
Berichtttnblad van dtt httttmkundige kring 

HET LAND VAN NEVELE 

He i rent hoekmolen naar 
etn ets ~an A Van Hoeckp. 

1970 jr9.1, afl. 3 



I N HOU D 

R. HAESERIJN, Heemkunde-Volkskunde. • • 1-5 
J. LUYSSAERT, De Heir enthoekmolon te 

Landegem in 1594. • • • • • • 6-15 
J. TAELDEffiA N, Dr. Jo zef Van den Heuvel. 16-20 
J. TAELDE MAN, Het La nd van Nevele in 

de Vlaamse Tijdschriften ••• 20-24 
J. VAND EVELDE en G. SCHAECK, Stand van 

onze gemeonschappelijke 
projekten • • • • • • • • • • 26-28 

A. VERHOUSTRAETE, Do Popp-kaarten ••• 28-29 
J. VANDEVELDE, Streekarchief- en 

-bibliotheek. ••• • 30-31 

I<RONIEK • . . . . . . . 
Ver s l a gen en Aankondigingen 
Pro en Contra 
Ledenlijst 

+ 

+ + 

. . . 

HEEmKUNDE, VOLKSKUNDE 

• • • 3 2-{~l 

Als we het "Groot Woordenbook dor 
Nederlandse Taal" Van VAN Di\LE (Bste druk, 1961) 
openslaan, vinden wo als verklaring van heomkunde 
"lokale, folkloristische aardrijkskunde (naar 
Hd. Heimatkunde)". Het zachtst uitgedrukt kunnen 
we zoggen dat do om s chrijving zeor onnauwkeurig 
is. Aardrijkskunde is slochts een deeltje van 
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het heemkundige studie veld. De verbinding folk
loristische aardrijkskunde zou kunnen wijzen op 
een volkskundige behandeling van do aardrijks
kunde; wat ik niet zo goed zie. Alleen de term 
lokale heeft betrekking op het onderwerp van de 
heemkunde; het heem (de heimat). In de 7de, ge
heel nieuwe druk Van de Grote lliinkler Prins, 
deel 9 .(1969), p. 208, treffen we een wel 
bruikbare definitie aan: "heemkunde ••• omvat 
de studie van het heem, de eigen omgeving, in 
al haar aspecten, in heden en. verledon. " De 
opsteller van het korte artikel (d at besluit 
mot een beknopto bibliografie) voegt er na 
heemkunde aan toe "of (bete;r) hoomkennis". Ik 
heb dat mot opzet uit het citaat weggelaten 
omdat m.i. heemkennis " eo.n betere konnis van 
het heem in al zijn aspecten", te zeer do nadruk 
logt op het rosultaat van hot onderzoek en de 
studie, en niet op de studie-activit eit, de 
zelfwork zaam heid van de beoofenaars van de 
heemkunde. In onze heemkundige ~ririg~n bestaat 
immers telkens een actie ve kern van mensen die 
aan wetenschappelijke studio van hun -heem doen 
en allerlei nieuwo bronnen aanboron. Dciarom is 
de bonaming "heemkundiqe kring" evoneens to 
verkie zon bovon "hoemkring". Hoemkring zou vol
gens mij alleen wijzen op oen kring, een v ere~ 

niging Van monsen uit eon heem, die daarom niet 
nood zakelijk aan studie doon of zolfs niet aan 
het uitwisselen van kennis over het heom, die 
gewoonweg bijeenkomen tot ontspanning, tot we
derzijds bogrip, ofwel dio ijveren voor de in
sta ndh ouding Van hot heempatrimonium. met dit 
laatste doel voor ogen spreken we liever Van 
heemschut~ Denk aan de zo belangrijke Noder
landse bond "Heemschut", dia sedert 1911 be ... 
staat. 

De studie van hot heem gobeurt op .al
lerlei wetenschappelijke terroinen : geschiede
nis, aardrijkskunde, geOlogie, demografie, so-
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ciologie, kunstgeschiedonis, dialectologie, naam
kundo, volkskundo, antropologie, gonoalogie, bio
goografio, onz., doch tolkens in hun betrokking 
tot het lokalo of regionale vold, dus het als 
heem afgebakendo gebied. Do vraag rijst of de 
hoemkunde dan wol oen wetenschap op zichzelf is, 
dan wol oen methode om een betere konnis van hot 
heom te verkrijgen mot de eigen mothoden van de 
zo pas vermelde wetenschappen. Het specifieke 
Van do heemkunde zou dan liggen in het combine
ren of soms het toepassen van de resultaten op 
hot lokale veld van onderzoek. Heemkunde is wel 
als onderwijsvak uitgegroeid en omvat dan vooral 
de lokale geschiedenis, het dialect en de volks
~unde. Do werkzaamheid Van de loorlingen is 
daarbij vooral gericht op eigen waarneming en op 
het verzamelen on rubriceren Van zelf verworven 
materiaal. 

Bij de omschrijving van hot studieter
rein Van de heomkunde vinden we ook do volks
kunde. Daaruit blijkt al onmiddellijk dat heem
kunde en volkskundo niet hetzelfde zijn. 

Van volkskunde zijn er heel wat dofi
nities. Een hole collectie vinden wo in Herbert 
FREUDENTHAL, "Oio Wissonschaftsthoorio dor 
deutschen Volkskundo ll

• Schriften des nieder
sächsischen Hoimatbundos N.F. Bd. 25. Hannover, 
1955, VI+2410 ~on een beknopt overzicht van do 
verschillende opvattingen, die daarbij Voorza
ten, in A. HULTKRANZ IIInternational Diction~ 
of Regional Europoan Ethnology and Folklore", 
Volume I (l~openhag8n, Rosonkilde, 1960), p.243-
247. 

Een m.i, zoer bruikbare dofinitio 
heoft de grote Zwitserse volkskundige Richard 
WEISS opgesteld in zijn IIDie Volkskunde der 
Schweiz ll (1946, Erle~bach-ZOrich, E.Rentsch, 



XXIV + 436 p.). We vertalen va n p. 11 : "Volks
kunde is de wetenschap van het volksleven. Het 
volksleven bestaat in de onderlinge betrekkin
gen tussen volk en volkskultuur, voor zover Z8 

door gemeenschap en door traditie bepaald zijn. 
Gemeen s chap en traditie zijn daarbij de grond
pijlers. Allerlei verschijnselen (een handeling, 
een zaak, Gen uiting), die a ls traditie een 
functie vervullen in een gemeenschap, zijn de 
studie-objecten van de volkskunde." In de defi
nitie Van WEISS wordt volk opgevat niet zozeer 
als een sociale groep maar als een soort ge
drug, waaraan elkeen in mindere of meerdere mate 
deelneemt, dus als een door gemeenschap en tra
ditie bepaalde geestelijke, psychische houding. 
Die volkse houding manifesteert zich in de sa
menhang met de objecten Van de gehele kultuur, 
in de wisselwerking tussen mens en d~ng. Tegen
over de mens staan de dingen, de zaken, tegen
over het volk de volkskultuur. De betrekkingen 
en de wisselwerkingen tussen mens en ding, 
tussen volk en volkskultuur vormen het volks~ 
leven~ Volksleven staat hierbij in tegenstelling 
tot leven van de massa. Een van de pijlers van 
de volkskunde, het begrip traditie, is niet al
leen een eigenscha p van de oude dingen, ,de din
gen uit het verleden. Traditie _is niet gehecht 
aan de dingen, maar ze steu~t ~p h~t geloof in 
de tradit~e, dat een onuitroeibare geestelijke 
eigenaardigheid van de mens iS L De in de mens 
gewortelde traditiebinding, ja zelfs de behoefte 
aan traditie, zal steeds nieuwe IItraditiegoede
ren ll scheppen. 

De volkskunde moet volk en volkskul
tuur, mensen en dingen togelijk behandelen, in 
die zin dat ze de dingen met betrekking tot hun 
functie in het volksleven, tot hun betekenis 
voor de volks bepaalde mens bekijkt, en dat ze 
de .mens met het oog op zijn volkse instelling 
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tegenover do dingon bestudeert. Zo heeft de 
volkskunde niet te doon met de voedingsmiddelen 
alloen, of met de mensen die eten alleen, maar 
ook met de eetgewoonten. 

Nu zal men onmiddellijk do vraag stel
len of folklore hetzelfde is als volkskunde. 
Lange tijd heeft mon beide termen verward en met 
elkaar gelijkgesteld. In de wetenschappelijke 
literatuur wrirdt thans folklore (etymologisch 
folc + lore : "de wetenschap van het volkIl) 
opgevat als 

1, hot object van studie, nl. de geestelijke 
traditie van het volk, inzonderheid de mon
delingo traditio en 

2. de wotonschap die de geestelijke traditie 
van hot volk bestudeert. Die geestelijke tra
ditie omvat daarbij de sagen, legenden, lie
deren, geloofsopvattingen, de volksletter
kunde,kortom, alles wat meestal met 
"geostelijke volkskundo" wordt aangeduid in 
togenstelling dan tot "stoffelijke volks
kunde", Doch dat is een kapittel apart. 

