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De meeste reisgidsen houden rekening met de bestaande staatsgrenzen, hoe artificieel deze ook 
mogen zijn. Ze bestrijken vaak het volledige territorium van een staat, maar zelfs indien ze zich richten 
op een streek en natuurlijke grenzen voor de hand liggen, dan nog blijkt een staatsgrens een 
onoverkomelijk obstakel te zijn. Alsof de Europese Unie die grenzen niet in het minst heeft doen 
vervagen. Zoek maar eens een reisgids die niet alleen Spaans maar ook Frans Baskenland of 
Catalonië omvat. 
 
Het is bijgevolg een hele verademing vast te stellen dat voor het Davidsfonds staatsgrenzen niet 
absoluut zijn, zodat Leo Camerlynck en Edward de Maesschalck in één boek zowel Kortrijk en Ieper 
als Belle en Kassel aan bod konden laten komen. Hoe hebben die auteurs het territorium voor hun 
gids dan afgebakend?  Zij hebben zich niet beperkt tot het eigenlijke strijdgebied van 1302 en 
onmiddellijk daarna. Zij hebben niet gekozen voor de belangrijkste Vlaamse centra die aan de 
Guldensporenslag hebben deelgenomen, want dan hadden zij minstens ook Brugge en Gent in het 
boek moeten betrekken. Zij hebben zich ook niet beperkt tot Nederlandstalige gebieden uit de 
veertiende eeuw, want dan hadden o.m. Rijsel en Dowaai zeker niet in aanmerking kunnen komen. De 
auteurs hebben evenmin hun selectiecriteria bepaald op basis van de grenzen van het Graafschap 
Vlaanderen in 1302, want b.v. Bethune en Lillaar behoorden toen al tot het Graafschap Artezië dat in 
1237 loskwam van Vlaanderen. Het enige objectieve selectiecriterium is geweest: kan de plaats op 
een of andere wijze in verband gebracht worden met de Guldensporenslag van 1302 ? (blz. 9) Ik 
neem aan dat de schrijvers zich vervolgens hebben laten leiden door persoonlijke voorkeuren. Dat 
men in de selectie van steden en dorpen arbitrair tewerk is gegaan, tot daar aan toe. Maar dan diende 
men dit toch te compenseren door een algemeen overzicht, waarin de evolutie van de grenzen van 
het Graafschap Vlaanderen op een systematische wijze werd toegelicht. Het kaartje op bladzijde 13 
en de korte historische schets waarmee ieder oord wordt ingeleid, zijn onvoldoende om de niet 
beslagen lezer inzicht te verschaffen in het geheel. 
 
In wat voorafgaat schuilt meteen mijn belangrijkste kritiek op het werk van Camerlynck en De 
Maesschalck. Van Leo Camerlynck weet ik maar al te goed dat hij kan bogen op een indrukwekkende 
kennis inzake Frans-Vlaanderen en de geschiedenis van het Graafschap Vlaanderen. Ik veronderstel 
dat dit eveneens geldt voor Edward de Maesschalck en dat beide auteurs ongewild en onbewust de 
fout gemaakt hebben die zoveel erudiete mensen maken: hun kennis is zo diepgaand dat zij zich niet 
meer realiseren hoe weinig hun lezers wel weten en zij houden daarmee te weinig rekening bij het 
uitschrijven van hun tekst. Daardoor verliest hun werk een stuk educatieve waarde. Nog één 
voorbeeld ter verduidelijking: “Lodewijk XIV liet in 1714 het Parlement de Flandre van Doornik naar 
Dowaai verhuizen”,  leest men op bladzijde 114.  
- In de 14

de
 eeuw bestonden er uiteraard nog geen parlementen zoals wij die kennen, nl. als 

naamgeving voor één of meerdere assemblees van de wetgevende macht. In die tijd kon parlement 
betrekking hebben op een gerechtshof of op een andere overheidsinstelling. In casu ging het om een 
gerechtshof, maar dat vertellen de auteurs er niet bij.  
- Ten tijde van de Guldensporenslag behoorde Dowaai nog tot het Graafschap Vlaanderen, maar het 

werd door de Fransen bezet. Na de Vlaamse overwinning nabij Kortrijk, kwam Dowaai wel in opstand 
tegen de Fransen en in 1304 zond de stad 600 strijders naar de Slag bij de Pevelenberg om de 
Vlamingen te steunen, maar in 1312 werd ze geannexeerd door Frankrijk. Van 1369 tot 1667 was 
Dowaai opnieuw Vlaams, maar toen werd de stad weer veroverd door de Franse Koning.  
- In tegenstelling tot wat we geneigd zijn te denken behoorde Doornik vóór 1815 nooit tot 

Henegouwen. Deze stad vormde vóór 1522 een Franse enclave binnen Vlaanderen-Henegouwen, 
behoorde van 1522 tot 1668 tot het Graafschap Vlaanderen en behoorde nadien opnieuw tot 
Frankrijk.  



