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IN MEMORIAM 

René Arthur VERHOUSTRAETE (1895-1971) 

Op 28 mei overleed te ABlter 
Arthur VERHOUSTRAETE. Enkele weken gele
den belde hij mij op : "Je moet het ar
tikel over Poeks zelf sens komen halen, 
ik kan nog moeilijk weg". Op onze verga 
dering in Poeks was hij, zoals bijna al
tijd. aanwezig. De oudere man met wit
grijs haar. die met gedempte stem tus
senkwam in de discussie over de heren 
van Poeks. Hij beloofde me toen een ar
tikel over Poeke. Het zou zijn laatste 
bijdrage worden voor ons tijdschrift. 
Van bij de stichting van de heemkundige 
kring "Het Land van Nevels" beloofde 
hij zijn medewerking. Hij bezorgde ons 
tijdschrift enkele bijdragen : 
"Inventaris van archiefbronnen" (jrg. 
I. afl. 1-2. blz. 22). "De Popp-kaart" 
(jrg. 1. afl. 1-2. blz. 29); "De Popp
kaarten" (jrg. 1. afl. 3. blz. 28) en 
een laatste artikel over "Poeke". dat 
in dit nummer posthuum verschijnt. 

René Arthur VERHOUSTRAETE werd op 
17 januari 1895 in Aalter geboren als 
oudste van achttien kind eren. Hij liep 
school in Aalter. waar hij uitmuntte 
door zijn begaafdheid. Na zijn plech
tige communie verliet hij voorgoed de 
school en werd in de zomer van 1907 
telegrambesteller in Aalter. Bij het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog 
belandde hij als telegrafist in Bath 
(Groot-Brittannië). In 1915 werd hij 
oorlogsvrijwilliger en geraakte aldus 
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in het kamp van Auvours bij Le Mans in 
Frankrijk. Als telegrafist werd hij in 
1916 naar het front gestuurd. Daar te
legrafisten "onmisbaar" waren, ook na 
de bevrijding, zwaaide Arthur pas af 
op 30 september 1919. Tot einde 1924 
werkte hij in de door hem opgerichte 
rekendienst van het telegr a afkantoor in 
Brugge. Einde 1924 werd hij bediende 
bij de ni e uw op te richten Ruiselede
Radio . In 1 932 aan va ardde hij zijn over
plaatsing naar de Directie-R a dio bij de 
RTT te Brussel. Na een korte periode 
van ziekte na m hij in 1 939 de aangeboden 
vervro egde oppensioenst e lling aan. Op 
45 -jarige leeftijd kon hij zich hel emaal 
wijd en aan zijn wetenschappelijk werk: 
de haemku nde en de geschiedenis. Met ee n 
grote werkkracht en een natuurlijke aan
lag vo or wete nsc happelijk onderzoek 
heeft hij de archiefst ukk e n van zijn 
streek uitgeplozen. Heel de gesch~edenis 
van Zuid-West-Meetjesland zat in hem. 
Een v olledige bibliografie v an Arthur 
VERHOUST RAETE tot begin 1970 werd sa me n 
gesteld door A. RYSERHOVE (1). 

Voor ons, hee mkund ige n, le8ft 
Arthur VERHOUSTRAETE voort i n zijnnage
l aten werk. 

J • L • 

(1) A. RYSERHOVE, Huld e aan Arthur 
VERHO USTRA ETE bij zijn 75e verj aar
dag. 
Maldeg em, 1970. 
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PDEKE (1) 

Poeke is een kleine landbouw
gemeente (583 ha - ong. - 725 inw.) in de 
Vlaamse Zandstreek en ligt 11 km ten 
noordwesten v an Deinz8. Historisch hoort 
Poeke zeker niet bij het Land v an Nevele. 
maar het werd toch in het onmiddellijke 
werkterrein van de heemkundige kring 
"Het Land van Nevele" opgenomen wegens 
zijn huidige binding met de andere ge
meent e n die deze kring bestudeert en ook 
omdat de andere gelijkaardige verenigin 
gen uit de streek (Appeltjes van het 
Meetjesland en K.D.K. Deinze) tot nog 
toe heel weinig aandacht aan deze noch
tans interessante gemeente besteed heb 
ben. 

Deze bijdrage is vooral een 
verkenning van de leenroerige struktuur 
van Poeke. Rond dat thema werden ook en
kele gegevens verwerkt over de gemeente
naam. de Poekebeek. de her en en het 
kasteel van Poeke en de Poekse windmo
lens. 

1. Oe gemeentenaam Poeke - .de Poekebeek 

Over de oorsp rong en de bete
kenis van de naam "Poeke" is al h e el wat 
geëtymologiseerd. Oe veiligst e en ook 
wel meest voor de hand liggende oplossing 
is die welke C. TAVERNIER voorstelt (2) 
het dorp heeft zijn naam ontleend aa n de 
Poekebeek en de beek zelf heeft ter on
derscheiding het verklarend element 
"beek" erbij gekregen. Poeke wordt vanaf 
de 12de eeuw in geschrifte vermeld 
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(a. 1155 Paca. a. 1206 Poka). Vooral 
doordat nergens ande rs gelijke of ge
lijkaardige plaatsnamen aangetroffen 
worden. blijft de betekenis van "Poeke" 
ondoorzichtig. Het zou wel e8ns een 
Keltische naam kunnen zijn. 

Oe Poekebeek ontspringt in de 
buurt van Tielt. stroomt door Ruiselede. 
Poeke, LotenhulIe. Poesele. Nevele 
(waar zij nu het Schipdonkkanaal kruist). 
Landegem en Merendrea en mondt in Vinder
houte uit in het kanaal Gent-Brugge. Tot 
in de late middeleeu wen was de Po e ko
(beek) eigenlijk een bijriviertjè v an 
d e Durme. die ten noordwesten v an Aalter 
ontsprong en de bovenloop vo rmde van de 
Ourme die we nu nog, tussen Dakna m en 
Hamme, als een vrij belangrijke bijri
vier v an de Schelde kennen. Het graven 
van vers cheidene kanalen (vooral de 
Sasse Vaart in 1547 en de Brugse Vaart 
in 1613) heeft de middel ee uwse loop v an 
die ri vi er echter totaal verstoord. Se
dert de late middeleeuwen (tot 1613) 
werd de bovenloop v an de Ourme tot Vin
der haut e meestal " Hoge Kale" genoemd. 
maar in de onmiddellijke buurt van die 
v roegere bo venloop zijn toch nog ver
sch ei dene Ourme - plaatsnamen te vinden 
(b.v.Durmen te Merendree) . In diezelfde 
periode is men ook de naam Poeke(beekl 
gaan vervangen door Kale, Kalen e of (in 
tegenstelling tot Hoge Kals) NederkaleJ 
vo oral he t stuk tussen Nevels en Vinder
haut e wordt nu nog bijna uitsluitend 
de K~le genoemd (3) . 
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Nu kennen wijde Poekeb8ek als 
een minder bel a ngrijke waterloop, maar 
in het verleden heeft me n er herhaalde
lijk grootse plannen me e gehad (4) . Al 
in de 14de eeuw wilden de Bruggelingen 
de be dding van de Poekabeek gedeeltelijk 
gebruiken voor het graven va n een kanaal 
van Brugge naar de Leis in de buurt van 
Deinze. Die Brugs e graafwerken wer de n 
echter in 1379 door een tussenkomst van 
de Gentse Witte Ka proenen stilgelegd aan 
de Nieuwendam te Aalter. Mee r dan 200 
jaar later. in 1585. ondernamen de Brug
gelingen een nieuwe poging: ditmaal 
zouden zij. voor hetzelfde doel . de 
Poekebeek gebruiken vanaf haar samen
vloeiing met de Wantebeek (grens Ruise
lede - Lotenhulle) tot de Vinktbrug. Oe 
graafwerken werden aangevat aan de Nieuw
endam te Aalter en. aan de andere kant. 
te Gottem. waar het nieuwe kanaal in de 
Lei e zou uitmonden. Oe Gentenaren konden 
het werk echter opnieuw laten stilleggen 
(5) onder het voorwendsel dat de hel e 
zaak eerst nog eens grondig onderzocht 
moest worden. Gent was toen veruit de 
machtigste stad in Vlaanderen en zorgde 
ervoor dat dat (langdurige) onderzoek 
het volgende resultaat opleverde : in 
1613 lieten Albrecht en Isabslla een ka
naal graven van de Nieuwendam te Aalter 
naar Gent, en niet meer naar de Leie te 
Gottem. zoals oorspronkelijk voorzi e n 
was I In 1623 was dat kanaal voltooid 
( 6). 

In 1668 werd nog wel eens ge
poogd de Poekebeek. die vanaf Nevele al 
bevaarbaar was . nu ook vanaf Ruiselede 
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voor de scheepvaart bruiKbaar te maKen, 
maar al gauw ging men het hachelijKe van 
die onderneming inzien : in de zomer was 
het debiet van het riviertje veel te 
Klein. Ook over die bevaarbaarheid van 
de Kale v anaf Nevele hoeven we o n s trou
wens niet al te v eel vo or te stellen : 
dat zal we l allee n 's winters het geval 
geweest zijn en dan nog voor schuiten 
v an hooguit één ton. 

Tot het begin van de 17d8 88 UW 

v ormde de Poekeb8eK o v er haar hele leng
te binnen het huidige PoeKS de gre ns tus
sen de parochies Lot enhulle en PoeKs. 
Een groot dasl va n het huidige Poeke 
maakte voordien dus deel uit van Loten
hulie , o.m. het goed te Laurbroek ( zie 
verd er ) . 

2. Le enroerig overzicht van PoeKe 

Het grootste deel van PoeKe 
ressorteerde uit eraard rechtstreeKs on
der de Heerlijkhoid van PoeKe (7), die 
in de latere midd elee uw en ee n v an de 
belangrijKste van het graafsc hap Vlaan
deren was. Ze hin g af van de Kasseirij 
KortrijK vi~ het grafelijK leen hof v an 
lielt. Het foncier v an die heerlijkheid 
was 43 bunder groot (o.a. de KerK van 
Po eKe stond erop ). Ze had zelf 72 lenen 
in Ruiselede, Kanegem, Aarsele, Loten
hul Ie, Poeke zelf. Vinkt . Beveren-Leie. 
De erlij k, Bevere-bij-Oudenearde, Heurne 
en Eins. 

In Ruiselede lag zelfs een 
groot deel van de dorpskom onder de Heer 
lijkheid PoeKe. De heer van Poeke had 
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er eBn "piloryn"of heerlijkheidsteken 
midden op de "plaetse". tegeno vor de 
kerkdeur (8). Een ander deel van de 
dorpskom lag onder de Hoerlijkheid v an 
Vl aandere n of 's Gra ven Heerlijkheid. 
Die dooreenstrengeling Van heerlijk
heden was vaak aanle~ding tot geschil
len. In een proces van 1519 (9) lezen 
wij dat Zijne Majesteit een vierschaar 
had voor de herberg "De Zwaan". Die 
vierschaar was door de ouderdom ve r
weerd en de baljuw van Zijne Majesteit. 
Jan Rots. li~t 8en nieuwe optimmeren op 
het kerkhof. op het grondgebied v an 
Poeke. Jan van Poeke kr~8g van de bal
juw van Tielt de toestemming om de vier 
schaar op de juiste plaats te laten op
richten. Hij liet die op het kerkhof 
in alle ge val afbreken en legde de 
staken op het kerkhof. Dat was echter 
niet naar de zin van Jan Rots. die de 
zaak voor de Raad van Vla a nderen bracht. 
Oe heer van Poeke werd beschuldigd v a n 
inbreuk op de rechten van zij~Majesteit 
en men nam zijn goederen in beslag. Na 
verd ere procedures werd die inbeslag
name echter weer ingetrokken. 

