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De redaktie van het 8erichtenblad van
de heemkring "Het Land Van Nevele't stelt dit
eerste nummer met genoegen aan zijn lezers voor.
Op de eerste plaats hopen wij dat ons
blad een uitstekend kontaktmiddel wordt tussen
~ leden van de vereniging. Onze heemkring is
immers Ben vrij heterogeen gezelschap, de meeste
leden hebben met elkaar enkel de liefde en de
belangstelling voor Het Land van Nevele gemeen.
Naast onze fundamentele eensgezindheid zullen
wij echter op konkreet niveau gekonfronteerd worden met een grote variatie in de individuele
betrachtingen en interessepunten en vooral in de
uitwerking erVan. Wij zouden dan ook zeer gelukkig zijn, mocht via ons tijdschrift mettertijd
deze diversiteit enigszins geordend en gekoördineerd kunnen worden. Dit kan het rendement Van
ons onderzoek en de verrijking Van onze kennis
enkel ten goede komen.
Een andere belangrijke funktie Van ons
berichtenblad is het verschaffen van allerloi
praktische inlichtingen aan hen die zelf de
heem studie beoefenen en de verrijking van onze
heemkennis in het algemeen.
Op die manier wordt dit beslist een
tijdschrift van en ~ alle leden van de vereniging.
Wat u erin zal' vinden, volgt logisch
uit onze doelstellingen : in een eerste deel ko~
men vrij beknopte bijdragen voor, meestal van
algemene of methodologischo aard. Het tweede deel
zal hoofdzakelijk bibliografische inlichtingen
bevatten: o~m. een overzicht van do inhoud van
andere heemkundige tijdschriften, besprekingen
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Van historische, taalkundige, volkskundige en
bodomkundige publikaties, een invontaris Van de
aanwinsten voor ons streekarchief en onze streek~
bibliotheek en andere bibliografische gegevens
over ons studiegebied. Het derde deel tenslotte
wordt een kroniek met o.a. aankondigingen van
onze eigen aktivitciten in de nabije toekomst,
alsook die van kulturele verenigingen in de omgeving, verslagen van voorbije aktiviteit en, allerloi praktische inlichtingen van intern-organisatorische aard en (eenmaal per jaar) de ledenlijst.
Eén zaak zal u tevergeefs in ons
Berichtonblad zoeken : heemkundige studies van
grote omvanga Wegens plaatsgebrek in ons tijdschrift zijn wij vorplicht voor dorgolijke bijdragen (25 blz. en meer) naar andere publikatiemogelijkheden uit te zien. Hierbij wordt de uitgave van oen jaarboek of een roeks monografieën
ovorwogen. Ook dio wordon dan gratis aan alle
leden van de vereniging bezorgd.
Graag zouden wij ook een ruildienst
oprichten met andero heemkundige verenigingen
uit Vlaanderen en aangrenzend Nederland.
Dit eer~te nummer is in tamelijk
moeilijke omstandigheden tot stand gekomen. Toch
hopen wij dat het uw verwachtingen zal inlossen
en dat dit het begin mag zijn van een lange, in
kwaliteit steeds stijgende reeks.
Intussen kan u voor de opname van een
bijdrage of een vraag om inlichtingen over uw
studie-objekt, alsook voor opbouwendo kritiok en
suggesties steeds terecht bij de redaktiesekretaris.
De Redaktie~

Landegem, april 1970.
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STUDIE VAN DE PLAATSNAMEN
Elk dorp, elke stad of gemeente heeft
eigen naam. We vinden dat zo vanzelf sprekend, dat we ons in veel gevallen niet eens afvragen wat die naam betekent. Elke plaatsnaam
heeft inderdaad een betekenis. Sommige plaatsnamen (b . v . Dendermonde) zijn doorzichtig, we
verstaan ze. In andere namen zoals Gent en
Nevele schuilt een oud woord. Alle e n oude
schrijfwijzen en de plaatselijke uitspraak kun nen hier soms een verklaring voor de naam bieden. Niet alleen steden en dorpen hebben hun
naam, maar in oen dorp heeft elke wijk, elk gehucht, iedere weide, akker, straat, beek of wa terloop, iedere hoeve of ieder huis een naam.
In veel gevallen leeft die naam nog in de
volksmond verder, soms is hij helemaal verdwenen . Nu wordt in het kadaster elk perceel met
een nummer aangeduid. Onze voorouders gaven hun
akkers en weiden een naam om ze te kunnen onderscheiden van andere. Een eigenschap van het
perceel vinden we in de naam terug (b.V. hoog kouter, nederkouter), soms de naam van een
vroegere eigenaar (b.v. den volckaert) of een
andere typische eigenaardigheid (b.V. de plantengroei in abeelput), waardoor men het perceel van andere kon onderscheiden (b . V. lange
bunder). De meeste van die namen zijn op oudere kaarten of in oude archiefstukken terug te
vinden en worden soms al zeer vroeg vermeld
(b.V. wilde of wildendries in Landegem is
reeds in de lOde eeuw geattesteerd).
z~Jn

Wat in archiefstukken werd neergeschreven gaat niet verloren en kan altijd wor den opgezocht. Namen die in de volksmond voort leven en gebruikt worden gaan echter wel ver loren en met de huidige sociaal-ekonomische
ontwikkeling dreigen die namen voor altijd te
zullen verdwijnen. Het is de hoogste tijd dat
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ze worden opgetekend uit de mond van boeren of
andere gebruikers Van de grond. Die plaatsnamen,
ook toponiemen genoemd, hebben niet alleen een
taalkundige waarde, ze leren ons allerhande over
de landname en de vroegere bewoning Van het
dorp. Wat waren in het oude Landegem de driesgronden ? Waar lagen de gemeenschappelijke bezittingen? Waar in het dorp stond de galg ?
Waren er lijkstraten (zoals b.v. in Meigem),
waarlangs de doden naar de kerk werden gebracht?
Op deze vragen kunnen de plaatsnamen
een antwoord geven.
Jan LUYSSAERT.
+
+

BODEmKUNDIGE SCHETS VAN

+
~H[T'LAND

VAN NEVELE"

. Bodemkundig worden in ons studiegebi~d
volgende texturen (grondsoorten) onderscheiden :
zand, lemig zand, licht zandleem, zandleem, klei
~n veen. Zand en lemig zand behoren tot de Zandstroek t licht zandleem en zandleem tot de Zandleemstreek, terwijl klei en veen in de valleigronden van Zand- en Zandleemstreek worden aangetroffen o
ZA NDSTREEI<
De zone ten noorden van de lijn Lotenhulle-merendree (zie kaart) behoort tot de
Vlaamse Zandstreek. De zandgronden houden weinig
water op, ze moeten zwaar bemest worden, men beschouwt ze als de minst geschikte voor de landbouw. De matig natte en de natte zandgronden
zijn evenwel geschikt voor weiland; op de droge
gronden geeft naaldbos goede resultaten.

]
\

Alhoewel de "kanten" o. a . door mechanisatie stilaan verdwijnen, bohoudt de Zand~
streek haar gesloten karakter.
ZANDL EEf,lST REEK
De gronden ten zuiden van voornoemde
lijn behoren tot de Zandloemstreak. Landschappelijk kan m~n twee verschillende gebieden onderscheitle,~ : een licht-zandl8smgobied en een
zandlo. em. 9·~Qie.d.
--:-. .
~:.~ .

Dit gebied
wordt hoofdzakelijk
door
.
de kouters gevormd. Er dient te worden opgemerkt dat de top Van de kouters meestal overgaat naar lemig zand. De kouters vor~eh sen
open landschap : geen graQhten, geen bomen.
Landbouwkundig ~aa~devol, zijn de
licht-z a ndleemgronden specifiek zeer geschikt
voor de tuinbouw.

In tegenstelling met de kouters
vormt het 2andleem~ebied een gesloten landschap.
Iets lager geleg~n dan de omringende kouters
zijn deze grondeo matig nat; het zijn de zogenaamde lIbulkenll.
Ten gevolge van do mechanisatie is
sedert snkel o jaren ook in dit gebied de tendens
ontstaan om de "kanten" te rooien, waardopr het
zo typische landschap stilaan verdwijnt.
Het zandleemgebied is Gen landbouw streok. Werd de tarwe van IfHet Land van Nevele"
niet reeds geroemd in de l4de eeuw 7 De renta biliteit van deze gronden wordt meestal gunstig
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beïnvloed door drainage, daarom mag het kuisen
van het grachtenstelsel niet verwaarloosd worden.
VALLEI GRONDEN
Klei en VGen komen slechts voor in de
alluviale gebieden van de Leie, de Kale J de
Poekebeek en langs een aantal kleinere beken,
o.a. de Grote beek, de Wilde beek, de Neer schuurbeek, de Kozijnbeek, de Zeverenbeek en de
Kaandelbeek. Deze alluviale gebieden zijn zeer
duidelijk in het landschap te herkennen. Het
zijn de zogenaamde "meersen"; wilgetronken en
populieren begrenzen de percelen. Een dicht
grachtenstelsel wijst op een natte, laaggelegen
zone.
Landbouwkundig z1Jn deze gronden ten
hoogste geschikt voor weiland; de natste delen
kunnen slechts als hooiland gebruikt worden.
Populierenaanplantingen geven middelmatig goede
resultaten ~ Een beter onderhoud, b.v. regelma tiger kuisen van de Kale en van de Poekebeek,
zou de rentabiliteit van de valleigronden in
niet geringe mate verhogen.
Een algemeen overzicht, afgeleid van
de Bodemkaart Van België, uitgegeven door het
Centrum voor Bodemkartering (dir.
Prof. Dr.
R. TAVERNIER) werd op bijgevoegd kaartje getekend. U merkt er de scheidingslijn tussen de
Zandstreek en de Zandleemstreek, de alluviale
zones van Leie, Kale, Poekebeek, Wildebeek,
e.a. Opvallend is wel de ligging Van de dorpen.
In de Zandleemstreek ligt alleen Poesele niet
op een kouter.
Voor de studie van het heem is de
bodemkaart Van groot belang . Talrijk zijn b.v.
-7-

de toponiemen die rechtstreeks met de bodem in
verb a nd staan (donk, meers, kouter, bulk, p l~s,
e.a~).

