
DE VELDKAPEL – Remi Ghesquiere – Lambrecht Lambrechts 

 

Componist: 
 

Alphonse Remi Aloïse (Remi dan wel Remi Aloys) 
Ghesquiere (Geluwe, 9 december 1866 - Brugge, 
10 augustus 1964) was een Vlaamse organist en 
componist. 
 

Ghesquiere is geboren in 1866 op de hoeve "Ter 
Peperstraete" in het gehucht Ter Hand in Geluwe. 
Hij is zoon van landbouwer Victor Josephus 
Ghesquiere en Sophia Octavia Cardoen. Na enkele 
jaren middelbaar onderwijs in Menen, behaalde 
hij in 1884 het diploma van onderwijzer en koster-
organist aan de normaalschool in Torhout, docent 
aldaar was Alfons Mervillie, een liefhebber van 
Bach-muziek. Hij werd organist van de Kortrijkse 
Onze-Lieve-Vrouwekerk waar Guido Gezelle 
kapelaan was. Die bracht hem in contact met de 
Vlaamse folklore en op diens aanraden 
verzamelde Ghesquiere oude Vlaamse 
volksliedjes, uitgegeven in 1905 en bekroond door 
de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (300 Spelen met zang 
verzameld in Vlaamsch Belgenland en voornamelijk in West-Vlaanderen). In Kortrijk was hij 
de medestichter van de Groeninghegilde. 
 

Ghesquiere volgde ondertussen lessen aan het Gentse Conservatorium en behaalde in 1888 
een eerste prijs orgel bij Jozef Tilborghs. Een jaar later werd hij muziekleraar aan de 
normaalschool in Torhout. In 1894 kwam hij terug naar Geluwe als koster-organist. Hij 
richtte er een Vlaamsche Zangersgilde en de Vlaamsche Bond op en begon er met een 
muziekschool. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Geluwe ontruimd en Ghesquiere 
vluchtte met zijn gezin naar Halle. Daar werd hij kapelmeester en in 1917 organist van de 
bedevaartkerk (de latere Sint-Martinusbasiliek) tot 1945. In Halle stichtte hij de zang- en 
dansgroep De Zingende Meisjes van Halle. 
 

Omwille van vermeende collaboratie werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog meermaals 
smalend vernoemd in de lokale sluikpers "De Hallenaar". 
 

Remi Ghesquiere was zowel een vrome katholiek als een overtuigd flamingant. Hij was op de 
eerste plaats een getalenteerd musicus. Hij componeerde geestelijke liederen, kinder- en 
dansliederen en Vlaamse strijdliederen, Als componist liet hij de Vlaamse muziek voor en 
door het volk brengen en dirigeerde ook concerten. 
 

Naast orgelmuziek en pianowerken schreef hij uitsluitend vocale muziek die kaderde in de 
(katholieke) Vlaamse Beweging en veelal een pedagogische, strijdende of religieuze 
dimensie had: liturgische werken, geestelijke liederen (op tekst van Gezelle, zoals O Maria 
die daar staat), koren, strijdliederen (het populaire De trommel slaat), gezongen 
kindertoneeltjes, cantates en zangspelen. Ghesquière had het talent om binnen een 
beperkte tessituur aansprekende melodieën te schrijven, ondersteund door een traditionele 
harmonie. 
 

Hij publiceerde ook een vierdelige pianomethode. Zijn Vlaamse kinderspelen werden 
bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie. 
 

Ghesquiere noteerde jarenlang in zijn dagboeken en brieven alle faits divers die in Geluwe 
plaatsvonden. Op basis hiervan kan men zich een duidelijk beeld vormen van het leven 
tijdens de eerste wereldoorlog, in zijn dorp dat net buiten de frontlinie lag. Hij schreef ook 
voor de Gazette van Kortrijk. Zijn teksten werden sterk beïnvloed door Gezelle, Hugo 
Verriest en Albrecht Rodenbach. Hij was een voorstander van het West-Vlaamse 
taalparticularisme en streefde naar meer Vlaamse zelfstandigheid. 
 



De door hem gecomponeerde tekst over Geluwe staat op een plaat aan het cultureel 
centrum van Geluwe: 
 

We zijn Geluwnaren, van taal en gemoed, 
Te Geluw' sinds jaren, daar wonen wij goed! 
Geen andere oorden, hoe rijk ook en schoon, 
ons hert ooit bekoorden. Ons dorp spant de kroon. 
 

Ghesquiere verhuisde in 1945 naar Brugge en woonde er bij zijn zoon, priester, tot aan zijn 
dood in 1964. 

Tekstschrijver 
 

Lambrecht Lambrechts (Hoeselt, 24 september 
1865 - Gent, 13 augustus 1932)  was een 
Vlaamsgezind schrijver en dichter. Hij 
publiceerde eveneens onder de pseudoniemen 
R.L. Doornkapper, Jan van Hasselt en J. Herten.[1] 
 

Lambrecht Lambrechts, pseudoniem van 
Lambrecht Renier, was de zoon van Willem-
Hendrik Lambrechts en Rosalia Somers. Zijn 
vader was hoofdonderwijzer in Hoeselt, wat hem 
de bijnaam "Lemmen van de Meester" bezorgde. 
 