De heer van Poeke had ook het 
recht in Ruiselede een halle te bouwen 
om er allerlei goedere n te v erkope n , 
maar dat heeft hij blijkbaar nooit ge
daan. 

Verder was een groot aantal 
percelen in Poeke, LotenhulIe. Ruiselede, 
Kanegem e n Vinkt belast met een rente 
voor de heer van Po~~e. 
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Over de organisatie van de 
Heerlijkh eid v a n Poeke kan ik no g het 
volgende meedelen: de heerlijkheid had 
recht op een baljuw en zeven schepenen 
en bezat ook het voll e justitierecht. 
De he er had oo k het maa l- en visrecht. 
Oe horigen van Poeke, Lotenhulle. Vinkt. 
Ruiselede en Ka negem moesten voor de 
heer heel wat karweien uitvo ere n. Eén 
ervan was mest laden en uitspreiden. 
Wie een wagen bezat moest jaarlijks één 
dag mest vo e r8n voor de heer. Wi e geen 
wa ge n bez a t moest de mest o pladen of 
openspreiden op h e t v el d. Wa a r de man 
overladen was. mo est de vr ou w ko men hel ~ 

pen. Deze herendi e nst bestond ook op 
een hee rlijkheid in Lote nhull s. die leen 
was v an Nevels. 

Oe galg van d e heerlijkheid 
Poeke mo e t te Ruiselede o p het Galgeveld 
(tussen de Bruggestra~ t en Knokstr aa tl 
gestaan hebben. Verde r stonden op de 
he erli jkh ei d twee mol e ns, maa r weer 
buiten de parochi e Poeks : de Poek e molen 
op de Mole~akker te Ruiselede (ong e ve er 
50 jaar geleden afgebro ken) en de Eek
houtmolen te Kanege m ( al meer dan ~ 
jaar geleden verdwen en, a l18en de Meule
~ o p de wijk Duine herinnert nog aan 
zijn bestaan). OpciE3plaats waar de hui
dige grenzen van Poeke, Ruiselede en 
Lotenhulle elkaar snijden, zou ook een 
watermolen hebben gestaan. Oe Knokmolen 
(30 jaar geleden afgebroken) en de 
Artemeersmolen 'op Poeke bestonden niet 
vóór 1795. 
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Laten wij nu echter terugkeren 
tot de leenroerige struktuur van het 
huidi ge Poeke. Het grootste deel van 
Poeks (voora l het noarden e n het oosten) 
beho o rde dus rechtstr ee ks tot de heer
lijkheid Poek e , die hi erbo v en bondig 
beschreven werd. Vooral in het zuiden 
en het west en van de gemeente lagen ech
ter versch eidene en kl aves van andere 
heerlijkheden. 

- Het goed ter Eken (1U) (vlak bij de 
grens met Kane g em. aan de noordkant van 
de weg Poeke-K a negem) was zetel van een 
heerlijkheid die echter leen was van de 
Hee rlijkheid Bellem en Schuurveld (11), 
Zij strekte zich uit over sen deel va n 
Poeke, Kanegem en Ruis e led e . Tar Eken 
had een baljuw en zeven schepenen om 
"wet te doen" en bezat de gawone heer
lijke rechten. Het foncier was 15,5 
bun der groot. Het behoorde in de 14 de 
eeuw aan de Gentse patric1~rsfamilie 
Borluut toe. Dat v erklaart meteen de 
naam Borluyten voor het gebied ten 
noorden-Vän-dë hoeve ter Eken. . . 

- Ten noorden van het goed ter Eken lag 
in de Borluyten de hofstede v a n 
Haveskerke, die voor een groot gedeQlte 
loen van Poeke was. 

- Ten oosten van Haveskerke l ag het 
kleine goed te Da ma st, dat een leen was 
van het Hof te Kanegem of Castille (12). 

- Bijna de h ele z uidwestelijke hoek van 
Poeke maakte deel uit van de machtige 
Heerlijkheid van Hamme (in Kanegem)(13). 
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- Het goed te Soris ligt ten zuidoosten 
van ter Eken e n was de zetel van een 
h eer lijkheid. die zelf 1e8n was van 
Hamme. Die heerlijkh e id bes treek ook 
deeltjes van Ruis e lede 8n Kanegem. Zij 
had een baljuw maar de schepenen van . 
Hamme moest e n "wet doen". 

- Dat laatste was ook het ge val V 80r ~ de 
volgende he e rlijkheden. die ook alle 
lenen waren v a n Hamme en kleine e nklav es 
had de n in Poeke, hoofdzakelijk op de 
wijken Duine , ter Eken en Schoonheuvel 
Vliendergem (14). Castil1e. Langemeers. 
Crickman en Schoutt eet ten We ll e (14) e n 
Spiegels. 

- De heerlijkheid Klaarm8ers (op de 
wijk Duine ?) was wel niet uitgestrekt. 
want de baljuw en de sch epe nen van 
Baarleveld (L andege m) spraken er recht. 

Ook in het oostelijk deel van 
Poeke behoorden enkele enklaves niet 
(rechtstr ee ks) tot de Heerlijkheid van 
Poeke. 

- De heerlijkheid Voormzela (op Loten
hulIe) had in Poek~ een enklave ~a n het 
Fortgat. bij de Poekebeek. 

- De Vette Weo, tussen de weg Poske
Vinkt 8n de Poekebeek. was rente ver
schuldigd aan de heer van Poeke. 

- Ten noordw8sten van de Vette Wee. 
eveneens aan de Poeke. la g h e t goed 
te Hoolbeke. dat esn Issn van Poeke was. 
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- Ten westen van Hoolbeke ligt het goed 
te Landschoot. ook een leen van Poeks. 
waarop het omwalde "casteelken" staat. 

- Ten zuiden van de Vette Wee ligt het 
goed ter Faillen. dat ook een leen was 
van Poeke. Alleen een groot stuk land 
van deze hofstede ligt op Poeke. Oe 
gebouwen staan over de Neringbeek op 
het grondgebied Vinkt. Op de nieuwe 
stafkaarten wordt dit goed '5 Jagers
stedeke genoemd. 

- Tussen de Poekebeek en . de huidige grens 
tussen Lotenhulle en Poeke (een gebiBd 
dat tot + 1600 grondgebied Lotenhulle 
was) ligt het oude goed te Leurbroek. 
dat gedeeltelijk lsen van Poeks en ge
deeltelijk (10 ~und8~) leen van . de 
heerlijkheid Bellem en Schuurveld was. 

- Ten noorden van te Leurbroek tenslotte 
lag het goed: te Crachs. dat nu helemaal 
in het park van het kasteel opgenomen is 
en vroeger een leen van Poeke wis. 

3. Oe heren van Poeke 

Oe oudst bekende heer van Poeke 
is Zeger van Poeke; hij wordt in 1102 ver
meld. Een voll edige lijst van de heren 
van Poeke is gepubliceerd in .J.GAILLIARo . 
Bruges et Ie Franc. dl. r · (18571. Wij be
perken ons hier tot 88n vermelding van de 
merkwaardigste. ons bekende feiten. 

Door h~t h~welijk van Heilaart 
vanPoeke met Margareta de Vos. 0rouw van 
Wingene. kw am de heerlijkheid van Wingene 
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omstreeks 1390 in handen van d e her e n van 
Poeke. Die toestand zou tot circa 1470 
blijven bestaan. Een andere HBil aart van 
Poeks huwde omstreeks 1400 met 
An estasia van Oultre, en bracht aldus het 
burggraafschap Ieper in het geslacht van 
Poeke. 

De laatste uit het geslacht van 
Poeke, Jan van Poeke, overleed op 20 
Lauwe 1563 te Tillegem. In zijn testament 
vraagt hij o.m. dat ~8 n hem in het koor 
van de kerk van Poeke een grafmonument 
opricht "van de hoochd e wat meerd er dan 
de thombe die mijn neve den heere v a n 
Praet ghestelt heeft binnen den choore 
van Aeltren ". Verder luidt het "Ende omma 
dat ie den laatsten bem van mijn naemen 
ende wapenen, zoo bog heere ie zoo wanneer 
dat men den dienst van den vutvaert metter 
commendaties zal vuldaen hebben, ommekeert 
t g rote blasoen". 

Na het overlijden van de laatste 
uit het geslacht van Po e ke, in 1563, kwam 
de heerlijkheid in ha nden van Gabriël de 
Jauche. heer van Wastaing. In 1597 werd de 
heerlijkheid verkocht aan J a n Preudhomme, 
heer van La Oultre. Zijn opvolger (1613) 
was zijn zoon Jan-Baptist, burggraaf van 
Nieuwpoort, zodat dit geslacht sedertdien 
bekend staat als "de Preudhomme d'H ai lly. 
burggraven van Ni e uwpoort". 

Bij rechterlijke beslissing van 
haar neef Gijselbrecht Hubert de Hane, 
kwam Antoinette-Alexandrine d'Oignies in 
1722 in het bezit van de heerlijkheid 
Hamme in Kanegem. Da ar zij gehuwd was met 

-57-



Marc-Antoine-Albsrt de Preudhomme 
d'Hailly, kwam ook de titel "heer van 
Hamme" in het geslacht van de 
Preudhomme. 

Oe laatste heer van Poeks was 
Lodewijk de Preudhomme d'Hailiy, burg
graaf van Nieuwpoort. heer van Poeke, 
Hamme, Besksche, Hoogenhov8, Krovelde, 
Honskote, Bussche. Pinnox, Ramont, 
Akspo ele. Bacht-Nieuwenhuize en Hum
beek. Hij overleed kinderloos te Gent 
in 1830 . Een achterneef erfde het 
kasteel van Poeke en diens . kinderen ver~ 
kochten het aan baron Victo~ Pycke de 
Peteghem. Oe laatste eigenares, In~s de 
Pycke de Peteghem. overleed in Poeke in 
1955. 

4. Het kasteel v an Poeke 

Het huidige kasteel (zie kaft
foto) is vooral het resultaat van 17de 
en 18de eeuwse v erbouwingen in Frans
klassicistische zin. Wanneer er het 
eerste kasteel gebouwd werd weten ~Jj 
niet. Volgens sommige geschiedschrij
vers (15) was het in de ~iddeleeuwen 
strategisch ven heel veel belang. Het 
zou een echte burcht geweest zijn met 
versterkte wallen, donjöns. ' schietgaten, 
enz. Ik meen dat wij dat strategisch 
belang niet moeten overschatten : de 
Poekebeek is er zeker niet breed genoeg 
om er een echte hinderpaal te vormen ; 
bovendien lag het kasteel ver v erwijderd 
van alle belangrijke midde18e~wse wegen 
(de heerweg van Brugge naar Gent - nu 
de Sterrestraat te A~lter - lag in vog el
vlucht 5 km ten noorden van het kasteel). 
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Het is natuurlijk wel zo dat het kasteel 
een paar keren belegerd# bezet en in de 
late middeleeuwen zelfs verwoest is# maar 
dat had weinig te maken met zijn strate
gische belangrijkheid zelf. Zo weten wij 
dat het in 1382. bij een opstand v an Gent 
tegen graaf Lodewijk van Male. evenals 
het kasteel van Woestijne op Aalter. in 
handen viel van de Gentenaren na hevig e 
schermutselingen (16). 

In 1452, tijdens een opstand v an 
Gent tegen Filips de Goede. hertog van 
Boergondië. werd het weer door de Gentena
ren bezet en v ersterkt. maar na een lange 
hardnekkige strijd vi el het in 1453 in 
handen van de herto g. Uit wraak liet hij 
het helemaal slopen en de bezetters werden 
bijna alle n opgeknoopt (17) . De heren van 
Poeke bouwden daarna een nieuw kasteel. 
dat echter, zoals de omliggende dorpen# 
tijdens de godsdienstoorlogen van de jaren 
1570-1580 erg geteisterd wsrd. 

