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Het jaar 1959 is voor Oostkerire en omstreken een belangrekkend. ju.=
beljaar.

Immers op 5 juli a.s. zal het 800 jaar geleden zijn, dat Sint

cithago, die te 0 ostkerke werd begraven, aldaar werd i1dllig verklaard.
Dit gebeurde, naar de gebruiken van die tijd, toen de Bisschop van Door—
uiT: in de aanwezigheid van de •ibten van Ter Duinen, van Oudenburg en van
ekhoute, (Le relikwi~fl plechtig kwam verheffen.
kic was Sint Outhago?

Volgens geloofwaardige ovorleveringcn was deze

heilige een der vele ierse zendelingefl die tussen de 6e en de 9e eeuw, de
nog heidense inwoners alhier hielp bekeren.

De legende verhaalt dat hij

koning was van de Schotten of ~Zelten in Ierland, of toch zeker van kon~k—
lijken bloede.

hij verzaakte rijkdom en macht om zich hier in de eenzaam

heid aan ~od alleen te »rijden.

hij zou geleefd hebben als kluizenaar, sa—

zien met twee gezeilen gillo en Cuidolf, Pij ne oever van de zee te knotke.
Dij zijn dood werd hij te Oostkerke begraven on hot westelijk deel van
~:.et kerkhof.
Een tweede Bekeringsaktie in onze hoek, ging uit van dc Ot—PieterO—
dbdij te Gent.

Deze ahdij verkreeg alhier reeds zeer vroeg bczittingGil.

Een der oudste was de schapenwoide die ze in
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verkreeg te Groveninge.

Deze schapen weide is to vereenzelvigen met de latere heernis, rrcst van
koeke—nolen,

De centrale hoeve van die hoernis, werd lange tijd bewoond

door lazeibouwer Louagia»

In het Begin van de lie eeuw verl:reeg de 5t~kieterSabdij nog ecn Be
zit op Costkerbo, noord van de nerk en groot omtrent 90 ger.:ot.

Dit was

gelogen rond de hoeve heornis, nu bewoond door A. ZwaeflüpOel.

Boord v~11

Dudzele had de abdij een ~erJe bezitting.

Deze gronden staan alle drie

in verband riot scha~enteelt en het zal ook niet toevallig zijn dat drie
voorname waterwegen vanuit Drugge naar deze respektieve bezit ~ii1gen gericht
z ijn~ i~amolijk~ het Oude Buil:, do hontselareheek en de gevoerde.

Cci: de

oudste en voornaamste iandiregen van het noorden leidden van Brugge naar
die heeruissen~ ‘s iTeversweg, de houtselarestraat en de Costheorweg.
:3ehalve de invloed van Bint OitL.a~o op dc bekering van hot noord
oosten van .iesi—VlaanderDll, staat dus ook de invloed vast van de St—kieters

abdij op ditzelfde neorcLen.

De aktie werd gelijktijdig’ varl twee kanten

9.
gevoerd en het is meer dan waan chijnhijk dat de ene de andore op haar weg
heeft ontmoet, of dat ze e)izaar zelfs dekken.
In het gedeelteliji legendarisch verbaal van het leven van Sint Gugba
go, wordt goze~d dat hij leefde to Itnokto. Volgens het bodemoderzOek van
de streek is het zeer onwaarschijnlijk dat Knol±e—aan—zee zo vroeg reods
bestond. De st—Pietersabdij bad echter van ouds eenbezitting te ~nofle
bij Boeizhoute in ‘t noorden van Oost-Vlaanderen. En aangezien deze abdij
daarbij nog behoorde tot de ieroe riohting van het mopnastiek leven, wint
de gedachte van langsom meer veld, dat Sint Qutiago tijdelijk to Diokke
bij ]3oekhouto zou geleefd hebben, en langs daar in betrekking zou geweest
zijn met de st—piotersabdij.
Dat Sint Gutbago te Oostterke werd begraven, zou dan gematielijk te
vorklaron zijn, door zijn ovorplaatsinc natr het abdijbezit dat we kennen
als heernis, vest van Roeke—molen. De dunbevolkte streek zal geen belet
sel geweest zijn voor zijn toru.3getrokken leven. Oostkerte—dorp is ont
staan op een hooggelegen plaats lanis de weg die van deze hoernis naar St—
Pieters bij Bruggo liep. In die tijd behoorde geheel Roeke nog tot het
grondgebied wair later de parochie Oostkerke ontstond, zo dat het natuurr
lijk is, dat iemand die op de beernis stierf, te• Oostkerke werd begraven.
De legende verhaalt ook dat een der gezellen, met name Gillo, na de
dood dood van Sint Quthago, deze niet wilde verl;~ton en zich vestigde in
de nabijheid van het graf van zijn heilige vriend.

