een overzicht 
gaven van alle i nkomsten en alle u itgaven van dat jaar. 
De rekeningen van de Hei lige Geest zijn basisdocumenten voor de studie van de 
armoede in  de lokale Kalkense gemeenschap. Voor de 1 5cte eeuw zijn er echter geen 
rekeningen bewaard. Volgens de haardtell ing van 1 469 waren er toen in Kalken 
223 gezinnen (tussen 892 en 1 1 1 5 inwoners), waarvan 73 arme gezinnen. Van die 
73 arme gezinnen woonden er echter 1 9  in de heerlijkheid van het Lichterveldsche 
op het grondgebied van de parochie Wetteren, zodat er in Wetteren eigenlijk geen 25 
maar 44 arme gezinnen woondens. 
In Kalken zouden er in 1 469 dus tussen de 2 1 6  en 270 armen gewoond hebben. 

3. Gegevens uit de vijftiende eeuwse Kalkense renterol, de aanvulling van 1481 
en een retro akte uit 1330. 

Het document van begin 1 400 bestaat uit  twee delen. Het eerste deel omvat de ren
ten en het tweede deel omvat de eigendommen van de Kalkense Tafel van de Heilige 
Geest. Op regel matige tijdstippen werden tussen de oudere tekstlijnen aanvull ingen 
aangebracht. 
Een belangrijke aanvulling dateert uit het jaar 1 48 1 .  Meer dan waarschijnl ijk heb-

7 

8 

BALTHAU E., Het ontstaan van de parochie Laarne en haar ontwikkeling tot het midden van de J 6de 
eeuw, in:  BALTiiAU E., SCHEPENS E., BERTELOar R. ,  HOLEMANS 1 . ,  De bouwgeschiedenis van de 
Sint-Machariuskerk van Laarne, Laarne, 1 992, p. 36-38. 
PEE L., De bevolkingsevolutie in het Land van Dendermonde van 1 469 tot 1 620, in: Demografische 
evoluties en gedragspatronen van de Ç)de tot de 2oste eeuw in de Nederlanden, Studia H istorica 
Gandensia nr. 200, Gent, 1 977, p. 1 7 1 - 1 72, noot 1 9. 
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ben die bepalingen betrekking op een erfenis in de familie Hertoghe. 
De renterol bevat ook een retro akte uit 1 330 waarbij een burger uit Dendermonde 
met nauwe banden met Kalken een akker schonk aan de Tafel van de Heilige Geest 
te Kalken9. Dat deel van de renterol werd voor de verder uitgewerkte overzichten 
buiten beschouwing gelaten .  
Het is  duidelijk dat de Kalkense Tafel van de Heilige Geest ouder was dan het hier be
studeerde document. Die renterol is een verzameling van gegevens uit vroegere tijden. 
Een aantal belangwekkende gegevens kunnen we halen uit dat document: namen 
van wegen, toponiemen, voornamen en familienamen eigenaars en enkele gegevens 
over de gebruikte maten (oppervlakte, inhoud, waardebepalende maten). 

4.1 .  Toponiemen. 

Behalve de paroch ietoponiemen Calkine, Wettre en Hovermeere bevat de renterol 
een pak lokale plaatsnamen. 

4.1 . 1 .  Straatnamen en benamingen van wegels en wijken. 

Het stratenpatroon uit het vijftiende eeuwse Kalken zag er nogal anders uit dan dat 
uit de 1 9<le - 2Qste eeuw. De belangrijkste verbindingsweg Gent - Aalst l iep in Kalken 
over de Heirweg en de huidige Nerenweg tot aan Kalkendorp en verder langs de hui
dige U itbergsestraat. De huidige Heirweg en Dendermondsesteenweg als belangrij
ke doorgangswegen zijn van latere datum en ondergingen trajectaanpassingen. 
Een aantal straatbenamingen of -omschrijvingen kunnen we nu nog perfect herken
nen. Andere straatbenamingen vragen een verklaring. 

• Brechts straetken: geen verdere aanwijzing,
' 
verwijst vermoedelijk naar een per

soon of familie. 
• Het straetken daer men vaert in den cruusacker an den herwech : vermoedelijk 

een weg in het verlengde van de huidige Drapstraat die het traject van de 
Steenbeekwegel volgde. 

• De brugstrate: de Brugstraat. 
• Den scriec: de Schriekstraat. 
• De bontincstrate: de Bontinkstraat. 
• Tsoutstraetken:  mogelijke vroegere benaming voor de Zauwerstraat. 
• De steenstraete� vroegere benaming voor de Scheestraat. 
• De oude ackerstrate op den broucacker: mogelijk de huidigè Wetter traat. 
• enter nieuwestraeten : een straatje gelegen op het Rot. 
• De berrenstrate: de Berringstraat. 

9 Nog in de l 7de eeuw wordt in de rekening van de Tafel van de Heilige Gee t van Kalk n 

naar die schenking. 
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• De gheeraerts strate: gekend onder de latere benamingen Geerinkstraat en 
Holeinde traat. 

• Den herwech: de huidige Heirweg en Dendermondsesteenweg. 
• Den weghe ten mersche waert daer den wedi dore gaet: uit  de context blijkt dat 

hier bedoeld wordt de Berringstraat. 
• Op den cruusacker neven den wech ter molenwerf: bedoelt men hiermee de hui

dige B ie tstraat die leidde naar de heerlijke korenwindmolen op de dries 
K wem traat - Kleine Molenstraat - huidige Neren weg? 

• De somerstrate. 

De familienamen bontinc, vromont en gheeraerts komen voor in de renterol .  De 
famil ienamen bontinc en gheeraerts hadden ten tijde van de opmaak van het docu
ment reeds de naam gegeven aan een straat. De benaming Vromondstraat is  moge
lijk van latere datum. 
De benaming Schriekstraat - den scriec - kan eveneens in verband gebracht worden 
met een familienaam. Eric Balthau noteerde meerdere keren de familienaam in een 
l ijst van hoofdcijnplichtigen van de Gentse S int-Baafsabdij te Kalken voor de perio
de 1 295-begin veertiende eeuw:  de Scrieke en de ScriekaIO. 
Het gedateerde bijvoegsel van 1 48 1  bevatte de straatnaam de somerstrate. 
Ook de Somerstrate is een straat die haar benaming moet gevonden hebben in een 
deel van de bewoners van die straat, namelijk de familie de somere1 1 . 

Enkele toponiemen verwijzen naar een gebied dat eerder als wijk kan omschreven 
worden:  
• ter crucen: de wijk De Kruisen. 
• op de mere: de wijk Meirestraat. 
• teesvelde: de w ijk Eesvelde. 
• raffelscoet: Raveschoot (tot 1 8 1 2  als enclave van Wetteren in het noordelijk deel 

van de parochie Kalken). 

Enkele waterwegen werden eveneens aangeduid: 
• tavermate op die beke commende an den wech. 
• op den hoestren sloet = de Oosterse sloot. 
• op den westersen sloot bider dorevaert: bedoelt men hiermee een sloot ten wes

ten van een andere waterloop, namelijk de voorloper van Kalkenvaart? 

10 BALTHAU E., Hoofdcijnsplichtigen van de Gentse S int-Baafsabdij te Kalken en te Laarne ( 1 295-
begin 1 4de  eeuw), Castelllum, XV, september 1 998, p. 3-38, o.a. pp. 1 8- 1 9. 

1 1  DE WILDE J.R.J. ,  Een bevoegdheidsgeschil omtrent de inning van het beste hoofd (Laarne, 1 485), 
Castellum, jg. XITI ,  juni 1 996, p. 35-4 1 ,  pp. 37. 



1 0  

4.1.2. Plaatsnamen of plaatsbepalingen. 

De vermelde plaatsnamen of plaatsbepalingen hebben we - waar mogelijk - geloka
l iseerd op basis van de kadastersecties van Kalken. Sommige omschrijvingen lagen 
op de grens van kadastrale secties of blijken op meerdere kadastersecties betrekking 
te hebben. 