Een kaart v a n het ontworpen ka
naal v an Brugge naar de Leie (van 1585) 
toont ons het afgebrande kasteel van Poeke 
((18). Het kasteel was toen al ee n tijdje 
niet meer bewoond : zoals hierboven al 
beschreven werd. stierf de laatste van het 
geslacht# Jan van Poeke# kinderloos in 
1563. Het tiendepenningkohier van Poeke 
voor 1577 (stadsarchief Gent) vermeldt een 
"vervallen huus ghenae mpt tcasteel te 
Poucques". Het "nederhof metten huuse. 
schueren, etc." was toen echter wel ver 
pacht en bewoond. Na de Franse invallen 
van de jaren 1640 werd het huidige kasteel 
dan grotendeels gebouwd : de linkervleugel 
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kwam tot stand in 1671. de middenvleugel 
in 1750 en de rechtervleugel in 1761. Men 
neemt aan dat he t op de oude funderin ge n 
herbouwd werd en dus zijn oorspronkelijke 
grootte bewaard heef~. E~ : wordt beweerd 
dat de achtergevel in de 18de eeuw als 
voorgevel werd beschouwd. Dét klopt m.i. 
echter niet met esn schets in het land
boek van Poeke van 1764. Ook de percele
ring uit die tijd pl eit daa~ helema al 
niet voor. Wel v eranderde n enkele 19de
en 20ste-esuwse verbouwin ge n hier en daar 
het oorspronkelijk uitzicht. 

Het park is zeer uitgestrekt 
(ong. 75 ha) en werd in de 18de esuw 
grotendeels v olgens de kl ass icistische 
stijl vanLENOTRE (19) aangelegd. 

De laatste eigenares. Inès de 
Pycke de Peteghem. liet in 1B55 ka steel 
en park over aan de organisatie "Duinen 
sn Heide". Het goed heet sindsdien 
"Hom e E. en I. Pycke de Peteghem " . 

Poeke is nu een stil~ lahd s lijk 
dorp met esn hoofdzakelijk l~ndbouwends 
bevolking. Zelfs uit onzestrsek zijn 
velen er nog nooit geweest : het ligt 
immers aan geen enkels belangrijke weg. 
Vroeger. toen het nog ze tel was van sen 
belangrijke heerlijkheid, later baronie. 
ging het er wel heel wat levendiger aa n 
toe. Tot het b eg in van de 19de eeuw had 
Poeke o.a. drie grote jaarmarkten. die 
ongetwijf e ld veel volk op d a been moeten 
hebben gebracht. Volgens DE POTTER
BROECKAERT (20) werden zij omstreeks 1700 
opgericht. De instellingsakte ervan 
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illustreert duidelijk Poekes vroegere be
langrijkheid. Een reproduktie ervan is 
o.i. dan o ok een pas se nd slot van deze 
bijdra ge. 

"Vrije jaer-marckten binnen de prochie 
ende bBronny e van Poucques. casselrije van 
Cortrijcke : 

Men laet ee nen jsghelycksn weten 
van wegh e n M'her Marcq-Anthon e de Preud' 
homme d'Hailly. ruddere. burchgrave van 
Nieupoort, baron van Poucques. heere van 
Noefville, Caneghem, la Carnoye. etc.,dat 
uyt cr a chte van octroy van Syne Majt 
binnen he t vo o rn oe mde Poucques, hooftplaet
se van d ese lve baronnye. t' el eken jaers 
ghehouden sullen worden dry publique vrye 
j ae rmarcten. t e weten: d' eerste den 
zevensten Mey e , de tw eede de r. xxiij ende 
xx iiij Junij, de derd e den xvii October, 
welcke jaermarcten in der manieren voor
seyts sullen ghehouden worden van jaere 
tot jaere. alwaer lib e r ende vry sullen 
mo g hen commen alle cooplisden ende' andere 
pe rsoonen. om aldasr vry e lijck te brenghsn 
ends vertransporter e n doen ende laeten 
brenghen haerlieder coopmanschappsn ends 
a nd e re goederen. midtsgaeders die te ver
co open ende distribueron : we lcKe per
soonen. coopmanschappen. goedere n. 
bestialen. etc. Syne M aj~ ghenomen heeft 
in syne protectie ende sauvegarde, sonder 
dat deselv6 sull en moghen worden civilyck 
ghearresteert voor e~nigh8 ' schulden, ende 
dat aldaer mogh e n ghecocht ende vercocht 
worden alle soorten v a n bestialen ende 
goederen. 

Elck zegghet den anderen voorts" 

+ A. VERHOUSTRAETE. 
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(1) Deze bijdrage is gegroeid uit al
lerlei losse notiti e s die de b e
treurde A. VERHOUSTRAETE ons en
kele weken v~ ór zij n overlijden 
b ez orgd e . Hij tekende ze links en 
rechts op in d e loop v a n zijn 
tientallen jaren navorsingswer k o v er 
de geschied e nis v an de streek. Oe 
bijdrag e v erschijnt dan ook terec ht 
onder zijn na a m. ma ar ze werd p ers
klaar gemaa kt door J. LUYSSAERT en 
J . TAELoEMAN. 

(2) Zie : Oe gemeentenamen in het Land 
v a n Nev ele. in : He t Land v a n 
Nevele I (1970). a fl. 4. blz. 4. 

( 3 ) Het hele probleem v a n Durm e en 
Poeke(beek) heeft A. OE VOS uit
stekend beschreven in De Midd e leeuws e 
Loop v an de ourme en haar bijrivier 
de Poeke, Handelin ge n d e r Mij. voor 
Oudhk. en Gesch. te Gent. XII (1958). 
blz'. 31-46. 

(4) Zie hie r v oor o.m. L. GILLIOoTS-
VAN SEVEREN. Br ug es. Port de mer, 
Annales de la Soci ét é d'Emulati o n de 
Bruges 4 4 (18 94). 

(5) He t "Oud-Leiken" te Aal t e r is n og 
Gen ov e rblijfsel van daze graafwerke n. 

(6) Zie ook : A. VERHOUSTRAETE, bver de 
sc hee pv aar t op het ka n aa l van Ge nt 
na a r Bru gge en ov e r d e ma rkt sch e pen 
irï"het bijzonder, App eltjes van het 
Meetjesl a nd VI I (1955 -56 ),bl z.22S-23 0. 
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(7) Over deze heerlijkheid b e rust een 
overvloed aan arc hiefstukken op het 
Rijksarchief te Gent, vooral in het 
fonds Pr e udhomme d'Hailly. Dat fonds 
werd rond 1920 van h-f3t kastee·l te 
Poeke naar Gent overgobracht. 

(a) R.A. Gent, fonds Preudhomme d'Hailly, 
499/506, renteboeken van Poeke, 

(9) R,A. Gent,· ProcessenR~ad v an Vlaan
deren, 1° reeks, nr,. 65 (a. 1519). 

(10) Oe bel an grijkste archivalia over dit 
gded zij n : R~A. Brugg e , Aanwinsten, 
nrs. 2086 tot 2092 • 

. (11) Meer gegevens over die heerlijkheid 
in : A. VE RHO USTRAETE, Feodaal 
overzicht van Ruiselede. Appeltjes 
van het Meetjesland 16 (1965), blz. 
104-107. 

(12) Ibid., blz. 96. 

(13) Ibid., blz. 95. 

(14) Ibid., blz. 97. 

(15) Vgl. SANoERUS' Flandria Illustra taJ 
F. OE POTTER - J. BROECKAERT, 
Geschiedenis van de gemeenten 
der Provincie Oost-Vlaanderen, 
Eerste reeks, deel 12 (1870), 
hierin 34 blz. over Poeke, 

(16) N. OE PAUW, Jehan Froissarts Chronike 
van Vlaenderen, dl lIl, blz. 221. 
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(17) SANoERUS en OE PoTTER - BROECKAERT. 
o • c • 

(18) Afgedrukt in L. GILLIooTS-VAN 
; SEVEREN, o.c. 

(19) A. LEN6TRE (1 613- 1700) . Frans tuin
architect en schepper van de naar 
hem genoemde kl a ssieke tuinstijl 
van de 17de eeuw. Typisch is vooral 
de regelmatige aanleg volgens strikt 
geometrischeperspektiev8n~ Zijn 
hoofdwerk is het park van Vers ailIes. 

(20) DE PoTTER-BROECKAERT, o.c., blz. 4. 

+ 

+ + . 
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DE HEILIG-BLOEDPROCESSIE TE MEIGEM 

Bij het Schipdonkkanaal. tussen 
Nevele en Dei nz e, ligt te midden van 
vruchtbar e akkers e n groene weiden het 
rustige dorpsje met zijn lentenaam Meigem. 
Een bezoekje aa n dit dorp is voor de mo
derne mens no g ee n openbaring. want het 
geraas en de jacht van de moderne wel
vaartssta at zij n nog niet tot hier door
gedrongen. 

Eenmaal per jaar nochtans. rond 
de eers te zondag van juli. wordt die rust 
er verbroken en v a lt er 8en ko o rts ac htig e 
bedrijvigheid waar te nemen. Langs de we
g e n zijn grote affiches aangebracht. aan 
de ker k st aat een groep mooie ho uten 
be elde n opg estel d; er wordt druk verga
derd door een aktief comité e n drie kwart 
v an de Meigemse b ~ volking wordt opgetrom
meld om Meig e ms mooiste dag van het jaar 
voor te bereiden : de rondgang van de 
Heilig-Bloedprocessi e. 

De ver e ring van het heilig bloed 
in Meigem dateert van het ja ar 1722. Zij 
ontstond als volgt : in een nis van de 
Sint-Praxediskerk te Rome be vindt zich 
een zuil. die in 1223 uit Jeruzalem werd 
me ege bracht en die. volgens de overleve
ring. de zuil zou zijn waaraan Christus 
gegeseld werd. In 1722 bracht esn Nor 
bertijn van de abdij te Drongen twee 
stukjes van die zuil over naar Meigem, 
waar zij sedertdien bewaard en vereerd 
worden. 
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Op een bedevaart prent je van 1724 
vonden wij de volgende tekst : 

"De Alderheiligste Colomme aen 
de welcke onsen Heere Jesus is vastghe
bonden ende ghegeesselt. van Jerusalem 
overgebracht door den Cardinael ~ieronymus 
Colonna, ghestelt in de Kercke van de H. 
Praxedis tot Roomen, van 'tarden van 
Vallis Ombrosa ten Jaere 1223, en waervan 
eenige partikelkens zyn overgebrocht (en 
rusten tot Meyghem) van Roomen ten jaere 
1724. Ende aldaer in groote eere gehouden 
worden tot troost aller geloovigen in al
le hunne sieckten en quellinghen. 

GHEBEoT 

o Aldersoetstèn Jesu, My~en Heere 
ende mynen Godt, rck bidde u uyt geheel 
myn herte, door uwen doodtstrydt, ende 
door uw dierbaer Bloedt dat ~hyghestort 
hebt, soa in den Hof, als in de tormenten 
van uwe alderbitterste Passie, ende be
sonderlyk versoecke ick ootmoedelyck (0 
Verlosser van mijne ziele) dat die 
menighvuldighe slaegen met de welcke ghy 
aen de se Colomme ghebonden zijnde, voor 
myne sonden met soa een groote schande ~ 
ende pynen van uwe alderheylighste 
Menscheyt hebt willen geslaeghen worden, 
mij niet toe en laet sonder berouw uyt 
dit leven te scheyden, nochte . door eene 
subiete ende onvoorsienighe doodt verrast 
te worden, maer in uwe gratie stervende. 
magh verdienen de vruchten van uwe Ver
lossinghe, in u altijdt te beminnen te 
loven ende te gebenedijden.Amen. 
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Verri jkt met a fl ate n door de Bis~ 
sch o p v a n Ge nt Philippus Erardus Van der 
Noot te Ge nt 26 juli 1724. 

