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Geboeid door perkament
Willy Stevens leeft in de archieven

W
illy Stevens (°1942) woont sinds 1976, het jaar na zijn huwelijk, in Knesselare. Aanvankelijk 

in de Larestraat, sinds enige tijd in de Groenevijvers. Geboeid door alles wat ruikt naar 

perkament, duikt hij veruit het grootste part van zijn vrije tijd in de archieven. In de hele oude 

archieven dan wel, met name de stoffige documenten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (tot ca 

1800) die bij het begin van de 21ste eeuw nagenoeg niemand meer kan lezen. Als stamboomonderzoeker, 

heemkundige en vorser probeert hij zijn inzichten te delen met een lezend publiek. 

Hoe waait een 

Antwerpenaar 

Knesselare binnen? 

Mijn vrouw Bernice is 

een West-Vlaamse, uit 

de streek van Torhout. 

Redelijk honkvast. Ik 

was van ’t stad en ste-

delingen, dat zijn vaker 

nomaden, die makkelij-

ker elders aarden. Een 

landelijke gemeenschap 

is bijna per definitie 

honkvast. En passant in 

Knesselare rondrijdend, 

zagen we dat hier grond 

te koop was. Ik werkte 

bij de Generale Bank, was vooral bezig met internati-

onale handel, met contracten, met de munt. Bernice 

wou liever niet naar Antwerpen, en ik vroeg en kreeg een 

overplaatsing naar Brugge. 

Was je vooraf al met geschiedenis bezig?

Al verschillende jaren, vooral dan met de genealogie, de 

stamboom van mijn vader. Daarna volgde onderzoek 

naar de voorvaderen van mijn moeder, een familie uit 

Hamme. Dat bracht me in de archieven. Daar verschoof 

stilaan mijn belangstelling naar de plaatselijke geschie-

denis, het begijnhof van Hamme in het bijzonder, het 

Land van Dendermonde in het algemeen. Zo kwam ik 

terecht in de lokale geschiedschrijving en volgden de 

eerste teksten en publicaties. 

En die passie bracht je mee naar Knesselare?

De Aalterse vorser Luc Stockman, auteur van de ge-

schiedenis van de buurgemeente, nodigde me uit naar 

een vergadering van de heemkundige kring in Aalter. Ik 

werd er bestuurslid. Het eerste artikel over mijn nieuwe 

woonplaats schreef ik in het begin van de jaren 1980, 

toen Maurits Gyselbrecht honderd jaar werd. Hij was de 

grootvader van Hugo, met wie ik vaak ging lopen. Hugo 

vroeg me iets te schrijven over de familie Gyselbrecht. Ik 

heb dat dan ook met plezier gedaan. 

Wat werden de volgende Knesselaarse onderwerpen?

Ik publiceer over merkwaardige dingen die ik in de archie-

ven vind. Soms heel oud, soms recenter. Een artikel over 

de tiendenbelasting, eigenaars en grote hoeves in de voor 

onze streken erg woelige 16de eeuw, net na de Beelden-
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storm (1572-1574), een over het uitgaan van de processie 

in 1632, een over de inval van de Fransen en gevechten 

rond het kanaal in 1659 (getuigenverhoren die nog geen 

kat heeft gezien), een over het kasteel van Poeke…

In het kader van mijn medewerking aan Open Monu-

mentendagen schreef ik over de brug over het kanaal 

Brugge-Gent, over het Knesselaarse kerkhof… En recent 

verschenen er artikels over het Drongengoed, over het 

vliegveld van Ursel en over de Gezinsbond.

En je hebt nog veel plannen?

Ik werk aan het tweede deel van mijn boek over het 

Leenhof van Dendermonde, dat wordt uitgegeven door 

het rijksarchief van Brussel. Voorts aan een artikel over 

de ontstaansgeschiedenis van Ursel, en aan een over 

het kanaal. Het verwondert me toch dat de toenmali-

ge politici van Knesselare met dat kanaal niets hebben 

aangevangen. Sint-Joris heeft een plezierhaven, Aalter 

bouwde er zijn industrieterreinen rond, en wij hebben… 

wat schapen. Wij hebben daar de kaas van ons brood 

laten halen. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. 