Een ged e tailleerd onderzo8k naar het
verb a nd tU ss en de bodem en de perceelsnamen, gekoppeld aan geschiedkundige gegevens, zou een
klaarder inzicht kunnen geven over de manier
wa aro p ons schoon "Land van NevelelI in kultuur
is genomen. Het is met het oog daarop dat het
groepswerk 1I0 e geschiedenis Van de Landname"
werd op gang gebracht.
Guido SCHAECK.

+

+

+

HET HISTORISCHE "LAND VAN NE VELE"
Het werkgebied dat bij ds oprichting van de
heemkring "Het Land Van Nevels" werd uitgekozen1. stemt in grote trekken overesn mst het
aloude Land Van Nevels.
Alvorens dit historische Land van
Nevele te beschrijven, kunnen wij ons afvragen of het voor een moderne heem kring noodzakelijk is een historisch en geografisch homogeen gebied te bestrijken. Heemkunde is zek~r
meer dan regionale geschiedenis; de streekgeschiedenis vormt slechts één, doch een zeer ~e
langrijk facet Van de heemkunde. De heemkunde
richt zich zeker ook niet uitsluitend op het
verleden 1 de studie van wat heden best aa t is
op zichzelf zinvol en kan ons bovendien helpen om het verleden beter te leren kennen,
want "bepaalde aspekten Van het verleden, waarover geen historische b~onnen ons inlichten,
-8 ..

kunnen slechts bestudeerd en gekend worden vanui t de studie van het aktueel milieu, b. v. door
een nauwkeurige beschrijving van het landschap,
zoals het zich vandaag nog voordoet" (1). maar
het is evenzeer waar dat het verleden onze zeer
voorname bron blijft om op de eerste plaats het
verleden zelf te leren kennen en hetgeen er heden uit gegroeid is te leren begrijpen.
Alhoewel niet strikt noodzakelijk, is
het voor een heem kring toch wenselijk een gebied
te bestrijken waarin de uitwendige geografische
en historische faktoren in grote trekken dezelfde waren, want vroeger meer nog dan nu bestonden
er (soms grote) verschillen van streek tot
streek. Wanne e r nu het geografisch gebied met
een historisch geheel overeenstemt, weet men al
dadelijk dat er een grotere waarborg b es taat
voor een belangrijke eenvormigheid in landschapsevolutie, sociaal-ekonomische toestanden,
instellingen, gebrUiken, maten en gewichten,
enz. Tevens zullen de vorsers voor hun bronnen
aangewezen zijn op dezelfde archieffondsen, wat
het zoeken heel wat gemakkelijker maakt.
Het is voor de heemkring "Het Land
van Nevele" dus uiterst voordelig in een degelijk afgebakend gebied te kunnen werken. Hoe is
nu dat oude Land van Nevels ontstaan ? Wat om~
vatte het?
Nevele, de heerlijkheid Nevele, het
Land van Nevele, de heren van Nevele zijn begrippen die herhaaldelijk voorkomen in de laatmiddeleeuwse en de moderne geschiedenis. De
heerlijkheid Nevele, waarvan wij de eerste sporen in de XIIe en XlIIe eeuw aantreffen, zal
blijven bestaan tot de Franse overheersing op
het einde van de XVllle eeuw. De kiem ervan lag

in het oude domein (Lat. vill a ) Nevele, waar va n
het zogenaamde foncier (d.w.z. het rechtstreeks
aan de heer van het domein toebehorende deel
ervan, Lat. terra indominicata) samen met de
zogenaamde gemene gronde n (Lat. terra communis)
de latere "Vrijheid van Nevolo" is geworden. De
eigenaar van deze vill a, waarvan nog in 1084
melding wordt gemaakt (2), bewoonde te Nevele
het kasteel (3) en van daar breidde deze heer
zijn gezag over de streek uit. Aldus werd vi a
allerlei omstandigheden de he erlijk h eid Nevele
uitgebouwd over de streek rond Nevele.
Het leenhof van Nevele, met a fhanke lijkheden in 30 dorpen, telde in 1460 296 en
in 1750 417 lenen en achterlene n (4). Wij menen de naam lILand van NevelelI te mogen geven
aan het niet verk a velde gebied, met het foncier
als centrum, waar het gezag van de heer zich
door zijn grondbezit en zijn nabijheid rechtstree kser deed gelden en dat Van de . bezitters
van enclaves van a ndere heerlijkheden in de
schaduw stelde, een gebied Van aan elkaar
grenzende dorpen.
In enkele van deze 30 dorpen is het
Ne vels gebied zeer klein, o.m. te Aalter, . AarBele, Astene, Deinze, Hansbeke, Ruiselede en
Baarle. Deze dorpen behoren dan ook niet tot
het Land van Nevele. Anderzijds ressorteerden
under het leenhof dorpen die Van het Land van
Nevele zeker geen deel uitmaakten omdat ze te
ver van de kern gelegen waren, nl. maria kerke
(Oo stende ), Pittem, Vlissegem, Olsene, st.Baafs-Vijv e, Aarsele, Win ge ne en Tielt.
Na uit schakeli ng van deze vijfti en
lokaliteiten, blijven er nog vijftien over die
eventueel geacht worden tot het Land van
Nevele te hebben behoord : Nevele, Vosselare,
Landegem, meigem, Vinkt, Lotenhulle, Drongen,
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Maria-Lesrne, Sint-Martens-Leerne, Oeurle,
Sint-martens-Latem, Wontergem, Gcttem, Poesele
en Zeveren. Het valt nu te bezien oF de invloed
van Nevele er opwoog tegen die Van andere heerlijkheden. In Gottem en Wontergem zal dit wel
niet het geval geweest zijn; deze dorpen, die in
de Kasselrij Kortrijk lagen, leefden weinig met
Nevele mee.
De overblijvende 13 lokaliteiten liggen geheel of gedeeltelijk in het aaneengesloten
gebied, dat "Het Land Van r~evele" genoemd werd;
Nevele, Vosselare, Meigem, Vinkt, Maria-Leerne
(zonder Bachte, dat tot 1823 een afzonderlijke
parochie vormde), Sint-Martens-Leerne, Lotenhulle, Zeveren en Poesele volledig; Landegem
(Westhoek, Dorp en Heirenthoek), Oeurle (een
belangrijk deel), Sint-Martens- Latem (de wijk
Brakel) en Dron gen (enkel Noordhoute) gedeeltelijk (5).
Bij de ingewikkelde struktuur van het
Oude Regime is het veelal moeilijk iets strak
af te lijnen; alle8 loopt sterk door mekaar " op
administratief, rechterlijk en leenheerlijk
gebied. Het begrip "Land van Nevele" zal wel
niet steeds dezelfde inhoud gedekt hebben, maar
de bovenstaande opsomming geeft zeker de meest
verdedigbare begrenzing weer.
Wanneer de nieuwe heemkring nu Deurle,
Drongen sn Sint- martens - Latem niet tot zijn do mein rekent, volgt dit zesr logisch uit wat ho ger werd uiteengezet. Indien Merendree en Hansbeke er bijkomen, hoewel ze historisch nooit
tot het Land Van Nevele hebben behoord, geschiedt dit uit overwegingen van praktische
aard : Merendree grenst aan Landegem, het was
een dubbele heerlijkheid, samen met Lovendegem,
die afhing van het leenhof van Dendermonde. Deze
heerlijkheid bekleedde een afzonderlijke plaats
-11-

in ide Gentse Oudburg. Hansbeke werd er, wellicht ook uit praktische overwegingen, bijgenomen omdat het aan Nevele grenst, alhoewel het
zonder twijfel tot het Meetjesland bohoort (6).
Het workgobied van de nieuwe hoemkring
beslaat een streek dia begrensd wordt door de
Leie in het zuidwesten, door de Kasselrij
Kortrijk in het zuiden en het westen, door het
Meetjesland en Drongon in het noorden. Deze periferischo gebioden boschikken over heem- of
geschiedkundige kringen : Heemkring Scheldoveld
over do Leie, Kunst- en Oudheidkundigo Kring te
Deinze, De Leiegouw te Kortrijk, Hoemkundig
Genootschap Van hot Meetjesland en Heemkundige
Kring Dronghine. Het braakliggend terrein dat
zich daartussen bevond komt nu eVeneens aan zijn
trekken.
Sint-Martens-Latem.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Lic. Raf VAN DEN ABEELE.