Gh edru ckt t e Ge ndt by Pe tr u s de 
Go esi n woo ne nd e i n de Ve ltstraete. " 

Die bedevaart te Meigem is bli j
v e n bestaan e n ke nde tijden van bloei e n 
v erv a l . I n 1933 werden door toe doen van 
p as t oor Pijpers de oude kap e ll e tj es van 
de ommega ng v er vange n d oor vijf st atie s 
in hardsteen. Het zijn werken van de 
be eld houwer Oscar Slnia. De derd e statiel 
het beeld van Kristu s aa n de gese lkolom, 
is ingemetseld in de muur v~ n de sakris
tij e n is ge ka pt in Fra nse "pi erre 
d 'Euv il l e R (Bo argo ndi § )1 ee n steensoort 
die goed bestand is te ge n ons klimaat. 
Dat merkwa ardig beeld we rd op zo ndag 5 
maart 1933 ge wij d door E.H.E. Bassans, 
pastoor - d e ken v an Nev ele. Meer d a n twee 
duiz e nd bod e vaarders waren daarbij aanwe
zig. Hon. De Geetara van Nevele vervaar 
digde ee n ijzeren bf f~rblok. di e onder 
het beeld in de muur ingew er kt werd. 

Pa stoor Van Zandycke (1939-1 94 9) 
zag he t e cht er no g grootser e n organi 
se erde een Hei li g- Blo ed processie, die de 
eerst e maa l uitging op de eerste zondag 
van juli 1 945. Sindsdien trekt die pro 
cessie jaarlijks langs de bevlagd e stra
ten en d e rijpende akkers van het lande 
lijke Mei ge m. In die processie word e n 
het lijden van Kristus en d e overbrenging 
van de relikwie treffend uitgebeeld door 
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heel de Meigems~ bevolking. Zij bestaat 
uit ruim driehonderd deelnemers, waarbij 
talrijke sprekende groepen en fraai ver
sierde pra a lwagens. Dez e "omme ga ng" is 
esn openbare hulde van de hele bevolking 
aan de heilig e relikwie die in hun k e rk 
bewaar d wordt. Het is 88n ontroerende 
aanblik, die honderden eenvoudige mensen 
vroom en diep meelevend te zien opstappen 
in hun processie . . Duizenden bedevaarders 
volgen eerbiedig de rond ga ng en laten 
zich daarna in de kerk zegenen om vrij 
waring of genezing van allBrlei bloed
ziekten te bekomen. 

Toen E.H. A. Oe Vos pastoor was 
te Meigem kende de bloedprocessie een 
enorme bloei. Hij maakte eigenhandig de 
fraaie houten beeldengroep die aan de 
kerk wordt opgesteld en v e rvaardigde een 
schilderij van Jezus aan de geselkolom. 
Het was een groot verlies voor Meigem 
toen deze dynamische man in 1957 bij een 
motorongeval om het leven kwam. 

In 1959, toen E.H. A. Oe Jaeger 
pastoor was te Meigem, was Mgr. Cal le
waert, bisschop van Gent, aanwezig op de 
processie. Hij zegende de ge lovigen en 
stak zijn bewondering voor Meigems pres
tatie niet onder st6elen of banken. 

Sommigen wagen het een vergelij 
king te maken met de Heilig-Bloed~roces 
sie te Brugge. Al is de manifestatie van 
Meigem niet zo groots als dia van Brugge, 
toch ontroert ze door de landelijke 
vroomheid en de eenvoud waa~me8 de ver 
tolkers optreden. 
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Oe bedev aar tdagen beginnen ieder 
jaar op 1 juli, feest van het H. Bloed. 
Tijdens de volg e nde acht dagen komt elke 
dag een parochie uit de omgeving op bede
vaart. Op de zondag in de week tussen 1 
en B juli gaa t dan de processle uit om 
16 uur. 

Sinds 1945 was het in M~igem een 
komen en gaan van pastoors; ook de tijden 
zijn heel wat veranderd. Toch is in elks 
Meigemnaar de verering voor de relikwie 
en de fierheid over zijn Heilig-Bloed 
proc essie blijven voortleven . Nog enkelen 
zijn er die straks. op zondag 4 juli 
1971, voor de 278 keer mee zullen opstap
pen in "hun" processie, die met de onmis 
bare medewerking van de jongeren nog een 
mooie toekomst in het verschiet heeft. 

Meigem. meimaand 1971. 

A. BAUWENS. 

+ 

+ + 
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DORPSGEBEURTENISSEN UIT VROEGERE EEUWEN 

Genealogie is een bijzonder boei 
ende bezigheid. Het opzoeken van ee n stam
boom of kwartierstaat is immers veel · meer 
dan een zich verdiepen in geboorte-, hu 
welijks- en overlijdensakten. Want bij 
het opzoekingswerk ontdekt men v aak ~e
sthriften wa ar in men de hartslag voelt 
van een v ervlog en tijd. H~t v erleden houdt 
dan op 8en aaneenschakeling te zijn van 
data of een geraamte van dode namen : het 
krijgt een menselijk gelaat. 

In Vl aanderen h ad de baljuw in 
zijn distrikt voornamelijk de zorg voor 
de rechtspraak} hij was vooral op enbaar 
aanklage r en uitvoerder v an het vonnis als 
voor zitter van de Viersch aar. Vandaar dat 
de ferieboeken. die door deze wethouders 
werden bijgehouden, onder meer 8en rijke 
bron zijn voor dorpsgebeurtenissen uit 
vroeg ere eeuwen; zij belichten op enige 
wijze he t leven v an onze voorouders, zij 
het dan misschien aan de hand van "minder 
gelukkige"gebeurtenissen. 

In de hoop d a t ze kunnen bijdragen 
tot de geschiede nis v an het volksleven op 
het platteland, publiceren wij hier enkele 
rapporten van processen te Han sbeke uit de 
jaren 1624 , 1625, 1627 en 1630. 

Wat niet mocht op Vigilie- en Hoogdagen 

Lieven Van Ke rrebrouck, baljuw, 
en Jan Van Hulie. burgemeester "vande 
heerlickhede ende vierschaere vande 
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prochie van Hansbeks", traden op kerst
avond 1624, tussen tien en elf uur, de 
winkel binnen van Jan Piefferoen, wagen
maker te Hansbeke. "alwaer sij ghevonden 
hebben den persoon v an Daneel Wittewr o n
gele. etende een stick vleesch twelcke 
hij inde handt hadde". 

Oe baljuw. die oordeelde dat 
dez e "saecke van quade consiquentie" was 
en "niet lidelick sonder punitie. andere 
in exemple". vermaande de vleeseter: 

"W e l, Oanoel, schaemdij u niet 
dat ghij nu up desan dach vleesch he et, 
1ck calengiere u daer van." 

Aangaande dit voorv al werd. op 
2& sporckele (februari) 1525, in tegen
woordigheid van de baljuw en van de 
schepenen Jan Martens. Gillis Van Hove. 
Pieter Van Heyste en Gherolf Lamme. 
door Jan Van HulI e . burgemeester "houdt 
ontrent vijftich jaarsn" en door Jan 
Piefferoen. "houdt ontrent dertich 
jaere n", getuigenis afgelegd "op esdt 
daartoe ten heylighen g hestaeft sijnd e ." 

Daarop werd Daneel Wittewrongele. 
"insetenenvande prochie". voor de vi er
schaar gedag vaard op "wettelicke dinsdach 
ordinaire den 11 juny 1625", alwaar hij 
v erklaarde de overtreding "onwetens ghe
committ esr t thebben" en "tselve hem 
hertelick leet te sijne" en ver zocht 88n 
"ghanadig vonnesse." 

" Up alles gheledt ende regaert 
ghenomen up 's verweerders ootmost" 
v eroordeelde de baljuw hem nochtans tot 
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"eene boete van drij ponden. met inter
dictie sulcx niet meer te doene up peyne. 
metgaders in ~B costen van de differente 
ter tauxatie bedraghende 0.I2.6." 

Op dezelfde wettelijke vergadering 
werd Daneel Wittewrongele bovendien v er
oordeeld tot het betalen van "eene boete 
van 0.20.0. ter causen dat hij op den 
tweeden kersdach lestleden. bynen den tijt 
men was doende den goddelicken dienst. 
heeft tsijnen huyse laeten ende hou den 
sytten drincken diversche persoonen." 

Daneel blijkt wel een onverbeter
lijke "antiklerikaal" (of zakenman ?) te 
zijn geweest. want op dezelfde zitdag 
wordt hij tenslotte nog gelast te betalen 
"de somme van 0.20.0 ter causen dat hij 
op den tweeden synsendach lestleden 
tsijnen huyse heeft volck gheset ~nde 
houden drincken binnen den tijt men was 
doende den goddelicken dienstwaer van 
hij van den officier Gillis De Baekere 
ghecalengiert is gheweest." 

(Rijksarchief Gent. fonds Hansbeke. 
register 149). 

Een rammeling van tweemaal vijf pond 

Op 5 augustus 1625 waren Jan 
Martens en Cornelis Bayens. inwoners van 
Hansbeke. hun boekje te buiten gegaan. 

Ze werden voor de vierschaar van 
Hansbeke gedagvaard op "wettelicken 
dinsdach extraordinaire den 20 ougst 1625" 
om "up den herwech tusschen de prochie van 
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Hansbeke ende de prochie van Landegh e m. 
aldaer a n te tasten eenen hierschen soldaet 
die was volghende sijne 6ompangie.» 

Vol ge ns de beschuldiging zouden 
ze hem hebben "seer com pas selick gheslaghen 
met st~cken. metgaders afghenommen sijnen 
mantel. muschet. rapiere ende sijne borse 
met geIt. twelcKe sij met haerlieden ghe
draoghen hebben.» 

De "verweerders" gaven een enigs
zins andere versie van de f ei ten; .a ls ver
zachtende omstandigheid brachten zij na a r 
voren dat "den hier sc hen soldaet ghesmeten 
hadde sekeren aermen man." en dat zij 
d aar na "den selven soldaet met stocksn ghe
smeten hebben." 

Uit hun verdore verklarin g blijkt 
dat zij de soldaat niets zouden hebben a f
genomen ma ar d at hij in het gevecht "gha 
aband o nniert he ef t sijnen mantel. musch e t 
ende rapiere~" Ze bekenden nochtans dat 
"den soldaet theurlicke verso ucke gh ege ven 
heeft sijn ga lt dat hij over hem hadde" 
en dat zij zijn achtergelaten bezittingen 
hebben meegenomen. "seg ghe nde al het selve 
haerlieden hertelick leet te sijne ende 
biddende omme gratie vo or recht." 

Wellicht werd de versie van de 
v erwe erde rs door de wethouders met ee n 
korr e ltj e zout genomen want na consultatie 
"v a n gh e l eer de a dvocaeten. postilerende 
in de Raedt van Vlaand ere n" en na delibera
tie in buitengewone wett e lijke verg a dering 
van 4 september 1625 veroordeelde de bal
juw Jan Martens en Cornelis Bayens "elcK 
in eena boete van vier ponden groot en 
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sheeschers proffyte metgaders in elck 20 
schellyngen groot en tot proffyte van onse 
li e ve vrouwe vande prochie" en "voorts 
inde casten." 

(Rijksarchief Gent, fonds Hans
beke, register 149). 