A 

B 

E 

Illustratie 2.  
De kadastrale secties van Kalken, op basis van 
de kadasterkaart van Popp. Sectie A werd in 
1 92 1  afgestaan ter vorming van de zelfstandige 
gemeente Beervelde. 

Enkele plaatsnamen geven aan dat begin de vijftiende eeuw in Kalken minstens één 
molen werkzaam was. Dat gegeven kunnen we afleiden uit de vermelding op de 
molen anden merschs. Dat toponiem heeft betrekking op de heerlijke windmolen in 
de nabijheid van de Kalkense meersvlakte langs de vroegere Molenstraat, de huidi
ge Nerenweg. 
Een andere molen (waar verder evenwel zo goed als geen informatie over bewaard 
l ijkt te zijn) kan gesitueerd worden op kadastersectie E in de onmiddellijke omge
ving van de huidige Heirweg, tussen de Brugstraat en de Colmanstraat. De huidige 
stukken kadastersectie E nrs. 349 tot 352 dragen de benaming Molenberg. 
• ten molenberghe 
• op den molenacker 
• op de molen anden merschs 
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Sommige akker-, en weilandbenamingen verwijzen naar eigenaars of gebruikers. 
WoningbenanlÏngen, meestal beperkt tot een eenvoudige genitiefvorm, werden niet 
in een apart l ij tje opgenomen. 
• op verne len acker in de brugstrate 
• op sKersmakers acker 
• op tserheynders ack( ere) in de steenstraete 
• op verberghen acker 
• up serwouts ackere 
• papeghems mersche 
• tscupers hofstede ter crucen 
• een ackerkin heet ser sergers 

Akkerbenamingen met betrekking tot de eigendom van de kerk zijn :  
• neven der kerken acker en( de) tseylichgeests 
• den kerckacker (ter crucen) 
• op den kerckacker tavermate 

De andere plaatsnamen: 
in kadastersectie A. 
• de stridacker onder raffelscoet 

in  kadastersectie B .  
• op delst 
• sticken lants an tsoutstraetken ( indien die straat kan vereenzelvigd worden met 

de Zauwerstraat). 
• in de vierdonghe 

in kadastersectie C .  
• tavermate 
• an den bruggheboem op den cruusacker neven de beke: een afsluiting ter hoogte 

van de Steenbeek nabij de splitsing van de Koffiestraat en de Kouterstraat. 
• den donc gracht op den cruusackere 
• op den cruusacker 
• in bellam 
• in de berrent 
• in den boentuun neven den wech 
• int bochtken 

in kadastersectie D. 
• onder de paelheeke = een afpalende eik in  de onmiddell ijke omgeving van de 

splitsing Kordewagenstraat - Nerenweg. 
• op den broeckackere - op den brouckacker 



• den crommen ackers camere 
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• op de wostine neven den crom(m)men ackers camere 
• op trot 

• an den doeren = een akker ten westen van de huidige busstelplaats. 
• nieuwenackere op trot 
• ten broucgate 
• an trodegat 

• den acker op woyts beke an die zide oestwaert ten brouke 
• in de wildernisse (zonder verdere vermelding) 
• ten brouke 

in kadastersectie E. 
• an den gheer 
• in de venne 
• in de wil( der )nesse op de venne 
• cleene winters acker = gelegen tussen de Schriekstraat en de Zomerstraat. 
• de wilde ackers 

(voorlopig) niet nader bepaalbaar. 
• op den wilgaert 
• op doesvelt 
• in plets ackere 
• in buysasscoet 
• in den huytvanc 
• teedeken 
• op liesdonc 
• de meyversche donc 
• opt viverken 
• op de varent 
• in de bec 
• op woytsbeke 

gelegen buiten Kalken 
• in baerrelbruc = meersen gelegen tussen Overmere en Uitbergen 
• op castre = gronden gelegen ten noorden van de Schelde op grondgebied 

Wetteren, grenzend aan Kalken. 

4.2. Namen van personen. 

Het is meer dan waarschijnlijk dat niet iedereen die in de renterol vermeld werd, ook 
in Kalken woonachtig was. Zo was bijvoorbeeld de familie Kilioet een Gent e fami
lie met veel bezittingen in onder andere Kalken en Overmere. 



4.2. 1. Voornamen. 

Andries 
Bouden 
Berthelomeeus - bertelmeeuw 
Cla s - Claeus 
Everaert 
Gillis - Gul/is - Gillys 
Ghiselbrecht - Ghisel 
Heynderic 
Herianis 
Jacob - Iacop - Jacop 
Jan - Jo(hann)es - Iann 
Lieven 
Lippen ( = Philips) 
Lodewike 
Luuc Se/ie 

4.2.2. Familienamen. 

alaert 
baert 
bontinc 
bracke 
brunin:x 
buul 
cup er 
de boe 
de baerdemak( e )re 
de coninc 
de gheest 
de hertoghe 
de man 
den vos 
de verman 
de voldre 
de vuldre - tsvylders - de vüldre 
de wale 
de wilde - wilden 
de witte 
doude (dhondt) 
diederix 

1 3  

Marten - Martin 
Pauwels 
Pieter - Pieteren - Piet - Piter 
Stacen (=: Eustaas) 
Stoffels ( = Christoffel) 
Thomaes - Maes 
Wouter 
Willem - Willeme 

Beatrys 
Katheline - Kateline - Calle 
Lysbette - Betten 
Margriete - Margrieten 
Matten ( = Mathilde) 

dierix 
ghisels 
goesens 
haenken - haenkene 
haghen 
heyndric 
hoffelinc 
inghelbrechts 
lanen 
keg hel 
killioet 
lauwereys 
leliaert 
liesaert 
maes 
matthys - matthijs 
moens 
nachtegaal 
pauwels 
quaetgavers 
raes 
ravon 



roe lof 
scelpe 
serydier 
se riant 
seviants 
smets 
sperre 
van baersele 
van belle 
van berlaer 
van Calkine 
van den bleke 
van den brouke 
van den ende 
van den heede 
van den herweghe 
van den houvere 
van den hulle 
van den hulse 
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van den kerchove 
van den putte 
van den steene 
(van den) steenputten 
van den velde - van de velde 
van den walle 
van den zipe 
van der banc 
van der heeken 
van der hoest 
van heesvelde 
van hoerdeghem 
van waes 
vennemans 
verbeelen 
verghinen - verghine 
vromont 
vurwaert 

De familienamen in deze renterol verschillen bijna totaal van die uit de l ijst van hoofd
cijnsplichtigen - die wel degel ijk allemaal in Kalken woonachtig waren - uit de perio
de midden dertiende eeuw tot het begin van de veertiende eeuw. Volgende familiena
men kwamen op beide lijsten voor (tussen haakjes die uit de hoofdcijnsplichtigenlijst): 
walen (Wallais), haenken (Hanckins), goesens (Goessins), vromont (Vrombouts), 
van den brouke (de B roeke), bontinx - bontinc (Bontins), bruninx (Brunen), haghen 
(de Haghe), van heesvelde (de Hasvelde) en raes · (Rase). 

4.2.3. Beroepen. 
Slechts één beroep werd letterlijk vermeld, n l .  Jan Maes de helmslaghere die waar
schijnl ijk een wapenmaker was. 

4.2.4. Gebruikte maten en betaalmiddelen. 
Als rekeneenheid in het document werd overwegend het pond parisis 12 gebruikt, met 
als onderverdeling de schel ling of denier. 
Als oppervlaktematen. werden gebruikt: het gemet, de roede en het bunder. 
Per uitzondering werd een breedtemaat gebruikt, namel ijk het zwad. 

Als inhoudsmaten voor graan werden gebruikt: een (h)alster, een viertaell3 en een vat. 
De hoeveelheid S (= "semis") staat voor een half betaalmiddel of halve maat. 