A~

VERHULST in Berichten van de Heemkring
Scheldeveld, Jrg. I, nr. 1 (1969).
" ••• in villa Hostonis Nivella dicta ••• ".
Zie J.J. DE SMET, Cartulaire de l'Abbaye de
Tronchiennes in Corpus Chronicae Flandriae,
dl. I, blz. 703. Brussel, 1837.
Het laatste overblijfsel hiervan is verbouwd in de kloostermuur achter de kerk.
Reeds op het einde van de XIVde eeuw werd
de residentie naar Ooidonk overgebracht.
R.A.G'1 Nevele, nr. 9 (leenboek 1460) en 20
(leenboek 1750).
meer gegevens hierovor in mijn studie "Over
de Heerlijkheid en het Land.van Nevele" in
Bijdragen tot de Geschiedenis Van de Stad
Deinze, 1951, blz. 93-117.
E. TIELEMAN in Appeltjes van het Meetjesland I (l949), blz. 6.
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DE TAAK VAN EEN HEEMKRING IN VERBA ND MET
DE STUDIE VAN DE VOLKSTAAL

De leden Van een heemkring wijden zich per defi nitie aa n de studie van hun "heem ll 1 d.w.z. het
milieu waarin zij leven 1 zowel in zijn huidige
vorm als in zijn vroeger uitzicht zoals wij het
aan de hand van allerlei bronnen kunnen rekonstrueren. Hierbij komen naar gelang van de belangstelling en de specialisatie van de leden
aller lei aspekt en van dat heem aan bod : b.v. de
regionale geschiedenis, de folklore, het landschap, dG plaatselijke kunst en de volkstaal ~ In
deze bijdrage volgen enkele beknopte beschouwin gen over de mogelijkheden en moeilijkheden voor
een heemkring bij de studie Van de volkstaal
(dialektologie). Hierbij zie ik mij echter verplicht in een eerste deel even uit te wijden
over de geschiedenis en het nut van de dialekto logie in het algemeen.
De min of meer wetenschappelijke studie van de volkstaal is ongeveer een eeuw oud en
is in deze tijdspanne enorm geëvolueerd. Bij oningewijden bestaat doorgaans een vrij enge opvatting over wezen en doel van de dialektologie:
de meesten beschouwen dialektologie als het ver zamelen en "vertalen ll van eigenaardige UJoorden
die in de algomone taal niet voorkomen. Dit was
o.a. ook het standpunt van de eerste Vl aamse
"dialektologen ll , die met heel veel ijver allerlei woorden en wendingen uit het dialekt van Gen
of andere plaats of streek verzamelden, IIvertaalden ll en publiceerden als dialektwoordenboeken (idiotica) (1), va ak met de bedoeling die
II moo ie, klankrijke en handige woorden ll in de
kultuurtaal opgenomen te krijgen.
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Deze opvatting
over dialektologie is
eigenlijk niet helemaal onjuist, maar wel erg on volledig. Naast de woordenschat kan men immers
ook nog andere aspekten van een bepaald dialekt
onderzoeken, nl~ de klankleer (het klanksysteem
of een onderdeel ervan) (2), de ~leer (vorbui ging, vervoeging, vorming van verkleinwoorden 1
enz.) (3),of de syntaksis (de zinsbouw) (4).
Rond de eeuwwisseling is men ook aan
vergelijkend dialektonderzoek gaan doen; dit betekent dat in verschillende dialekten (een onderdeel van) één aspekt - klankleer (5), vormleer
(6), syntaksis (7) of woordenschat (S) - onderzocht wordt. De gegevens die men hierbij opgetekend heeft,~ls basismateriaal voor zijn studie
gebruikt, worden gewoonlijk in kaart gebracht.
Op do;bladzijden 15 ~ 16 komen enkele voorbeelden
van dialektkaarten voor :
Vooral deze dialektgeografische studies en de kaarten die hierbij getekend worden,
hebben de dialektologie,en zelfs de ta~lkunde in
het algemeen, enorm veel vooruitgeholpen. Op een
dialektkaart ziet men de taal werkelijk leven :
uit de naast elkaar staande klanken, vormen,
Konstrukties of woorden kan men immers aflezen
hoe een bepaald verschijnsel evolueert, hoe het
opdringt of terugwijkt, welke gobieden centra
zijn van taalkundige vernieuwingen en welke
streken taalkundig passief zijn. Sommige kaarten
tonen duidelijk aan dat vaak ook niet-taalkundige
faktoren (administratieve, ekonomische, religieuze, aardrijkskundige, enz.) het ontstaan en ds
loop Van belangrijke dialektgronzen bepaald hebben.
De volgende voorboelden zullen, naar
ik hoop, de bruikbaarheid on hot nut van de dia lektgeografische methodeduidülijk illustreren.
-14-
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Gebied waar uitsluitend ~atat (en fonèt. var.) voorkomt
Plaats (in het aardappelgebied ) waar reeds overwegend p-atat
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- De rijksgrens tussen België en Nederland is tevens dialektgrenst maar niet overal in
dezolfde mate : de dialoktgeografie toont precies
aa n waar do ze grens ni ets méér betekent dan een
verschil in woordgebruik (b.v. kapelaan - onderpastoor, doktor - geneesheer, café - herbergt
enz.) en waar ze tegelijk fonotischo(klankloer),
morfolo gisc he (vormle er ) en woordgeogr afisc he
(woo rdgebruik) grens is (9).
- In Zuid-Nederland is het oude Brabant
( = de provincie Antworpen, Vl aams-Brabant en het
oostelijk doel van Oost- Vl aandere n) ekonomisc h
de meest dynamische kern en. tevens het administratieve centrum. De dialektologié toont duidelijk
aan dat het ook taalkundig het meest ekspansieve
centrum is. Het weste n (W est-Vl aanderen en de
west elijk e helft va n Oost-Vlaanderen) e n het
oost on (Limburg) daarentegen zijn taalkundig passief; dit wil zeggen dat zij intern weinig evolueren maar zeer ontvankelijk zijn voor i nvloeden
van buiten af, in dit geval voor a l van Brabant
(lO) ~ Kaart 1 (11) biedt een illustratie van de ze
these : in West- Vl aanderen, Frans-Vlaanderen en
het westen van Oost-Vlaanderen is aardappel (m et
fonetische varia nt en erpel t eer(d)appel) het oude
woord voor A.B.N. "aardappel". In Brabant, ~nt
werpen en het oostelijk deel van Oost-Vlaanderen
gebruikt men Van oudsher patat (en fonotische varianten). Uit de kaart gegevens blijkt echter ook
onmid dellijk dat het westelijke aardappel-gebied
ov erspoeld wordt door het " Braba nt se" woord
patat~ Alleo n Frans-Vlaanderen, waar do invloed
Van Brabant uiteraard zeer goring is, is nog oe n
homogeon aardappel-gebied. Het omgekoerde, penetratie Van aardappel in het patat-gebied, komt
niot Voo r
Kaart 2 (1 2 ) verschaft ons gegevens
over oen fonetisch verschijnsel, dat ook in onze
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stroek voorkomt, nl. do overg a ng t '7 d,. p"/ b en
k ) g ( 13 ), b. v. z i.tt en> z i..9.9. en, 1<1 0 QQ.e n >- kl 0 .2E.en
en ze..!$,or > ze.9.er. Grosso modo mogen we zoggen dat
dit ve rschijnsel in het westen van de provincie
Oost-Vlaanderen voorkomt. Naar gelang van de
frekwentio hebben we er verder oen onderschoid
gemaakt tussen eon kerng e bied en een ovorgangsgebied. Opvallend hierbij is echter vooral da t
do hierboven beschreven ont~ikkeling oen typisch
elattelandsverschijnsel is : Brugge, Tielt en
Kortrijk in het westen, Oudena a rdo, Ronse en
Zottegem in het zuiden, en Sint-Niklaas, Lokeren
en Wetteren . in het oosten liggen not buiten het
gebiod waar dat verschijnsel voorkomt. Ook de
Gentse agglomoratie, die nochtans midden in dat
gebied ligt, kent niet de overgang t"/ d, p> b,
k> g. Het gebied dat wel die overgong . kent is
dus een hoofdzakelijk agrarische, ekonomisch
weinig ekspansieve streek. Bovendien heeft in
dat gebied het verschijnsel oen voel hogere
frekwentie bij do oudero generaties dan bij de
jeugd. Deze beide konstataties laten ons besluiton dat het verschijnsel op de terugweg is.
Hiermee i s bovendien oens te meer aangetoond
dat evoluties in het dialekt (en in de algemene
taa l !) nauw samenhangen met de ekonomische
stratifikatie van een bepaald gebied : een
ekonomisch vooruitstrevende streok is gewoonlijk
ook taalkundig eksp a n s ief, en omgekeord.
met deze enkele voorbeelden hoop ik
duid e lijk genoeg te hebben aangetoond dat dialektologie of studie van de volkstaal werkelijk
een zinvolle wetenschap is met zeor veel variatiomogolijkheden. Thans hoeven. wij enkel nog na
te gaan of in dit domein ook voor oen heemkring
een taak weggelegd is.
Degelijk onderzoek Van fonetische,
morfologische en syntaktische kenmerken va n de

volkst aal vorgt m.i. t e v ee l z uiver linguisti sc he
voorkennis om met ee n bevr e digend resultaat in
een ho e mkring beoef e nd te worden. Bovendien zouden dia resultaten enkel voor specialisten ter
zake toeg a nk el ijk zijn. Wel kun non de ba ndopn ame n in dialekt die ge ma a kt worden mot andere
studiedoeleinden (vooral folklore) ook op deze
gebieden intoress a nt materi aal versch a ffen. De
spocifieke t an k va n eon he emkring echter in verband met dia lektond erzoo k is m.i. voor a l de
studie va n do woordonschat va n het streokdialekt:
Hierb i j mo et men na tuurlijk z o precies mogelijk
te werk gaan. Bij elk di 6le ktwoord moet in a lle
ge va l worden op ge tokend :
l~

de uit s pr aa k (bij benadering)
2. de lok a lis ntio (w aa r on door Wiê gebruikt)
3. de betekenis(sen) - waar het kan, hiorbij ook
Gen tekening
4. eventueel de typische uitdrukkingen waari n
het woord vo orkomt.
misschien kan hierbij ook een poging
worden ond er nomen om de herkomst van het woord
te achterhalen.
men kan ook de woord e nschat in zijn geheel trachten te bestuderen ofwel zich beperken
tot de woordenschat Van bepaalde groepen :
- per beroep (b.V. broodbakker, klompenmaker,
kuiper, hoefsmid, strodekker, land bouw er )
- per sociale groep (b.v. de t aa l van de "burgerij" tegenover die van de arbeider)
- per lseftijdgroep (b.v. kindertaal).
Het i s ook wenselijk dat een dergelijk
onderzoek systematisch gebeurt en niet afhangt
va n to e vallige, vaak onvolledige aantekeningen.
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Een perm anen te werkgroep "di alekto logie" zou in
dit op zic ht zeer mooi en waarde vol werk kunnen
leveren. En daar een dergelijke werkgroep een
domein zo u bestrijken dat voor iedereen toegankelijk is en waaruit iederoen genoeg persoonlijke
voldoening kan putten, mag hij v60r de heemkring
"Het Land van Nevelen ni e t lang meer een utopie
zijn •.
Landeg em, april 1 97 0.