Volkskunde is dus e~n ruimere term 
dan folklore. Keren we nog even terug tot heem
kunde. Heemkunde is tegelijkertijd ruimer en 
beperktor dan volkskunde. Ruimer in die zin dat 
heemkunde naast de volkskundige verschijnselen 
ook de historische, geografische, kunsthisto
rische, onz. aspec~en in haar onderzoek betrekt 
en beperkter omdat haar studie-object lokaal, 
ten hoogste regionaal, beperkt wordt tot het 
heem 40 

R. HAESERYN. 

+ 

+ + 



DE HEIRENTHOEKmOLEN TE LANDEGEm IN 1594 

In Appeltjes van het meetjesland XI 
(1960), blz. 280-291, wijdde Ant. JANSSENS een 
artikel aan De verdwenen windmolens van La nde
gem en Han~beke. Als eerste komt daari n de 
Heirenthoekmolsn aan de beurt. Vol ge ns de auteur 
wordt hij reeds in 1579 in schrifte vermeld. 
Enige tijd geleden vond ik in het Rijksarchief 
te Gent (1) een reeks waardevolle dokument e n over 
diezelfde molen. Al zouden dit niet de oudste 
zlJn - het eerste is gedat eer d 18 december 1594 
en het jongste is een. kwijtschrift van 8 februari 
1726 - toch verschaffen zij ons hee l wat interes
sante gegevens over die bepaalde molen (2) en, 
algemeen, over het beroep van de molenaar in die 
tijd. 

Zeer waardevol zlJn o.a. de "prijsijen" 
of schattingen die in deze bundel voorkomen. Wan
neor nl. een (nieuwe) pachter een huurkontrakt 
van 3, 6 of 9 jaar aanging, ~tolde hij een schat
ter aa n die de waarde Van de molen moest schatten 
of "prisen". Ook de eigenaar Van de molen stelde 
eon schatter aan. Beide schatters stelden dan sa
men een "prijsij" op. Hierin wordt de waarde van 
alle onderdelen van de molen afzonderlijk geschat 
en uitgedrukt in de munteenheid van die tijd ( 3 ) . 

Voor ons zijn die "p rijsijen" vooral 
taalkundig Van grote waarde. Ze bevatten immers 
een enorme schat aan molentermen, en aangezien 
zij geschreven werden door personen uit de streek, 
mogen wij aa nnemen dat die termen ons een enige 
verzameling 16d - en 17d -eeuws dia lektmateriaal 
uit Landegem en omgeving bieden. 

Hierond er publiceren wij de oudste 
"prijsij" die in de bundel dokumenten over de 
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Heironthoekmolon voo rkomt. Zij datoert van 18 
decombar 1594. De pachters zijn Symoen 
aelg(o )et en lieven van der vonne t, de sc hat
ters hoten Joos do poortere en gillis wynne. De 
molen is blijkbaar eigendom van de heer van 
Nevele. 

Daar sommige in die "prijsij" vo orka ... 
mende tormon ongetwijfeld nog voortloven in do 
volk staal van de streek, richton wij oen oproep 
tot doskundige lezers om ons te helpen die ter
men te identificeren en te verklare n. Om hun 
ta ak te vergomakkelijkeh hobbe n wij deze 16de
eeuwse tekst integraal omgezet in modorn Neder
lands (4) en er een gofotokopieerde doorsnode 
van een hout en windmolen aan toogevoegd. 
Molenkennors dio sommige inde vert aling onder
stroopto tormen kunnen idontificoreh op de foto
kopie, worden vriendelijk ver zocht : 

1. op oo n stuk papier Ge n lijstje aan te leggon 
van do IIhork end e ll tormen, ze te nummeren en 
or de huidigo dialoktvorm Van het woord naast 
te schrijven, eventueel met wat uitleg 

2. op de fotokopie hot juiste nummer te plaatsen 
bij het juiste ondordeol 

3. de genummerde lijst en fotokopie terug to 
s tur en aan J. LUYSSAERT, Poeldendries 6a, 
Landegem. Voor elko vorm Va n medewerking 
hioraan zijn wij al l e inzenders bij voorb aat 
dankbaar. 

(1) Fonds Baronnie Nevele, nr. 1189. 
( 2) In het volg ende nr ~ wordt o.a. de volledige 

lijst van de molonaars gepubliceerd. 
(3) Nl. l&.(=pond), sc h . (=schelling) en ~.(=gro

ten). 1 pond is 20 sc hellingen, I schelling 
is 12 groton. 

(4) De al te technische termen evenwol uitgezon
dorde Die staan in de vertaling tussen aanha
lingstekens. 
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Dit naervolgendo es de.Q. prys vander rnuelene te 
landeghern toebehoorende don heere Van neuele 
ghepresen en~ gheexstimeert by Joos de poortere 
ende gillis wynne anveerders vand~ zelv~ prys 
ende ancom~ende pachters van de voornoemden 
muelene Symoe.Q. aelget ende lieue.Q. van der ven
net actum desG.Q. xviij december 94. 

Item Gest de onderste plaete mot huer vier 
banden ende huer blocken gheexstimeort 

iij lb. xv sch. 

Item te upperste plaete met huor vier banden 
ende huer blocke.Q. gheoxstimeert 

iij lb. v sch. 

Item don staeke motten setelo onde syn yser
woercl< ende toobehoorton gheexstimeert 

v lb. v sch. 

Item den stoert met syn ysorwoerck mot drij 
bauts.Q. gheslote.Q. de kenuwe endo de loopstaken 
gheexstimoert tsamen 

ij lb. 

Item den steeghor met syn ysorweerck ende met 
de leno ende toebehoorten gheexstimeort 

iij ,lb. x sch. 

Ite~ twee vouchauten mot twee sackbalcke.Q. en 
twalof ysere.Q. bauto.Q. mot huor toebehoort on 
ghef3xstimeert 

iij lb. x sch. 

Item do binneroo motten sceen on de Soomen ende 
zos bauten gheoXBtimoert 

iij lb. x sch. 

Item de buutoroe mette.Q. Bceen ende Soomen ende 
vior bauto.Q. gho oxstimoert 

iij lb. V sch. 



Wat vol gt is de schatting van de molon te Lande
gem die toebehoort aan de hoer va n Nevele, ge
schat door Joos de poort ere on gil lis wynne aan
vaarders van deze schatting en de aankome ndo 
pachters Van de molen Symoen alget en lioven va n 
der vennet . Godaan op 18 decomber 94. 

Eerst do ondersto plaat mot haar vi er ba nd on en ----- --_._ ---_ ..• 
E.~_C?kke::_r:, ges cha t 

3 lb. 15 sch. 

De __ bov _~~st~._.E l a~t 

ken, geschat 
met haar vi er bandon en blok-

3 lb. 5 sch. 

Do _~ta_ak m8t de z~!_~~, zij n _~_J!.~rw_~:_~ en bijbe
horen, geschat 

5 lb. 5 sc h . 

Do staart mot zijn J.:.L~~we,~.~ met _~!:_io_t.?g,ut~!:" 90-
slöten, -de ~1_~_o nul1! ,<:l_~~ on do J:!?_~stal~~f2J samen ge
schat 

2 lb. 

De trap mot zi jn ijzorwerk en met do louning 
on bijbohoren, geschat 

3 lb. 10 sch. 

Tweo vo egho ut on met twee zakbalken en twaalf 
ij z er ërilj-out'G-IÏ- ' en bij b 0 h 0 ron-;ge sc h a t ------

3 lb. 10 s eh. 

Do binnenroede mot do "see en " en de "Soom on" on ------- ----- ._-_._-. .. 
zes bouten, geschat 

3 lb. 10 sc h. 

De buit enroede met de "sceen" on de " Soomon " en _ .... _----_ .. __ .. -.. ---'- .. . _-.. _--
vie :"y_outen, geschat 

3 lb. 5 seh. 



Item de hasso met haer yserweorck ende dat daer 
toebehoort gheexstimeert 

v lb. xv sch. 

Item tweo maorbolsteoneD mot tweo kenuwen 
ghoexstimeort 

xxx sch. 

Item hot camwiel metteD aormen yserweerck en 
bauteD gheoxstirnoert 

vij lb. xv sch. 

Item het scijveloop mettoD ysorweercko ende twee 
bauteD ghoexstimoort 

ij lb. 