Langs de weg van Boeke

naar oostkerke—dorp, op amper 300 meter van het kerkhof, was een plaats
~Zeunikkepit of flonekepit genoemd. Koogstwaurschijlijk is dit de plaats
waar Gillo verbleef.

Eet dichtbijgele en ganzeveld kan op zijn levenson

derhoud wij zon. Wegens do wonderen die bij het graf van Sint Guthago gok.
beurden word een kapel gebouwd, die later wanneer het dorp aangroeide,
vervangen werd door een romaazLso kerk in veldstoon. Van deze kort werden
voor een paar jaar, de kruisbuok, hot middenkoor en hot noorC~elijk halfronde zijkoor, opgegraven. (1) ~et is in dio kerk dat de plecbtijL3 ver—
heffing of de heiligverklarins van Sint Gutha,yo hooft plaats gehad op 3
juli 1159. Dan ;rerd hot stoffelijk overschot van de heilige ontgraven en
in ecn fierter of relijksobrijn geplaatst.
tiannoer in de 13e eeuw de gotisohe beuken en de toren werden bijge
bouwd, behield men de Icruisbeuk van de romaatse kerk. De nieuwbouw strek
te zich in westelijke richting uit, zo dat de toren kwam te staan ;;aar ‘ens
het graf van Sint Gutbagô lag. :ierraede wordt nog een tekst uit dc legen-

de uitgelegd, die zegt dat Sint Outhago begraven is Geweest ~war nu de
toren staat.
In de 14e eeuw werden ook de romaanse koren ~ door gotische
hallekoren naar het voorbeeld van Damme en ~ardenburg.

In 1401 werd de

fierter van S. Guthago uit baume pieeltig naar Oostkerke teruggebracht. De
reden van zijn verblijf in de Zwin—stad wordt echter niet vermeld.

Is het

niet ge~:Jeest gedurende de vcrboawingsWerkefl aan de kerk van Oostkerke?
mogelijk is het niet, maar zekerheid is evenmin te verkrijgen.

on

I2ot nieuwe

hoofdaitaar dat in de haliekoren was opgericht, werd op 1 okt. 141.4 gewijd
door de hulpbisschop van Doornik, en wel ter eer van 2int Gutnago.
Tezeivertijd plaatste de kerkvoogd de relieken van S. Gutliago in een
nieuw schrijn. Die rellekkast, die het gebeente van 2. Guthago bevatte,iS
in Oostkerlee bewaard gebleven tot omstreeks 1572.

Immers do aanwezigheid

ervan is bewezen door archioftokston die betrekking hebben op do jaren l5~1
1512, 1552, 1555, 1549 en 1565.

Veruits do laatste 5 da~a in de disreke~

nirigon voorkomea ten gevolge van een foniatie gedaan in 1552 —foniatie die
overgeschreven nerd in 1569 en dus toen nog van kracht was— en ie îolgeride
nog bestaande disrekeïiing van 1575 de 2 ierîer van S. G-u.thago niet meer ver
meld, zou deze dus verdwenen zijn tuseen l~59 en 1575.
gebeurd. in 1572,wanneer do kerk
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~ermoede1ijk is dit

eerste maal door de geuzen werd geplun

derd..
Variai 161) tot 17a4 vera in 0ostaer~e een aleine :~el~kwie van S. G.
-

vereerd.

Die was afkomstig uit de St_balvatorsl-iCrk te kruggo.