Johan TAELDEmAN.

p.S. Personen die van dG werkgroep "Studie van de
volkstaal" wen se n deel uit te maken, kunnen
zich schriftelijk, mondeling of telefonisch
aanmelden bij J. TAELDEmAN, Poeldendries 11,
9840 Landegem - Tel. 09/745817.

(1) Voorb~elden van 19de-eeuwse Vla a mse idiotica
zijn :
SCHUERmANS, L. Algemeen Vlaams Idioticon,
1865-1883.
DE GO, L. West-Vlaams Idioticon, 1873.
JOOS, A~ Waasch Idioticon, 1900.
Na 1900 werden de idiotica doorg aa ns op een
wet e nschappelijker leest geschoeid : b~v.
CORNELISSEN, J.-J. VE RVLIET. Idioticon van
het Antwerps dialect} 1899-1939.
TEIRLINCK, I. Zuid-Oostvlaandersch Idioticon
1-111, 1908-1922.
(2) B.v. CROOTAERS, L.-J~ CRAULS. Klankleer van
het Hasseltsche Dialect. 1930.
(3) B.v. LEYS, O. Het augmentatief- en het diminutiefsysteem in oen Westvlaams dialekt,1968.
(4) B.v. VANAC~ER, V.F. Syntaxis van het Aalsters Dialect, 1948.
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(5) B.v. DE SC HUTTER, G. Do represontanten van
Nederlandse ou in de Zuidn e de rl a ndse dialekt en , in Taa l on Tongval XX (1 968 ), bl z. 2554.

(6 ) PEE, W~ Dialectgeographie de r Ne de rlan dse
diminutiva , 1936-37.
(7) PAU WELS, A. De pl aa ts va n hul pwer kwoord,
verl eden d eelwoord en infinitief in d e
Ned e rlandse bi~z in, 195 3.
(8) GOOSSENAERTS, J. Do taal Va n en om het l a ndbouwbedrijf in het N.-W. Van d e Kempen.
( 9 ) me or gegevens ov er dit probl eem in :
WEIJNEN, A.-F. VA N COETSEm. De Rijksgrens
tu sse n 8e lg i~ en Ne de rl a nd als taal gre ns
in de di a l e cten.
(10) Zie hi e rov er o.m. J. GOOSSENS "Belgi s ch be-

sc haa fd Ne derland s " en "Br a ba nt se Expansie"
in De Nieuwe Taalg ids - VAN HAERIN GENnumm er (1970h bl z . 54-70.
(11) Get eke nd naa r kaar t nr. 2 in a fl. 8 in de

Taal a tlas va n Noord- en Zuid-Nederland,
1965.

(1 2 ) Get oke nd na ar de kaar t bij PEE, W.J. TAEL DErt1 AN, Nog e e ns d e "Int er voc al i sc he
tenuisverschuiving in Vl aa nd e ren" in Taa l
en Tongval XXI I (1970).
(13) g i s he t fonetisch teke n voor de medeklin-

ker di e als be ginklank voorkomt in het
Fran se woord gauche.
+
+

+

STREEI<ARC HIEF

BI BLl o THEE~<

In elke aflevering Van ons be richtenbl a d za l onder deze rubriek nieuws verschijnen
over on s archief en onze bibliotheek . (a a nWinsten,
inventarissen, oproep e n, enz.).
Op onze oproep om samen -te .werken aan
een eerste gemeensch a ppelijk projekt (het broodba kken) kw am en reeds verscheidene gunstige reakties. Tot nog toe werden ons 5 adressen opgegeven
va n personen die nog zelf bakken : 3 uit Nevele,
1 uit me igem en 1 uit Landegem. Eerstd aa gs trekken we e r met camera en ba ndopnemer op uit om al
wat we bij die personen over het traditionele
broodbakken nog kunnen vernemen, op de gevoelige
plaat en band vast te leggen. We zijn er echter
Va n overtuigd dat ook in de andere dorpen van ons
studiegebied de ba koven soms nog wordt opgewarmd;
hopelijk bereiken ons ook uit die kontreien enkele adressen Van baklustigen, li e fst v~~r einde
juni.
Ook onze streekbibliotheek komt stilaan tot stand. Onze eerste aanwinst was een volledige uitgave van flDe Schakel", een tijdschrift
dat om de 2 maanden door de gemeente BachteMaria-Leerne wordt uitgegeven. Ook de nieuws
nummer s worden ons voort aa n toegestuurd.
Ook de Beri.chten van de Heemkring
Sch eldev el d word e n on s door onze bur e n uit Sintmartens-Latem trouw bezorgd.
Onze oprechte dank voor deze eerste
aanwinsten, die een waardige start zijn va n onze
streekbibliotheek. We hopen dat we ook met andere kulturele vereni gi ngen uit de omgeving sen
vlotte ruildienst tot s tand kunnen brengen.
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Hierbij nodigen wij u uit al wat u aan
biografische of bibliografische gegevens (ev.
werken) over figuren uit de streek bezit, aan de
archivaris te signaleren. Wij rlenken hier b.v.
aan de letterkundigen uit het Land Van Nevele,
o.m. Cyriel BUYSSE, de Gezusters LOVELING en
Basiel DE CRAENE. Al wat over of door die perso nen geschreven is, zullen wij immers inventariseren. Ook schenking van dergelijke werken wordt
door de heemkring vanzelfsprekend van harte toegejuicht. Alle heemvrienden zullen dit trouwens
ten zeerste waarderen, daar wij hopen mettertijd
de bibliotheek voor alle belangstellenden toegankelijk te maken.
Jos. VANDEVELDE,
archivaris.

Landegem, april 1970.

+
+

+

INVENTARIS

VAN

ARCHIEFBRONNEN

De gegevens over een bepaalde gemeente
of over een bepaald gewest zijn verspreid over
zoveel archiefdepots en in zoveel fondsen, dat
het niet mogelijk is ze alle te kennen. Een volledige inventaris daarvan te maken behoort bijgevolg niet tot de mogelijkheden.
In ieder specifiek geval moet de zoeker zelf over intuïtie en flair beschikken om
die bronnen op te sporen. Enkele algemene indikaties ten gerieve van lIbeginnelingen ll kunnen
echter wel gegeven worden.

-23-

In de gemeentehuizen vindt men de registers van de burgerlijke stand, sedert het ontstaan ervan in 1795. De doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters Van v66r 1795, de zogezegde
"parochieregisters", werden in datzelfde jaar
door de Fransen uit de pastorijen weggehaald en
naar de gemeentehuizen overgebracht. De laatste
jaren echter hebben de Rijksarchiefdepots er met
sukses voor geijverd dat de gemeentebesturen hen
de bewaring Van dit laatste soort van registers
zou toevertrouwen. De gemeentebesturen die daaraan geen gevolg gegeven hebben zijn thans zeldzaam.
Iedere gemeente is in het bezit van een
stel zogenaamde be~olkingsregisters die, huis per
huis, gegevens bavatten over de identiteit van de
bewoners. Deze registers werden bij iedere volkstelling hernieuwd. In princiep bestaan zij van
1847 af. Er zijn zelfs gemeenten die oudere registers bezitten.
Iedere gemeente bezit ook registers met
verslagen van de zittingen Van de gemeenteraad en
het schepencollege. In sommige gevallen gaan die
registers terug tot de Hollandse en af en toe
zelfs tot de Franse tijd.
Natuurlijk bevat het gemeentelijk archief ook de begrotingen en de rekeningen van de
gemeente, soms van v66r de Franse tijd. Deze
laatste documenten zouden echter beter op hun
plaats zijn in de Rijksarchieven.
Het gemeentearchief bevat echter nog
oneindig veel meer : in Ben ordentelijk gekonserveerd archief moet men immers dokumontatie
vinden OVer al de zaken waarover het gemeentelijk beheer zich uitstrekt. Artikel 100 van de
gemeentewet verplicht het schepencollege trouwens een inventaris van zijn archief te hebben.
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Deze verplichting wordt helaas slechts zelden nageleefd. Sommige gemeentebesturen schijnen zelfs
te menen dat zij in ord e zijn met de wet als zij
hun dokumentatie door een of andere be s t uursdrukkerij volgens een of ander stelsel hebben la ten klasseren. Klassering is echter geen inventarisatie.
De archiefwet va n voor enkele j are n
verplicht de Rijksdiensten hun archief dat meer
dan honderd jaa r oud is aan de Rijksdepots in bewaring te geven. Deze verp lichting geldt niet
voor de gemeentebesturen, aan wie slechts aanbevolen wordt dit vrijwillig te doen. In weinig
gemeenten echter wordt hieraan gevolg gegeven.
Niet bestaande of gebrokkige klassering
en het ontbreken van een betrouwbare inventaris
zijn er de oorzaak va n dat het archief van al
te veel gemeenten zo goed als ontoegankelijk is.
In de gemeentehuizen vindt men ook
kopies van de kadastrale kaarten en van de
kadasterboeken. Tot hoever daze st ukken teruggaan
varieert van gemeente tot gemeente : in princiep
zou dat tot 1835 moeten zijn. Om streeks 1930 werden de matrices van het kadaster vernieuwd en in
veel gemeenten hebben de l a ndmeters daarvan gebruik gem aakt om de oude registers uit de gemeentehuizen weg te nemen. Dit deden zij nadien
ook met de lo sse bl a den uit de registers di e
zonder verder dir e kt nut waren. Tegen dit misbruik is er verzet gekomen en de minister heeft
onlangs beslist dat die hand el wijze slechts toegelaten is in die gemeenten waar de bewaring van
de dokumenten niet verzekerd werd. De gemeentebesturen mochten de hun ten onrechte ontnomen
dokument en zolfs terugvorderen.
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Normaliter vindt men in do gomeentehuizen ook het Franse kadastor Van omstreeks
1810 en in enkele gevallen ook nog het landboek
(de voorloper van het kadastor) van v~~r de
Franse tijd. Helaas, in veel gemeonten zijn deze
laatste twee dokument en, die voor de plaatselijke
geschied e nis van het hoogste belang zijn, zoek
geraakt.(In sommige gevallen kan men het oorspronkelijke landboek of een kopie ervan terugvinden in het Rijksarchief).
Heemkundigen kunnen, als het met een
doel is, kosteloos do kadastrale
dokumentatie raadplegen in de Bewaring van het
Kadaster in de hoofdpla a ts van de provincie.
~etenschappelijk