Item de vangho metteD yserweercko endo don 
vloghele ghooxstimoert 

xxiij sch. iiij d. 

Item do steoncupe motteD doxelo ondOD don 
grooteD ende den cleeneD graenback met twee 
balcxkins gheoxstimeert 

j lb. xv sch. 

Itom het pas metter swaerlichto ensJ2 deD hellam 
stock met synoD pape ondo twee yseroD spanghen 
endo eenoD ysereD haock ghoexstimoort 

xx sch. 

Item hot Rynchaut met syn blockoD ende tghereyo 
met twoe bauten ghooxstimeert 

xxxij sch. 

Item het steon bodde gheexstimoort 
xvj sch. 

Itom don uppersten soldore metten berde ende 
syn tweo balcxkins ghoexstimeert 

xxx sch. 
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De as met zijn jjz~rw8rk en wat er bij behoort, 
geschat 

5 lb. 15 scha 

Twee ~~m8~n_~~.!2.e_~ met twee 1I. ~_e_~uw812.~~7 ge
schat 

30 scha 

Het~':1_f2~wi_,:"_~_ met de _.arm0.r~, ~j3.~E.l!:l.~~.~ enE.~.l:l_t. .e _1}7 
geschat 

7 lb. 15 scha 

Het II scijveloopll mot het _~l..~erwork en tlü§l~~()_LJ
~_r:2) gosëhäl---- -

2 lb. 

DG IIv angho ll mot h et~j~~:_~er~_ Gn dG I~~_~g~_~_~g.", 
gos chaf------

23 scha 4 d. 

IlJit::J..Lfl..§~ Ol (3 t d e I~ ~ W a_9..E.1 i c_b_~~_ 0 n d e _I~.b.§...~~ s .!:_~ k 11 
mot zijn II papo ll en ~_w.~~_J_~~er:._~~~~gh~~1I e n 
een ijzo~~~~a8k,_ geschat 

20 scha 

Het .! i n <;J.iL~LJ_~ met zij n _~.~g.l~_~ ~.!2_ e n het '_~~.b~.§l)~_~ 11 

met __ ~.::'~OU~~7 geschat 
32 scha 

16 scha 

De bovenste zolder met de planken en zijn twee .- _._-- .•... __ .. • _-_ .• _----_. 
___ ~_~_~_~1~_~1 geschat 

30 scha 
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Item de~ ondorste~ soldore motten be rde endo 
rebben ghoexstim oo rt 

ij lb. x Gch. 

It om de n wintpuolemo mot twee keersp ang~ don 
yse rbalcke met de yser du e ro ende den stuenbalcke 
mot twee ysoron bauten ende don pinnobal cke 
bloot ghoexstimoert 

j lb. xv sch. 

Itom de VUTSt vanden sylatten uppowa orts motten 
berde ghooxstimeert 

iiij lb.iij sch.iiij d. 

Itom het sack wJndaes met syn huussekin metten 
ysorweorcke ghoexstimeort 

x sch. 

Item ghoheel ~en caker vand e r muelene mot de vior 
houckstyllen zes lysten balcke~ ende sullen en~ 
alle de b a ute~ ende ysoruJGerck tot ten zelvon 
coker dienonde ghe e xstimoert 

xx lb. v s ch. 

Item he t scutselo van boed e de platte Sydon mot 
de~ berde ghoexstimoert 

vj lb. x sch. 

Item den wint.weech ghescut met eecken planeken 
metten maeckelaere ende lambo e rds gheexstimeert 

iij lb.v sch. 

Item den voor.weech ghescut met eeck onen berde 
met ter duere ende het slot me t twee Sluetelen 
gh eoxs timeert 

ij lb. x Gch. 

Item den maelback de gate metten yse rwoercke 
gho8xstimoert' 

viij s ch. 
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o e~f1.9_~I:'~~~"! _ ~~~~9_~r m et d e ~E-1._~_C1 ken en E.~E. ~_e _n , ge
schat 

2 lb. 10 sch. 

De ". ~indpul~~ met ~_~~~~~~er sJ?~ngen.J_ de Jj~_E.J_~ba}-"k 
met de ijzerdeur en de steunbalk met twee ijzeren 
~_o ~.-!_~_ n Éjn --iip-l!i~~~_~~~ 11 in--;a:Tri- -hu"ï di g ~--8t 8~t~-9 e ..:----

schat 
1 lb. 15 sch. 

De vorst va n d e opwaartse zi jlatt e n met het 

4 lb. 3 sch. 4 d. 

Het 1I ~_~ kwinda_~~ met zijn .h,::~~j_~_ en het .!-)...:er_wer_~, 
geschat 

10 sch. 