Een "vlseschelicke cons e rvatie" 

Gherolf Braet,jonkman en inwoner 
van Hansbeke. werd door de wethouders ge
vangen gezet, omdat hij, " ni~ttegenstaande 
het "soo scherpelick verboden ende ghein 
terdicesrt is bij ' de menichvuldighe 
gheestelicke ende weereldlicke rechten dat 
niemand, wie hij 9ij, eenighe vleesche~ 
licke conversatie te nemen met e e ni g he 
jonghe dochters", toch "heeft belieft te 
doens ter conterarien ende sijne siele 
saligheyt besijden ghestelt" en heeft g e
nomen Ben "vleeschelicke conversatie met 
Janneken Duytschaver, filia Willems, die 
bevrucht is van kinde." 

Vervolgens werd tijdens de verga 
derin g van de vierschaar op 10 november 
1627 besloten dat Gherolf Br a et bloots
hoofds moest "compareren in wettelicken 
ghebannan vierschaere", he tgeen g e schied
de op dinsdag 24 november daaropvolg~nd. 

De gevangene bekende de feiten, 
verklaarde "dat tselve hem hertelick leet 
sij" en b a d "omme gratie ende g een recht." 

Hij werd echter veroordeeld tot 
het betalen van "eene boete vah 10 ponden 
grooten sheeren proffijte, metgaders in -
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in eene boete van 3 ponden grooten tot 
proffijte vanden armen der prochie;" ver 
der werd hem verboden "voorts eene 
vls8schelijke conservatie te nemen met 
tselve Janneken Ouytschaever, up peyne 
van arbitraire correctie." 

Aan dit verbod heeft Gherolf 
Braet zich wellicht gehouden. want tot 
een huwelijk met Janneken is het niet ge 
komen. 

(Rijksar~hief Gent, fonds Hans 
beke. register 149). 

Twist om éen hond 

Als buren in minder goede ver
standhouding leven, kan het weleens ge
beuren dat de gemoederen door een onbe
nullig voorvalletje worden opgehitstJdan 
laaien plots twisten op waarbij woorden 
worden gewisseld die de perken van het 
welvoeglijke te buiten gaan • 

. Oat was alles z ins het geval bij 
de burentwist tussen de familie van 
Gillis Van Kerrebrouck en de familie van 
Joos De Meyere, te Hansbeke omstreeks 
einde 1629. 

Uit de "enqu8ste op 20 maerte 
1630 ghehoort bij Jan Van HulIe. burch 
mee~t8r, Jan Van Wass e n have onde Gillis 
Van Have . schepenen vande heerlickhede 
ende vierschaere" blijkt hoe warm het er 
toen aan toe is gegaan. 

-75-



~ 
4-

e . Ie • 
•••• • •• 

• • 

• • • • • 

~ 
c:, 

v 

~ 
«;<'J 

....... 
.~~ 
~~ 

"'J 

TER 
BIEST 0 



venE VE't "'" , ~~,.ek J ,~ /""" ~,. ;lO ·4~'lj,"~'; 
, --, t'c 5 '" I I../' ),'PeJ" 

ARTEMEERSMO .J. " Oe' '\ ~ .. ,~ Le~ jJ~ e "', .. '\ , .4~~;'; "\ .., ·~ .. ·_/~t· 
, \I /ê'. .. .. ..' ~ , • " ~,fLv.." .. " . .ER FM' L"?.t l- ' '\ ~v/... ,,, ~ .• , 

$; ~e9%é· \) 

oi-

Gf: 

At 

'4 At 
~ ,/,:' X ,,, ~-<' \ ( 

/ .... i-fi''' '' 7 .. •· . ' \ -. . -,,:" '"/ :" "\ 
,_ f", •• ~ ~ rIL "-: \ \ 
__ ~ __ ~.~L- e \ " <" ' ,- -~ \ \ ' ... \ 

'I;. 

--.,. " """"'" ... ••••• Huidige gemeentegrenzen 

Grens met LotenhuUe tot ±1600 

W lil; Delen afgestaan aan Lotenhulle t.1810 

... ..-.. " ----:.\. 
" ~ 

~ Delen verkregen yon Lotenhulle t 1810 ~.. 1 '6Z"C:: au !jm 



Lieven Be kaert, inwoner van Hans
beke. ongeveer 60 jaar oud, verklaarde 
onder eed dat hij van op zijn hof gezien 
had dat »den handt van Joos De Meyere 
achter de veerekens van Gillis Van Kerre
brouck quam gheloopen, de we leke v e er
ekens gheweest hadden inde lochtynck van 
Joos De Meyere." Hij had ook gezien dat 
Gui11ame De Meyere, zoon van Joos. "vut 
sijns vaders huyse gheeomen is" en "den 
handt van sijnen vad e rs verbodt.» 

Gi11is Van Kerrebrouck had he t 
gebeurd e blijkbaar met andere ogen gezien 
want volg e ns het getuigenis van Lievan 
Bekaert kwam hij "met een picke naer 
Guillame De Me yere gheloopen op sijns 
vaders hof» en zei : »ick soude de picke 
in u vleeseh steeeken." Li e ven Bekaert 
had ook nog g e hoord dat de huisvrou~ van 
Gillis Van Kerrebrouek naar de vrouw van 
Joos De Meyer e riep: "Ghijlieden sijt de 
meeste dieven vanden Dorenbuseh, ghij 
toveraersehen kop» en nog andere verwij
ten. 

Mart~ngen De Beuna, huisvrouw 
van Lieven Bekaert, ongeveer 55 jaar oud, 
gaf »up haeren eedt end e up haer~ vrauwe 
waerheyt""dezelfde versie van d ~ . feiten. 
Zij had "al 'tselve ghesien ende ghe 
hoort, staende an haere veyster van 
haeren huyse." Wellicht had zij toch iets 
beter geluisterd dan haar man, want vol
gens haar had Gillis Van Kerrebrouek ge -
zelgd "lek soude u die pieke in u 
vleeseh steeken, ghij dieven, ghij pro 
ehierovers, eompt up straete, iek st~ck 
de pieke in u daermen" en zijn vrouw had 
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nog geroepen: "Ghij landtr6verè. ghij 
dieven. ghij bID e tsup ars. ghij haud e n 
sacramensehen hauen fielt. ghij tover
achtighen kop." 

Het ruzimn was hi er niet bij 
gebleven; ook de docht er v an Joos De 
May ers moest het achteraf ontgelden. Zo 
getuigde Lieving en La mberecht. jonge
dochter. omtrent 25 jaren oud. dat zij 
terwijl "sij was spinnende ten huyse van 
Li e v e n Eekaert". gehoord heeft dat de 
huisvrouw van Gillis Van Kerrebrouck 
tegen de dochter va n Joos Oe Mayere "die 
aldaer oock was spinnende. gheseyt e nd e 
gheropen heeft. ghij veraersehen kop, 
iek en he bb s geen toverressen in mijn 
gheslachte ghelick g hij ." zo nder dat de 
jongedochter daarop enig antwoord gaf • 

. Betgen Bekaert. "jonghe dochtere 
wonende met haeren vader e. houdt ontrent 
21 jaeren."verklaarde " up haers vr a uw e 
waerheyt. dat sij geleden s eker6 n t1jt 
ghehoort heeft dat de huy s vrouwe van 
Gil11s Va n Kerrebrouck gheseyt ende g he 
ropen heeft dat Joos De Meyere noch eens 
d e g8esselynge van si jn en rugghe gaet 
coopen." 

Hoe deze bur e ntwist tenslotte 
afliep. werd niet te boek gesteld. 

(Rijktarchief Gent. fonds Hans
beke. register 149. lia66e). 

A. MARTENS. 
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STERKE VERHALEN UIT HET LAND VAN NEVELE 

In één van zijn "Zichsmse Novel
len" verhaalt Ernest CLAES met milde hu 
mor en ontroerende, diep-menselijke tra 
giek over Wannes Raps, de dolaard en 
wildstroper ~it het Land van Scherpen
heuvel, die "ieverans ut ds Kempe" kwam 
en "naait ofte nOBit gien voader of gisn 
moeder" heeft gehad. 

CLAES sOhrijft 

"Wanneskon van die dingen vertel
len waar bij een mens grauw werd van 
schrik. 

Hij had eens vier n a chten achter
een, terwijl hij op de konijnenloer l a g, 
een doodskop over de 'weg zien railen, 
elke keer op dezelfde plaats. 

Daar was op een nacht eens een 
kat met hem meegelopen van Wolfsdonk naar 
Meulstee, hij had er met zijn poenjaar 
naar gekapt, ze geraakt, en twee dagen 
daarna kwam hij in 8en huis waarvan ieder
een wist dat het wijf een heks was, en 
Wannes zag dat ze een lange sne8 over 
heur kaak had. 

Hij had eens te middernacht, aan 
het begin van de Westelse dreef, een pa
ter zien van het Smisbos afkomen, een 
paardehacht achter zich aanslepond, en 
toen Wannesde eerste woorden van zijn 
peerdenpaternoster uitsprak, had de helse 
verschijning een schreeuw gelaten dat de 

• 
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klokken van 't EVerbeurs klooster er van 
geluid hadden en het stoenk èn uur in 
't rond naar solfer en p~k". 

Zoals vroegor e8n "Cies Veeste" 
in het land van Nevele van dorp tot 
dorp zwierf, zal iedere streek wellicht 
haar eigen "Wannes Rapé" gekend hebben, 
naar wiens mysterieuse verhalen, op een 
lange winteravond rond de potstoof, met 
bange blikken of met innerlijke pret, 
velen hebben geluisterd. 

Van de talrijke sterke verhalen 
uit het land van Nevele die ongetwijfeld 
in da volksmond nog steeds lovendig ge
houden worden. tekendon F.oE POTTER en 
J. BROECKAERT er enkele op in hun reeks 
"Geschiedenis van de gemeenten der pro
vincie Oost-Vlaanderen" (1). 

Die verhalen getuigen van een 
zeker bijgeloof bij onze voorouders, van 
hun angst voorhat onbekende en hun 
vrees voor het onverklaarbare. Mogelijk 
zijn ze ook ontstaan uit de fantasie v~n 
een eeuwige grappenmaker of uit het be
nevelde brein vari een onverbeterlijke 
nachtridder. Oe meesru verschillen in 
grote lijnen maar weinig van de beleve
nissen van Wannes Raps. Enkele zijn ei
gen aan een bepaalde lokaliteit of situ
atie. 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat 
dis verhalen zelfs ook maar de geringste 
historische waarde hebben; toch lijkt 
het me zinvol een korte bloemlezing van 
die sterke verhalen uit het land van Ne
vele (in esn meer eigentijdse spelling 
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dan) samen te stellen. Zij kunnen m.L in 
grote mate bijdragen tot een onderzoek 
naar het geestesle~en van onze voorouders, 
wier fantasie en vertelkunst in alle ge
val nog niet afgestompt waren door de 
1. V. I . 

Sint-Marte ns-Lesrne 

Het wonderkalf c 

Op een zondagavond was een inwoner 
van de gemeente wat laat in een herberg 
gebleven. 

Bij het naar huis keren kwam hij 
aan de "Warande" een groot kalf met zwarte 
en witte plekken tegen. Het dier had ogen 
in de kop die als twee vlammende vuurstra
len schitterden. Telkens als het de poten 
verzette, gaf dit een zo geweldige slag 
dat de grond er van dreunde. 

Men kan zich indenken hoe bevreesd 
de man was toen het kalf steeds dichter 
naderde. 

Toch verstoutt~ hij zich en wierp 
met zijn eiken stok naar het spöok dat ' een 
wreed gehuil liet horen hoewel het niet 
geraakt was. 

