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REDACTIE KRONIEK

In Bachte (Filliersdreef) en Maria-Leerne (aan Leernsesteenweg) 
vond men eveneens sporen van bewoning van net na het jaar 
600. In Leerne leerde een verkleuring in de grond dat er twee 
begravingen waren gedaan en vond men restanten van een aan-
tal grafgiften.

Opvallend voor de verschillende plaatsen zijn de waterputten 
die werden aangetroffen vlakbij sporen van boerderijen, som-
mige nog in vrij goede staat. Het eikenhout bleef net onder de 
waterlijn goed bewaard.

“Ondanks de relatief klei-
ne percelen die werden on-
derzocht, zijn in de streek 
interessante vondsten 
gedaan. Die worden zorg-
vuldig onderzocht en gaan 
dan naar een depot,” be-
sloot Johan Hoorne van 
het archeologische bedrijf 
De Logi en Hoorne zijn 
voordracht.

Meer over streekgeschie-
denis: www.facebook.
com/landvannevele en 
www.landvannevele.com

2. PERSONALIA
IN MEMORIAM GRIET MARÉCHAL (1942-2019)

Op 10 december 2019 overleed Griet Maréchal in haar woning 
te Gent. Haar onverwachte overlijden is een verlies voor de his-
toriografi sche en de archivalische wereld. Griet Maréchal was 
immers een leading lady van het Algemeen Rijksarchief en gold 
als een bekende naam binnen de Belgische archiefwetenschap 
in het algemeen, en voor de selectie- en waarderingspraktijk van 
archieven in het bijzonder.1 Griet Maréchal was een trotse Gen-
tenaar met zelfverzekerde Brugse roots. En wie wel eens wat 
langer met haar sprak, weet dat ze bovendien een liefdevolle 
band onderhield met het Meetjesland en de lokale vorsers.

Griet Maréchal werd geboren in het West-Vlaamse gezin van 
Joost Maréchal en Hilda Welvaert. Joost Maréchal was nog niet 
lang aangesteld als tekenleraar van de gemeentelijke teken-
school van Maldegem, toen dochter Griet Maréchal op 16 novem-
ber 1942 in Brugge het levenslicht zag. Vader Maréchal begon 
tijdens die oorlogsjaren naam te maken in de keramiekkunst en 
zou in 1946 met zijn gezin verhuizen naar Eeklo: voortaan ver-
overde hij de wereld van de keramiek, het glazeniersambacht en 
de schilder- en tekenkunst vanuit zijn Eeklose atelier.2

Griet Maréchal liep school in het Onze-Lieve-Vrouw-ten-doorn-
instituut. Na haar middelbare studies vatte ze aan de Gentse 
Rijksuniversiteit de studie Geschiedenis aan, waar ze in 1964 
haar licentiaatsdiploma behaalde. Vervolgens deed ze nog an-
derhalf jaar onderzoek als navorser. In die periode behaalde 
Griet Maréchal een bijkomend diploma van archivaris-paleo-
graaf: als best geklasseerde mocht ze kiezen en kon ze vanaf 
16 maart 1966 aan de slag in het Rijksarchief Gent.3 Op die 
manier kwam Griet Maréchal als vanzelf weer in contact met 
het Meetjesland, dat tot het werkgebied van het Oost-Vlaamse 
Rijksarchief behoort. Met haar vader, die sinds 1952 lid was van 

1  Archiefselectie in Vlaanderen: de proef op de som? Huldeboek Griet Maréchal. 
Aangeboden door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Do-
cumentatiewezen, Antwerpen, 2003.

2 Lees onder meer: Luc STOCKMAN, In memoriam Joost Maréchal, in: Appel-
tjes van het Meetjesland 22 (1971), 423 (Eeklonummer); Frank HUYGENS 
& Aletta RAMBAUT, Joost Maréchal. Keramist en glazenier, Gent, 2011; 
internetpagina http://www.joostmarechal.be/.

3  Leen CHARLES & Gustaaf JANSSENS, “Tweemaal met het archief ge-
trouwd”. Een gesprek met Griet Maréchal, ereafdelingshoofd bij het Alge-
meen Rijksarchief te Brussel, in: Bibliotheek- & archiefgids 79-1 (2003) 
16-20.

Tussen het talrijk opgekomen en ernstig luisterend publiek herkennen 
we meerdere bekende fi guren (foto: Filip Bastiaen).

Voorzitter André Bollaert van Het Land 
van Nevele introduceert de spreker Jo-
han Hoorne (rechts) (foto: Filip Bastiaen).
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het Historisch Genootschap van het Meetjesland, nam ze in die 
periode soms deel aan zomeruitstappen van ons genootschap.