Geheel de 11koker". van de molen met de vier hoek-------,- . ..-.-~ . -- - ... _.-~. _.- -- --
stijlen, zes IIly s ten", balken en drempels en a l 
~~~ __ ~~-ut e n -en~iT~e_~~ ~--; ~ -- ~îi -~---vö 0 l' d ~.~ ~- -- Ij""~~IZ~~ " 
dienen, geschat 

20 lb. 5 sch. 

Het schutsel van de~_~~~I?_p}-a.!~ __ ~~Sy~~_~" met het 
"b e r-èj" -;- ge-S-;;- ha t _._---

6 lb. 10 sch. 

De~~~~~~~ __ ~~~'_j windweer ) bedekt me t __ ~i:ke~ __ 'p'_~an
~en, met de "~_~ §~.I.~~l~J'l..Eg" en "lamboerde",geschat 

3 1 iJ.----S;ëh.--

De "voorweech" bedekt met _ ei~~f2--.e~:::nk~_n, met de 
deur--ëilh-ët"slot met twee s l e utel s, geschat 

2 lb. 10 sch. 

8 sch. 
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Item het binnenste Steegherkin mot het heynsel 
windaes gheoxstimeert 

v sch. 

Item den steenReop ghoexstimoert 
ij lb. x sch. 

Itom den buutenReop ende den binnen Reep ende 
vanghe Reopon 'ende de yseI'comandele en~ het 
strop gheexstimeert 

j lb.xvj sch.viii d. 

Item de vier grooto yseren te wotone de vurcke 
do Rync de panno metten spoore ende don als 
ghooxstimeort 

vij lb. 

Item den upperston steen dicko beuonden zestien 
dumon en alf ende den ondersten steen dicke 
beuonden zeuention dumon en alf tsarnen· xxxiiij 
dumen In aduonante van dOI'tichschellyn grooten 
don dumo Co~pt tsamon 

lj lb. 

Somma jc lb. vij lb. iiij sch~iiij d • 
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De binnontrap mot het he ngselwindas , ges chat 
.---··5-s .. cn-;--· 

Do s t oe nreep, ges chat -- ---~._--~ 

2 lb. 10 scha 

De buitenre ejJ en de binnenreep en "vanghetlrepen 
en -ëi·ê-IIY·sercoma nd ole il-~·n-het - s t rop, gesëTîcÎt---··-

De vie r groto ijzer s , na melijk de vork, de ring, 
d e " pa nne" met hot " s poor" en de h-ä·ls,- gesch~·t"··· 

... - --- .. .. - -_. -_ ... - 7 1 tj-:-.. -.. _--

De bovensto sbJo n, zestion en half duim dik, en 
de -öndersT~-s-f ·ë·en· , zeventien en ha l f duim dik : 
sBf,;on-34--(jüIiiï;-To-gon dertig schelling grote per 
duim, maakt samen 

51 lb. 

Totaal 107 lb. 4 sc ha 4 d. 

h o t t o ken van het tek e n va n 

gillis wynno Joo s de poortere 

J. LUY SSAER T. 

+ 

+ + 
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DR. JOZEF VAN DEN HEUVEL (1) 

Nevele 15-8-1889 Antwerpen 25-12-1966 

Op Kerstmis 1966 overleed te Antwerpen 
Dr. Jozef VAN DEN HEUVEL. Alhoewel hij te Nevele 
geboren werd en er het grootste deel Van zijn 
jeugd doorbracht, zal deze riaem de meeste inwo
ners van Nevele weinig of niets zeggen. Vooral 
over het verdienstelijk werk dat VAN DEN HEUVEL 
voor de studie Van de Vlaamse streektalen ver
richt heeft, is de .meeste bewoners Van zijn ge
boortestreek ongetwijfeld weinig bekend. Een be
knopte bijdrage over zijn leven en zijn werk
zaamheden in het domein van de dialektologie 
past m.i. dan ook uitstekend in dit tijdschrift. 

Jozef Lodewijk Maria VAN DEN HEUVEL 
werd te Nevele geboren op 15 augustus 1889. Zijn 
vader, Michel VAN DEN HEUVEL, was afkomstig van 
Beersel (Brabant) en had zich als architekt te 
Nevele gevestigd. Zijn moeder, Sylvie STEYAERT, 
was een Brugse. Hij bezocht eerst de gemeente
school te Nevele, begon daarna zijn humaniora in 
het College te Tielt en voltooide ze aan het 
Sint-Lievenscollege te Gent. In 1907 ging hij 
Germaanse filologie studeren te Leuven. Alhoewel 
hij in 1909 ingelijfd werd bij de toenmalige 
"compagnie universitaire" van het Belgisch lege~ 
kon hij zijn studies verderzetten. Hij promovee~ 
de in 1912 tot doctor in de letteren en wijsbe
geerte met een studie over "De topographische 
grens tussen het Oost- en het Westvlaamsch 
lrl90rdelijk deel)". 

Zijn eerste wetenschappelijke prestat~ 
had hij echter reeds twee jaar vroeger verwezen
lijkt. In 1910 had hij, samen met E. BROU uit 
Lauwe, een prijsvraag beantwoord die reeds in 
1907 door de Koninklijke Vlaamse Akademie uitge-
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schreven was over "De topographische grens tussen 
het West- en Oostvlaamsch Oialect 1l

• In de Versla
,.9.en en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Akademie van 1907, blz. 592, vernemen wij dat de 
prijs aan deze wedstrijd verbonden 11 400 F. of een 
gouden gedenkpenning van gelijke waarde" bedroeg. 
Het antwoord van BROU en VAN DEN HEUVEL - het 
enige trouwens - kwam binnen op 31 december 1910 
onder do kenspreuk "Waar oen wil is, is een we g". 
In de Verslagen en Mededelingen van mei 1911, 
blz. 361-365, verschenen de verslagen Van de 
keurraad ( 2 ) en in die van juni 1911 werd voorge
st eld het werk te bekronen : "D e drie heeron ver
slaggevers s tell en voor, dat dit werk zou be
kroond wor den, op voorw aarde evenwel, dat het ten 
genoege van do Jury nog eenigszin s wordo aa nge
vUld, ' dat Schrij ver zijne taal herzie en dat 
flandricismen en germanismen er uit geweerd wor
den" (3). De Akademio sloot zich bij dat voorstel 
aan, ~aar stelde de publikatio van het bokroondo 
antwoord nog enigszins uit (4). 

Wat nadien mot het work van E. BROU en 
J. VAN OUJ HEUVEL gebe urd is, mag een 1Iduistere 
geschiedenis 1l worden genoomd. Do bekroonde stu
die is in alle gev a l nooit gop ubliceerd. Hebben 
de autours hun werk niet aange vul d en herzien, 
of had de Vla amse Akademie tijdelijk met finan
ciöle moeilijkheden te kampen ? Nergens heb ik 
hierover meer inlichtingen kunnen verkrijgen. 
Toon ik voor enkele jaren hot manuscript wou 
r aa dplegen in het archief van de Vlaam se Akademie 
te Gont, bloek ook dat verdwenon te zijn ! Goluk
kig heeft Prof. W. PEE in de jaren dertig dat 
handschrift nog golezen en samongevat en de kaar
ten gekopioerd. Samon met het uitstekend ver slag 
van W. DE VREESE zijn zij thans de enige bronnen 
over de studio Van BROU en VAN DEN HEUVEL. Ze 
zijn echter ruim voldoende om ons met zekerheid 
te laten besluiton dat die studie nu, zestig jaar 
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later, na uwelijks verbeterd kan worden. In 1965-
66 heb ik het werk van J. VAN DEN HEUVEL nog eens 
overgodaan; mijn rosultaten weken slechts op eon 
paar det a ils af van die van hem. 

In augustus 1 914 br eekt dan de eerste 
wereldoorlog uit en J. VA N DEN HEUVEL wordt inge
zet bij de verdediging van Namen. Hij wordt er 
echter gevangen genomen en komt in het krijgsge
van genenkamp Van Göttingen terecht. Daar wordt 
hij "ontdekt" door Prof. Dr. Th. FRINGS 1 die toen 
neerlandistiek doceerde te Bonn en van plan wa s 
bij de Vlamingen in de Duitse koncentratiekampen 
Zuidn e derl a ndse dialekten te gaan opnemen en be
studeren. Prof~ FRINCS verneemt dat VAN DE N HEU
VEL taalkundig en fonetisch geschoold is en no
digt hem uit aan het projekt mee te werken •. Over 
die samenwerking licht Prof. FRINGS ons vrij uit
voerig in in 1921, wanneer hij die op g enomen dia
lektteksten publiceert ond e r de titol "Die süd
nioderTändischen fnundarten - Te)<te, Untorsuchun
qen, ~<arten, Teil I: Texte." In de inleiding 
tot dat werk heeft hij het o.a. ov er de uitste
kende en trouwe hulp Van J. VAN DEN HEUVEL on 
over de wederzijds~ genegenheid die na enkele 
maanden stevige vriendschap is geworden. Prof. 
FRINCS slaagt er zelfs in VAN DEN HEUVEL in zijn 
huis te Bonn op t e nomen en hem een betrekking 
te bezorg en aan de univer s iteit to Ma rburg. Het 
einde va n de oorlog zal hun wogen echter uit el
kaar doen gaan. 

VAN DEN HEUVEL komt terug naa r Vla an
deren, wordt er boschuldigd van aktivisme in 