Meer dood dan levend geraakte de 
man eindelijk thuis. Hij vond er zijn 
stok terug, gans met haar en bloed bevlekt 
en zijn eigen beste ka lf uit de stal dood 
op de vloer. 
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Het spook van de Plattegratht 

Een boer van het dorp had zich op 
driekoningenavond wat lang opgehouden met 
het ka artspel. Het was mid der nacht toen 
hij hst "Uilken" verliet en moe derziel 
alleen naar huis trok. 

Toen hij aan de "Plattegracht" 
kw a~. ho orde hij al met ee ns een geweldig 
gedruis in de bomen en vre e sde dat ze alle 
gin ge n ontwortelen. 

Een eindje verd er ontstond er nog
maals een hevig geloei in de e lskant. De 
dode takken werden tegen elkaar geslagen. 
De op de gion~ liggende blad aren werde n in 
draaiwolken naar omhoog geslingerd. ter
wijl een groot zwart ding hem eensklaps 
voor het gezicht v ersc heen. 

Tevergeefs wilde de boer gaan lo
pen maar was als aan de grond vastg enagel d. 
Het mon~t8r stond in een onheilspellende 
houding voor hem. 

To e n v erwe kte de man een akte van 
berouwen las het Sint Jens Evangelie en 
zie : het nachtgevaarte verkleinde en ver 
dween stilaan uit het gezicht. 

Merendree 

De Sloder , 

Elke nacht. om twaalf uur. kwam in 
de hovingen van een grondeigenaar, nabij 
het dorp. een vreemd wezen uit de grond en 
doorkruiste de gemeente in alle richtingen; 

-81-



telkens vertoond e het zich in v ersc hillen
de gedaanten. 

Nooit deed het iemand kwaad maar 
het vergezelde soms een eindje de laat o~ 
de baan zijnde personen om dan plotseling 
spoorloos te verdwijneh. 

De ene had het gezien als een 
soort rol, zonder kop, poten of staart, 
die steeds voortrolde. Een andere zag het 
als een tamelijk groot ding en bemerkte 
ogen als karbonkels; het sleepte een zware 
keten achter zich. Nog anderen zagen het 
als een klein hondje dat, naarm~te het 
voortliep, steeds ,groter en groter werd 
tot het tweemaal ia groot was als een 
paard. 

Al wie te middernacht over de oude 
brug kwam, zou zeker het verschijnsel ont
moeten. 

De dorpelingen hadde n het spook 
de naam "Sloder" gegeven; ze meenden dat 
op de plaats, waar de gedaante uit de 
grond steeg, geld verborgen lag en Sloder 
niet eerder rusten kon dan wanneer de 
schat ontdekt was. 

Poeke 

De hand Gods 

In het begin v a n de elfde eeuw 
verkeerde de houten kapel van Poeke in een 
zeer vervallen staat. 

De inwoners besloten de kapel af 
te breken en op dezelfde plaats, die onge-
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veer in het middsn van de gemeente lag. 
ssn stenen Ke rk te bouwen. 

Reeds waren daar de bouwmateria
len samengebracht en opgestapeld. Op een 
ochtend vonden de metsers. die naar het 
werk kwamen. echter niets meer van hun 
gereedschap terug: stenen. mortelkuipen 
en stellingen en wat al meer waren ver
dwenen. Alles werd in een verafgalegeh 
veld, nabij het kasteel. en op dezelfde 
wijze waarop het de ~ag te voren geplaatst 
was, teruggevonden. 

Het volk za~ in deze wonderlijke 
gebeurtenis de hand Gods en men aarzelde 
niet de kerk op te richten op de akker 
waar de bouwstoffen waren neergezet. 

Het land waarop de houten kapel 
had gestaan, werd het Kerkveld geheten. 

Hans van Poeke-weg 

In het begin van de 14de eeuw. 
toen Vlaanderen onder het Franse juk het 
hoofd moest buigen, hield de Koning van 
Frankrijk 8en gr oot steeKspel te Parijs. 

Onder de menigvuldige kampvechters 
die in het worstelperK waren getreden. be
vond zich eeri Engelse ridderJ zonder een
maal uit het zadel te zijn gelicht, had 
hij steeds al de Franse ridders buiten ge
vecht geslagen. 

Oe koning was zeer misnoegd omd at 
zijn beste ridders voor een vreemdeling. 
een Engelsman, moesten onderdoen. 
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Wanhopig liet hij het tornooi voor 
vier dagen schorsen en zond in allerijl 
sen bode naar Hans van PoeKs, die op zijn 
Kasteel te Poeke verbleef sn om zijn klo e k
moedigheid en schrandere overwinningen in 
ridderlijke steekspelen vermaard was. 

Bij zijn aankomst op het slot ver 
zocht de bode, namens de koning, he~r Hans 
te Parijs de Engelse kampvechter te gaan 
bestrijden. 

Gevleid door dit verzoek zadelde 
Hans van Poeke zijn paard eri reed naar 
Parijs. Te Bavikhove, een Klein dorp aan 
de Leie nabij Kortrijk, besloot hij zijn 
weg te verkorten ten einde tijd te winnenJ 
hij verliet de grote baan, die aldaar een 
grote bocht maakte.en snBlde als een pijl 
dwars door velden en beemden van Bavikhove 
over Kuurne en Bissegem en bereikte spoe
dig de grote heirweg te Menen. 

Weldra reed hij Parijs binnen en 
had nog nauwelijks de tijd om zich te kle
den en te wapenen voor het intussen herno 
men steekspel; na vele pogingen deed hij 
de Engelse kamper in het zand bijten. 

Oe koning was zeer verheugd en 
dankte herhaaldelijk de stoere overwin 
naar. Hans van Poeke verhaalde aan de ko 
ning hoe hij zijn weg diende te verkorten. 
zoniet was hij te laat te Parijs aangeko
men en had hij niet aan het gevecht kunnen 
deelnemen . 

Om deze Vlaamse ridder koninklijk 
te belonen gaf de koning hem en zijn nako -
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melingen de toelating om vrij de rechte 
weg te berijden, die hij tussen Bavikhove 
en Menen had gevolgd. 

Sedertdien namen niet alleen de 
bewoners van het kasteel, maar ook de in
woners van het dorp deze Ha ns van Poeke
weg, wanneer zij zioh naar Kortrijk, Menen 
of daaromtrent liggende dorpen verpla at
sten. 

Hansbeke 

Spokerij op het neerhof 

Oe pachter va n het neerhof van het 
kasteel in de Veld straat wa~ aan de pastoor 
van Hansbeke ieder jaar een vet lam ver 
schuldigd. 

Nadat de paohter eens verzuim d had 
zijn j aarlij kse schuld te vereffenen, be
gon het op het hof zodanig te spoken en 
"aardig te doen", dat er niets goeds meer 
kon verricht worden. 

Oe oogst mislukte, de dieren stier
ven en geen enkele dienstbo de dierf nog 
op het erf te verblijven. 

Het was duidelijk dat de boze geest 
hier de hand in had en de pachter om zijn 
verzuim werd gestraft. 

Tenslotte kwam men op het idee de 
boze geest in een vlas akker, die het verst 
van de hoeve verwijderd lag, te bezweren 
en opeens was het met de spokerij gedaan. 
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Doch naar het schijnt nadert het 
kwaad ieder jaar een voet en zal aldus 
eenmaal op het hof terugk~ren pm er zijn 
kur en te herbeginnen. 

A. MARTENS. 

(1) Verschen en te Gent bij C. ANNOOT
BRAECKMAN. 

N.v.d.R. 

Wie nog sterke verhalen (b.v. 
spookgeschiedenissen) of legenden uit de 
streek kent, kan ze altijd kwijt aan de 
redaktie ( p.a. Muizendal~, Land~gem). 
Indien mogelijk, kre6re~ wij ih ons 
tijdschrift een vaste rubriek "Verhalen 
uit het Land van .Nevele". Ook verhalen 
in lied- of dichtvorm zijn welkom 1 

+ 

+ + 
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STREEK-

ARCHIEF BIBLIOTEEK 

Naast foto's en dia's uit ver
sch1llendegemeenten van ons gebied, voor
al Lan d e gem, Hansbeke, LotenhulIe. Meigem 
en Merendree. komen in ons ARCHIEF steeds 
meer en belangrijker zaken binnen. Het 
zijn meestal postkaarten. doodsprentjes, 
oude strooibiljetten, programma's van to
neelopvoeringen. Bnz. uit de streek. 

Ook de BIBLIOTEEK krijgt vaste 
vorm. ~ Vooreerst geven wij een _opsomming 
van de ruilabonnementen met andere heem
kundige kringen : 

- OOST : Bind- en werkblad van de Oost
brabantse Werkgemeenschap. O,L.V.
Tielt. 

- OOST-OUDBURG : Jaarboek 11, IV, V. VI 
van de gelijknamige heemkundige 
kring te Sint-Amandsberg . 

- DE SCHAKEL : 8erichtenblad van de Oost
Oudburg. 

- SCHELDEVELD : Berichtenblad oen Jaarboek 
I (1970) van de gelijknamige 
heemkundige kring, Sint-Martens
Latem. 

- IEPERS KWARTIER: Driemaandelijks tijd
schrift voor heemkunde, Ieper. 

- ONZE WESTHOEK: Tweemaandelijks berich
tenblad van de heemkundige kring 
Iepers Kwartier. 

- OIE CHRONYCKE VAN BACHTEN DE KUPE : Be
richtenblad van de gelijknamige 
heemkundige kring, Koksijde. 

- MERE : Berichtenblad van de heemkundige 
kring te Mere. 
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Ook de vol gende periodieke publi
katies worden ons regelmatig toegestuurd: 

- KULTUREEL JAARBOEK van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, Jg. 1969. 

- OE SCHAKEL : kontaktbladje van het ge
meentebestuur van.' Bachte-Maria
Leerne. 

- OEJ : Jonger entijdsc hrift van Nevele. 
- STAM MARTENS : Mededelingenblad voor de 

familie Martens en aanverwanten, 
uitg. Alb. Ma rtens, DB Pinte. 

Verder bezitten wij verscheidene 
heemkundige monografieën en overdrukken: 

- G. De Smet en D. Verstraete : De proos
dij van Papinglo te Malde ge m
K18 it~ 1953. 

- J. Luyssaert : Romaanse plaatsnamen in 
Avelgem, Bossuit, Moen en 
Outrijv8, 1971. 

- W. Pée-J. Paeldeman : Nog eens de inter
vocalische tenuis-versbhuiving in 
Vlaanderen , 1970. 

- A. Ryserhove : Hulde aan Arthur 
Vsrhoustraete. 1970. 

- L. Stockman : Over het ontstàan van de 
Eeklose Watergang .tuàs8nr 

" 

" 

" 

.Eekle en S1Qt-Laureins, 
1963. 
Aàt grafelijk Bos Aal 
schoot, 1965. 
De kerk van Eeklo omge
bouwd tot fort in 1595, 
1965. 
Openbarewsrken in het 
middeleeuwse Eeklo (1403 -
1500), 1966. 
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- L. Stockman 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

Een oorkonde van 1244 be
treffende de verkoop van 
een woestine geleg e n bin
nen de keurs van Eeklo, 
1966. 
Het Aalstgo e d te Eeklo, 
1966. 
Nog problemen betreffende 
Aalschoot, 1967. 
De grafelijke molens te 
Ee klo, Kaprijk8 en Waar 
schoot, 1967. 
Historisch-geografische 
ontwikkeling van de Villa 
Hal eftra tot de Parochie 
Aalter. 1968. 
De Watering te Eeklo, 1969. 
Oe Brieven van Aalter.1969. 