1 2  l pond groten Vlaams = 1 2  ponden parisis. Een verdere onderverdel ing geeft volgend \: aard n: 

1 pond parisis = 20 schell ingen (s.) parisis = 240 penningen of denieren (d.) pari i . 
1 3  een viertael = een inhoudsmaat voor graan = 1 /2 halster. 
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4.3. Ontwikkelingen in de vijftiende eeuw. 
Een aantal oor de vijftiende eeuw recente ontwikkelingen kunnen we afleiden uit 
enkele toponiemen. 
In Kalken lagen nog een aantal gronden die pas recent of nog niet voor landbouw
doeleinden bruikbaar werden gemaakt. 
Een voorbeeld daarvan is de benaming in de wil( qer )nesse op de venne en op de 

wostine. 
Anderzijds blijken er in de omgeving van de Broekakker (met de akker den doerne) en 
het Rot, een opduiking in het Kalkense meersengebied relatief dicht tegen Wetteren 
(kadastersectie D), in een recent verleden akkers ontgonnen en straten bijgemaakt te zijn: 

and oude ackerstrate op den broucacker 
tusschen den doerne enter nieuwenstraten 
met sinen geheelen niewena,_cker op trot 
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Goedereninventaris van de Tafel van de Heilige Geest van Kalken, midden lSde 
eeuw, met een aanvulling van S april 1481.  

Beveren, Rijksarchief, Kerkarchief Kalken, nr. 458, rol van vijf aaneengenaaide vel
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aermen toecommende sonder date ook de thiende J5de eeuw ( 1 8de eeuw). 
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Transcriptie. 

Dit es naervolghenden renten toebehoerende den 
heyleghen gheest van der kerken van Cal.kine. Int heerste 

Everaert Doude, verKatel inen zone, op Hoffelinx hofstede 

Heynderic Ghisels op sijn hofstede daer h i  op woent 

Joncfrouwe Lysbette van Cal.kine, Clays Kil ioets wijf was, 
op den wilgaert 

Joncfrouwe Lysbette Kateline Bruninx op den bocht tavermate 

Heynderic Doude opt ackerken an de kerke 

Margriete van den Heede, Jans Ravons wijf, op den ackere 
voor brechts straetken 

Margriete van den Walle op haer hofstede 

Gillys Bracke op sijn hofstede 

J acop de Gheest op sijn hofstede 

Jan de Vuldre over Clays Lauwereys op I ghemet lants 
onder de paelheeke 

IIII s. par. 

XI s. par. 

II s. par. 

III s. par. 

III s. par. 

V . par. 

XII d. 

IX d. 

V d. 

IX . par. 
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Gil l i  S elpe 

Pieter an den Steenputte over Claeus hoyr van der Haelst 

Pieter van den Steenputte over Claeus van der Banc 

Pieter van den Steenputte over Gil lys Steenputten 

Wouter de Baerdemakere 

Kateline Verbeelen op haer hofstede daer Pieter Buuls  wijf 

Beatrys Bontinx op de hofsted� die Pieter B rax was 

Willem Roelof op sijn hofstat ter crucen 

Wil lem van den Steene over Matten Smets opt hofstedeken 
neven straetken daer men vaert i n  de cruusacker an den herwech 

Wil lem Pauwels, Pieter van Hoerdeghem ende Calle van den Ende 
op mersch die Jacop Leliaert ende Gillys de Gheest hi lden 

Lieven de Gheest op een alf ghemet mersch op den hoestren sloet 

Jan van Hoerdeghem op S ghemet mersch neven Lieven den Gheest 

Gillys de Wilde Jans zone op sinen mersch ten molenberghe 

Jans Wilden kindere op haren mersch ten molenberghe neven 
Gillys Wilden mersch 

J acops kindere van den Velde op de mere 

Wil lem van den Steene op Wil lem Quaetgavers hofstede 
ende ende een viertale coerens 

Bouden de Wilde op de selve hofstede 
ende een viertael coerens 

Gillys Bontinc ende sijn wijf Kateline op del st 

Jan Maes de hel mslaghere op doesvelt een vat rogs 

VIII s. par. 

IIII s. par. 

II s .  par. 

II s. par. 

V s. par. 

II s. par. 

VIII s .  par. 

XII s .  par. 

IIII d .  

IIII d. 

VI s. par. 

VI s. par. 

X s. par. 

X s .  par. 

II s. par. 

VI d. 

VI d. 

XII d. 
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Jan de Vuldre op verneylen acker in  de brugstrate een viertael coerens 

Maes de Vuldre op sinen acker in den scriec een v iertael coerens 

Bouden Sperre op sij n  hofstede voer Jacop Vennemans 1 
viertael coerens 

Kateline van den Heede, Jans Verghinen wijf, up C roeden lants 
in plets acker daer haer scuere op staet 

Lieven Haenken over Margrieten, Gi llys Haenkens dochter, op sinen 
acker voer sijn lochtendore een halster rogs 

VIII s .  par. 

Margriete, Jan Serydiers dochter, op Jan Moens hofstede IIII s. par. 

J acop Seriant f. Wil lems op de hofstede voer sijn hof gat VI s .  par. 

J acop Keghel ende sijn wijf op haer stede ende op V bunder lants die 
men hout van Lodewike den Vos ende mynder joncfrouwen sijnder 
gheselneden III s. gro. 

Gil l is  Lanen op S bunder in de wilnesse op de venne II s. par. 

De heyleghe gheest van Wettre X s. par. 

Andries de Coninc op de stede daer sijn scuere op staet IIII s. par. 

Pieter van Hoerdeghem op de stede die Betten van Baersele was II s. par. 

Gillys kindere van Heesvelde ende Jacop van den Zipe op sKersmakers 
acker ende op die hofstede die Clays Walen was een viertael coerens 

Pieter Liesaert op verberghen acker een alster coerens 

Willem van den B leke op sijn hofstede in den scriec met allen 
den ghelaghen daer op sijnde XII . par. 

Calle van den Ende op de stede in de bontincstrate daer zij op 
woenst ende op beede haer sticken lants an tsoutstraetken XVIII . par. 

Wil lem van der Heeken op de stede an de kerke, daer hi op woent, 
metten ghelaghen daer op sijnde II . VI d. gr. 
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Jan Bracke op inen bocht tavermate, an deen zide leght Gil lys 
Wilden bo ht, ende an <lander zide J acops Wilden bocht 

1 Item op ijn stede in de wilnesse een vat coerens een vat evenen 

Bette Inghelbrechts op haer stede 

II s. par. 

I s . par. 

Jan Maes, Pieters zone, op de mere S bunder, an deen zide Jacops tGheests 
kinderen l igghende, ende an <lander zide <loer van her Ianns den Bruere III s. par. 

Maes de Hertoghe op sinen mersch, endende op den molenacker, 
neven Gillys Wilden mersch S ghemet III S s. par. 

' 
Willem Pauwels over Pieteren van den Putte op I ghemet lants 
gheleghen op den broucacker 

Lysbette, lngbelbrechts Gillys dochter, op tserheynders acker i n  de 
Steenstrate, groet sijnde I bunder lettel min ofte meer, met husen ende 
ghelaghen daer op sijnde, l igghende neven J acops hofstede van Heesvelde 
an deen zide, ende Pieter van den Zipe op deen ende een alster rogs 

II s. par. 

Item op tselve VI s. par. 

Jan Bracke in den scriec heeft ghenomen in herfeliken tseynse tieghen 
den heyleghen gheest van Calkine I bunder l ants in buysasscoet, 
ende dies gheeft hi jaerlix den heyleghen gheest voers. II s. VI d. gr. 
Ende dit heeft de voers. Jan verconterpant metten selven 
voers. lande ende met eenen ghemet lants an den bruggheboem 
op den cruusacker neven de beke 

Jan Maes ende doyr van sin en wive op haer stede tees velde twee als ter rogs 

Jan Diederix heeft ghenomen in herfeliken tseynse tieghen den hey leghen 
gheest van Calkine twee sticken lants ende een stic lants tieghen de kerke 
enten heyleghen gheest, deerste gheleghen an doude ackerstrate 
op den broucacker, ende <lander op de wostine neven den crommen 
ackers camere, terde gheleghen op trot in Jan Dierix acker, 
ende hier af heeft tsiaers den heyleghe gheest XXII s. par. 
Ende dit heeft hi verconterpant met sinen gheheelen 
acker neven der kerken acker ende tsey l ichgheests 

1 Latere toevoeging. 



20 

Jan Diederix heeft ghenomen in herfeliken tseynse tieghen den heyleghen 
gheest voers. III sticken lants, deen gheleghen in den huytvanc 
in de middewaert van den ackere, ende <lander twee op den broucacker, 
deen gheleghen an den <loeren zuytwert ende noertwert, 
ende terde gheleghen tusschen den doeme enter nieuwerstraten, 
ende hier af sal de heyleghe gheest jaerlicx heffen XI s. par. 
Ende dit heeft de voers. Jan verconterpant metten selven 
lande ende met s inen gheheelen n iewenacker op trot 

Pieter Mattijs op al sijn lant op castre II s. par. 