Duitsland, maar gelukkig vrijgesproken. Hij is 
echter diep ontgoocheld ovor do gang van zakon 
en koert de wetenschappelijke carrièr e de rug 
toe. Na allerlei strubbelin gen komt Dr. J. VA N 
DEN HEUVEL in het ond erwij s terecht, o.a. te 
Deurne, Koekelberg, mechelen en Antwerpen. In 
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dezo laatst o stad is hij op Kerstmis 1966 OVer
leden. 

We mogen wel degelijk betreuren dat 
~. VAN DEN HEUVELl s wetenschappelijke loopbaan 
vooral door politieke omstandigheden zo vroeg 
ten einde kwam. Dat de aanvang ervan nochtans 
rijke beloften inhield, getuigt FRINGe t laatste 
paragraaf uit de inleidihg (anno 1921) van het 
hierboven vermelde werk : 

"Freund VAN DEN HEUVEL weiss nicht, 
dass die Arbeit, die ihm Dber manche leidvolle 
Stunde hinweggeholfen hat, gedruckt ist. Seit 
dem Ausgang des Krieges sind wir getrennt und 
ohne Verbindung. Seines wertvollen Deistandes 
habe leb während der Dru cklegung entbehrt. S all te 
ihn das Buch zufällig erreichon, sa sei es ihm 
ein herzlicher Gruss ll • 

J. TAELDU,1AN. 

(1) Heel wat gegevens voor deze bijdrage putte 
ik uit het gelijknamig artikel dat Prof. 
Ot. W. PEE aan J. VAN DEN HEUVEL wijdde in 
Taal en Tongval XX (1967), blz. 7-14. 

(2) Deze keurraad was samengesteld uit Prof. Dr. 
Willem DE VREESE (professor Middelnederland
se taal- en lettorkunde aan de Rijksuniver
siteit te Gent), Amaat JOOS ( lI be,stuurder ll 

van de Normaalschool te Sint-Niklaas en au
teur van het lIWaasch Idioticon ll ) en Frank 
LATEUR (Stijn STREUVELS). 

(3) Verslagen en mededelingen Va.n de Koninklijke 
Vlaamse Akademie, 1911, blz. 396. 

(4) lQi.9.., blz. 397 : IINaar luid van de genomen 
beslissing zullen die heeren verzocht worden 
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aan de aan- en opmerkingen, door de heeren 
keurders gemaakt, alle gewenschte gevolg te 
willen geven. Hun werk zal alleen ter perse 
mogen gaan, nadat het, herzien .en aange
vuld, door de heeren leden van de Jur y be
paald zal zi jn goedgekeurd~ lI 

+ 

+ + 

.. 

HET LAND VAN NE VE LE IN DE VLAAmSE TIJD SC HRIFTEN 

EEN RETROSPEK TI EVE BIBLIOGRAFIE 

Dit is de eerste Van een reeks bij dr a" 
gen w2a rin wij een overzicht zullen trachten te 
geven van de belangrijks te s tudies die, in andere 
periodieke publikaties, geheel of gedeeltelijk 
aan het Land va n Ne vel e waren gewijd. 

Per af l e vering komen een twee- of drie
tal tijdschriften aan bod. Waar uit de titel van 
een bijdrage n niet (voldo end e) bleek welk aspekt 
of welk deel VBn het Land va n Ne vele ~r ter s pra
ke kwam, volgt op de bibliografische aanduiding 
enige to elichting. 

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek Van het Heemkundig Genootsch a p van het 
meetjesland. 
Redaktieadres : A. DE VOS, Achtersteg~ 22, 

Evergem. 
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Jg. I (1 949) 

Dr. E. TlELEMAN, Het me e tjosland, een overzicht, 
blz. 5-9. 
(rekent ook Hansbeke en meren
dree tot het Meetje s land). 

A~ RYSE RHOVE, Do Geuzenberoerten in de str e ek 
van Knosselare, blz. 77-9 2 . 
(spreekt herhaaldelijk over HBns
beke, Landegem, Lotenhulle, meren
dree, Nevele, Vinkt en Zeveren on 
de invloed dio do r e form a tie er 
geha d heeft). 

Jg. IIl (1952) 

A. DE . VOS, Oprichting va n oen schandpa al te 
H a nsb ek~, blz. 154-155. 

Jg. VI (1954) 

N. KERCKHAERT, De heresie in het Meetjesland 
tijdens de eersto helft der 
XVIIe eouw, blz~ 5-29~ 
(verm eldt vaak Hansbeke, Lande
gem, Merendree en Nevelo, vooral 
Hansbeke on Merendree blijken 
toen grondig gereformeerd ge
we es t te zijn). 

m. RYCKAERT, Zomergem, zijn heerlijkheden en hun 
horen, bl z. 67-164. 
(Hansbeke, Landegem on vooral meren
droe komen hi erbij he rha a ldelijk 
tor sprake, meestal i.v.m. heerlijk
heden en lonen "gehouden van" het 
Leenhof, van Vinderhoute) • 
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Jg. VII (1955-56) 

A. JANSSENS, Do burgerwacht van Nevele gedurende 
de omwentoiirigsjaron 1830-31, blz. 
221-223. 

A. VERHOUSTRAETE, Over de scheepvaart op het ka
nBal van Gent naar Brugge en 
over de marktschepen in hot 
bijzondor, blz. 225-230. 
(o.a. over Hansbeke, het Land 
van NevelG on do Kale). 

Jg. VlIr (1957) 

A. DE VOS, Krijgsverrichtingen in en om Zuid
MeGtjosland . tijdens de laatste fase 
van de 8o-Jarig e oorlog (1621-1648), 
blz. 127-153. -
(vermoldt herhaaldelijk Hansboke en 
Morondree, ook een roproduktie vqn de 
kaart van Sandorus ton w~s~on van 
Gent) • 

A. JANSSENS, Do male-post di~nst te Nevels tus
sen \865 eo 1914, blz. 201-206. 
(over do postkoetsdienst Nevele
Landegom on Nevolo-Deinze). 

Jg. IX (1958) 

m. RYCKAERT, Zomergom onder de Geuzentijd 1566 ... 
1630, blz. 91-134. 
(ook heel wat gegevens over de toe
stand te Hansbeke en te merendree)~ 

A. DE VOS, Franse invallen in Zuid- f.leetjesland 
1648-1713, blz. 135-150. 
(ook Hansbeke, Merendres, Lotenhulls 
en Vinkt komen vaak ter sprake). 
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A. VERHOU STRAETE, Over de heerlijkheden van 
LotenhulIe, blz. 151-158 . 

;J g. X (1 959) 

(met zeer veel gegevens over 
de feodale struktuur van Neve
Ie, Poeke, Poesele en Vinkt). 

A. VERHOUSTRAETE, Het oostelijk deel Van het 
Bulskampveld en de ontginning 
ervan, blz. 5-54. 
(handelt o.a. over de westkant 
van LotenhulIe). 

A. JANSSENS, De ontwikkeling Van de landelijke 
post te Nevels, blz. 136-141. 

A. JANSSENS, Een verdwaald dokument : "Het 
ontfanckboeck van alle de cheynsen 
der stede van Nevele in 1781", 
blz. 212-222. 

Jg. XI (1960) 

A. JANSSENS, De verdwenen windmolens van Landegem 
en Hansbeke, blz. 280-291. 

Jg. XII (1961) 

A. VERHOUSTRAETE, De rondreis van Walter de 
m8.rvis, bisschop van Doornik, 
in 1242, blz. 228-236. 

Jg. XV (1964) 

(bij deze reis werden o.a. Lo
tenhulIe, Poesele, Nevele en 
Hansbeke aangedaan). 

~. RYCKAERT, Zomergem onder de Franse Revolutie, 
b1z~ 115-168. 
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(ook over Ha nsbeke , Landegem en 
vooral merendrse, dat toen tot het 
vredegerechtskanton Zomergem ging 
horen). 

A. VERHOUSTRAETE, Le enroerig overzicht van Aalter, 
blz. 169-260. 

Jg. XVI (1.2..65) 

(bi edt ook veel materiaal over 
het aa ngrenzende Land Van Ne ve
l .e) • 

A. VE RHOUSTRAETE, Feodaal over zicht van Ruiselede, 
blz. 82-131. 

Jg. XVII (1 9..§.§l 

(oo k de feodale struktuur van 
Lotenhulle en Poeke komt hierin 
duidelijk tot uiting). 

A. VERHOUST RAETE, Leenroerig overzicht va n Aa1ter 
11.., blz ~ 69-99. 

J9. XX (196 9 ) 

(spreekt weer herhaaldelijk over 
het Neve1se in Aalter) • 

L. STOCKmAN, De Brieven van Aa1ter, blz. 96-140. 
(o.a. over de mout- en gerstrenten 
te merendree en Landegem). 

VLAAmSE STALl 

maandblad van de Vl aamse vereniging voo r familie
kunde. 
Redaktieadres Centrum vaar Fami1isgeschiedenis, 

Wal straat 39, Antwerpen. 



Jg. V (1969) 

W. VAN HIllE, De hoerlijkheid het Dendermondsche 
te lootenhulle en haar sta ten Van 
goed, blz. 497-502. 

J,9. VI (1970) 

w. VAN HIllE, Staten van goed van de heerlijkheid 
van Keirze of ten Ryen te Meigem, 
blz. 70. 

J. TAElDEfI1AN. 

+ 

+ + 

ONS mEETJESLAND is een driomaa ndelijks 
tijd~chrift, dat uitgegeven wordt door R. TONDAT 
(Peperstraat, 9900 EGklo). Terwijl APPELTJES VAN 
HET mEETJESLAND eerder historisch geori~nteerd 
is, gaat ONS mEETJ ESLAND meer de volkskundige 
richting uit. Ook op het gebied Van heemschut 
