
 

Joël Vandemaele, °28/O3/ 1930 te Klerken 

(Houthulst) West-Vlaanderen, België. / 

Studeerde Grieks-Latijnse Humaniora, 

Filosofie, Theologie. / Leraar Geschiedenis, 

Nederlands, Godsdienst-wetenschappen, 

Handelsagent Fotografie, Kunst-kaarten. Is 

kunstschilder, sedert 1985 met een eigen 

Galerij: De Katteman, Helleketelbos, Abele-

Watou. Hij schreef in 1964, als letterkundige, 

een godsdienstboek De Mensenzoon, (uitg. 

Plantĳn, Antwerpen). Een monografie over 

Zillebeke-leper in 1974. Dichtbundels Myrike en Mantike in 1974 en 1975. De Sleutel van het Graf en Het 

Groeiend Grafschrift in 1985. Dan is Joël Vandemaele zich meer gaan verdiepen in wat er in de 

geschiedschrijving scheef gegroeid is: historisch werk In de Spiegel der Geschiedenis 1996, over de 

Germaanse Catti-stam uit Tacitus’ Germania en Annales, over Oud-Frisia geografisch in Frans-Vlaanderen 

op kaart gezet voor ’t jaar 800 met een Westerse cultuurdeductie als gevolg. Hij heeft in 1998 duidelijk 

aangetoond, dat het vroeg-Middeleeuws Gudrun-epos, aanzien moet worden als oer-echt Vlaams erfgoed 

door het geografisch te situeren en historisch te bewijzen dat het gaat om een authentiek Fries-Saksisch 

geschrift uit Frans-Vlaanderen. Door zijn studies ontdekt hij hoe langer hoe meer de controversiële 

Geschiedschrijving in Vlaanderen en West-Europa, die hij pittig beschrijft en met de lezer confronteert. 

Een schitterende analyse over historische onjuistheden, vol sprankelend nieuwe ideeën, die ieder eerlijk 

zoeker veel genot zal bezorgen. Dit werk is een anthologie van meer dan 25 jaar geduldig opzoekingswerk 

in evenveel langere of kortere benaderingen van ogenschijnlijk eenvoudige en eenduidige begrippen, die 

bij nader inzien echter door andere geschiedkundigen heel anders benaderd werden, waarbij Caesar, 

Strabo, Tacitus en de hele middeleeuwse intelligentsia de revue passeren… 25 even eenvoudige als 

verrassende opstellen die inzicht geven over waarom en hoe de geschiedenis bekeken zou moeten worden. 
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Joël Vandemaele (°28.03.1930 te Klerken, 
W.-Vl.) studeerde Grieks-Latijnse Hu-
maniora,

Filosofie en Theologie. Werd leraar ge-
schiedenis, Nederlands en godsdienst-
wetenschappen.

En daarnaast handelsagent fotografie en 
kunstkaarten. Is kunstschilder, sedert 
1985 met een eigen Galerij: De Katteman, 
Helleketelbos, Abele-Watou. 

Hij schreef het godsdienstboek De 
Mensenzoon (1964), de monografie Zille-
beke. Verdoken dorp in de glooiingen van de 

natuur (1974), de dichtbundels Mantike (1973), Myrike (1974), De Sleutel van het Graf (1983) en Het 
Groeiend Grafschrift (1985). 

Dan is Joël Vandemaele zich meer gaan verdiepen in wat er in de geschiedschrijving scheef ge-
groeid is. Hij publiceert In de Spiegel der Geschiedenis (1996) over de Germaanse Catti-stam, de 
Friezen en Bataven, Gudrun. Ontvreemd Vlaams Erfgoed (1997), Controversiële Geschiedschrijving 
(1999) en Het Beowulf-epos. Angelsaksisch of Fries-Saksisch erfgoed van omstreeks 500 uit Frans-Vlaan-
deren (2006).

Telkens bijzondere analyses over historische onjuistheden, vol sprankelend nieuwe inzichten, die 
iedere eerlijke zoeker weten te boeien.
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•	De Teutoonse taal is … Oud ‘Flemsch’
•	Atuatuca Tungrorum. De stamboom van 

de Atuatuci
•	Caesars Portus Itius
•	Het duo Trajectum-Dorestad en 

Willibrordus bij de Friezen ‘in Francia’
•	Dito-Renussen: kom 20x in het reine met 

de Rijn
•	Hamalant
•	Maastricht-Kennemerland–Taxandrië
•	Lewarde (F) – Leeuwarden (NL)
•	Het Franse dorp Lynde aan de Bourre … 
•	Nieuwpoorthistorie
•	Satis - Scaldis 
•	Met Trajectum – Tournehem ad rem
•	De Romeinse haven Audruicq
•	Archeologisch Douai
•	Danialand – Danamarken – Denemarken
•	De Morinis ooit gezien?
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•	Saxonia antiqua in het eerste millennium
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Joël Vandemaele publiceerde tal van artikelen waarvan de belangrijkste in 
geactualiseerde vorm in dit boek zijn opgenomen.
Noordwest-Frankrijk / Oud-Vlaanderen is volgens Joël Vandemaele de regio waar 
we de geschiedenis achter Beowulf, Gudrun en Oera Linda en de geschiedenis van 
de oude Friezen, oude Saksen en Bataven moeten zoeken. Die lokalisering wordt 
met verve onderbouwd met vele aanwijzingen.
Ad Maas

Dit boek is de bekroning op zijn vorserswerk. Hij verzamelt er in een vlotte tekst al 
zijn vondsten over het eerste millennium in onze streek.
Jacques Fermaut

Joël Vandemaele
Vlaanderen in het eerste millennium
Van Romeinen tot Karolingers tussen Somme en Schelde

Joël Vandemaele (°28.03.1930 te Klerken, W.-Vl.) 
studeerde	Grieks-Latijnse	Humaniora,	Filosofie	en	
Theologie. Werd leraar geschiedenis, Nederlands 
en godsdienstwetenschappen. En daarnaast 
handelsagent	fotografie	en	kunstkaarten.
Is kunstschilder, sedert 1985 met een eigen Galerij: 
De Katteman, Helleketelbos, Abele-Watou.
Hij schreef over godsdienst, lokale geschiedenis en 
publiceerde verschillende dichtbundels.
Maar vooral raakte hij gefascineerd door wat er in de 
geschiedschrijving scheef gegroeid is.

Dat leidde tot In de Spiegel der Geschiedenis (1996), Gudrun. Ontvreemd Vlaams 
Erfgoed (1997), Controversiële Geschiedschrijving (1999) en Het Beowulf-epos. 
Angelsaksisch of Fries-Saksisch erfgoed van omstreeks 500 uit Frans-Vlaanderen 
(2006).
Telkens bijzondere analyses over historische onjuistheden, vol sprankelend 
nieuwe inzichten, die iedere eerlijke zoeker weten te boeien.
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