Vooral de mooie schenking van Ir. 
L. Stockman valt hierbij op en verdi e nt 
beslist danken na volging. Er zijn onge
twijfeld nog leden d ie sommige publikaties 
in twee eksemplaren bezitten of nog heel 
wat overdrukken ter beschikking hebben. Ze 
worden alle in dank aanv a ard. 

Alle ingezonden werken kunnen door 
onze leden GRATIS ter inzage word~n aan
gevraagd. 
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KRO N lEK 

VERSLAGEN 

Zondag 21 maart 1971 - Wandeltocht door 
het BROEK 

(Landegem. Merendre e. Drongen). o.l.v. 
de heren G. SCHAECK. L. STANOAERT en 
VAN VOSSEL . 

Alhoewel wij een "lente"-wande
ling aangekondigd hadden. was 21 maart 
eerder een late winterdag met 8en koude 
noorderwind. Oe wesrheiligen zijn ons 
blijkbaar (nog) niet gunstig gezind. Toch 
was de belangstelling massaal : aan het 
station te Landegem waren ongeveer 220 
stevig ingepakte wandelaars op post:-Door 
de landelijke wijk Heiste (waar de tal
rijke buitenverblijven helaas in vrij 
verschillende stijl werqen opgetrokken of 
verbouwd) kwamen wij in het me t wilgen en 
schaars taliehout begroeide Broek terecht. 
Oe plaatsnaamkunde leert ons dat "broek" 
een lage. vochtige plaats is en dat konden 
we al vlug aan den lijve ondervinden. Ge
lukkig was hier en daar voor noodbrugjes 
gezorgd. In het Broek gaven de Heren 
STANOAERT en VAN VOSSEL uitvoerig uitleg 
over de fauna en de flora die men daar 
aantreft. Die uitleg was een echte open
baring. ook voor hen die er elke dag op 
(of overheen ?) kijken. Op de plaats waar 
Landegem. Merendree en Drongen samenkomen 
werd rusten geblazen. Voor sommigen was 
dat wel nodig. want onmiddellijkdaarop 
werd overgegaan tot de boomplanting (21 
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maart !) en in de drassige Broek-grond viel 
dat niet e rg mes. Toch kregen wij er met 
zijn allen de drie boompjes - "broeder- of 
zusterlijk naast elkaar ~ in •••• en ze 
zijn nog steeds niet omgehakt. Dankzij het 
prachtige jachthoornspel van A. OE GROOTE 
(Landagem) werd die prozaïsche bezigheid 
zelfs in 88n romantisch kleedje gestoken. 
Daarna gingen wij noordw aarts. tot wij de 
steenweg Drongen~M e rendreo bereikten. 
volgden die 8sn eindje en verli eten dan 
zuidwaarts het BROEK tot we. via Halewijn
brug. met een door vermoeidh ei d uitg e rok
ken paleton het eindpunt ( een landelijke 
herberg op de Wildendries) bereikton. Daar 
was een bevoorrading voor zien. maar de 
organisatoren waren wel een beetje verrast 
door het enorme aantal deelnemers ..•• 

Het is in alle ge val eenverheu
gende Konstatatie dat nog zo v eel me nsen 
"warm" t e ma Ken zijn voor een kijkje in 
onze eigen heerlijke natuur. Jammer dat de 
"gezagsdragers" uit de omliggende ge mss n · 
ten (Drong e n uitgezonderd) door hun afwe
zigheid uitblonken. Een volgende keer .... 
misschi e n. 

Vrijd ag 26 maart 1971 - Lezing te Meren
dreB over "Natuurbescherming e n 
Milieuhygi§ne" door Dr. H.GYSELS 

We kunnen misschien betreuren dat 
de opkbmst eerder aan de lage kant lag 
(een 30-tall, maar de l ez ing zelf was des 
te geslaagder. in die zin dan vooral dat 
Dr. GYSELS er uit~teke nd in geslaagd is 
ons het dramatische (en kritieke) van de 
situatie te doen inzien waarin de mens 
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zichzelf gebracht heeft door het evenwicht 
in de natuur steeds maar verder te gaan 
verbreken en zijn omgeving steeds onleef
baarder te maken. Lucht-, water- en g rond
verontreiniging hebbon. in de ene streek 
wat meer dan in de andere, al lang · de 
alarmdrempel overschreden. "Dankzij" de 
weldaden van de beschaving gaat de mens 
onvermijdelijk zichzelf vernietigen! Aan 
de hand van goeie dia's gaf Dr. GYSELS 
daar heel wat pijnlijk-overtuigende voor 
beelden van. De houding die wij tegenover 
dat zo belangrijke probleem moeten aan n8 ~ 

men is niet eenvoudig te schetsen. Aan de 
ene kant ho e ven wij natuurlijk niet al te 
skrupuleus te zijn (b.v. bomen die de vei
ligheid van de weggebruikers rechtstreeks 
in gevaar br e ngen MOETEN omgehakt worden). 
aan de andere kant moeten wij allen voort
durend op onze hoede zijn en ons leefmi
lieu niet laten verknoeien voor de belan
gen van enkele(n) (kapit aalkrachtigen ), 
die niet zullen aarzelen onze laatste 
hoekjes ongeropte natuur om te toveren in 
moderns fabrieken. prachtige v erka velin
gen en supersnelwegen •••• als ze maar 
hAAl veel zaad in 't bakje brengen. 

Een elemontaire vorm v a n zelf
discipline en gemeenschapszin. samen met 
een verantwoord plan voor ruimtelijke or
dening. zouden al heel veel oplossen. Wat 
het eerste betreft kan en moet iedereen 
zichzelf redden, voor het tweede dient 
voldoen de kollektieve druk uitgeoefend te 
worden op de verantwoordelijke instanties. 
te beginnen met de gemeentebesturen. Dat 
laatste zal in onze . stresk misschien niet 
van Gen leien dakje lopen •••• alle ge
meentebesturen waren immers vriendelijk 
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maar met aandrang op de lezing uitgeno
digd, maar zonden eenparig hun kat. Wat 
stond er ook weer in hun kiespamfletten 
in het najaar van 1970 ? Ze hadden die 
(leerrijke) a vond in alle geval. met ons, 
heel wat profijt kunnen halen uit een 
vergelijking van hun beloften met 
Dr. GYSELS' eerlijke. maar harde taal. 

De fotowedstrijd 

Intussen zijn de resultaten van 
de in het vorig nummer aangekondigde wed 
strijd binnen. All e lagere scholen van 
het Land van Nevele hebben eraan deel ge
nomen, meestal met heel veel geestdrift. 
Voor dat laatste verdienen de begeleiden
de onoerwijzers beslist een pluimpje. 
Wij hopsn dat wij in de toekomst even 
goed zul l en kunnen sam e nwerken ten bate 
van ons heem en de heemkunde . Ook KODAK 
moeten wij beslist van harte danken; zon
der hun medewerking (100 apparate n en 
films gratis ter beschikking !) hadde n 
wij de hele onderneming gerust kunnen op
doekan. 

Nu wachten wij met spanning op de 
ontwikkeling van de fi~ms en ••.. het oor
deel v an de jury. Tegen eind juni hopen 
wij alles in kannen en kruiken te krijgen. 
Elk lid van onze vereniging wordt uitge
nodi gd op de prijsuitreiking en tentoon
stelling van de beste resultaten. Waar en 
wanneer dat juist gebeurt. verneemt 
iedereen in een persoonlijke uitnodiging. 

+ 

+ + 
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AANKONDIGING EN 

Op zo ndag 4 jul i. 's voormiddags • 
heeft te Vinkt de laatste lezing van de 
cyclus 1970 -19 71 plaats. J. TAELOEMAN 
spreekt over Oe ontwikkeling van onz8_dialek 
ten ~. Plaats en uur worden nog in Be n in
dividuele uitnodigin g mee gadeeld. 

Nu onze vereniging al bijn a ander
half jaar bestaat en de meeste leden elkaar 
hebben leren kennen, overwegen wij in sep
tember een studie-uitstap te organiseren. 
Meer nieuws daarover verne e mt u beslist. 
Intussen zi jn tips van de moest ,diverse 
aard hee l welkom ! 

VARIA 

Oe voorb ereidi ng van een toeristi
sche e n hi storisc he brochure over Zeveren 
vorloopt eerder mo eizaam. Medewerking van 
inwoners van Zeveren en ook van a nderen 
is iets waar de redaktie vast op rekent. 
Wie bezorgt ons postkaarten of oude foto's 
om af te drukken ? 

o apr 0 j 8 kt e n" .8 r 0 0 d bak ken" : a n' 
"Land n·3me" z1jn al goed opgeschoten .maar 
opëi:rt ogenblik zi t da zomer -er wat in. In 
het najaar worden beide projektend s fini
tief uitgewerkt en, indien dé nodi ge finan
ci ële middelen voorhand en zij n, beGin 1972 
gep u bliceerd. Vaste medewerkers kunnen 
zich l10g altijd aanmelden bij J.VANoEVELoE 
(vo or het broodbakkenl en G. SCHAECK (voor 
de plaatsnamen). 
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Op zaterdag 22 mei werd de letter
Kundige afdeling v an RIETGAVERSTEDE ge
opend. De afdeling is gewijd aan de Neve1 -
se schrijvers C. BUySSB. R. en V. Love1ing 
en A.C. Van der Cruyssen. Stichter en kon 
servator A. JANSSENS he e ft hBt weer 88ns 
keurig sn v akkundig aangepakt. Oe g81eg8n
heidsto espraken werden gehouden door Dr. 
J. WANNYN, volksvertegenwoordiger en bur
gemeester van Nevele. Prof. Dr. A. VAN 
ELSLANDER. hooglera ar Nederlandse letter
kunde aan de Rijksuniversiteit te Gent en 
Prof. Dr. F. VA N MECHELEN. Minister van de 
Nederlandse Kultuur. Hun redevoeringen 
v erschijnen binnenkort in een a fzonderlij
ke brochure die onze l ede n gratis toege
stuurd krijg e n. Nogmaa ls van harte profi
ciat aan dh. en mevr. A. JANSSENS ! 

Ons aktief medelid Ir. Alb.MARTENS 
uit De Pints g e eft a l sedert 1969 he t heel 
interessante tijdschriftj e STAM MARTENS 
uit. Dat is een mededeli ngenblad over de 
families Martens en aanverwanten. ma ar ook 
niet-familiel e den vi nden er heel wat nut
tige ge nealogische en hi storische geg evens 
over de streek in. Op dat tijdschrift. dat 
vier Ke er per j aar v erschij nt. kan men 
zich abonneren door overschrijving van 
70 F (per jaar) op P.R. 54.30.61 van 
A. MARTENS. Koersveldlaan 36. 9720 De 
Pinte. 

E. H. R. BERNAERT. lid van onze 
vereniging. heeft een lijvi g en heal merk
waard ig werk over de gesc hi edenis v an 
Sint-Laureins geschre v e n. »Uit de kronie
ken van Sint-Laureins» verschijnt in 2 de
len. Deel I (to ponymie. beschrijving van 
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straten sn wijken. bevolking. stambomen) 
is er al en deel 11 ( gesc hi edenis vÓór 
1900) komt in juli of augustus 1971 van 
de pers. Beide delen samen kosten 300 F 
en kunnen besteld worden door storting 
van die som op P.R. 41.06.81 van Z.E.H. 
R. BERNAERT. pastoor. Bass8velde-
's Gravenjansdijk. 

Kunstschilder Piet VAN OE WALLE 
(lid van onze heemkundige kring) stelt 
zijn werken ten toon in galerij "SparbQs" 
Stationstraat 117 te Landegem -
iedere zaterdag en zondag van 10 tot 17 h. 

+ 

+ + 
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PRO 

- Het ge mee ntebestuur van Landegem 
vroeg aan onze heemkundige kring 
alle straten die nog ge sn naam hebben 
8en passende naam te geven. 