J acop van den Ende heeft ghenomen in herfeliken tseynse tieghen 
den heyleghen gheest voers. sijn lant in den boentuun neven 
den wech ende achter Willem ts Vijlders, ende dies sal de hey-
leghe gheest heffen tsiaers II s. par. 
Ende dit heeft de voers. Jacop verconterpant ende beset met-
ten selven voers. lande, ende voert metten stridacker onder 
raffelscoet gheleghen, groet sijnde een bunder lettel min ofte meer. 

Lievin de Gheest heeft ghenomen in herfeliken tseynse 
tieghen den helighen gheest vander kerken van Calkine sijn lant 
in tween sticken, gheleghen in de berrent neven den wech, 
ende een stic lants gheleghen an <lander side van den weghe 
ten mersche waert daer den wech dore gaet, een half ghemet 
groot sijnde lettel min of meer, ende daer af sal hij iaerlicx 
gheven den helighen gheest voers. XIII gro. 
Ende dit heeft hij verconterpant ende beset metten vors. 
lande ende met eenen sticke, een dachwand groot, gheleghen 
tavermate op die beke commende an den wech, 
Thomaes de Hertoghe l igghende zuutwaert 

Gillys Goesens heeft ghenomen in herfeliken tseynse 
van den heyleghen gheest van Calkine al dat de voers. 
heyleghe gheest heeft in Gillys Goesens hettinghe binnen 
Hovermeere, ende daer af gheeft hi jaerl ix  VII . par. 
Ende dit heeft hi  verconterpant ende beset op de voers. gheheel hettinghe. 

De kindere van Willeme van den Houvere hebben ghenomen in 
herfeliken tseynse tieghen den heyleghen gheest voers. 
een ghemet lants, l igghende in de venne, J acop de Wilde ghele
ghen hoestwert, ende de voers. kindere westwert, ende hier af 
gheven zij jaerlicx . par. 
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Ende dit hebben zij be et met C roeden lants, gheheeten teedeken, 
oheleohen tenden van haren lochtene ende metten selven voers. lande. 0 0 

Jacop an Heesvelde heeft ghenomen in herfeliken tseynse 
tieghen den heyleghen gheest voers. de helft van eenen ghemet 
lant op de donc gracht op den cruusacker, Maes de_ Hertoghe 
gheleghen an de zide westwert, ende hier af sal jaerlix heffen 
de heyleghe gheest voers. 
Ende dit heeft hi beset met eenen alven dachwand op de kercac
ker, Matteus van den Herweghe ligghende westwert, ende 
Jacop Vromont hoestwert ende metten voers. lande 

Pieter van Heesvelde heeft ghenomen in herfeliken 
tseynse tieghen den heyleghen gheest voers. twee stic-
ken lants op den cruusacker, beede endende op de beke, 
Jacop Vromont van den minsten sticke l igghende zuytwert 
an deen zide, ende Jacop van den Zipe noertwert an <lander 
zide, ende de selve Jacop oec gheleghen noertwert van den 
groeten sticke, ende dit heeft de voers. Pieter verconterpant 
metten selven voers. lande ende met CC roeden lants 
op den kercacker tavermate neven de beke, gheleghen an 
den gheer, ende hier af gheeft hi tsiaers 

Jan Doude op sinen hoesteren sloet die Everaerts Houden 
was sijns hoems 

De wedue van Gillys Haenkene ende haer kindere op tviverken 
J acop Haenken 

Kateline van Hoerdeghem Pieters dochter op tscupers hof
stede ter crucen 

Jan Vurwaert op tscupers hofstede ter crucen 

Pieter Haghen op sijn hofstede in de vierdonghe 

Wil lem Pauwels op XXV roeden lants op Jans hofstede 
was van den Putte voer sijn poerte op de beke 

Lippen de Hertoghe heeft ghenomen in herfeliken tseynse tieghen 
den heyleghen gheest van Calkine de helft van den ackerkine 
ten broucgate an trodegat, Jan van den Rulle ligghende hoestwert, 

IIII s. par. 

XX s. par. 

XII s. par. 

II s. par. 

III s. par. 

V S  s. par. 

1 vat rogs 

II s. par. 
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ende Jan Diederix westwert, ende dit heeft hi verconterpant ende 
beset met eenen alven ghemet op den broucacker gheleghen 
Jacops kindere van den Velde hoestwert ende Gillys van den Velde 
westwert, ende hier af gheeft hi tsiaers 

Jan de Gheest Jacops zone heeft ghenomen in herfeliken 
tseynse tieghen den heyleghen gheest voers. S ghemet lants 
op de varent, ende dat om 
Ende dit heeft hi  verconterpant met I ghemet lants in de bec, 
Gil lys van Hoerdeghem gheleghen zuytwert, ende Clays van Wae� 
noertwert 

Jan de Vijldre teesvelde heeft ghenomen in herfeliken tseynse 
tieghen den heyleghen gheest van Calkine C roeden mersch 
die Jacop Seriant gaf den heyleghen gheest, ende dat om 
Ende dit heeft hi verconterpant met C roeden mersch 
daer ieghen deelende 

2Upden vijften dach van april le int jaer ons heeren XIIIIc 
ende tachtentich so was dit naervolghende poent ghewijst 3 
Maes de Hertoghe ende Kateline van den Kerchove sijn wettelike 
wijf hebben ghegheven eenen eeweliken dienst te Calkine in de kerke 
voer Onser Vrauwen, dats te wetene een messe de weke, 
ende voert harer beeder jaerghetide ende M argrieten, harer dochter, 
dies sal hebben de priestre, die de messe doet, V lb. pares. 
ende X gro. vlaenderscher munten. 
Voert sal hebben de prochipape van den j aerghetide voers. 
IIII gr. als hi de messe doet metten commendacien, ende de cos
tre van dat hi de messe dienen sal alle weken ende diaerghe
tide sal helpen doen, sal hebben tsiaers XVI gr. Voert sal 
hebben de heyleghe gheest tsiaers X gr. Ende de kerke VI 
gro. , ende waert dat zake dat de priestre die den dienst doen 
sal niet en <lade al so voers. es ende hi daer af in ghebreke waere, 
so soude de heyleghe gheest dat ghebrec anverden ende deelene 
den armen. Voert es te wetene als men tvoers. iaergheti-
de doen sal dat daer .sal sijn ten minsten een heylegheest 
meester, hofferende ende leverende lil kersen, ende in elke ker- · 
se I d. Ende de costre sal luden op den dach van den jaerghe-

2 Toevoeging van 5 april 1 48 1 .  

XII s .  par. 

IX s. par. 

VIII s. par. 