Uiteraard bevat het archief dat in de
gemeentehuizen bewaard wordt, slechts dokumentatie OVer de moderne tijd. Voor de periode van
v~~r de Franse tijd, en zelfs van v~~r 1830, is
men aangewezen op de Rijksdepots. Tot voor enkele jaren bestond er slechts een Rijksarchief
in de hoofdplaats van elke provincio (te Brussel
kreeg dit de benaming Algemeen Rijksarchief).
Sedertdien zijn er verscheidene sekundaire depots
bijgekomen, onder meer te Ronse, Beveren-Waas en
i<ortrijk~

In het midden van de vorige eeuw zijn
de gemeonten die geon eigen archivaris hadden
(en alleen de grote steden hadden dat I), ver)licht geweest het archief van de vroegere heerlijkheden af te staan aan de Rijksarchiefdepots.
Veel van dat archief was toen in handen gebleven
van verwanten van de griffiers en is later gerekupereerd, ma8r ongetwijfeld zijn er nog van in
handen van particulieren. Er worden thans veel
pogingen aangewend om "achtergehouden" archief
op te sporen en op te eisen.
-26-

Het in de depots binnengekomen arc hief
werd goklasseerd, gewoonlijk per gemeente, en
geïnventariseerd. (In de loop Van de j are n werden die inventari sse n herzien, verbeterd en ·s oms
wel gedrukt.) Dit is natuurlijk archief van allere erste rang. Het is niet mog elijk in enkele
woorden te zeggen wnt he t allemaal bevat. Wij
vermeld e n enkel : de l ee n- en renteboeken va n de
he er lijkheden, de ak t e n Van ve rkoop Va n onroerendo goedoren, procosbundels, staten van hot
goed nagel a ten door personen met nog mind erjarige
kinderen, enz.
Samen met dit z ogena am d "wettelijk
archief" hebben de meeste gemeenten toen ook hun
a nd e re oude archiefstukken meegegeven, O.B. hun
landboek, hun oude rekeningen en begrotingen,
hun "omstellingen" (verdoling) va n de belastingen en nog veel meer.
men moot nu echter niet ga a n donken
dat, als men bijvoorboeld de inventari s van het
fonds Lotenhulle raadpleegt, men een overzicht
zal hobb e n van het arc hief va n a l de heerlijkheden van die gemeente. Bijna heel de noordkant
van Bellem l a g ond e r Schuurveld (l a ter Bellemen-Schuurveld), waar va n men het a rchief moet
zoeken in het fonds Bellem. Voor Schoonberge op
Lotenhulle moet men zoeken ond or Schoonbergo op
Aalter, fond s Land van de Woestijne. (Dit
la a t s te fonds is ook van enig belang voor Hansbeko.) Voor het Nev else op Lotenhulle moet men
ook de beide fondsen Nevole raadplegen. Anderzijds zitten in het fonds Lotenhulle archiefstukken Van heerlijkheden die buiten Lotenhulle
hun zotel hadd e n. Zo, bijvoorbeeld, van Keirseten-Rije op Meigem en Bachte.
Behalve het archief va n de voormalige
heerlijkheden is er in de Rijksdepots nog on-27-

eindig veel meer. Ik zal ma ar enkele zeer belangrijko f6ndsen noemen die men te Gent moet raadplegen : Oudburg, Raad van Vl aanderen, Staten van
Vlaanderen, Wetachtig o Kamer.

Voor do foodalo geschiedenis is het
noodz a kelijk in het Al~emeen Rijksarchief te
Brussel te raadplegen : het archiof Van de Rekenkamer van Vlaanderen en Brabant, dat van de Weta chti ge Kamer van Vl aanderen, het fonds "Trésor
des Flandres", enz.

Ook in het Stadsarchief te Gent bevinden zich belangrijke fondsen : b.v. de jaarregisters van de Gentse schepenen. Ve el grootgrondbezitters immers waren Gentenaren of lieten
eon voudi g hun akte n registreren door de Gentse
schepenon~ Ook do reeks "Staten van goed" zal mon
met goed rosultaat raadplegen.

Voor de feodale geschiedenis van ons
gewest zijn ook de "Archive s départementales du
Nord" te Rijsel van het allergrootste belang.
Ten minste de inventaris ervan moet men raadplegen.
De IIArchiv es h~pitalières de Lillen,
eveneens te Rijsel, zullen kostbare inlichtingen
geven over bezittingen van Franse kloosters in
ons gew8st~
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Andere bronnen, dikwijls va n eers t e
rang, zijn de zogenaamde familiefondsen, die men
in elk depot vin dt. Dergelijke archie ven zijn
gewoonlijk afkomstig van voorn a me families. Uit
het depot te Gent n oem ik er slechts twee, die
echter van uitzonderlijk belang zijn, name lijk
het fonds Bor luut en h et fonds Pre ud'homme
d'Hailly. Het eerste werd te Gent in bewaring
gegeven door mevrouw Gra vin de BOUSIES-BORLUUT,
de laatste afstammeli ng e van de BORLUU TS. Het
tweede is afkomstig uit het ka s t ee l van Poeke
en bevat het archief van al do he er lijkheden die
de PREUDIHOmmES, heren van Poeke, bezeten hebben.
Van deze twee omvangrijke fondsen bestaan goede
inventarissen.

Ten slotte moet ik nog spreken over het
kerkarchief. Het fonds "bi sdom " te Gent is thans
goed geklasseerd en geïnventariseerd en bev a t
ook he t arc hi ef van de a fzonderlijke pastorijen
••••• in zo verr e de pastoors het wel hebben willen afstaan. In het fonds Nevele te Gent vindt
men b.v. veel dubbels van kerkrekeningen van
Lotenhulle (ook van a nd ere parochies van het La nd
va n Nevele 77), die in de pas torij niet meer te
vind en wa ren. Dit komt doordat de ba ron van Ne v eIe het recht had deze rekeningen te "horenII.
Aalter, 20-2-1970.

Arthur VERHOU STRAETE.
+

+

+
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DE

POPP-KAART

In talrijke historische en bodemkundige
bijdragen komt de term "Popp-kaart" herhaaldelijk
ter sprake. Wat wordt hiermee bedoeld ?
De Popp-kaart is een - kadastraal plan
(schaal 1/5000) dat in de tweede helft van de
vorige eeuw werd opgemeten door de Brugse ingenieur P.C. POPP. Deze opmetingen geschiedden met
toestemming Van de regering, onder de auspici~n
van het Ministerie Van Financi~n.
Op dez8 kaart(en) vindt men de toenmaligo percelering, perceelnummers; namen Van W1Jken, waterlopen en wegen. De meeste gemeenten
werden in sekties verdeeld (blauwe lijnen).
Bij iedere Popp-kaart hoort een
"Oorspronkelijke kadastrale ligger of een alfa betische lijst Van grondeigenaars} met omschriJving Van derzelven omgebouwde en gebouwde vaste
eigendommen, strekkende tot grondslag der Jaarlijkse vaststelling van het belastbaar inkomen
aan de grondbelasting onderhevig". In deze kadastrale legger werden ook de oppervlakten van
de percelen en het bodemgebruik gonoteerd.
De Popp-kaart, alhoewel zeer interessant voor de heem studie, werd dus niet met dat
dool opgemaakt : ze diende tot het berekenen
van het belastbaar inkomen.