2e was waar

sckijnlijk in 1512 a~gonoucfl van de ~ote reliek, toen de fierter van Oost—
kerke dit jaar onierzoe1~.t non.

hoc deze kleine reliek, die feitelijk een

tand was, verloren gegaan is, is ons onbekend.
Gedurende de 16e, 17e en lOo eeuw icende Oosthcrke een bloeiende Omzie—
gang die ongetwijfeld ro is bestond sedert de helli~erk1aninG in 1159.
en processie caanin de fientan vu.n 2. 2. werd meogoirageri, trok, opgeluis—
tercL door muziek, langs do straten van het dorp; en dit telken jare op do
2e zondag van juli.

Die dag was de veste oktaafdag volgend op het feest ~en

Sint Outhago dat op 5. juli viel, ie dag der plechtige verheffing.

~c orime

gang was dus zeker ineesteld ter ere van S. 2. en wordt nog gevierd door ie
~ote kermio,

Die 2ermis dankt haar ontstaan aan ie volkstoeloOp op ie

Ommegangsdag.
Benevens 2. 2-, we:rd in de o101:.Iegan€; ook Oint
was patroon van ie -parochie

ïkdentillttS

vereerd.

2. L.

c~ror1en sedert dc tienden ow Gootkorko aan de

gt—kwientcnsabdij in Vormandois unIon goe clionkon.

zijn beeld werd in de

11.
procossie rondLedragell door do »idzçlenaars.

Ook Sint Blasius word er in ver

eerd. Die wa~ de »atroon van het wövera1sild dat in de rekeningen van Leuni—
kenrede reeds vornoomd staat in het begin van do l5~ eeuw. Sint Gutliago, St
~cwientin en sint Dlaiius staan broederlijk nevens elkaar afgebeeld op een mooi
17e eeuw schilderij dat voor de vernielieling van de kerk in 194$, het 5—1W.—
altaar versierde. Het wordt toei≤esohrov~n aan J. Laos, een brugs sohilder
uit de 2e helft van do 17e eeuw. In 16G6 en 1667 heerste de pest te Oostk.,
en vermoedelij1~ werd dit schilderstuk omstreeks dio tijd vervaardigd, liet
is meteen do oudste afbeelding van Sint Guthago.
Koe hoog deze 3 heiligen in aanzien stonden te Oostkerke, blijkt uit
het feit dat de aflaten van de in 1G35 heringerichte confrerie van O.L.V. van
de Rozenkrans, voornamelijk op 4 feestdasen konnen verdiond worCen: op St.
Blasius 2 feb., op St. Gut~ago 3 juli, op St. Zwienten 31 okt., en op Kerst
dag. Nog in 1763 betaalde de ccnfrerie van St. iwientin jaarlijks aan de pas
toor voor 3 Î:issen die gezongen werden aan st—Kwiontensaltaar op de feestda
gen van onze 3 heiligon. flet afschaffen van de prooessie door Jozef fl en de
daaropvolgende franse revolutie, hebben de onmiegang doen vergeten; en alleen
de grote kermis bleef als herinnering bestaan~
Sint Gutha~o kwam weor in de belangstelling ter gelegenheid van de of—
fioifle goedkeuring van de eredienst van Sint Idesbald, de abt van Ter ~ainen
die overleed in 1167. Om deze otfici6le beicrachtiging te vieren zouden er
te Bru&e, alwaar de relikwibn van St Idesbald bewaard worden, grote feeste
lijkheden plaats grijpen. St I~esbald was in 1159 te Oostk.erke aanwezig ge—
wees t bij de verheffing van sint Guthago. Let was dan ook vanzelfsprekend
dat een afjyevaardiging van Oostkerke aan deze plechtigheden te Brugge doel—
nam. Kanunnik De Leyn kwam zelf to C oatkorke verschillende voorlichtingsser”
moenen geven over de beide heiligen. Op 5 juli 1896 :rerd het door flstoor
Van Den Driossche geschonken boeld van Sint Guthago, ?lecbti~ gewijd geduren
de de veslers. Hiorna werd met het beeld eon eerste vernieuwde Cmme~ang ge
daan. Alle aanwezigen stapten mce, driomaal rond de kerk, waar nu nog de
processie’L7e3 li(çb op het Lerthof. iLet dit beeld hebben de Oosttorkenaren op
12 en op 19 juli 1696 te Tirugge deelgenomen aan de praalstoet van S.Idesbald.
Het lijdt geen twijfel dat deze pleehtQ~heden ter ere .vnn St Idesbald