3 In margine: up Lauwereins Verghinen leet eenen wetteliken hooftvonnesse up den gront di met
ter nieuwer hant hier onder staet ghescreven. 
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tide al oet co tume es, ende dit jaerghetide sal men doen 
op den ierden dach naer Alre Zielen dach, bi al so dat die dach 
niet en laghe op eenen sondach, want dan soude ment doen 
daer naer op den heersten dach in de ferien, ende dit hebben 
Mae ende Kateline, sijn wettelike wijf voers. ,  gheassinghe
neert, bewijst, bepant ende wettelic beset int deerst� 
op acht ghemete l ants, gheleghen inde Somerstrate, 
gheheeten de wilde ackers. Item voort op sinen 
nieuwen bocht, groot een bundre, neffens Bertelmeeus bocht vanden 
Kerchove, ende voert sal de voers. heyleghe gheest alle dit 
voers. ghelt tsiaers heffen ende betaelen eiken al so voers. es, 
Ende priestre die de messe alle weken eens doen sal, sal 
men gheven deen helft te huytgµanghe van april le, ende 
<lander helft te Sente Martins messe 

De kerke ende deyleghe gheest hebben tvirendeel in den acker op 
woytsbeke op de zide hoestwert 

Jan van Bel le heeft ghenomen i n  herfe liken tseyn-
se tieghen den heyleghen gheest de helft van der kerken acker 
ter crucen, ende dat om II s. III d. gr. 
Ende dit verconterpant met eenen sticke l ants, heet c leenen winters 
acker, gheleghen inden scriec, J acop de Wil de an deen zide ende op den de 

Ghiselbrecht de Hertoghe heeft ghenomen i n  herfeliken 
tseynse tieghen den hey leghen gheest terdendeel van eenen 
sticke lands dat Stacen tsWitten was, bachten Willems van 
Berlaer, Jacop van den Velde hoestwert ende sijn kindere, ende dat om 
Ende dit heeft hi beset metten gheheelen ackere 

Dit es dlant toebehoerende den heyleghen gheest van Calkine 

Op de wilnesse CC roeden 

Een alf bunder an de gheeraerts strate commende metten ende 

Een alf ghemet op den molenacker, Joes Raes gheleghen hoest
wert, ende Martin Baerts wedue westwest 

Een alf ghemet op de mere, J acop van den Zipe gheleghen 
westwert, ende Luuc de Verman hoestwert 

XII d. 
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Een dachwand op den cruusacker neven den wech ter molenwert. 

Een alf dachwand gheleghen bachten Ghiselbrechts tsErtoghen 

Ende twee zwaden mersch i n  baerrelbruc 

Dit es de mersch toe behoerende den heyleghen gheest 

Een stic mersch in bellam endende op de molenackere CCCC roeden 

Een alf dachwand tavermate int bochtken 

Op l iesdonc L roeden neven Lieven den Gheest 

Een sticken mersch op de meyversche donc heeft Ghisel  
de Voldre tieghen den heyleghen gheest ende dan om II s. par. 

Willem Heindrix heeft ghenomen in  herfeliken tsei nse ieghen den 
hel ighen geest van Calkine een dachwand lants ieghen der porten 
hofstede over, neven Janne Nachtegalen westwaert ende dit 
omme eene somme van 
Ende dit heeft hi  verconterpant met eenen huuse wert sijnde 

X groten tsiaers 
X s. gro. 

Bertholemeeus vanden Kerchove gaf een half ghemet merschs 
deen helt den helighen geest ende dander helt der kercken 
op den westeren sloot bider dorevaert 

Gil l is  de Man gaf VI  gro. tsiaers te sinen iaerghetide up een dachwand 
mersch bi Papeghems mersche, endende up Pieteren den Boe, 
daer af den pape VIIII d. enten coster IIII  d., dander V gro. 
te deelene i n  brode up den dach dat ment jaerghetide doet. 

Item Celie Bontinx op haer hofstede 

De kerke ende helich geest hebben tvierendeel in  den acker op 
woyts beke an die zide oestwaert 

Der J acop van den Brouke gaf te sinen iaerghetide XVI gro. tornoysen 
op die stede ten brouke daer op dat woent Stoffels vanden Hulse 

Martin Doude XXI gro. op een bunder lants inde wildenesse, gaf 
Gil l is  de Wilde te sinen iaerghetide 

III gro. 
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Kateline Alaert gaf V gro. op een ackerkin, heet sersegers 

heet v e twaert leit Bette, haer zuster, oestwaert Gillis Maes, 
ende de e V gro. te deelene in brode over haer ende over Gillis, haren broeder, 
opten dacb dat men haer iaerghetide doen dal ende haers smans. 

Wi Daneel Damman ende Ghiselbrecht van Belle s�epenen in die pord van 
Denremonde in dien tijt doen te wetene allen den ghenen die dese lettre zullen 
ien ofte horen lesen dat Ian Zomerghem die volre ende Ian vanden Zipe ende 

Pieter vanden Uutfanghe hebben ghecreghen wettelic bi maninghen 
vanden amman ende bij wisdome van ons scepenen ieghen verKatelinen 
Adaems Oelslagher wijf was ende ieghen haren voghet een stic lants 
dat gheheeten es den waelberch buten der dicporten over die veste ach 
ter die huuse gheleghen die zijn, Heinrix Woutelets ende Pieters vanden 
Uutfanghe omme dertech grote siaers te geldene elcs siaers dese 
vorseide rente ten tween tiden vanden iare dat es te wetene die eene 
helt te half maerte ende <lander helt te Sente Bamesse Ende dese rente 
vorseit hebben de voerseit Jan Zomerghem, Jan vanden Zipe ende Pieter 
vanden Uutfanghe verpant elc op sijn huusinghe ende op sijn erve 
daer si in wonen gheleghen bi den vorseiden waelberghe vomomt 
Es te wetene dat die vors. drie persone ende hare nacomers hebben 
haerliede sij ende haer goet talen tiden als sijs behouven die te vors. 
rente sculdich zullen zijn dor de porte ende den weghe vanden vors. 
waelberghe. Ende vord so mach elc van desen drien personen die dese 
vorseide rente sculdich sijn hebben eenen wech van vier voeten 
wijt te comene over anders erve ten weghe vanden vors. wael 
berghe sonder yemens weder segghen van hem lieden, in orcon 
scepen van desen dinghen bi beden ende bi versouke vanden vors. 
partien hebben wi scepenen boven ghenomt dese lettere gheze 
ghel elc van ons lieden met sinen properen zeghele huuthanghen 
de. Dit was ghedaen op onser vrouwen avont l ichtmesse int 
jaer dusentich drie hondert ende dertech. 
Aldus verclaret die tsiaertere niet vele min of niet vele meer. 

Item heeft de helighe gheest van Calkine een tiende tusschen 
den herweghe ende der berrenstrate, gheleghen op VI sticken 
goets, deerste op der porten hofstede ende up serwouters acker, 
ende voert op IIII sticken ten ende van serwouters acker ghele
ghen ter sonnen waert, ende in al desen VI sticken so heeft 
die helighe geest die twee scoefde vander tienden ende die 
prochipape den derden scoef 

Item heeft de helighe geest van Calkine op de molen 
anden merschs twee halster rogs tsiaers 
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DE VLAAMSE VRIENDENKRING. 
Laarns cultureel tijdschrift, 1968-1975. 

Illustratie 1 .  
Max Lampaert3. 

Antoon Afschrift 

Korte tijd nadat de heer Max Lampaert zich in 1 966 te 
Laarne kwam vestigen, werd hij door "iemand van de 
gemeente" aangesproken met de vraag of hij niet iets 
kon ondernemen om het bijna onbestaande culturele 
leven in Laarne wat te stimuleren( !  
Max toog aan het werk e n  wist zich a l  snel te omringen 
door enkele vaste en veel losse medewerkers. Er werden 
statuten opgesteld en begin 1 968 verscheen het eerste 
nummer van het driemaandel ijks culturele tijdschrift 
"Vlaamse Vriendenkring Laarne". Het waren veertien 
gestenci lde bladen in A4-formaat, met een gekleurde 
omslag in  bristolpapier2. 

In het tweede nummer werd een uittreksel uit de statu
ten opgenomen, namelijk artikel 1 :  

Vlaamse Vriendenkring Laarne stelt zich ten doel: 
• 1 - het gemeenschapsleven, de algemene ontwikkeling en de vriendschap onder de 

bevolking van Laarne te bevorderen. 
• 2- het Vlaamse bewustzijn, de Vlaamse fierheid, het kunst- en taalgevoel op te 

wekken en aan te wakkeren. 
• 3- de vooruitgang op elk gebied, de schoonheid en de modernisering van de 

gemeente in de mate van het mogelijke te stimuleren. 
• 4- de zakenmensen, de boeren in hun bedrijf, de arbeiders en de bedienden op 

hun werk voor te lichten en te steunen. 
• 5- de " Vlaamse Vriendenkring " zal in de mate van het mogelijke en het wense

lijke met de nadere culturele, sociale en sportieve organisaties van Laarne 
samenwerken. 