+

+

+
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VOLKSKUNST EN HET AAN LEGGE N VA N EE N
STREEI< Af-j CHl EF

Volkskunst is ni e t-ak adem isch gevormde,
anoniome kun sti ze i s h et rosult a at van het schepp e nd v ermoge n va n een gewone man of vrouw, die op
een bepaald ogenblik verd e r is gegaa n dan het maken va n ee n zeer pr a ktisch voo r werp, en er ee n
"mooi ll voorwerp va n hee ft gemaakt.
Sedert het begin van de 20e eouw, en
voor a l na do twe e de wer e ldoorlog, is da t scheppend
v ermogen van de doorsnee-mens sterk afgenomen.
Kunst wordt nu alleen nog door " erke nd e " kunstenaa rs gemaakt en door de rest verbruikt.
Vroeger was dit nochtans anders. Vele
monsen b ez itten nu nog unieke gebruiksvoorwerpon
met Be n morkw aa rdig kunstig karakt e r : zo getuigen e nerzijd s va n onmiskenb aa r va km a nschap en anderzijds va n artistieke gevoeli g heid.
Zoals blijkt uit een a ndere bijdrage in
dit oers to ber icht e nblad tracht de Hoemkring
"Het La nd van Nevele" een streekarchief aan te
leggen; ee n onderdeel daa rv a n behel s t de volkskun s t. Hierbij s tre e ft men na tuurlijk niet naar
he t verz amelen - op welke manier ook - van dergelijke IIkun st ig ll verva a rdigde voorwerpen. Dit is
imm ers de funkti e va n e en he em museum. Het stroekarchief ( a fd e ling volkskun s t) daa r e nteg e n wordt
op de eerste plaats een poging om een inventaris
va n di e voorw erpe n in on ze s tr eek op t e ma k e n, ze
te fotograferen, te beschrijven en te ac ht e rhalen
wa arom en hoe ze gebruikt werd e n en evontueel wie
do maker ervan was. Ook oud e foto's, t eke ningen
of b es chrijvingen Va n die objekton worden verz ameld (origineel of kopie).
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"Volkskunst" kan zich va nzelfsprek e nd
onder zeer diverse vormen uiten. In onze streek
komen die uitingen nog vrij talrijk voor; we
hoeven er enkel oog voor t e leron hobben.
Voor de gebruiksvoorwerp on denk ik hier
b.v. aa n motieven in eetgerief (kommen, bordon,
lepels), versieringon aan meubilair, de kleding
in zoverre ze kenmerkend is geweest voor ee n bepaalde groep mensen (b.v. volgens leeftijd of beroep), ee n bepa a lde stree k of periode. Ook kledij
die men dro e g bij proces si es, optochton of s ommige feest on, vlaggen e n standaarden van ver e nigingon, a lsook praalwagens uit diverse stoeten horen
hierbij.
In het ka der va n de volkskunst is ongetwijf e ld ook de architektuur zeer bolangrijk. Ik
bodooi hier niet in eerste instantie de architektuur van kerken, kast ele n of gemeentehuizen, maar
wel de b ~sc heidener architektuur van de woningon,
stallen en bergpla a tsen. Hierbij moet voor a l aandacht worden bes teed aa n de ~ van die geb ouwen
(die nauw samenhangt met de leefgewoonten van de
bewoners), de konstruktie (b.v. de dakgebinten),
dekoratiev 8 elementen (b.V. boschildering Van
deurpan e len, ramon of zoldering, motioven en
inskripties in balken, sierelementen in de gevels
zoals tandmotievon in baksteen ter hoogte va n de
dakgoot, gevelankers, deurstijlen in na tuursteen,
enz.) en de plaatsing va n die gebouwen in hun omgeving.
Iets heel anders dat bij de studio van
de volk s kunst bijzonder onze bel a ngstelling verdient is hot oude volkslied. De laatste jaren is
dit aspekt van h~t vroegore volksleven weer erg
in trek gokomen : denk maar oven aan Wannes VAN
DE VELDE, Willom VERMANDERE, Walter DE BUCK, enz.
Ook in onze streek bestaat nog eon rijke, maar
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snol verdwijnende schrit aan volksliederen over
allerloi onderwerpen : b.v. liefdeliederon, kindorliedjes, a ftelrijmpjes, verhalende liederen,
enz. Onze eerste taak in dit verb a nd is die liederenschat op geluidsb a nd vas t te leggen.
Een a lgemene, maar element a ire voorwaarde om de volkskunst met sukses te kunnen bestudoren is ongotwijfeld na Uw kontakt met en ee~
open oog voor het hele leven van de gowone mens:
het komt er immers op aa n er in allerlei omstandigheden de momenten va n schoonheidsdrang of
kunstzin in te horkennen en die vast te leggen
voor de toekomst.
L. VERPOEST.

Vo ss el a r e , maa rt 1970.
+
+

+

ONZE EERSTE GEMEENSCHAPPELIJKE STUDIEPROJEKTEN
Zoals u a l
via een ap a rt e circulaire
vernomen hebt, zijn wij van plan per workj aa r
een tweetal studieprojekten gezamenlijk uit tci
werken. Naast de individuele hoomstudie heeft
deze v orm Va n onderzoek en studie zeker besta a nsrecht. Hij biedt immers bepa a lde voord e len, zoa ls
mogelijkh e id tot taakverdeling en meer kontakt
tussen de leden, wa t de individuel~ vorming en
opleiding enkel ten goede ka n komen.
In de hoop dat dit mag leiden tot talrijker en aktiever medewerking aan die projekten,
reproduceren we hi e r integra a l de tekst die aan
alle leden in een a fzonderlijke circul a ire werd
toegestuurd.
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HET

BROODBAKKEN

Het broodbakken als gezin sa ktiviteit behoort ook in onze streek bijna tot het verleden.
So men ' mot dit oude gebruik drei ge n ook de bakhuisjes, hot bakgerief en do benamingen e rv an st il aa n
te verdwijnen. Om dezo aanzienlijke schot aan
volks- an ta a lkundig e gegev e ns z oveel mo ge lijk van
de definitiove onderg a ng to redden, hebbon wij het
broodbokkon a ls eerste gezomonlijk studio-objekt
gekozen voor deg e nen wier belangstelling hoofdz akelijk uitg aa t na a r do volk~ku_nde (+ volkskunst)
en de volkst Q3 ~.
Onze eerste t aa k hi er bij is samen te
brengen, op foto on mag netofoonband, a l wa t th a ns
nog in Bachte-Maria-Leorne, Hansbeke, Landegem,
Lot e nhulie, Meigem, me rendreo, Navele, Pooke, Pooselo, S t.~artons-Leerne, Vinkt, Vossolare en Zeveron over hot ondorwerp to vind en is.
We stollen voor dit op do volgondo wijze
te doen
1. Ied er een die aan dit projekt wen s t mee te wor-

ken (hoe moor, hoo liever 1) stolt voor zijn
,9..omeento oon lijst jo op met :
- naam en adres Va n de personen die no~ ze lf
bakken of tot voor korte tijd zelf gebakken
hebben en di e nog bakgeri ef bezitten
- naam en adres van de personen die nog een
bakhuis je bezitten.
2. Dat lijstje wordt aan de archivaris van de

vereniging toegestuurd (p.a. Jos. VAN DE VELDE,
Stationsstraat 107, 9840 Landegem), als het ka n
vMr 15 mei.
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3. De arc hiv ar is ko Br din eo rt per ge mee nt e de ing e-

zonden gegevens e n ste lt ee n wer kplan op om met
een fotograaf, een opor a teur va n de ba ndopn e mer
en de per soo n di e hem het lij s tj e to ogestuurd
heeft, bij onze pla a tselijke zegs li ede n te gaan.
4. Op een voor a f bep aalde da tum tr ekt zo 'n ploeg

na ar die p ers onen die ons ov e r het ba kken nog
inlichtingen uit de eerste ha nd kunn e n versc haf fen.

Met een s t e vig t eam belangstellenden liofst zow el "on geschoolden" a l s "geschoold e n" z ull e n we dan tr a cht e n na do zomer do aldus verza melde gegevens te bestuderen (vo or dergelijke werkve rgad oringen z ook e n we no g s te e ds naar een vas t
lokaal) •
De resultaten va n deze studie hop o n WlJ
dan, onder na a m van allo vas te me dewerk o rs, in
bo e kvor m te vers pr e id e n.
Lat on wij niet tim e t de paal komen als
het brood in do ov e n zit", maar , in eo n prottige
s feer va n ve rtro uwen en zi n voor same nwerking va n
wal steken mot ons eerste projokt.
Goeie moed on ha rtolijke
groet,
Jos. VAN DE VELDE,
Archiva ris.
+

+

+
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GESCHIEDENIS VAN DE LA NDNAmE
Voor de leden va n de heemkring die zich
ni e t onmiddellijk aangetrokken voelen tot de studiA ovor hot broodbakkon werd door Prof. Dr. R.
TAVERNIER van de R.U.G. Gen ander, even dring e nd,
groopswerk voorgesteld, nl. oon ond~rzoek naar do
geschiedenis van de landnamo.
Dit ond orz ook goschiedt op tweo gebieden : enorzijds worden in archiefbronnon (landbookon, cijnsbooken, ka ar ten) do nam e n va n porcelen l a ndbouwgrond opgezocht, anderzijds is het
hoog tijd dat do nog bekonde namon van porcelen
worden opgoto kend.
Waar voor het opsporen in archiofbronnen
een zokere scholing is vereist, kan iodereen meewerk on om de nog gebruikte namen op to tokenen.
Alleon moet bij de gebruikers of eigenaars van weiden, akkers, volden, wogen gevraagd
worden hoo ze die porcelen noemen. Meostal weton
allo on de oudere inwonors Van hot dorp hoo hun
land wordt genoemd. Die namen zijn Van groot belang omdat ze ons oen inzicht gevon hoe het land
werd ontgonnen en vruchtb aa r gemaakt.
Een andor gebruik dat met do landnamo
in v erban d kan gebracht word on is hot "nod on ll •
In onze dorpon bostond het gob ruik
'het geb uurto', do wijk, uit te nodigon naar de
begrafenis. Indion zegslieden ons kunnon vort e llen tot waar bij hen werd "genood", kan zo misschion oen gemoente in haar oude wijken on buurton worden ingedoeld.
Wie belangstelling hooft voor dit projekt, geeft bost zo vlug mogelijk zijn naam op

aan Guido SCHAECK, Vossolarostraat 16, 9840
Landogom. Hij stuurt u dan boricht wolk o andero
leden van uw gomeonte aan dit ondorwerp wenson
meo to workon. Per gomeonto wordt dan eon Poppkaart mot por c ool in doling tor beschikking gostolde Op dio kaart kunnon do namen van do percolon ingevuld en t o vons do gronzon van hot
"noden" wordon opgotokend. Dit wordt dan oon
eerst o st a p naar oon grondigo studie over de
landname in hot Land van Nevele.
Ha rt olijk o grooton,
Guido S CHJ:\ECK,
Sokrotaris.
+