- Anders gezegd, toen Lodewijk XIV in 1714 het Parlement de Flandre deed verhuizen van Doornik 
naar Dowaai, lagen beide steden in Frankrijk. Dat het gerechtshof de benaming Flandre kreeg, 
houdt niet zozeer een verwijzing in naar het Graafschap Vlaanderen als wel naar het feit dat de 
benaming Vlaanderen in de veertiende, vijftiende eeuw maar ook later nog sloeg op een gebied 
waarmee zowat de hele Nederlanden (met inbegrip van de Artezische en Waalse gebieden) bedoeld 
werden.  

Leo Camerlynck was zo vriendelijk mij deze uitleg te verstrekken, die u vruchteloos in het boek zal 
zoeken en die ik ook zelf niet had kunnen bedenken. 
 
Reisgidsen schrijven is trouwens een ondankbare job: het vergt een zware inspanning om het vele 
theoretische en praktische materiaal te verzamelen, de kans op fouten is per definitie groot en tegen 
de tijd dat het boek kant en klaar van de drukker komt is er gegarandeerd al een en ander verouderd. 
Reisgidsen bespreken is eveneens een vervelend karwei. Niemand heeft boodschap aan een 
recensie die zich beperkt tot het in de hemel prijzen van het door de auteurs geleverde werk, zonder 
dat dit inhoudelijk iets bijbrengt. Beperk je je als recensent tot het lezen en bespreken van de reisgids, 
dan zal het niettemin daarop uitdraaien, tenzij je toevallig over een grote voorkennis beschikt. Maar 
begeef je je ter plaatse met de gids in de hand, dan is het meestal niet zo moeilijk om 
onvolkomenheden te vinden.  
 
De auteurs hebben pech dat ik hun reisgids onlangs gebruikt heb, waarvoor hij bedoeld is. Ik wilde in 
Belle nu toch eens eindelijk in de Sint-Vedastuskerk geraken en telefoneerde naar het in de gids 
opgegeven telefoonnummer met de bedoeling om dezelfde dag nog de kerk te bezoeken: ik kon daar 
vernemen dat de kerk slechts op vaste dagen en uren kon bezocht worden, precies zoals vermeld op 
een bordje aan de kerkingang. Stadhuis en belfort in Belle zijn ook alleen toegankelijk op de door de 
dienst voor toerisme bepaalde uren. Dat het voor een bezoek volstaat contact te nemen met die 
dienst, zoals de gids suggereert, lijkt geen haalbare kaart voor de individuele toerist, maar het kan 
allicht wel voor groepen. Wie een bezoek brengt aan het stedelijk museum te Hazebroek, zal 
ontdekken dat deze stad intussen geen vier (zoals Camerlynck en De Maesschalck beweren) maar 
wel vijf reuzen telt: Tisje Tasje en zijn vrouw Toria, hebben na hun dochter Babe-Tisje ook nog een 
zoon gekregen. Die geboorte dateert toch al van de jaren negentig. Met Roeland erbij maakt dit dus 
vijf reuzen. 
 
Als ik aan dit alles dan nog toevoeg dat ik het betreur dat de auteurs niet systematisch de 
Nederlandse benamingen voor de steden en dorpen gebruikt hebben, dan hebt u als lezer natuurlijk 
de neiging om te besluiten dat In de sporen van 1302 maar van een bedenkelijke kwaliteit is. Het 
tegendeel is waar. Aan de hand van de plaatsen die ik een beetje ken (Kortrijk, Rijsel, Hazebroek, 
Belle, Ieper en Kassel) kan ik met een gerust geweten beweren dat Camerlynck en De Maesschalck 
erin geslaagd zijn om een voortreffelijk historisch overzicht en een vrij volledig en adekwaat toeristisch 
beeld van de verschillende plaatsen te schetsen. Ik heb geen reden om te veronderstellen dat dit niet 
het geval zou zijn voor de oorden die ik niet zelf bezocht heb (Sikelin, Bouvines, Mons-en-Pévèle, 
Oorschie, Flines-lez-Râches, Dowaai, Bethune, Lillaar, Ariën-aan-de-Leie en Waasten). Zoals alle 
boeken in dezelfde reeks, heeft ook deze gids een heel handig formaat om mee op stap te gaan. Het 
papier is van een zeer hoge kwaliteit en de binding is uitstekend, zodat het boek ook na intensief 
gebruik een fraai uitzicht bewaart. Camerlynck en De Maesschalck tekenen dus verantwoordelijk voor 
een instrument dat u voor een zeer schappelijke prijs als basis kan gebruiken voor vele dagen 
vakantiegenot dicht bij huis. 
 