Dat was voorwaar een ambitieus programma. Het eerste nummer werd, bij wijze van 
kennismaking, gratis aan alle inwoners van de toenmalige gemeente Laarne 
bezorgd. Adverteerders zorgden voor het nodige startgeld, want

. 
een tijd chrift uit-

Getuigenis mevr. Marie-Jeanne Lampaert, 1 7  februari 2008. 
2 Bristolpapier: zwaar papier; vooral als tekenpapier gebruikt. 
3 I lustratie bij VAN CAELENBERG M.,  Afscheid van de heer M. Lampaert, Vlaam e Vri ndenkring, 

7e jaargang, nr. 1 ,  1 975. 
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ge en ko t geld. Bij het tweede nummer stak een kaartje dat de lezer uitgenodigde 

te laten weten of hij lees geld wenste te betalen (25 fr.) ,  of erelid ( 1 00 fr.) of steunend 

lid (200 fr.) wou worden. 
In 1 970 be tond het bestuur uit volgende personen : Max Lampaert, Maurits De 
Rocker Emiel Vandewalle, Marie-Josette Dhoore, Norbert Van de Velde, Jan Eeck
man, Bea Poté en Remi Dierick. 

Vanaf 1 97 1  de 4e jaargang, verscheen het tijdschrift op het zelfde formaat, in een 
fraai gedrukte versie, met talrijke zwart-wit foto 's en een mooie omslag van glans
papier. De redactie werd verzorgd door Max Lampaert, de fotografie en grafiek door 
André Holemans. De inhoud werd alsmaar rijker en degelijker en steeds vaker kwa
men er artikel s  onder de gemene noemer "Laarne door de eeuwen heen". Dit was 
ongetwijfeld een aanzet tot lokale geschiedschrijving over de gemeente Laarne. We 
zouden kunnen stellen dat het tijdschrift een voorloper i s  geweest van het tijdschrift 
Castellum. 
Diverse onderwerpen kwamen aan bod: 

een vol ledig nummer gewijd aan de geschiedenis van het kasteel4, 
een uitgebreid artikel over de Berlindekapels, 
de fabriek Hanus6, 
sociale beroering te Laarne in 1 9227, 
een vol ledig nummer gewijd aan de St.-Machariuskerk8. 

Er was aandacht voor architectuur9, voor de Laarnse pauselijke zoeaaf Leo Bracke io, 
voor de landelijke woningen 1 1 ,  de burgerlijke (vanaf 1 427) en kerkelijke overheid 
(vanaf 1 384), het spookslot Laarne12  en nog veel meer. 
Met andere woorden, de lokale geschiedenis was goed vertegenwoordigd. 

4 LAMPAERT M.,  EECKMAN A.,  e. a" 4e jaargang, nr. 4, 1 97 1 .  
5 LoSTRJE H. ,  Berlinde-kapel, Se jaargang, nr. 1 ,  1 972. 
6 HANET J . ,  De fabriek Hanus te Laarne, Se jaargang, nr. 2, 1 972. 
7 LoSTRJE H., Sociale beroering, Laarne 1 922, Se jaargang, nr. 2, 1 972. 
8 LAMPAERT M., VAN DEN ABEELE-BELON R.,  VAN DAMME G., e. a., Se jaargang, nr. 4, 1 972. 
9 TREFOJS C., Pleidooi voor Landelijke architectuurverzorging in de gemeente Laarne, 6e jaargang, 

nr. 1 ,  1 973, p. 9- 1 1 .  
10 EECKMAN A., Pauselijke zouaven, 6c jaargang, nr. 2, 1 973. 
1 1  VAN CAELENBERG M.,  Landelijke woningen in onze omgeving, 6e jaargang, nr. 4, 1 973, p. 1 7-2S. 
1 2  CRJCK J . ,  Het spookslot van Laarne, 6c jaargang, nr. 4 ,  1 973, p. 33-37. 
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Illustratie 3. 
Voorblad Jaargang 5, nr. 2, 1972. 
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Illustratie 2.  Weergave van 
de doelstellingen van Vlaamse 
Vriendenkring Laarne, 
lsre jaargang, nr. 2, 1 968. 

Illustratie 4. 
Voorblad jaargang 7, nr. 1, 1975. 

Op de bestuursvergadering van 1 6  januari 1 973 nam het be tuur, met weinig gee t
drift, acte van de intentie van Max Lampaert afscheid te nemen al voorzitter. Hij 
vond dat de vereniging gediend zou zijn met een jongere voorzitter. Op 1 pt mb r 
1 973 werd hem met spijt eervol ontslag verleend. De oprichting en de in tandh udin0 
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an de laam e Vriendenkring" was in grote mate zijn werk en met zijn ontslag was 

de vree groot dat de vereniging zou ontbonden worden. Maar, tegen alle verwach

tingen in erree het tijd chrift als een feniks uit zijn as en verscheen in januari 1 975 

het eerste nummer van de 7e jaargang. Behalve het formaat ( 1 6/24) was er uiterlijk 

niet eranderd. Het losse nummer kostte 30 fr. en het jaarabonnement 80 fr. 
Het nummer was gewijd aan Laarnse kunstenaars. In volgende nummers verschenen 
nog bijdragen over onder meer Het blootleggen van een grafkelder in de kerk1 3, 
Muurschilderingen in de kapel van het kasteel14, Drie zetels van de pastooris .  Toen 
hield het tijdschrift plots op te bestaan. In december 1 975 verscheen het laatste num
mer: 7e jaargang, nr. 4. 

Illustratie 5. Max Lampaert op bijna 79-jarige leeftijd in 1977. 
Hij was afkomstig uit Eeklo en verhuisde pas na zijn pensionering naar Laarne. 

In 1 977 woonde hij opnieuw in Gent. 
Foto nr. 778502 uit fotoarchief Trefpunt Laarne. 

Onze bibliotheek bezit slechts een zeer beperkte reeks van het tijdschrift Vlaamse 
Vriendenkring. De nummers die wel ter beschikking staan van de bezoekers zijn de 
volgende: 

4de jaargang ( 1 97 1 ) , nr. 4. 
5de jaargang ( 1 972), nr. 2 .  
6de jaargang ( 1 973), nrs. 2 en 3.  
7de jaargang ( 1 975), nrs. 1 ,  2, 3 en 4 - volledige jaargang. 

1 3  BILLIET D" DE WILDE M., Voor wie nog een been?, 7c jaargang, nr. 1 ,  1 975, p. 1 2- 1 5 .  
1 4  7c jaargang, nr. 3 ,  1 975, p. 1 5- 1 9, auteur niet vermeld. 
15 BILLIET D., Er zetelen drie stoelen bij de pastoor, 7e jaargang, nr. 4, 1 975, p. J 3- 1 8. 
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HET BROUWEN VAN HET PICK-UP BIER 
IN DE BROUWERIJ WALRAVE TE LAARNE. 

EEN FOTOREPORTAGE UIT 1977. 

Fotogroep Trefpunt en André Van De Sompel 

In de vorm van een fotoreportage uit 1 977 wordt in deze bijdrage hulde gebracht aan 
de Laamse brouwerij Walrave, brouwer Luc Walrave en het op ambachtelijke wijze 
en met natuurlijke producten gebrouwen Pick-Up bier. 