verricht de redaktio Van dit laatst e tijd
schrift zeer verdienstelijk werk. Het is nu 
reods aan zijn dordo jaargang toe en telt al 
moer dan 500 lezers. Geïnterosseerden kunnon het 
jaarlijks abonnemontsgeld (lOG fr.) storton op 
de Bank van Bru s sel te Eeklo, rekening 
G 05/64050 van "Oris meetjesland". 

+ 

+ + 



STAND VAN ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE PROJEKTEN 

1. 8roodbakken 

Op onze vraag naar personen die zelf 
nog brood bakken of een bakhuisje bezitten, 
kregen we adressen toegestuurd uit Bachte-maria
Leerne, Hansbeke, Landegem, Lotenhulis, ffleigem, 
Nevele en Vosselare . Merendree, Sint-Martens
Leerne, Poeke, Poesele en Zeveren lieten nog 
niets va~ iich horen. 

Er werd een aanvang genomen met het 
fotograferen van enkele bakhuizen in Bac hte
Maria-Leerne, Lot~nhulle sn Meigem. Ook werd 
reeds een bandopname gemaakt in Lotenhulle bij 
iemand die tot voor korte tijd zel f nog gebakken 
heeft . Nochtans richten we hier een dringende 
oproep tot alle leden die kunnen fotograferen. 
Het is de hoogste tijd dat systematisch, straat 
per straat, alle bakhuizen wordell gefotogra
feerd, wa nt regelmatig worden bakhuizen of an
dere waardevolle oude gebouwen afgebroken. Het 
is onmogelijk dat éé n fotograaf, zoals dit nu 
het geval is, in de dertien gemeenten van het 
Land van Nevele alle bakhuizen fotografeert. 
Filmen worden door het bestuur ter beschikking 
gesteld. Om te vermijden dat verschillende leden 
zonder van mekaar te weten hetzelfde fotografe 
ren, vragen wij u kontakt op te neme n met 
J. VANDEVELDE, Stationstraat 106, Landegem. 
Het werk moet dringend worden gedaan. 

J. VANDEVELDE. 

2. Geschiedenis van de landname 

Het eerste deel van de werkzaamheden 
(het verzamelen van alle plaatsnamen op de Popp
kaart) schiet goed op. Per gemeente ziet de toe
stand er als volgt uit : 
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Bachte-Maria-Leerno : met het karteren wordt in 
oktober begonnen. Do Heor Burgemeester 't KINT 
de ROODENBEKE ko5rdineert de werkzaamheden. 

Hansbeke : de Heer L. DE BOEVER is klaar met de 
kartering Van zijn gemeente. 

Landegem : de Heer G. SCHAECK heeft de kaart 
voor drie vierden klaar. 

Lotenhulle : de Heer W. DE SmET uit Aalter heeft 
zich aan het werk gezet. 

Meigem : do eerste vakjes werden ingevuld door 
de Heer A. BAUWENS. 

~erendree : wordt hoeI binnenkort aangopakt door 
een Landegems team. 

Nevele : de Heer A. JANSSENS liet, zoals gewoon
lijk, niet lang op zich wachten. Hij is voor 
negen tiende klaar. 

Poeke de kaart wacht op invullers. 

Poosele : geon nieuw$. 

Sint-martens-Leerne : dringend medewerkers ge
vraagd. 

Vinkt : de kaart ligt nog steeds tor beschikking 
bij de Heor G. SCHAECK. 

Vosselaro 
karteren. 

de Heor mICHIELS is ijverig boginnen 

Wij hopon einde 1970 met het karteren 
klaar te komen. D~arna wordon de verzameldo 
plaatsnamen onderzocht (botekenis, ouderdom, 
frekwontie, enz.). Intussen zal een groepje ge
sohiedkundigen dG oUd(st)e bronnen over de ge-
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schiedenis van de streek verzamelen en onderzoe
ken. Ook do archeologische vondsten in de streek 
worden er bij betrokken. 

De publikatie van de resul~Bten mag in 
de tweede helft van 1971 worden vorwacht. 

G. SCHAECK. 

+ 

+ + 

DE POPP-KAARTEN 

Hier volgen enkele aanvullingen en 
verbeteringen op de korte bijdrage over de 
Popp-kaarten, verschenen i~ de vorige aflevering. 

De Popp-kaarten zijn de samenvoeging, 
op één blad: van de parcollaire kaarten van het 
kadaster van een zalfde gemeanta. Zij werden 
door P.C. POPP, gewezen kontroleur van het ka
daster, gemaakt naar de officiële kada~trale 
kaarten. Niet allo kaarten zijn op dezelfde 
Gchaal getokend. De kaart van Lotenhulle b.v. is 
op schaal 1/5000 getokond, die van Ruisolede 
echter op schaal 1/7500. 

Bij elke kaart hoort oen afschrift van 
de kadastrale logger dat, per o~genaar en per 
perceel, do kadastrale sektie en het nummer, het 
vruchtgebruik (huis, land, bos, weide, onz.), do 
oppervlakte en het kadastraal inkomen vormeldt. 
Deze gegevens dateren van hot jaar~~arin dat 
afschrift gemaakt en de kaart gotokend werd. 
Jammor genoog staat dat jaartal noch op de kaart, 
noch op het afschrift van do legger vermeld. 
Steekproeven hebben echter aangetoond dat deze 
dokument en alle tussen 1845 en 1860 gemaakt zij~ 
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De Popp-dokumenten werden ni e t ge
maakt mut administratieve of fiskale doeleinden 
- de botrokkon openbaro diensten boschikten im
mers over do offici~18 kadastrale dokumentatie -
maar ton gerieve van do notarissen, eigonaars, 
landmeters, zaakwaarnemers, onz. Ze werd on nooit 
her zien, terwijl do offici~le kadastralo doku
monton regelmatig bijgehoudon on, indien nOdig, 
verni euwd wordon. 

Wegens hun oud e rdom hobben do Popp
dokumonton thans onkel no g historische waardo. 
Bolangstellenden kunnon do offici~lo kadastrale 
dokument en kost eloos raadplegen, als dit mot 
wetenschappelijko doeleinden gebeurt. De toe
lating dient echter vooraf gevraagd te worden 
aan de dirokteur Van de Bewaring van het Ka
daster in de hoofdplaats van de provincie. Deze 
toel a ting wordt gewoonlijk voor onbepaalde tijd 
gegeven. Men kan die dokument en (kaarten en 
leggers) raadplegen in de zetol van de Bowaring 
ofwel, wat misschien boter schikt, in de ge
meentehuizen, Waar kopieën van deze dokumenton 
borusten. 

Aalter, 20-6-1970. A. VERHoU STRAETE. 

~ 1 oktobor 1970 is het redaktieadros 

I J. TAELDEMAN, Muizendale, 9840 Landegom 
I 

Wie lid wonst te wordon van "Het Land 
van Nevole" kan de bijdragon voor 1970 (100 fr. 
gewoon lid, 250 fr. beschermend lid, 500 fF- . 
erelid ) storten op P.R. nr. 627981, p.a. 
"Land Van Nevele", Vo sselarestraat 16, 9840 
LandeQem. 
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STREEK-

ARCHIEF BI Bl 1 OTHE EI< 

In ons ARCHIEF steken al hoo l wat 
foto's on dia's uit Lotonhulle on meigem. De 
meoste hi ervan wordon ~emaakt met hot oog op 
onze studie over het broodbakken. Over datzelfde 
onderwerp word ook reeds oen degelijke bandopname 
gemaakt te Lot enhulle. 

Verder werd onze ikonografische afde
ling aa nge vuld met oude post kaar ten uit Lotenhul
le, goschonken door dhr. Armand DE MEYER. 

Er is ook een aanvang gemaakt met het 
verzamele n van oude doodsprontjes uit de streak. 

Onze BIBLIOTHEEK groeit eveneens be
stondig aan, voora l dank zij do ruilabonnomonten 
met a nd ore heem(kundige)kring en. Hier volgt een 
lijst van de tijdschriften die ons voortaan op 
die manier reg olm atig worden bezorgd i 

Bachte-maria-Loerne : DE SCHAKEL (ma andblad van 
de gemeonto B.-m.-l.). 

Ieper : IEPERS KWARTIER (driemaa ndolijks tijd
sc hrift voor heemkunde uitgegeven door 
de heemkundig e kring "I epers Kwartier"). 

ONZE WESTHOEK (twoemaa nd oli jks berichten
blad van dezelfde veroniging)~ 

Koksijde : DIE CHRONIJCKE VAN BACHTEN DE KUPE 
(berichtonblad van de heemkundig e kring 
"Baoht e n de Kupe"). 

Kortrijk : DE GIDSENKRING (driemaandelijks tijd
sohrift Van de gelijknamige vere niging) . 

Nevele : oEJ (tweemaandeli jk s tijdschrift van de 
Nevelse j eug d). 

o.-l.-V.-Tielt : OOST (bind -'en werkblad van de 
Oostbrabantse Werkgemeenschap). 
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Sint-Amandsborg : DE ooST-OUDBURG (jaarboek van 
do golijkhamige hoemkundigo kring). 