+

+

KRONIEf(

EERSTE ALGEmENE

VE R GADERI~G

OP ZONDAG 8 mAART TE

NEVELE

Op zondag, 8 maart, kwam do pas opgorichto hoemkring "Hot Land va n r~EJVolo" voor de
oorsto keer samen in het gomeentehuis van Nevelo.
Do stijlvollo raadzaal was werkolijk te
klein om de talrijke bolangstellendon oen gemakkolijke zitplaats te govon~
In zijn oponingswoord drukte do vo orzittor, Jan LUYSSAERT, zijn grote vreugde uit over
do talrijko opkomst en ovor hot ontoosiasmo van de
aanwozige hoomvrienden uit do strook.
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Enkolo burgomoostors (van Oachto-MariaLoerne, Landogom en Nevole) en gomoontoraadsledon
uit do gemo e nton van het studiogebiod hadden do
oproop van het bestuur beantwoord on waron op post
bij do Dorsto algomono vergadoring. Johan TAELDEMAN
gaf v ervolgons oon hoeI godotailleerdo uiteon z etting over het doel, do werking en de eer s tvolgonde
projokten van de vereniging. Tijdens de z o uitoenzotting kwam de ore - gast, Dr. J. WEYNS, kons e rvator
van het Oponluchtmusoum to Bokrijk, do raadzaal
binnen. Hij had besneeuwde en gladde wegen getrotseerd om toch maar de verg a dering te kunnen bijwonen. Hij sprak gemoedelijk en entoesiast de aanwezigen toe en bracht even hulde aan A. JANSSEN S uit
Nevele die zo lang als eenzaat heeft gewerkt en
die zijn onvolprezen heemmuseum Rietgaverstede op
eigen kracht oprichtte.
Tenslotte wenste onze ga stheer Dr. J.
WAN NYN, burgemeester van Nevele, de nieuwe heemkring alle heil toe en nodigde alle aanwezigen uit
met hem het gl a s te heffen.

ZATERDAG 21 MAART

BOOMPLANTING TE NEVELE

Om twee redenen hebben op zaterdag 21
maart een 15-tal leden van de vereniging samen
een boom geplant in het openbare perkje, gelegen
tegenover het heemmuseum "Riotgaverstede" te
Nevele (A.C. Van der Cruyssenstraat) : vooreerst
om hun solidariteit te betuigen met de nation a le
boomplantingsaktie, maar ook omdat die eerste
lentodag op één week na, samenviel met de officiële stichting van onze vereniging.
Geplant in het administratief en historisch contrum van ons studiegebied en tegonover
de eerste heomkundige kern van de streek (lfRiet-
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gaverstedo"), kan deze boom het symbool worden
Van de groei on do bloei Van onze ver e niging.
Na de planting - waarbij gebruik word
gemaakt van het modernste tochnische snufje bood medelid A. JANSSENS de aanwezigen een gewaardeerde "dreup el 11 aan om op adem te kom en.

VRIJDAG 3 APRIL : lezing door Drs. E.EYLENBOSCH
ov er "Volks- en ta a lkundig o aspekten val]_het
traditionele landbouwbodrijf"
Voor een niet erg talrijk maar zeer
goïntoresseord publiek had op vrijdag 3 april,
in hot Molonhuis to Bachto-Maria-Leorne, do
eerste lozing van ons oerste workjaar plaats~
De sprokor was Drs. E. EYLENBOSCH uit Gent. In
een eerste doel gaf hij on~ aan de hand van
verschoidone mooie dials, een elem ontair overzicht van do enorme schat aan volks- en taalkundigo elomonton in het traditionele landbouwbedrijf die het ond e rwerp kun non zijn van een hele
reeks boeiende studies (hoovobouw, gereodschap,
gebruiken, gozegdon en uitdrukkin ge n, enz.).
Tijdons hot tweede godeelte werden dan
door do aanwezigen vragen gostold, meestal naar
aanlaiding van vertoondo diaJs. Hi er bij bleek
dat de spreker workelijk in oen deskundig miliou
terocht gekomen was - het traditionele landbouwbodrijf is in onze streek indordaad nog zeer aktueel en iodereen voldoendo bekond. Wel mogen we
zeggen dat deze lezing onzo ogen geopond hooft
voor v el o interessante zakon waarmee we nog dagelijks in kont a kt komen, maar dia wij, juist
daardoor, niet genoeg waardoren. Ook als aanloop
tot ons eerste gomoonschappelijk studieprojokt,
het broodbakkon, mocht deze avond e r beslist zijn.
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Naar aanleiding van dit vorslag hior
nog eon kleine opmerking.
Tot nog too was do opkomst bij onzo
aktivitoiton bevredigond, maar dat hebben we dan
vooral to danken aan inwonors van Hansbeke, Landogem, moigom, Navele, Vinkt on Vosselare. We
hopen echter dat ook inwoners uit do beide Loor~
nos 7 Lotenhulle, Merondroo, Poeke, Pooselo on
Zeveren zich in onze ver üniging thuis kunnen
voelen.
De tootreding Van onkel a aktiovo leden
uit doze laatste gemeonten zoudon wij mot hooI
veol geestdrift begroeten.

Aankondiging e n

niging
mus e um
dh. A.
va n de

Op ZONDAG, 31 mEI wordt door de vereeen geleid be zoek gebracht aa n het heem"Riotg a vers tede ll t e Ne vele. On ze gi ds is
JANSSENS, stichter va n het museum en lid
hee mkring.

Wij komen samen om 14 uur op het
pleintje vl!Jt!Jr IIRietg a ver stede ", A.C. Van der
Cruyssen st raat 60, t e Ne ve le.
Voor de leden en hun gezin i s de to egang gra ti s. Neem deze enige ka n s te baat om dit
zeer rijke heemmuseum in uw eigen streek eens
grondig te l ere n kennen.

Begin juni houdt Pro f. Dr. R.TAVERNI ER
een l ez ing ov e r "Bod emkundige as pekten Van het
La nd va n Nevel e lI. Da tum en pla a t s worden later
vi a eon individuele uitnodiging mee ged ee ld.
Vooral voor hen die wensen mee te
worken aan ons gemeenschappelijk projekt "Geschiedonis van de landnamo" wordt dit oen unieke
gelegenheid om hun ke nnis te verrijk e n. Ook de
a nd ere l e den echt er zullen er een massa inter essante dingen l ere n OVer hun stree k.
Bij on ze buren
De na burige heemkr ingen '''Sch e ldeveld''
(Sint -lYIa rtens - Latem) en "Heemkundig Genootsch a p
van het meetjesland" (Eeklo) dank e n we voor de
f eitel ijke en morel e s teun die ze ons tot nog
toe gegeven hebben. Ook va n de he emkundige
vereniging IIPn a rk a ll (m aria ker ke) ontving e n we een
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aanmoedigende brief. Met die on andere heemkun dige verenigingen uit de beide Vlaand ero n hopen
wij in he t vervolg tot eon vruchtbare samenwerking te komen. In elke aflevering van ons tijdschrift ver sc hijnt een rubriek "Bij onze buren",
waarin manifestaties Van andere heemkringen aangekondigd worden.

+

+

+

BESCHERmING EN BEHOUD VAN HET PATRIMONIum
Op 5 april werd aa n de vooizitter van
het parochiaal comité van Landegem een brief gestuurd waarin er op gewezen werd dat dringende
herstellingswerken nodig zijn aan de prachtige
ka pel op de Poeldendries te Landegem. De zinken
nokbed ekki ng is gedeeltelijk afgewaaid, zodat
waterschade niet uitgeslot en is.

+

+

+

Op de bestuursvergadering van 7 maart
va n het "Verbond van Heemkringen in Oo s t Vlaanderen" werd onze he omkring met eenparigheid van s temmen opgenomen in het "Verbond voor
Heemkring 8 nlJ~
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VRAGENBUS
In elke aflevering van ons tijdschrift
worden enkele bladzijden ter beschikking gesteld
van onze lezers om hen toe te laten beknopte
vragen i.v.m. hun' streek onderzoek te stellen.
Mogen wij iedereen ver zoeken zijn vr agen zo boridig mog elijk te formuleren, naam en adres voor
eventueel antwoord eraan toe te voegen, en ze in
te dienen bij de redaktiesekretaris J. TAELDEmA~
Poeldendries 11, 9840 Landegem.
Weet iemand wat IIpijpekerre" in de
plaatsnaam "Pijpekerrestraat" te n1eigem kan betekenen? Heeft "pijp" in het dialekt Van de
streek nog een andere betekenis dan "vo orwerp
waarui t gerookt wordt" ? (J. TAELDEfI1AN, Poeldendries 11, 9840 Landegem)~
In 1I0n s Heem" (Tijdschrift van het
Verbond voor Heemkunde), jg. XXI V, 1, worden
gegevens gevraagd over E.H. Basiel DE CRAENE
(0 Waarschoot, 1880 - + Merendree, 1956). Wie
bezorgt ons inlichtingen over zijn leven en werk
(eigen dichtwerk en organisatie van de Vlaamse
Poëziedagen te Merendree) ? (J. LUYSSAERT,
Poeldendries 6A, 9840 Landegem).
In ver scheidene gemeenten van het
Land van Nevele worden lofwaardige plannen. gesmeed om ter gelegenheid van de zomerkermis enkele oude volksspelen uit de streek (b.v. bollen, mastklimmen, ringsteken) weer in te voeren.
Wie bezorgt ons gegevens over dergelijke oude
volksspelen in onze streek ? (J ~ VAN DE VELDE,
Stationstraat 107, 9840 Landegem).
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REG L E mEN T
TITEL I
naam - zetel - doel
Art. 1. De vereniging wordt genoemd "HEEmKRING
HET LAND VAN NEVELE".
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd
in een van de gemeenten die het werkge bied Van de vereniging uitmaken.
Art. 3. Het doel van de vereniging bestaat erin
enerzijds de heemkundige studie van de
streek te bevorderen, te beoefenen en
de verworven kennis te verspreiden, andorzijds het patrimonium van de streek
te beschermen en te behouden.
Art. 4 . Het studiegebied wordt gevormd door de
volgende gemeenten: Bachte-mariaLeerne, Hansbeke, Landegem, Lotenhulle,
meigem, merendree, Nevele, Poeke, Poe sele, Sint-martens-Leerne, Vinkt, Vos selare en Zeveren.
TITEL 11
leden - aanneming - ontslag
Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt.
Art . 6. a. men wordt lid Van de vereniging door
betaling van de door het dagelijks
b8stuu~ vastg estel de jaarlijkse bijdrage :
b. Dit lidgeld bedraagt : 100 fr.
(gewone leden)
250 fr.
(beschermleden)
500 fr.
(ereleden)
c. Het lidmaatschap geeft recht op :
gratis deelname aan de studie ver gaderingen en - uitstappen (reis vergoeding ,niet inbegrepen)
-4 4-