In het academiejaar 1974-1975 verdedigde Griet Maréchal haar 
doctoraat onder promotorschap van de recent overleden Raoul 
Charles van Caenegem.4 Vier jaar later kon ze het herwerkte 
proefschrift als monografi e publiceren onder de titel De sociale 
en politieke gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de 
Middeleeuwen.5 Intussen verruimde Griet Maréchal haar pro-
fessionele blik en bouwde ze een veelgeprezen kennis op rond 
archivistiek. Eveneens in het Rijksarchief leerde ze Juul Ver-
helst kennen, en samen werden ze een heus archiefkoppel. 
Griet Maréchal kreeg een vaste benoeming in een tijd waarin dat 
allerminst een evidentie was: ze was nog maar de derde Neder-
landstalige vrouwelijke Rijksarchivaris van het land.6 In 1980 
ging ze in het Algemeen Rijksarchief te Brussel aan de slag als 
afdelingshoofd van de dienst Inspectie. Daar hield zij zich vooral 
bezig met de inspectie en de selectie van archieven, met het oog 
op bewaring en vernietiging. Naast inventarissen en studies op 
archivalisch gebied, publiceerde Griet Maréchal voornamelijk 
over hospitaalgeschiedenis en de geschiedenis van armoede en 
ziekenzorg in de vroegmoderne tijd. Haar boeiende carrière leid-
de haar naar tal van (beroeps)verenigingen, historische of archi-
vistische organisaties en contacten met buitenlandse professi-
onelen.7 Haar pensionering na een 36-jarige beroepsloopbaan 
bleef in het teken staan van geschiedschrijving en archivistiek. 
Met name de stad Gent en de buurt waar ze met Juul Verhelst 
woonde, alsook sociale bewegingen droegen haar hart weg.

Tijdens haar loopbaan als (Gentse) Rijksarchivaris verrichtte 

4  Griet MARÉCHAL, Geschiedenis van het hospitaal van Onze Lieve Vrouw 
van de Potterie te Brugge in de middeleeuwen, Gent, 1964, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling.

5  Griet MARÉCHAL, De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse 
hospitaalwezen in de Middeleeuwen, Kortrijk-Heule, 1978 (Standen en 
Landen 73). Voor deze publicatie ontving ze in 1980 de prestigieuze prijs 
voor algemene geschiedenis van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maat-
schappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.

6 Griet MARÉCHAL, En de Rijksarchivaressen, in: Actief in archief. Hulde-
boek Hilda Coppejans-Desmedt, Antwerpen, 1989, 115-127 (Archiefkunde. 
Verhandelingen aansluitend bij Bibliotheek-en Archiefgids 4).

7  Griet Maréchal, in: Herman COPPENS en René LAURENT (red.), Het Rijks-
archief in België, 1796-1996. Geschiedenis van de instelling en bio-biblio-
grafi sch repertorium van de archivarissen, Brussel, 1996 (Miscellanea Ar-
chivistica. Studia 86).

Griet Maréchal ook Meetjeslands werk. Ze werkte onder meer 
mee aan het toegankelijk maken van archiefbestanden voor 
de leeszaalbezoekers, zoals het moderne gemeentearchief van 
Hansbeke (1799-1948) of het parochiearchief van Lembeke 
(1552-1909).8 Op basis van het in het Gentse Rijksarchief be-
waarde archief van het Eeklose Sint-Vincentiusgenootschap, 
waarvoor ze in 1988 reeds de inventaris verzorgde, schreef ze 
een lezenswaardige bijdrage in het vriendenboek van Achiel De 
Vos (1989).9 Voor de Appeltjes, het jaarboek van het Historisch 
Genootschap van het Meetjesland, publiceerde Griet Maréchal 
in 1995 een boeiend relaas over het cultuurfl amingantisme in 
Eeklo in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog.10

Griet Maréchal werd 77 jaar.

Pieter De Reu

8  Griet MARÉCHAL, Inventaris van het gemeentearchief van Hansbeke 
(1799-1948), Gent,1988     
(Toegangen in beperkte oplage Rijksarchief te Gent 15); Griet MARÉCHAL, 
Inventaris van het neergelegd archief van de Sint-Gillisparochie te Lembe-
ke (1552-1909), Gent, 1988 (Toegangen in beperkte oplage Rijksarchief te 
Gent 34).

9  Griet MARÉCHAL, De conferentie van Sint-Vincentius a Paulo te Eeklo 
(1852-1900), in: Luc STOCKMAN & Peter VANDERMEERSCH (red.), Liber 
amicorum Achiel De Vos. Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfenzestig-
ste verjaardag tijdens de feestzitting in het gemeentehuis van Evergem, op 
9 september 1989, Evergem, 1989, 135-141; Griet MARÉCHAL, Inventa-
ris van de Conferentie van Sint-Vincentius a Paulo te Eeklo (1852-1959), 
Gent, 1988 (Toegangen in beperkte oplage Rijksarchief te Gent 59).

10  Griet MARÉCHAL, Cultuurfl amingantisme en pluralisme in Eeklo vóór de 
Eerste Wereldoorlog. Het Nationaal Vlaams Verbond, het Algemeen Neder-
lands Verbond en de Subcommissie voor de “Vervlaamsing van de Gentse 
Hogeschool”, in: Appeltjes van het Meetjesland 46 (1995), 45-62.
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