Leden van Fotogroep Trefpunt l ieten zich in 1 977 in de geheimen van het Laamse 
pilsbier inwijden door brouwer Luc Walrave (Laarne, 1 926- 1 996) en echtgenote 
Isabelle De Splenter (Aarsele, 1 927 - Laarne, 2005) (zie foto onder). Meteen krij
gen we een beeld van de toenmalige toegepaste technieken. We doorlopen het mout
proces, de maalderij , de brouwzaal, de afkoeling, de gisting, de lagering, het filteren 
en het aftrekken van het bier. Zoals iedereen wel weet, zijn de basisgrondstoffen 
voor het brouwen van bier: gerst, water, hop en biergist. 
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D originele begeleidende teksten bij de foto's, in 1 977 voorzien door werkgroeple
den an fotogroep Trefpunt, werden - met hun toestemming - hier en daar aangepast. 

De gerst wordt in zakken geleverd en voorlopig opgeslagen in het magazijn (foto boven). 
Een eerste behandeling van het gerst is het mouten. De gerst wordt in de weekbak 
gebracht, waarna water wordt toegevoegd (foto onder). 



32 

1 

In de vloermouterij wordt de vochtige gerst op de vloer uitgegoten (foto bovenaan) .  
B ij de gepaste temperatuur bl ijft de vochtige gerst er l iggen tot ze gekiemd is.  Met 
een houten moutschop keert brouwer Luc Walrave de gekiemde granen. 

In de ast droogt de gekiemde gerst op een geperforeerde metalen roo ter of loer 

waardoor warme lucht geblazen wordt. Daardoor wordt de kieming van de g r t 

gestopt (foto onderaan). 
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De gemoute gerstkorrel s  worden van hun kiemen ontdaan in  een machine die in 
brouwerstaal de trezelaar genoemd wordt. B loemisten gebruiken die "moutkeesten" 
als meststof bij de azaleakweek (foto bovenaan).  

De gedroogde en van de kiemen ontdane gerstkorrels noemt men mout. Ze worden 
bewaard in de moutsilo (foto onderaan) .  
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Vóór het eigenlijke brouwen kan beginnen, moeten de moutkorrels  eerst door de 
pletmolen (foto bovenaan) .  

Daarna gaat de mout in  de roerkuip (foto onderaan). 
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In  de roerkuip mengt men de mout met water van 75°C (foto bovenaan) .  

Roeren bevordert het versuikeren van de  mout. De versuikerde mout noemt men 
wort of stuik (foto onderaan). 
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Na een half uurtje roeren (foto bovenaan) ,  laat men de omhulsels van de mout be
zinken en pompt men het brouwsel (de wort) over naar de kookketels die onder de 
roerketels staan. In de kookketels  voegt men de hoppe toe. Een foto van de brouw
ketel(s) ontbreekt trouwens in deze fotoreportage. 

Na het koken koelt de vloeistof af in de afkoelbak (foto onderaan). 
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Om verder af te koelen, loopt de v loeistof over een serpentine met koud water. Het 
brouwsel moet afkoelen tot 1 0°C, de ingistingstemperatuur voor bieren van het pi ls
type (foto bovenaan). 

Dan voegt men de biergist toe (foto onderaan) . De gist zet de suiker om in alcohol 
(die in het bier b lijft) en koolzuur (een gas dat voor het grootste deel ontsnapt) . Het 
restje koolzuur dat in het bier blijft, doet het parelen en schuimen. 
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N a  de eerste gisting wordt reeds bier bekomen, maar dat i s  nog flets en troebel .  Om 
dat te verbeteren, gaat het nu voor acht dagen in de gisttank (foto bovenaan). Daar 
volgt een tweede gisting. Daarbij zakt de gist naar de bodem en wordt het bier helder. 

Het bier pompt men daarna in de bewaartanks waar het nog twee maanden blijft rij
pen wordt (foto onderaan). Tijdens dat rijpingsproce wordt het laat te re tje uik r 
door nagisting omgezet in alcohol en koolzuur. 
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Het gerijpte bier gaat nog een laatste keer door een centrifuge en een fil ter om het 
l aatste restje gist weg te nemen en wordt daarna klaargemaakt voor distributie door 
het op vaten te trekken (foto bovenaan). 

Voor de gewone verbruiker trekt men het bier op flessen. Het vul len en afsluiten met 
een kroonkurk gebeurt machinaal (foto onderaan). 
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Aan het einde van de machine worden de flesjes een voor een gecontroleerd en 
manueel in de bakken geplaatst (foto bovenaan). 

In het magazijn staan de bakken opgestapeld, klaar voor bedeling aan de erbrui
kers: de brouwerij-eigen cafés of de particuliere klanten (foto onderaan). 
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Uit dit fotografi ch ver lag blijkt brouwer Luc Walrave stevig de touwtjes in handen 
te hebben. Enkel bij het aftrekken van het bier blijken anderen op de foto's te figu
reren. 

Bronnen: 
• Ministerie van Landsverdediging, De Brouwerijnijverheid, Beroepsopvoeding 

nr. 1 7, Brussel , 1 950. 
• Archief Fotoclub Trefpunt, foto's nrs . 773702-773725. 
• ScHEPENS E.L.,  Bierbrouwen en jeneversteken in Laarne, Laarne, 1 987.  
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KERMIS IN KALKEN. 
INLEIDING VOOR EEN TENTOONSTELLING. 

André Van De Sompel 

Feesten en openbare feesten zijn van alle tijden. 
We krijgen daar, voor wat onze gebieden en de feestbeleving bij het gewone volk 
betreft, vooral pas voor de 1 6de - l 7cte eeuw kleurrijke verslagen in de vorm van 
schilderijen van Vlaamse meesters zoals  bijvoorbeeld Pieter Breughel II ( 1 584-
1 638), Jan Breughel ( 1 568- 1 625) en David Teniers II ( 1 6 1 0- 1 690). Zij schilderen 
figuren van alle leeftijden en van verschillende sociale klassen tijdens kermissen en 
bru iloften. 
Muziek, zang, dans,  toneelvoorstellingen, spelen en ommegangen of processies 
waren even zoveel voorbeelden van (openbare) feest- en kermisbeleving in 
Vlaanderen. 
In de document- en fototentoonstelling Kermis in Kalken gingen we voor de 1 9cte en 
20ste eeuw na of, op welke manier en door of in  opdracht van wie, die thema's 
behouden en ingekleed werden 
De foto- en documentententoonstelling Kermis in Kalken werd voorgesteld ter gele
genheid van Molekenskermis te Kalken op 1 9  en 20 april 2008 en kon ook bezocht 
worden tijdens het Sint-Pietersfeest op zondag 29 juni 2008. 
Hierna volgen enkele i l lustraties uit de tentoonstelling (zie ook de foto op de omslag 
van dit tijdschriftnummer). 

GEJIEElV TE C A LCHEN, 
WIJK H USSEV E LDE. 

Op Maandag 16 September 1895, 
ter gelegenheid van den 

TWE.f:j)1f;� KE5lM tsntu;, 
L U I STE RRIJ K  

B'\ E  S �\ I V  à L  
gegeven door de zangmaatschappij 

« D E VRIEN DENB01 D "  
Om 2 ure 's namidda"S zullen de vreemde Zang

maatschappijen vergaderen ter h.erberg «Bci::'eldt» 
bij Felix Antheunis, in de Schnek, waar ZlJ door 
de zangmaatschappij «DE VmENDENBOND zullen 
a�gehaald worden om zich stoetsgewijz� naar den 
wijk H usseveld te begeven onder het zmgen van 
lustige en schoone Pas-redoublés. 

De deelnemende maatschappijen zullen ook op 
een fraai versierd Kiosk verscheidene der schoon
ste nummers van hun repertorium uitvoeren. 

De vercenigde lfe"be1·giel's. 

Illustratie 1 .  

Aankondiging van de Kalkenkermis
maandagactiviteit op de wijk Hu se
velde, 1895. 

Uittreksel uit De Scheldegalm, onda 
15 september 1895. 
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Illustratie 2.  Een familiekiekje door een rondreizende fotograaf uit de periode vóór 
WO I ter gelegenheid van een openbare activiteit met volgende Kalkense dames: 

vlnr. Anna Crommelinck, Clara Roels, Maria Roels, Helene Crommelinck en 
Anna Roels, allen bewoonden ze de wijk De Kruisen. 
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Grafiek 1. Evolutie van het (gecorrigeerde) begrotingsbedrag 
voor openbare feesten in Kalken, periode 1 947-1968. 