grat~s toezonding van het berichtenblad Van de Vereniging
gratis toezending van de monografieën dio in een lopende reeks
door de vereniging gepubliceerd
worden
prijsvermindoring bij buitengewone
publikaties onder auspiciën van de
vereniging.
Art. 7. Ook de gemoentobesturon kunnen als lid
tot de voreniging toetreden; in ruil
voor een financiöle bijdrage of materiële hulp kunnen zij dan, binnen de
porken Van de hierboven omschreven
doolstellingen Van de vereniging, te
allen tijde de medewerking van de heemkring inroepen.
Art. 8. Hot staat ieder lid vrij uit de vereniging to treden. Elk lid dat de door hem
vorschuldigde ledenbijdrago niet betaalt wordt beschouwd als ontslagnemend.
Art. 9. Het lid dat ontslag neemt, kan geen
aanspraak maken op enig deel Van het
gemeenschappelijk bezit van de voreniging, noch van de door hem betaalde
bijdragen of andero inbrengen.

-

TITEL 111

bestuur en beheor
Art. 10. De vereniging wordt boheerd door een
dagelijks bestuur, dat bestaat uit
een voorzitter, een ondervoorzitter,
oen sekretaris-penningmeester, een
archivaris, een hoofdredakteur en een
persoon die instaat ~oor do publicrelations.
Art. 11. Het dagelijks bestuur stelt een re~
glement van inwendige orde op dat, na
goedkeuring door de algemene vergadering, bindend is voor allo leden.
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Art. 12. Na goedkeuring van het reglement door
de algemene vergadering heeft het dagelijks bestuur de meest uitgebreide
maoht om, in overeenstemming met dit
reglement, de vereniging in haar vermogen te beheren.
Art. 13. Voor alle akten, uitgaande van het
dagelijks bestuur, volstaat de handtekening van de voorzitter en de sekretaris.

TITEL IV
algemene vergadering
Art. 14. De algemene vergadering wordt gevormd
door alle leden van de vereniging.
Art. 15. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in een van de gemeenten welke tot de werkkring van de
vereniging behoren.
Art. 16. Alle leden worden door het dagelijks
bestuur tot de algemene vergadering
uitgenodigd bij gewoon sohrijven, "tenminste één week voor de algemene vergadering; de uitnodiging vermeldt de
agenda.
~rt. 17. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid :
- het reglement van inwendige orde
goed te keuren of te wijzigen
de rekeningen en begroting goed te
keuren of af te wijzen
- de vereniging te ontbinden
- bij ontbinding van de vereniging één
of meer vereffenaars aan te duiden
en hun bevoegdheid te bepalen binnen
de grenzen gesteld door art. 28.
Art. 18. Bij stemming over wijziging van het
reglement of crver ontbinding van de
vereniging moet, om te kunnen beslissen, ten minste twee derde van de
leden aanwezig ~ijn. De wijziging re~.
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de ontbinding is goedgeke urd bij twee
derden meerderheid der stemmen.
Art. 19. Is twee derde van de leden op de
eerste vergadering niet aanwezig, dan
kan een tweede verg adering bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen,
wat ook het aantal aanwezige leden
zij.
Art. 20. Alle andere beslissingen Van de algemene vergadering worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
TITEL V

werk verga der ingen..L studie-ui t st ~p pe n
en publikaties
Art. 21. Tot de werkvergaderingon en studieuitst ap pen worden de leden van de
vereniging bij gewoon schrijven en ten
minste één week voor de gebeurtenis
ui tgenodigd door het dagel ijks bestuur.
Art. 22. Per jaar zullen, buiten do elgemene
vergadering, nog ten minste 4 werkvergaderingen gehouden worden, telkens in
één van de gemeenten die tot het studiegebied van de vereniging behoren.
Deze werkvergaderingen zullen doorgaans bestaan uit een lezing over een
historisch, volkskundig, artistiek of
taalkundig onderwerp, gevolgd door
diskussie.
Art. 23. a. Beknopte bijdragen, korte medede lingen, aankondigingen, overzichten en rondvragen zullen worden opgenomen in een berichtenblad.
b. Dit berichtenblad zal in vier afleveringen per jaar verschijnen .
c~ Aan alle leden van de vereniging
wordt het gratis toegestuurd.
d. Na overleg met de redaktieraad kunnen alle leden van de vereniging in
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dit berichtenblad een bijdrage opnemen.
Art. 24. a. Langere bijdragen word en, als
aparte reeks, in boekvorm uitgegeven.
b~ Het aantal publikaties va n deze
aard hangt af van de ingezonden
kopij en va n het beschikbare budget.
c. Ook deze publikaties worden gratis
aan alle leden toegestuurd.
d. Voor deze reeks monografieën komen
bijdragen van alle leden in aanmerking. Zij dienen evenwel eerst
ter goedkeuring aan de redaktieraad overgelegd te worden .
TITEL VI
begroting en rekeningen
Art. 25, Ieder jaar, op 31 december, worden de
rekeningen van het verlopen dienstjaa~ gekontroloerd en afgesloten, en
wordt de begroting van het volgende
dienstjaar opgemaakt. Beide worden
onderworpen aan de goedkeuring van de
daaropvolgende algemene vergadering.
TITEL VII
ontbinding en vereffening
Art. 26. De algemene vergadering kan de »eren~
ging ontbinden. Om hierover geldig te
kunnen beslissen moet, bij de stemmi~,
ten minste twee derden van de leden
aanwezig zijn. Tot de ontbinding wordt
in ieder geval besloten bij twee derden meerderheid der stemmen a
Art. 27. In geval van ontbinding Van de vereni ging duidt de algemene vergadering één
of meer vereffenaars aan en bepaalt
-48- .

hun bevoegdheid binnen de grenzen gesteld door onderstaand artikel.
Art. 28. In geval van vrijwillige ontbinding
wordt het netto-aktief van de vereniging overgemaakt ofwel aan een vereniging waarvan doel en werking het best
overeenkomen met die van de verenigmg
ofwel aan een wetenschappelijke instelling door de algemene vergadering
aa n te duiden.
TITEL VIII

algemene beschikkingen
Art. 29. Alle niet in het reglemont voorziene
gevallen worden door het dagelijks
bestuur beoordeold. Het dagelijks best uur zal hi oro ver rokenschap moeton
geven tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
TITEL IX

samenstelling van het dag elijks bostuur
Art. 30. Tot de eerstvolgende algomene vergadering wordt door de stichters een
voorlopig dagelijks bo st uur aangesteld.
Dit voorlopig dagelijks bost uur
wordt gevormd door de volgend e leden
van de vereniging :
- als voorzitter : Jan Luyssaert
- als ond e rvoorzitter : Luc Verp6est
- als sekretaris-pe nningm eester :
Guido Schaeck
- als archi varis : Jozef Van de Velde
- als redaktie-sekretaris : Johan
Taeldeman
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De sticht ers :
S. De Keyser

Luyssaert
Schaeek
Taeldeman
Van de Velde
L. Verpoost
J.
G.
J.
J.

L: De Boe ver
A. Janssens
F. rfIiehem
w. Quintyn
A. Ryserhove
R. Tondat
A. Verhoustraete

Aldus opgemaakt te Landegem op 28 februari 1970.
De voorzitter,

De sekretaris,

J. Luyssaert.

G. Schaeck.
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TOELA GE N
Aan onze oproep tot de gem ee ntebesturen
om onze ve reniging financieel te steunen werd tot
no g to e s lechts door éé n gemeente gevolg geg e ven:
in de gemeenteraadszitting van begin maart 1 970
he e ft het gemeentebestuur van LANDE GEm ons een
s ubsidi e va n 4000 fr. toegekend. Dit vermelden
wij hier me t dank en a ls voorbeeld voor de andere
gemeenten Va n on s s tudiegebi e d.
Misschien kunnen on ze leden in dit op zicht een positiev e rol spelen en ev e n aa nklopp en
bij hun gome enteb es tuur.
Voor het volgende werkjaar mogen we ook
op een provinci a le toelage r e kenen .
BETALING
Een 50-t a l personen hebben hun lidgeld
voor 197 0 reeds betaald.
Wie lid we ns t te word e n va n onze vere nlglng e n zij n bijdrag e nog niet bet aa ld heeft,
kan het gew e n s te be dr a g (g e woon lid 100 fr., beschermlid 250 fr., erelid 500 fr.) nu storten op
P.R. nr. 627981 va n Heern kr ing "Het La nd va n Nevele", Vo sse l a re st r aa t 16, 9840 La ndegem.

U kunt ook rechtstreeks bet a len aan
Guido SCHAECK, sekre taris -pe nningmee s ter van de
ver e ni ging.
Het tweede nummer van ons berichtenblad (sept ember 1970) wordt enkel toege s tuurd
aan degenen di e t ege n die tijd hun l e denbijdrage
beta a ld hebben.
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