Sint-martens-Lat em : SCHELDEVELD (berichtenblad 
van do gelijknamige heemkundige kring). 

Ook Bon vijftal niet-periodieke heem
kundige publikaties werdGn ons door schenking 
bezorgd. 

Wij danken de medeworkondo hGom(kun
dige)kringon en schonkers van harte en hopen dat 
deze beknopto inventaris ook andoron ertoe zal 
aanzetten ons archief en onze bibliothoek te 
verrijken 1 ten bate Van allo belangstollenden. 
Vooral biografischo on bibliografische gegovens 
over morkwa a rdigo figur e n uit do s trook (kun
stonaars, navorsers, volkstypon 1 enz.), alsook 
doodsprontjes 1 overlijdensberichten, geboorte
kaartjes, eu do affichos Van verkopingen en al
lerlei foestolijkheden, kiospamfletten, oude 
plaatselijke kranten en brochures zijn heel 
welkom. 

Archi e f en bibliothoek staan vanzGlf
sprekend tor beschikking van alle leden. 

+ 

+ 

J. VANDEVELDE, 
Archivaris. 

+ 

Op 18 augustus werd een brief ge stuurd 
aan het gemoentebestuur Van Landogem mot het ver
zoak de niouwe verkaveling aan de Stationsstraat 
de naam Muizendale te gevon, zoals dat perc ool 
in de volksmond genoemd wordt. We vorwachten eon 
gun s tig antwoord. 
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KRO N I E I< 

VERSLAGEN 

31 mei 1970 - Bezoek aan "RIETGAVERSTEDE" te 
Nevele 

Op 31 mei 1970 richtten eon ~wintigta1 
leden (vooral Meigem was goed vertegonwoordigd!) 
alweer hun schreden naar Novele. Daar waren wij 
om 14 uur to gast bij de Heer A. JANSSENS, op
richter en konsorvator Van het heem- en lottor
kundig museum "Riotgavorstode". Ondor zijn loi
ding hebben we nog eens oon loerrijke namiddag 
mogen doorbrengen in zijn museum. Wat de Hoer 
A. JANSSENS daar goduldig samengebracht en 
smaakvol uitgestald hooft, is VOor iedere heem
en kunstminnende bezoeker werkelijk iets enigs. 
Naast de enorme schat aan voorwerpen, die ons 
meteen eon sol~de brug laton slaan met ons soms 
rijk, soms arm verleden, hobben wo toen ook de 
workkracht van de Hoor JANSSENS moeten bowon
deren. Alhoewel hij zeker niet altijd "sant in 
eigen land'! geweest is en bijna helemaal alleen 
de financiële last heoft moeten dragen, zijn 
zijn geestdrift en zijn volharding nooit ver
minderd. Zo legt hij op dit ogonblik de laatste 
hand aan de letterkundige afdeling Van zijn mu
seum. Hierin zal heol wat dokumentatie (o.a. 
handschriften en brieven) ovor do Novolse 
schrijvers Cyriol Buysse, de gezusters Loveling 
en A~C. Vander Cruyssen ten toon gosteld worden. 

Wij zijn ons medelid A. JANSSENS hoel 
dankbaar voor hot bezoek en do deskundigo uit
leg. Graag bronge~ wij hior ook even hulde aan 
de vele mensen pie (oon deel van) hun "antiek" 
aan "Rietgavorstodo" hobben afgostaan : zij heb
ben ingezien da t die oude, soms zoer waa rdovo1-

-32 ... 



Ie voorwerpen hun ware bestemming bereikt hebben 
a ls ze ter beschikking s taan van de hele gemeen
schap. Dan wordt hun waa rde on sc ha tbaa r. 

14 juni 1970 - Verg a dering te Hansbeke 

De zonovergoten zomerse zondag was 
eigenlijk helemaal nie t geschikt om een vergade
ring bij te wonen. De "thu isploeg" maakte echter 
dankbaar gebru ik Van het mooie weer om de bezoe-
kende heemkringers eens lekker te verwe nnen. 

Als voorgerecht werd gewandeld. Over 
het mooie pleintje waar de klompenmaker woont, 
de groene "m eike verhagen " en de blau w-witte 
huisjes va n de kantwerksters r aa kte men niet 
uitgepraat, en het werd vlug duidelijk dat de 
Hansbeken a ren "bijbedoelin gen"hadden toen ze ons 
hun scha tten.lieten bewonderen. Elkeen begreep 
dat deze me nsen zich zorgen make n i.v.m. het be
veiligen en bewaren va n deze typische hoekje s. 
Eén misplaatste nieuwbouw kan het uit zicht to
taal verknoeien. 

Door de heerli jke lindendreef ging het 
dan verder naar het kas teel dat, zoals we het in 
de boeken lezen! zic h stond te spiegelen in de 
rimpelende vijver. De heer burgemee s t er van 
Han s beke, Graaf B. de BO USIE S-BORLUUT, l eidde 
ons naar de grot e eetzaal waar de ve rga dering 
plaats zou vinden. Voorzitter J. LUYSSAERT loofde 
de leden uit Ha nsbeke om de goede inrichting en 
dankte de heer burg emeester voor zi jn medewerking 
en de gulle ontvangst. Hij ste lde de heer burge
meester, die meer dan wie ook, er voor ijvert het 
eigen schoon van zijn dorp te bewaren, aan tot 
"schatbe waarder " van al het mooie dat we tijdens 
de wandeling hadden bewonderd. 
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De hoofdschotel werd dan een zeer 
leerrijke uiteenzetting door Prof. Dr. R. 
TAV ERN IER (Rijksuniversiteit te Gent) over de 
bodemkundige aspekten van het land va n Nevele. 
Aan de hand va n een reeks bodemkundige kaarten 
situeerde hij onze streek ten noorden va n de 
lijn Lotenhulle-Merendree in de Vlaamse Zand
streek en ten zuiden van die lijn in de Zand
leem streek. Klei en veen komen alleen voor in de 
alluviale gebieden van de Leie en de beken. Hier
uit leidde de sprekor dan begroeiing, ligging 
van boerderijen en dorpen en de plaatsnamen af, 
zodat de toehoorders de evolutie die onze streek 
heeft doorgemaakt als het ware op de voet konden 
volgen. 

Hi er na werden aan de ledon va n de ver
schillende gemeenten "Popp-kaarten" ter hand ge
steld waarop alle plaatsnaamkundige gegevens in" 
gevuld en verzameld kunnen worden. 

Na de verga dering nam de heer burge
meester op passende wijze het woord (1) en bood 
de aanwezigen een aperitiof aan. Vervolgen s 
gidste hij het hele gezelschap door de prachtige 
dreven van het park. Dit bood een ideale gele
genheid tot nakaarten en tot nadere kennismaki ng. 
Helemaal aan het einde van het park bracht de 
burgemeester de hele heemkring letterlijk aan de 
schandpaal; de autentieke Hansbe ekse staat im
mers in het park ! Er wordt nu uitgekeken naar 
een passende plaats om ze naar het dorp terug te 
brengen (als be zie nswaardigheid I). 

Op het grote grasveld name n de aanwezi
gen afscheid van elkaar. Er werd unaniem met lof 
over de uitst eken de voordracht en de puike mede
werking van de Hansbeekse leden gesproken. 
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(1) Daar deze korte toospraak zeer goed enk e le 
doel stollingen va n onze vereniging belicht
te, wordt ze hier, met toes temming van de 
spreker, integraal gepubliceerd 

Geachto Heer Voorzitter, 
Waarde Heer Professor, 
Goachte ledon van de hoomkring "Het 

La nd van Nevelo", 

Toen ik Vernam dat de heom kring een 
ve rgad oring gopland had te Hansbeke, vond ik 
daarin een mooi e geleg e nheid om met u allen ken
nis te maken. Velen ond e r u zijn natuurlijk 
"oud e" bekenden, maar ik ontmo e t hi e r ook veel 
ni e uwe gezichte n van mensen die met geestdrift 
de scha tten uit ons rijk verleden opdelven en 
verzamelen om ze voor : de toekomst te bewaren~ 
Ik weet dat het er hierbij niet zozeer om gaat 
oude voorwerpen of benamingen te leren kennen, 
maar, veel meer nog, om in al die zaken do mENS 
di e ermoe geleofd en gewerkt heoft torug te 
vind en. 

Wie kan een klompenm a kersboitel bekij
ken zo nder er de ma n ac ht er te zien die de steel 
in zijn hand heeft doen glimmen ? Bij de studie 
over het broodbakken die u in het verrassend 
mooie eerste nummer van uw tijdschrift aa nkon
digt, zult u naast gist on broodkruim ook het 
kruim van onze volksm ensen herontdokken. 

Zo is do hoem kunde geen ve rzameling 
r e likwieën e n fossielen uit het verleden, maar 
een stuk leven van onZ e voorouders, waarop wij 
verder aan de to ekomst mo oten bouwen. 