Misschien mogen we nog content zijn met een prachtig 

stuk natuur op de zuidgrens van ons dorp.

Je springt thematisch toch wel een beetje van de hak 

op de tak? Waar heb je het meest aan gewerkt?

Aan mijn boek over het onderwijs in Knesselare. Ik was in 

het oudercomité en de toenmalige directrice, Siebilla Foc-

ke, vroeg me om iets te schrijven naar aanleiding van het 

honderdjarig bestaan van de Sint-Franciscusbasisschool. 

En waarom doet een mens dat?

Omdat dit soort werk toch een mooi en boeiend beeld 

geeft van belangrijke ontwikkelingen. De eerste burge-

meester in de Franse periode, ene Van Couter, schreef 

hier amper tweehonderd jaar geleden nog aan zijn over-

heid: ‘Hier is geen onderwijs nodig!’. We komen van ver 

hé! Ik vind het niet onaardig daar inzicht in te proberen 

krijgen en dat te delen met de lezers.

Je dook ook in de wondere wereld van de 

heemkundigen?

Ik werd lid van de heemkundige kring Arthur Verhoustrae-

te, die het tijdschrift Land van de Woestijne publiceert. Dat 

“Land” was van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie 

de geografische omschrijving van Aalter en twee derde 

van Knesselare. Het resterende deel van Knesselare (om-

geving Geuzestraat en Prinsengoed) was als Grafelychede 

rechtstreeks afhankelijk van de Vlaamse graaf. Na interne 

strubbelingen nam voorzitter Luc Stockman ontslag. Zijn 

opvolger Jan Caemerlinck hield het er al evenmin lang vol 

en nog anderen haakten af. Het tijdschrift was op sterven 

na dood. De resterende Aalterse bestuursleden raakten 

er onderling niet uit wie nu de nieuwe voorzitter moest 

worden. Uiteindelijk hebben ze mij gekozen. En een kwar-

teeuw later ben ik dat nog… 

 ‘Er zijn bijna geen mensen meer die de oude teksten kunnen lezen’ (Willy Stevens)
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Is Land van de Woestyne het kleine broertje van het 

meer gekende Appeltjes van het Meetjesland, dat 

al sinds de Tweede Wereldoorlog uitpakt met goed 

gestoffeerde jaarboeken?

Dat kan je moeilijk vergelijken. Wij verschijnen viermaal 

per jaar, we bestrijken een veel kleiner gebied. Appeltjes 

heeft meer diepgang en ruimere artikels. Maar er is bij de 

lezers blijkbaar toch interesse voor beide benaderingen. 

Wij hebben 325 abonnees, bijna zoveel als Appeltjes.

Als je in het verleden duikt, in welke periode dan het 

liefst? 

In de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, en dan vooral in 

gerechtelijke en bestuurlijke archieven. Waar er een sa-

menleving is, zijn er rechten en plichten. Die dualiteit be-

zorgt ons veel informatie over regels en overtredingen. 

Wie fouten maakt, wordt op het matje geroepen. Wetten 

en reglementen worden genoteerd, maar overtredingen 

en bestraffing ook. En dat zorgt voor een massa informa-

tie over hoe een samenleving werkt, wie de heren waren 

en wie de knechten, over de macht van kerk en staat…

Welk soort archieven raadpleeg je dan vaakst? En waar?