—

ook de aanleiding zijn geweest voor lty’. de Bisschop om op 28 juni 1894 aan
Oost:orke een relikwie to schenken van St. )3lasius; en op 29 okt. 1t~6 een
van St. Idesbald. Liet deze laatste reliek wordt sedertdien gewoonlijk gezr—
gonL rond het fet.st van Sint C~uthago, t.t.z. met de grote kermis. Ook ;rere.
3eduronde een twintigtal jaren het Gebruik hernonon om op de feestdagen van

]2.
st. Blasius, St. Guthagi en St. Kwientin, een Mis te hunner eer op te dragen.
En toen de grote klok hergoton is gowor&efl, ~ceog zij hij de doop op 19 dec.
1905 de naam Guthago. Deze klok werd gedurende de oorlog 4C-45 door de
])aitsers geroofd.
Het beeld van Sint Gu.thago, in hout gesneden, werd bij de vernieling
van de kerk in 1944, zeer zwaar besohadigd; doob door een milde gift van
Baronnos Van der Eist, keurig hersteld door 1. Slabbinok uit Brugge. net
kwam op zijn vroegere plaats in de herbouwde kerk terug op 3 juli 1956.

De

raap die do heilige noe~er aan zijn voeten had liggen, en die we op het
schilderij van Maas reeds als oudste ikonografisoh kenmerk van onze heilige
aantreffen als voorstelling van zijn kluizenaarsleven, werd bij die herstelr
hing jammer genoeg, vervangen of liever omgevormd in een wereidbol die moet
betekenen dat Sint Guthago de wereld verzaakte om zich aan God te wijden.
In 1898 hebben de Eerwaarde Zusters Larikolon te 0ost~er~e een meisjes—
school opgericht. Do eorste aanwijzing die we van deze Zuaters op Oostkerke
vinden, is dat zij op 30 juli 1396 met de kinderen van uit Brugge een Omm&
gang kwamen doen ter ere van Sint Guthago. vermoedelijk zijn zij zijn hulp
komen vragen tot het oprichten van de school. !tn zal het uit dankbaarheid
zijn dat zij boven de inganj van de speelplaats, het kustig beeldhouIrlerk(2)
hebben geplaatst, voorstellende de verheffincg van Sint Guthago in 1159. Eet
zou ten zeorste gewaardeerd worden, moest deze afbeciding als herinnering aan
do verheffing, in hot jaar 1959 kunnen tentoongesteld worden in de kerk van
Oostkerke, onder de toren, op de pia2ts zelf dus, waar de Z a 1 i g v e r—
klaring voor
acht
eeuwon
plaatsvond. (3)
R. De ~Ceyser
0+0+0+0+0+0

Bronnen : a) Uitgegeven:
1.Oint Guthago — door Z.E.H. J. Opdedrinok in Biekorf, Jg. 26 — 1920 p.97—iO9.
2.Sint Guthago te Oostkerke — door R. De Koyser in Biekorf, jg. 58 — 1957
pa~. 198 — 202.
3.Ontstaan van aet wegen— en waterwegennet te noorden van Brugge. Invloed van
de Gentse St—Pietersabdij — door It. De Keyser in Biekorf, jg. 59 —
1953 pag. 305 — 308. liet kaart.
4.Oudheidkundic onderzoek van de St—Kwintenskork te Oostkorke bij Brugge —
door Dr. 1. Devhiegher in Bu1.Xon.Comaion.Landscb. VIfl - 1957.
5 .Oostkerke en ioeke - Onderlinge botrekkingen in de loop der tijden — door
R. De ieyser in Drugs Kandelsbiad, 530 jg. nr. ii, 4 jan. 1956.
6 • Sint Idesbald van der Gracht — in “fleiligen van onze stam” — door J • De
Cuyper. UItg. Do Kinkhoron, Brugge 1946.
7 .Progrrnrm~~ Album van do Stoot ter eer van S. Idosbald — Uit3aaf St—Augli5t~Pu
£arttscb. brugge 1896 (daarin vermeld: al de Oostkerkenaren die aan
de stoet te Brugge deolramen).