In Hoeselt volgde hij de lagere school en kreeg hij 
ook zijn eerste muzikale opleiding van de koster 
van Werm. Daarna ging hij naar het Koninklijk 
Atheneum van Tongeren, waar hij Camille 
Huysmans en Jef Cuvelier leerde kennen. 
 

In 1884 ging hij naar de normaalschool in Brugge 
en behaalde er in 1887 het diploma van regent 
Nederlands en Engels. 
 

Daar hij niet onmiddellijk werk had ging hij zangonderricht volgen in het Koninklijk 
Conservatorium Luik. In 1889 werd hij tot leraar benoemd aan de Rijksnormaalschool te 
Ronse, waar hij bleef tot in 1901. 
 

Op 25 augustus 1894 trouwde hij in Ronse met de pianovirtuose Maria Vanden Doorne, met 
wie hij meer dan 100 zangavonden gaf in Vlaanderen. 
 

In 1901 werd hij leraar aan de normaalschool in Lier en van 1905 tot 1918 aan de 
normaalschool in Gent. Hij verhuisde in 1905 naar de Kunstlaan nr. 51 in Gent. Aan dit huis 
hebben zijn vrienden (waaronder Emiel Hullebroeck) in 1933 een gedenkplaat laten 
plaatsen. 
 

In 1912 werd hij ridder in de Leopoldsorde. 
 

in 1919 werd hij (wegens zijn "flamingantisch non-conformisme") overgeplaatst naar de 
normaalschool in 's-Gravenbrakel. 
 

Zijn laatste overplaatsing (naar Blankenberge) gebeurde in 1921, waar hij les gaf tot in 1925 
(hij was toen 60 jaar). 
 

In 1922 stichtte hij samen met Emiel Hullebroeck het muziekmaandblad Muziekwarande, 
waarvan het laatste nummer verscheen in december 1931. 
 

Van 1923 tot 1926 gaf hij ook les aan het door Jan Baptist Wannyn opgerichte Handels- en 
Taalinstituut in de Savaanstraat in Gent. 
 

Na zijn overlijden op 13 juli 1932 werd zijn stoffelijk overschot in april 1933 overgebracht 
naar zijn geboortedorp, waar op de gemeentelijke begraafplaats een grafmonument werd 
opgericht. Er is in Hoeselt ook een straat naar hem genoemd. 

Achtergrond-
informatie: 
 

Over veldkapellen: 
Een veldkapel, ook wel aangeduid als wegkapel, kapelletje of heilig huisje, is een kleine kapel 
of ander heiligdom in een (eertijds) landelijke omgeving. Hoewel een veldkapel soms lijkt op 



een kerkje, is het geen volwaardig kerkgebouw waar kerkdiensten gehouden worden. 
Veldkapellen zijn een zichtbare uiting van volksvroomheid en vertegenwoordigen vooral in 
de katholieke geloofsbeleving een grote waarde. 
 

Veldkapellen vindt men vooral in overwegend rooms-katholieke streken, vroeger met name 
in sterk agrarische gebieden. Een van de oudste, nog bestaande veldkapellen is de 12e-
eeuwse Sint-Gabriëlkapel nabij de stad Tarascon in de Franse Provence. 
 

Een veldkapel is meestal gewijd aan Maria, een heilige of een bepaalde volksdevotie, zoals 
Sint-Antonius of Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Vaak wordt een veldkapel 
onderhouden door buurtbewoners, die de kapel schoonhouden en van bloemen voorzien. 
Soms hebben schutterijen of andere verenigingen een eigen veldkapel, die gewijd is aan de 
beschermheilige van de vereniging. Daarnaast kunnen veldkapellen een functie vervullen bij 
bedevaarten en processies. 
 

Bij veldkapellen wordt onderscheid gemaakt tussen betreedbare kapellen (Engels: wayside 
chapel of oratory) en niet-betreedbare kapellen (Engels: wayside shrine; Duits: Bildstock), 
wat meestal samenhangt met de grootte van de binnenruimte. 
 

Het interieur van een betreedbare veldkapel is vaak versierd met religieuze schilderingen, 
glas-in-loodramen en beeldhouwwerk. Soms hangen er ex votos aan de muren, waarmee 
gelovigen hun dankbaarheid voor verhoorde gebeden tonen. Meestal bevat een veldkapel 
een klein altaar, waarop een crucifix, een Mariabeeld of beelden van andere heiligen zijn 
opgesteld. Soms ligt er een intentieboek of bidprentjes. In sommige kapellen is een 
offerblok en een kaarsenrek aanwezig, waarin devotiekaarsen geplaatst kunnen worden. In 
grotere kapellen kan ook andere meubilair aanwezig zijn, zoals bidstoelen of kerkbanken. 
Overigens zijn de meeste betreedbare veldkapellen tegenwoordig afgesloten om vandalisme 
te voorkomen. 
 

 

 