Juridische archieven, van de plaatselijke vierschaar 

(rechtbank) tot de opperste rechtsorganen, de Raad van 

Vlaanderen, de Grote Raad van Mechelen. Kilometers 

archief zijn er bewaard, over alles wat met processen 

te maken heeft, en dit vanaf de 14de eeuw. Die worden 

zorgvuldig bewaard in de rijksarchieven van Gent, Brus-

sel en Rijsel. Ik noteer dat op fiches, maar de jongste 

tijd fotografeer ik zoveel mogelijk om thuis op mijn pc te 

verwerken. Ik ben nu bezig met het systematisch door-

nemen van sententiën, dat zijn arresten/uitspraken. Ik 

ben begonnen in 1370 en zit nu al in 1456, met ondertus-

sen al ca 10.000 documenten op de pc. 

Is dat niet saai?

Neen. Als je archief vindt over een verhoor van de meid 

van de pastoor van Knesselare die zich bij de Franse in-

vallen in de 17de eeuw in een hooiberg verstopte, maar 

van daaruit de plunderingen zag en volgde hoe boer-

derijen in brand werden gestoken, dat is toch boeiend?

Hoeveel uren per week ben je daar nu mee bezig?

Elke dinsdag ben ik weg naar Brussel, de donderdag 

naar Gent. Tussendoor soms nog eens de woensdag 

naar Dendermonde en sporadisch naar Rijsel. 

Hoeveel vorsers kom je daar nog tegen?

Almaar minder. Er is het probleem van de taal. Wei-

nigen kennen voldoende Frans, en dat werd hier toch 

de voertaal vanaf de Bourgondische tijd (1389), op het 

einde van de middeleeuwen. Bovendien gaat het vaak 

om oude vormen van taal (bvb. Picardisch Frans). Het 

waren de Gentenaars die vroegen om Vlaams, maar ze 

hebben er lang moeten op wachten, tot in de Spaanse 

tijd (16de eeuw). Vanaf Napoleon wordt het weer Frans… 

Het Nederlands komt terug in de Hollandse Tijd onder 

koning Willem I om daarna weer lange tijd tweederangs-

taal te worden in België. Een ander probleem dat zich 

nog scherper stelt, is de gebrekkige kennis van de paleo-

grafie (het ontcijferen van oude schriften). Er zijn bijna 

geen mensen meer die de oude teksten kunnen lezen. 

De vorsers in die oude archieven kun je op één hand 

tellen, zeker in Gent. Roger Moelaert van Knesselare is 

er nog zo een. In het archief van Gent zijn er soms maar 

een paar aanwezig, in Brussel iets meer.

Zou je het opnieuw doen, mocht je je leven mogen 

overdoen?

Absoluut, ik heb er nooit spijt van gehad. Voor het geld 

moet je het niet doen, integendeel, het kost geld. Maar 

als je dood bent, dan pakt je dat toch niet mee hé? 

Krijg je zo nooit eens onder uw voeten, als je weer een 

hele dag in de oude papieren zit?

Je bent natuurlijk erg nadrukkelijk bezig in je eigen 

biotoop, dat klopt. Maar ik was ook veel thuis, en heb 

mijn kinderen nooit moeten uitbesteden. Die konden  

’s middags thuis eten, moesten niet om 6 uur opstaan. 

Ik had het geluk op een bank te kunnen werken, kon 

daardoor bouwen met een relatief goede lening, heb 

nooit ‘de grote luxe gevoerd’ en uiteindelijk toch veel 

aan mijn kinderen kunnen geven. Mijn zoon Pieter stu-

deert Toegepaste Economische Wetenschappen. Els 

volgde kunstonderwijs en Katrien regentaat Nederlands, 

aardrijkskunde, geschiedenis. De ene woont in Adegem, 

de andere in Maldegem. Ze zijn nooit ver uit de buurt. 

Ter afronding: je blijft zoeken tot het einde van je dagen?

Zolang ik kan. Dat lezen en zoeken doe ik met enig fa-

natisme. Misschien is dat wel een gevolg van de erva-

ringen in mijn familie. Mijn twee ouders waren visueel 

gehandicapt, in die mate dat ik als kind eerder dan an-

dere ook geschriften moest leren ontcijferen om hen te 

helpen. Die ervaring, dat doet wel iets met een mens. 