De tentoonstelling kan in 2008 in Kalken nog bezocht worden op 30 en 3 1  augustus 
ter gelegenheid van Vaardekenskermis en op 1 8  tot 20 oktober ter gelegenheid van 
Fortunekermis. 
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IN MEMORIAM ARCHITECT REMI HANSELAER 
( 1929-2008). 

Illustratie 1 .  Architect Remi Hanselaer. 

André Van De Sompel 

Op Goede Vrijdag 2 1  maart 2008 over
leed architect Remi Hanselaer te Kalken. 

Remi Hanselaer was als jong architect 
vanuit zijn beroep en in opdracht van 
het gemeentebestuur van Kalken nauw 
betrokken bij een aantal ingrepen die 
onder andere het centrum van Kalken 
een ander uitzicht gaven: de afbraak van 
het schoolhuis op de wijk De Kruisen, 
de afbraak van het oud gemeentehuis en 
de kantschool naast Kalkenkerk en ten 
slotte de bouw van het nieuwe gemeen
tehuis in de toenmalige Molenstraat. 
Ook de gevelrestauratie van het oud 
gemeentehuis te Laarne en de woonwij
ken aan de Nerenweg en Hoogstraat, 
althans de delen uit de jaren 1 970, zijn 
van zijn hand. 

Remi was docent aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent. 

Hij stond eind van de jaren 1 950 mee aan de wieg van Davidsfonds Kalken en bleef 
er meer dan vijfenveertig jaar actief. Die Davidsfondsafdeling organiseerde in 1 960 
een spraakmakende tentoonstel ling over Kalkenkerk waaraan Remi ongetwijfeld 
een belangrijke bijdrage leverde I .  Uit latere tentoonstellingen ter gelegenheid van 
Kalkenkermis zou eveneens de interesse voor kunst en lokale geschiedkundige fei
ten blijken. 

Remi was lid van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van �alken en Laarne 
(Castellum) en publiceerde twintig jaar geleden een artikel over de oude pa torie van 
Kalken2. 

DHAENENS E" Kalken, Kerk en kunstschatten, Kalken, 1 960. Tentoon telling brochure. 
2 HANSELAER R" De voormalige pastorie te Kalken, V, 1 988, nr. 3, p. 29-39. 
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G llOlO<mto  K A L K E N 

Illustratie 2.  Aankondiging van de opening van de inschrijving van de afbraak van 
het oude gemeentehuis van Kalken. 

(Uittreksel uit De Bouwkroniek, 1 1  november 1 961 ) . 

Maar Remi had bijzondere aandacht voor de Kalkense Sint-Denijskerk, haar archi
tectuur en kunstschatten en het behoud ervan. In september 1 979 deed h ij archeolo
gische en bouwhistorische vaststell ingen tijdens de graafwerken van de vloerkana
len voor de aanleg van de verwarmingsinstallatie. 
Een eerste verslag werd gepubliceerd3 als bijdrage aan de tentoonstelling Een eeuw 
zorg om Monumentenzorg, die doorging in de Sint-Pietersabdij te Gent in het najaar 
van 1 98 1 .  Remi laat ons talrijke schetsen, een omvangrijk fotografisch arch ief, 
nauwkeurige beschrijvingen en belangwekkende notities over Kalkenkerk na. 
Mogen we hopen dat het studiewerk van architect Rerni Hanselaer over de S int
Denijskerk van Kalken vooralsnog mag gepubliceerd worden. 

Een eeuw wrg om Monumentenzorg, tentoonstellingscatalogus, Gent 1 98 1 ,  pp. 1 96-200 
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IN MEMORIAM DOKTER PAUL SONNEVILLE (1930-2008). 

Illustratie 1 .  
Dokter Paul Sonneville. 

André Van De Sompel 

Op 23 februari 2008 overleed dokter Paul 
Sonnevil le .  Dokter Paul Sonnevil le werd 
geboren in Kalken en groeide op in de wijk De 
Kruisen. 

Paul Sonneville bouwde net zoals zijn vader 
Basiel Sonneville en zijn grootvader Jozef Van 
De Velde ( 1 87 1 - 1 939) een carrière uit als huis
dokter in een landelijke gemeente. Vader en 
grootvader waren in Kalken actief, dokter Paul 
Sonnevil le had vanaf omstreeks 1 956 zijn 
praktijk in Overmere. 
Ik heb dokter Paul Sonnevil le leren kennen bij 
het opstarten van de werkgroep Stichting Sint
Pietersfeest Kalken eind 1 988. Er zou vooral 
gewerkt worden rond het Sint-Pietersfeest op 
de wijk De Kruisen te Kalken. 

Hij koesterde de erfenis van zijn grootvader dokter Jozef Van De Velde: diens gevan
genisdagboek, zijn teksten en liedcomposities. Op een serene en relativerende 
manier getuigde hij over zijn familieleden en hun verwezenl ijkingen. Dat resulteer
de in een aantal overgeleverde verhalen en een fraaie verzameling postkaarten rond 
het Sint-Pietersfeest te Kalken uit de periode 1 909- 1 9 1 1 1 . 
Hij was een familieman, met een passie voor zijn tuin en auto's. Moppen en kwink
slagen waren hem niet vreemd. Daarbij hoorden ook verhalen zoals in het boek 
Meneer Doktoor, verhalen over leven en dood, lijf en lust 1 937-1964 werden neer
geschreven2. 

VAN DE SOMPEL A., Open kijk op leven en werk van Dokter Jozef Van De Velde ( 1 87 1 - 1 939), 

Castellum, jg. 6, nr. 4, december 1 989, p. 4-8 1 .  In een latere publicatie werd die verzameling po t

kaarten opgenomen, nl .  in VAN DE SOMPEL A.,  Het Sint-Pietersfeest op de wijk De Krui en te 

Kalken tijdens de twintigste eeuw: van verguisd en geprezen volksfeest naar een feest voor i der

een! Bijdragen tot de geschiedenis van een wijk én van het Kalkense volksleven Kalken 1 999. 
2 VANDEKERCKHOVE P. , Meneer Doktoor, verhalen over Leven en dood, lijf en lu t, 1 937- 1 964, 

Roeselare, 2006. 
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De plaat elijke dialecten, het Overmeers en het Kalkens3, hielden zijn aandacht 
gaande. Taal v a een belangrijke houvast, een belangrijke link naar het verleden . 

Uit eerbetoon volgt nog een selectie van Kalkense woorden die dokter Paul 
Sonne ille kort voor zijn overlijden neergeschreven heeft: 

• een kasken = een pennendoos 
• kelderkorses = een dronkemanskater 
• vanessentenden = over de ganse lengte 
• een pannenschijter = een slechte wedstrijdduif 
• geschaluind = toegetakeld 
• een teste = een stenen kom, bijvoorbeeld een teste vlaaien = een kom vlaaien 
• een slokkepier = een boeman. 
• terten = trappen,  stappen 
• klodden = afval van vlas 
• een moaisteke = een wormsteek, in bijvoorbeeld een appel 

Paul - voor de eerste keer noem ik je bij je voornaam -, bedankt. 

3 
SONNEVJLLE P., Kleine verzameling dialectwoorden uit Kalken, in: VAN DE SOMPEL A. ,VERMEIREN 
C. (t), SONNEVILLE P. , Bijdrage tot de Kalkense dialectologie, Castellum, jg. XXIII,  nr. 4, decem
ber 2006, p. 22-3 1 ,  pp. 26-3 1 .  
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Castel l u m  
D riemaandel ijks tijdschrift van de V E R EN IG I NG VOO R 
LOKALE G ESC H I E D E N IS VAN KALKEN EN LAARN E.  

Dienst Wettel ijk  Depot nr. B. D .  40.652. 

Oplage:  320 exemplaren. 

Omslag i l lustratie :  Kalkendorp in kermisstemming, kort vóór WO l l .  
Verzamel ing Dr. Pau l Sonnevi l le (t) .  
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