- Een talrijke delegatie van het Oron
gen se Groencomité was op onze lente
wand eling (21 maart) aanwezig. Wij 
zlJn hsel gelukkig met die v erbroede
ring in de strijd voor hetzelfde doel. 

- De heren P.J. LUYPAERT CLandeg e m) en 
A. NAUOTS (Merendre e ) vr agen in esn 
schrijven aan de bevolking van Meren
dree en Landegem met hen een sterk 
groencomitê op te richten. Een lof
waardig initiatief, waaraan. naar wij 
hopen. ook onz8 . 1eden aktief zullen 
me8werken vanaf het eer~te uur. 

- Tussen 1 januari en 1 juni 1971 werden 
in Landegem drie wandelingen georgani
seerd. Telkens was de jeugd v eruit het 
talrijkst aanwezig. Een vingerwijzing t 

+ 

+ + 
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CON TRA 

- De zaak van de Kale - bezoed e ling is u 
via de dagbladen we llicht niet o nb e 
kend gebleven. Oe oorzaak ervan was 
misschien een on gelukje, maar wa a rom 
wachten met drastische maatregelen 
tot een Landegems raadslid er (geluk
kig) de nodige ruchtba a rheid a a n g e eft? 
Er bestaat t o ch zoiets als een Wate
ring ? 

- De al eerd e r in de z e aflevering a an g e
klaagde onversctlilligheid v a n onze ge
meentebesturen voor al wat naar natuur
bescherming of -verkenning ruikt, stemt 
tot DIEP nadenken, al dient gezegd dat~ 
de Landegemse gemeenteraad besloten 
heeft de grootste vuilnisbelten in de 
gemeente te laten opruimen en daarme e 
reeds begonnen is. 

- Merendree heeft n a tuurlijk verscheidene 
private parken, ma ar dat is nog geen 
reden om er al het and8~e groen grondig 
op te ruimen. 

+ 

+ + 
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LEDENLIJST --

(t ot $ ' juni 1971) 

00 = erelid 
o = steunend lid 

Z.E.H. F. Aer e ns, Dorp 1, 9854 Meigem 
J. Andries, Po e ldendries 28. 9840 Landegem 

oL. Baeyens, Dorpstrant 44, 32 15 Hauwaart 
A. Bauwens, Kerkstraat 1, 9854 Meigem 
Z.E.H. R. Bornaert, 's-GravenjansdijK, 

9968 Bassevelde 
A. Bradt, Kerkstraat 36, 9840 Landeg~m 
M. Carrette, Izegemstraat 9, 9B07 Zeveren

Deinze 
H. Cassiman. Drongenst8enweg 153. 9000 

Gent 
&. Claeys, Kerkwegel, 9840 Landegem 
H. Cocquyt, Dennedreef 25, 9840 Lan dege m 
J. Cocquyt, Poeldendries 16, 9840 Landegem 
Wed. Pro Cocquyt, Kon.Leopold lIl-laan, 

1030 Brussel 
E.H. J. Colpaert. Keukeldamstraat iS , 

8790 Waregem 
oOJ. Coppens, Dorp, 9840 Landegem 

V. Coppens, Heiste, 9840 Landegem 
J. Cornelis, Langemunt 25, 9850 Nev~le 
L. De Boever, Begijnhofstraat, -

9842 Hansb eKB 
Graaf B. de Bousies-Borluut, Voordestraat, 

9842 Hansbeke 
G. De Brabander, Stationsstraat, 9840 

Landeg em 
0J. De Buck, Damstraat 1. 9840 Landegem 
°0. De Clercq, Langemunt 34, 9850 Nevels 

M. De Clercq, Hofstraat 75. 9000 Gent 
F. Oe Craene, Reijbroekstraat 4, 

9842 Hansbeke 
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O. Oe Cru e. Gambrinusstraat 8. 9000 Gent 
M. 08 Dapper. ~1otenstraat 8. 9802 

Petegem-oeinze 
S. Oe Jeyser. Graaf van Hoornestraat 2A. 

9850 Nevele 
Or. H. De Ley. Kast e elJ.aan 12. 9640 

Lanclegem 
H. Oe Meyer. Kerkstraat. 9840 Landegem 
W. Oe Muer. Bierweg 37. 9880 Aalter 
A. Oe Paeps. Kerkweg e l, 9840 Lande ge m 
A. Oe Pauw, Kerkwegel. 9840 Lande g sm 
G. 0 e Sc hut t sr, Pij k est r a at 2 6. 9 0 40 

Oostakker 
°Z.E.H. G. Oe Smet. Pastorij. 9542 

Zonnegem 
J. Oe Vliegher. Molenstraat 32A. 

9806 Vinkt 
R. De Weirdt. Karmstraat. 9854 Meigem 
E.H. J. De Witte, Heiveldstraat 143. 

9110 St.-Amandsberg 
M. - R. ohaenens. Dorp 54. 9842 Hansbeke 
W. Dhaenens. Re ijbroe kstraat. 9842 

Hansbeke 
D. Dho o ge. Langemunt 58. 9850 Nevele 
H. Dierick - Oe Boever, Kon.Le o pold II 

laan 61. 9000 Ge nt 
L. Friant. Halewijnstraat 27B, 9810 

Drongen 
Z.E.H. V. Gaublomme. Pastorij. 9803 

Gottem 
OE. Geiregat, C. Buyssestraat 32, 

9.s50 Nevele 
oOGemeentebestuur Lotenhulle 

E. Gyssels. Heistestraat. 9840 Landegem 
J. Goethals. Gaverstraat. 9288 Kalken 
W. Haelvoet. Kerkstraat 17. 9854 Meigem 
Dr. R. Haeserijn, Heivsldstraat. 9110 

St.-Amandsbsrg 
O. Hautekeete. Kerkstraat 22. 9854 

f1eigsm 
R. Herman. Rijhovelaan 105. 9000 Gent 
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G. Heynssens. Heistestraat 16. 9840 
Landegem 

R. Hooft. Stratem 16A. 9880 Aalter 
A. Huysse. Oennedreef. 9840 Landegem 
A. Janssens. A.C.Vander Cruyssenstraat 

60. 9850 Nevele 
E.Br. O. Joos, Heirweg Noord 217. 

9710 Zwijnaarde 
I. Lambert , Heerdweg 15, 9806 Vinkt 
A. Ledeganck, Meibloemstraat 2, 

9000 Gent 
R. Leenknecht, Rsijbroekstraat 41. 

9842 Hansbeke 
J. Luyssaert. Poeldendries 11. 9840 

Landegem 
Ir. A. Martens. Koersveldlaan 36. 

9720 Oe Pinte 
oOA. Martens, Stationsstraat 10. 9840 

Landegem 
C. Martens , Wulfhoek 12, 8850 Nevels 
Meisj essch o ol Landegem, Kerkstraat. 

9840 Landegem 
A. Mestdagh, Bee ntjesstra at 9, 9857 

Poesele 
°Z.E.H. F. Mich em, Heerdweg 13, 9806 

Vin kt 
M. Michiels. Dorpstraat 1A . 9851 

Voss elare 
O. Mortier. Kerrebroek, 9850 Nevele 
Ir. J. Moerman, Pro J. Eeckhoutlaan 18, 

9800 Deinze 
Kr. Mouton. Dorp. 9840 Landegem 
R. Mussche, Stationsstraat 98. 9840 

Landegem 
R. Nottebaert. Karmstraat 8, 9851 

Vossel e.re 
H. Panhuysen, Reijbroekstraat 13, 

9842 Hansbeke 
A. Poppe. Nijverheidsstraat 58. 

9110 St.-Amandsberg 
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W. Quintijn. Molenstraat 17, 9842 Hansbeke 
V. Ros. Dennedrssf SA. 9840 Landegem 
A. Ryserhove. Kloosterstraat 54, 9890 

Knesselare 
L. Saver. C.B~yss8straat 18. 9850 Nevele 
G. Schaeck, Vosselar estraat 16, 9840 

Landegem 
A. Schelpe. Bovenstraat. 8840 Landegem 
A. Schelstraete. Spoorwegstraat 44, 

8201 St.-Michiels 
J. Scherpereel, Dorp, 9841 Merendree 
G. Schollier. Steendam 3, 9000 Gent 
L. Standaert. Stationsstraat 59, 9840 

Landegem 
Ir. L. Stockman. Brugstraat 103 , 9880 

Aalter 
J. Taeldeman. Muizendal e, 9840 Landegem 
Prof. Dr. R. Tevernier, Rysenbergstraat 

97, 9000 Gent 
E. T'Hooft, Stationsstraat. 9840 Landegem 
J. T'Hooft. Stationsstraat. 9840 Landegem 
E.H. K. Tieleman, Vosselarestraat. 9840 

Landegem 
Baron J. 't Kint de Roodenbeke, Kasteel 

Ooidonk, 9853 Bachte
Maria-Leerne 

R. Tondat. Peperstraat. 9900 Eeklo 
Univ. Fakulteiten St.-Ignatius. Sem.voor 

Germaanse Filologie, 
Prinsstraat 13. 
2000 Antwerpen 

°Prof. Dr. V.F. Va nacker, Gentstraat 163. 
9110 St.-Amandsberg 

O. Van Belle. Antwerpsesteenweg 256, 
9110 St.-Amandsberg 

A. Van Braeckel. Dries 2. 9854 Mei gem 
G. Van Brussel. Hoge Weg 6. 2130 

Brasschaat 
J. Van de CasteeIe. Rodenbachstraat 48, 

9110 St.Amandsberg 
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M. Van ~8 Keere. Molenstraat 1 ~ 
9842 Hansbeke 

oR. Van den Abeele, Kerkstraat 16. 9830 
St.-Martens-Latem 

A. Van den Berghe. Dorpstraat 9. 9851 
Vosselare 

F. Van den Berghe. Kaarderijstraat 65. 
9000 Gent 

I. Van den Berghe. Wilde. 9840 Landegem 
R. Van der Eecken. Berg 3. 9854 Meigem 
R. Van der Vennet. Dorp 31. 9842 Hansbeke 
A. Van de Sompel, Reijbroekstraat 22, 

9842 Hansbeke 
A. Van de Velde. Stationsstraat 33, 

9840 Landegem 
E. Van de Velde. Lijkstraat 7. 

8854 Meigem 
J. Vandevelde, Stationsstraat 113, 

9840 Landegem 
C. Van de Voorde, Borluutlaan 10, 9842 

Op. Van 

R. Van 

G. Van 

A. Van 
oOOr. F • 

A. Van 
J • Van 

M. Van 

A. Van 
OM. Van 

Hansbeke 
de WalIe, Stationsstraat 117, 

9840 Landegem 
de WalIe, Stationsstraat, 9840 

Landegem 
Herrsweghen, Or. Spaestraat 14, 

9000 Gent 
Hese, Kogges traat 12, 9000 Gent 
Van Kerckhove, Stationsstraat, 

9840 Landegem 
Nevel. Spoele 3. 9854 Meigem 
Severen. Kerkwegel 7, 9840 

Landegem 
Severen, Vosselarestraat 12, 

9840 Landegem 
Speybroeck, Hoiste, 9840 Landegem 
Tornhout, Heirenthoeke, 9840 

Landegem 
C. VerbeKe. Stationsstraat 140, 9840 

Landegem 
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+A. Verhoustraete, Lostraat 30, 9880 
Aalter 

E.H. G. Vermeulen. Don Boseo-College. 
Grote Steenweg 31, 
8710 Zwijnaarde 

L. Verpoest, Dorpsstraat 3. 9851 
Voss slare 

oODr. J. Wannyn, Graaf van Hoornestra at 3, 
9850 Nevels 

+ 

+ + 
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