5.Ovcr Kanunnik De Ie~yn en zijn bemociingen over St C~ithago, zie : Le Ohanoine
A. De Leyn — Notico biographique nar le Chanoino II. flor.unel — Eruges
1906. Extrait des Annales de le société d1Emulation Tome I!IV,p. ~6.
b) onuitgegoven:
1.Kerkarchief Oostkerke
a, Register akton van geboorten, huwelijken en ovenlijdens 1656/1749.
b. Kerkrekening Oostl.cerke 1657.
c. Disrekeningen Oostkerke 1565 en 1575.
d. Stichtingsbnief van de Coiifrenie van 0. L. Vrouw van do Rozen
krans in de kerk te Qostherke 50/8/1605.
e. Status Ecciesia parochialis de Oostl:erke 27 juli 1756.
f. Revenue pastore Coetkerke 1765.
5. Dionetboeken van de kerkdiensten te Oosticerke.
2 Staatsarchief Bruggo:
a. Disrokcning Oostkerke 1555 (Soncis vrije)
alsook 1549.
b. Rorkrekeningen-~ObStkOrie 1501 en 1512 (id.)
c. Verslag dekenale visite Oostkerke 1764 (kerkelijk fonds nr.400)
ci. Verslag dekonale visite Oostkcnice 1771 (
idem
n~.40l)
3. Doofstommen en Blinden Sesticht E3rugge : :lrchief van Sp:rmalie:
Belegherthedo der Renton en landen van den heiligen Geest in Oost—
kerke anno 1569. folie 15 art. ~4.
—

Nota ‘S
(i) ~:[are het geen goed gedacht, ton oosten van da kerk, waar zich de grond—
vesten van de roracanse koren bevinden, die op hun juiste plaats aan te duiden,
in de aard van wat te ]3rugge word gedaan voor de karolingische burchtkork ?
(2) De Zeereorwaarde Moeder ~iIgcr~~one Overste der E.Z. Manicolen was in
1893 Z. E. Moeder Euphemie ( Mejuffrouw Blommo) van Oostkerke. Do school word
toegewijd aan Sint Guthago en bij het leggen van de eerste steen, was do vol
gen chronog’ram te lezen
TR,o MaChtIge Voorspraak heILIge gUthago heLpe Voor
‘t opbolJlîun Bozer sChooL.
(5) Buiten Oostkerke zijn ons nog 0 afbeeldingen van Sint Gutina~o bekend:
een glasraam in do kapel von het bt—Lodewijkskollege te Prug1ge~ en een glas—
raam in do uiliraire kapel te Oostendo. Pit laatste werd vervaardigd door
Elie Van Daarna, i~auwkeurigor inlichtingen over deze en eventueel andere afheeldingon van Sint G-utha~o zouden dankbaar aanvaard worden.
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Onze leden, ‘de Jongelieru n ïk en 1. van ben Eroucko vroegen hoe het kont
dat do grenspaal N:c. 560, daar vlak bij hun voordeur is 1ozet~ en of er een uit~
lag is voor ee loop van de grens, in ~ verschlllencLe richtingen, schuin weg al
over dc baan en door Je velden.
Door het verdrag van l~64 werd de grens zo beraald~ [0 hoeden (~25 m)
weet van de toren van Ter Muidan —zeer sterk bruggenhoofd in de verdediging’ ver
Sluis— word hot punt h gezet. Van daaruit werd ccii rechte lijn getrokken naar
de monding van het Lapscïieu.re—gat. In cie andere richting werd ook een reoht~
lijn getrokken langs de redoute bourenverdriet, en zoals ik vennoed 121155 he~
oude St—~nnafort, al over de Plaat tot hot punt 09 r:idcien in de ooster vaai—
geul van het Iwin, en de grens volgde van daaruit die geul tot in zee.