+ 

+ + 
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AA NKONDI G Ir~GEN 

Op zondag 27 september illustreert 
dh. G. SCHAECK in de werkelijkheid wat Prof. Dr. 
R. TAVERNIER op de vergadering Van 14 juni 
theoretisch heeft uiteeng ezet OVer het verband 
tussen de oudste ontginningsgeschiedenis en de 
huidige plaatsnamen. Daar wij op goed weer hopen 
maken wij er een voettocht van na a r de Wilden
dries t~ Landegem. Wij vertrekken om 14 u. aan 
lilt Groentje ll op Wilde (zie plan in bijlage). 
Daarna is er in een heerlijk ka der op de 
Heirenthoek te Landegem gelegenheid tot een 
gezamenlijke maaltijd en ontspanning met -een 
pittoreske tint. met dit laat s te beogen wij de 
heropleving van enkele mooie oude volksspelen. 
Ditmaal staat een kalkoenbolling op de affiche! 
Hieraa n kunnen alle leden (ev. met hun familie 
en vrienden) deelnemen. 

Vanaf oktober organiseren we maande
lijks een voordracht of uitstap. De voordracht 
van oktober heeft plaats in Lotenhulle. Daarna 
komen rneigem, fnerendree, Poeke, Poesele, Sint
fnartens-Leerne, Vinkt en Vossel are aa n de beurt. 

In januari 1971 heeft te Nevele de 
jaarlijkse algemene (en statutaire) verg a dering 
plaats. 

+ 

+ + 

Op 19 mei trad de Heer R. LEENKNECHT 
(Hansbeke) toe tot het dagelijks bestuur van de 
heemkring. Ook in de andere gemeenten Van het 
werkgebied zoeken we aktievG bestuursleden. 
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PRO 

In hot donlOin 1I0YDmJCI(" tG Bachte-maria-Leerno 
vond oen geslaagde tentoonstelling van beeld
houwwerk plaats. Do plaatselijke Kulturelo en 
Toeristischo Kring pakte het groots (on goed) 
aan. 

- In do gomoontoraadszitting van augustus 1970 
boloofde do burg omo Bs ter van Hansboko de heem
kundigon to raadplegen bij hot geven van 
niouwe straatnamen. 

Hot parochiaal komitoe van Landegom reagoerde 
gunstig op ons schrijven van 5 april en liot 
spoedig hot dak van do kapel op de Poeldondries 
herstellen. 

HooI lovenswaardig is hot initiatief van het 
gomeontobostu ur van Meren dreG dat, bij de naam
geving van nieuwe straton, zich door de oude 
nog bostaando topon~en liGt inspireren. 

- OE], het blad Van do Nevelse jGugd, ijvert voor 
eon kritischo vernieuwing van het gomDenschaps
leven te Ne vele. Waar blijft de bijdrage van de 
jougd uit Hansbeko, Landegem, Lotenhullo, de 
beide Loernes, enz. op dat gebied 7 Inlichtin
gon OVGr OE] bij Luc SAVER, CyriGl Buyssestraat 
18, Nevele. 

- Aan hot hof "TER OOSCHE" (anno 1734) to Nevele 
werd onder eon Iiof afdakje een goed gerestau
reerde houten ploeg geplaatst. Hiormo8 wil de 
eigonaar zijn gehechtheid aan zijn heem uitdruk
ken. Op de balk staat "Trouw aan land en huis, 
ploog en Kristus I kruis "; op do voot "anno 1847", 
het jaar waarin do ploeg vermoedelijk voor het 
eerst werd gebruikt. De vroogero eigonaar, Emmi 
De Paepo uit Landogem, werkte er mee tot vorig 
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jaar en kreog hom als "bruidstuk" van zijn 
vader. Doze had hem op zijn beurt van zijn 
vader geërfd. 
Een te prijzen initiatief 

CON TRA 

Hoe het absoluut niot moet mot de na amgeving 
ziet u soms nog in do jongst~ telefoongids. 
Daar vindt u o.a. " Bion dos Chapelles", waar
schijnlijk bedoeld als vertaling van "Kapel
longood" to Drongon. 

Vorkeersborden zijn org lelijk maar meestal 
heel noodzakelijk. Dit laatste heoft mon blijk
baar nog ni ot ingozien te Drongop, waar een 
rit jo over de wog Drongen-Londogom levensge
vaarlijk is. 

Do boorden van do Landegomse wegon z~Jn op 
velo p_laatson pormanente vuilnisbolton gewor
don. 

- In de Kale te Landegem en te Merondroo is do 
laatsto vis al lang gostor~on. Wanneer wordt 
iots ondernomen tegon do vervuiling van dit 
pittoresk riviertjo ? 

Door de goplando verbreding van het Schipdonk
kanaal dreigt ook do mooio valloi van ditzolfdo 
riviertje te vordwijnen. mag dat zo maar? 

Naar het schijnt zijn. de mooie kouters tussen 
Drongen en Landogem mot de verkavelingsdood be
dreigd. Kan dan echt niet belet worden dat de 
centen weer eens de bovenhand halen op de zorg 
voor een aantrekkelijk milieu ? 

+ . 

+ + 



LEDENLIJST 

(Afgesloten op 31 augustus 1970) 

Bauwens, A., Kerkstraat 1, 9854 Meigem 
Carrette, m~, Izegemstraat 9, 9807 Zaveren 
Corne1is, J., Langemunt 25, 9850 Nevele 

DODe Broe, Dr. m., Musschaverstraat, 9840 Landegem 
oDe Clercq, M., Hofstraat 75, 9000 Gent 

De Dapper, M., Molenstraat 8, 9802 Petegem/Leie 
De Keyser, S., Graaf van Hoornestr.2A, .9850 

Nevele 
De Ley, Dr. H., Kasteellaan, 9840 Landegem 
De Meyer, H., Kerkstraat, 9840 Landegem 
De Paepe, A., Kerkwegel. 9840 Landegem 
De Schutter, G., Pijkestraat 26, 9040 Oostakker 

ODe Smet, Z.E.H. G., 9542 Zonnegem 
De Vlieger, J., Molenstraat 32A, 9806 Vinkt 
De Weirdt, R., Damstraat 2G, 9851 Vosse1are 
De Witte, J., Heiveldstr.143, 9110 St.-Amands

berg 
D1hooge, 0., Langemunt 58, 9850 Nevele 
Dierick-Do Boever, Ho, Kon.Leopo1d II r laan .61, 

9000 Gent 
Eyckelberg, Z.E.H. L., Dorp 1, 9854 Meigem 
Goethals, J., Gavorstraat, 9288 Kalken 
Haesoryn, Dr. R., Dr.Dereusestraat 15, 9110 

St.-Amandsberg 
Hooft, R., Stratem 16A, 9880 Aaltor 
Huysse, A., Dennedreef, 9840 Landegem 
Janssens, A., A.C. Vandercruysssnstraat 60, 

9850 Nevels 
Joos, E.Br~ 0., Heirweg Noord 217, 9710 

Zwijnaarde 
Lambert, I., Heerdweg 15, 9806 Vinkt 
Ledeganek, A., Meibloemstraat 2, 9000 Gent 
Leenknecht, R., Dorp Zuid 41, 9842 Hansbeke 
Luyssasrt, J., Poeldendries 6A, 9840 Landegem 
Martens, A., Kon.Boudewijnlaan 32, 9720 

De Pinte 
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Martons , C., Wulfhoek 12, 9850 Novele 
Mestdagh, A., Boentjesstraat 9, 9857 Poesola 

°Michem, Z.E.H.} F., Hoordweg 13, 9806 Vinkt 
Michiels, Mo, Dorpstraat IA, 9851 Vosselaro 

°Mortiar, 0., Korrobroek, 9850 NevolG . 
Musscho, R., Stationsstraat 98, 9840 Landegom 
Nottebaort, R., Karmstraat 8, 9851 ~osselare 
Panhuysen~ H., Dorp Zuid 13, 984~ H~ns~eke 
Quintyn, W., Molenstraat 17, 9842 Hansboko 
Ros, V., Dennedreof 5A, 9840 Landegem 
Saver, LI' Cyriel Buyssostraat 18, .98~O Novoio 
Schaook, G., Vosselarestrsat 16, 9840 Landegom 
Sohelstraote, A., Spoorwegstraat44, . 8201 Sint-

fi1ichiols 
Standaert, L., Stationsstraat 59 , 9~40 Landegem 
Stockman, L., Brugstraat 103, 98aO ~alter 
Taeldoman, J., Pooldendrios 11, 9840 . La~degom 

Tavernier, Prof. Dr. R. Ryssenbargstra~t 97, 
9000 . Gant 

Thooft, E., Stationsstraat 121A, 98~0 ~andagom 

Tieleman, E.H. K., Vosselarostraat, 9840 
LÇlndegem 

Tondat , R., Roze 82, 9900 ~ekl0 
°Vanacker, Prof. Dr. V.F., Gontstraat 163, 

9110 St.-Amandsb erg 
Van Braeckel, A., Dries 2, 9854 Molgem 
Van Brussel, G., Hoge Wog 6, 2~~0 ~rasschaat 

Vande Casteeie, J., Rodonbachstraat 48, 9110 
st .-P,mflndsberg 

Van de Keoro, Mo, fi101onstraat 18, 984~ Hansbeke 
°Van don Abeele, R., Kerkstraat 16, ~830 Sint-

martons-Latem 
Van den 8erghe, A., Dorpstraat ~, 98~1 Vosselare 
Van den Berghe, 10' Wilde, 9840 Landegem 
Van de Sompel, A., Dorp Zuid 22, 9842 Hansbeke 
Vandevoldo, Jo, Stationsstraat 1071 9840 Landegem 
Van Herreweghen, G., Dr.Spaestraa~ 14, 9000 Gent 
Van Speybroeok, Ao, Heiste, 9840 L~n~ogem 

° Van Tornhout , r,l., Heirenthook, _ 9840 Landegem 
Verbeke, Ko, Stationsstraat 140, 9840 Landegem 
Verhoustraete, Ao, Lostraat 30, 9880 Aalter 

oVerpoest, L., Dorpstraat 3, 9851 Vosselare 
°beschermend lid -40-- oOereled 
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