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Een ja a r is vlug voorbij, ook
voor d e redaktie van een v a n .Vlaanderens
vele heem- en volkskundige tijdschriften~
Het is alsof we de stichtings v ergadering
van onze vereniging nog maar pas achter
~e rug hebben en we "moeten» de tweede
jaargang van ons berichtenblad al inleiden! Bij een d e rgelijke ge legenheid
wordt ge woonlijk even achteruitgekeken
om na te gaan wat wel en wat niet, wat
goed en wat slecht gedaan werd~ »Ken jezelf» is een mooie maar moeilijk toe te
passen spreuk. Daarom hadden wij voor dit
editoriaaltje voo ral gerekend op de suggesties en de kritiek van ons steeds
groeiend lezerspubliek. Op dat punt is
ons tot heden echter no ga l wat rust gegund ••••• »Een »goed» politikus zou uit
dergelijke situaties met de nodi ge dosis
diplomatie besluiten dat zijn beleid
»stilzwijgend maar algemeen aanvaard en
bijgetraden»wordt. Wij mogen echter niet
gaan doen zoals de struisvogels en moeten
trachten de kop boven het zand (en de
schaarse wierook) te houden.
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Toch zien wij ons verplicht deze
zelfanalyse te beginnen met een optimistische noot, waartoe wij geïnspireerd werden
bij het overschouwen van onze ledenlijst
het valt niet te loochenen dat "Het Land
van Nevele" - waarvan dit bescheiden tijdschriftje zowat de spreekbuis is - een qua
beroep, afkomst, politieke en ideologische
overtuiging zeer verscheiden groep men~en
heeft kunnen verenigen, gewoon uit belang stelling voor ons heem, de hoemstudie en
de heembescherming. Wij proberen niat onszelf hierin te loven, . maar onze lezerskring, die maar al te vlug ~nvakjes en
schuifjes opgedeeld wordt. Ons v er heugt die
diversiteit vooral omdat zij ons nog meer
armslag geeft om de kat de bel aan te binden ~~êr_9~~_Q~g~g_!§, zonder dat wij daarom onmiddellijk van partijdigheid of sektarisme b esc huldigd worden.
Technisch valt op ons tijdschrift
ongetwijfeld het een en ahder aan te merken. Zo is ons herhaaldelijk gevraagd waar om wij ons blad niet laten druk~en. Hierop
kunnen wij enkel antwoorden dat wij moeten
roeien met de riemen die wij hebben, en
financieel is dat voorlopig alleen dg bijdrage van onze leden ! Wel vermelden wij
graag terloops dat de gemeenten Landegem
en Lotenhulle een subsidie beloofd hebben.
Anderzijds dient er toch even op gewezen
te worden dat de schaarse "wierook" die ons
toegezwaaid werd juist de technische kant
van onze publikaties betrof. Voorlopig houden wij het dan maar grosso modo bij de huidige formule. wel zullen dit jaar meer illustraties en foto's in ons tijdschrift op genomen kunnen worden.
Ook qua inhoud is "Het Land van
Nevele" zeker voor heel wat v erbeteri n gen
vatbaar. Verscheidene leden suggereerden
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dat misschien wa t me er sy s temati 3 k in onz e
a fleveringen g ebracht kon worden. Hi 8 rm e e
wordt bedoeld dat wij elke a flevering rond
één bepaald them a " zoud e n moe ten o p bouw e n,
dat dan d oo r div e rse me dewerkers voor heel
het Land v a n Ne v e le wordt uitg e werkt (b.v.
oen molennummer, een nummer over het broodbakken,over landbouwterminologie, de Po~zie
d a gen t e Me rendr ee , Cyriel Buyss e , de r e formati e en d e Spaans-katolieke repressie,
e nz.). Dat is on ge twijfeld het id e aal, maar
juist da a rom zo moeilijk te realiseren.
Vooral h e t gebrek aan 8en ruime schare aktieve me dewerkers en een perfekte interne
koördin a ti8, al s ook het ontbreken van een
d e gelijk region a al dokumentatiecentrum staan
de verwezenlijking van dat ideaal voorlopi g
nog in d e weg. Wij zijn zo vrij de eerste
ne g atiev e faktor grotendeels op het "passief"
- in casu de misplaatste b e scheid e nheid van onze leden te schrijven. Op het tweede
(interne koördinatie) en het derd e (regionaal dokumentatiecentrum) punt dient juist
in de eerstkomende jaren hard gewerkt tG
worden. Een eerste stap in die richting is,
me nen wij, .de oprichting v a nspeci a la werkgroepen, " waarover in daze aflevering al het
een en ander meegedeeld wordt. Van enig8
systematische studie kan pas sprake zijn
als eerst systematisch het nodige materiaal
wordt verzameld. Voor di e niet altijd pretti g e taak zullen echter veel bereidwillig e
handen en geesten nodig zijn! Wij durven in
dit opzicht het allerbeste verhopen!
Intussen blijven wij ook deze
jaargan g als een oriëntatie beschouwen. Over
allerlei facetten van de heGmstudie en -bescherming zullen bondige terreinverkenningen, beknopte detailstudies en zoveel mogelijk bibliografische overzichten verschijnen.
Hiervoor rekenen wij op de medewerking en
dG steun van heel "Het Land van Nevele" I
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Kanttekenin ge n bij het eerste levensjaar
van de h eemkundige kring "Het land van
Nevele"

Einde 1970 telde o nz e vereniging
110 leden. Op het eerste gezicht is dat
niet zo'n enorm aantal. maar dat cijfer
wint wel enigszins aan waarde als men-er
rekening mee houdt dat v an enige systematische wervin g saktie nog geen sprake is
kunnen zijn. De beste propaganda is trou wens nog altijd wat je de mensen kan aanbieden. Daarom geven wij hier eerst even
een overzicht van wat in het esrstewerkjaar zoal verwezenlijkt is.
-Er werden twee grote projekt e n
aangepakt waarvoor het materiële werk al
voor een groot deel klaar is ; "ê~~~~~ê~:
~§~_!~_bê~_~~~~_~ê~_~§~ê!~» ( een volks - en
taalkundig onderzoek) en "~!~ê~§~~~~~_§Q
b~Q_~§!~~~ê_~9!_Q~_~~9ê8§~§_9Q!~!QQ!Qg_~~Q
~§_§~~ê~~»

( een historische. bodem- en
naamkundige studie). Einde 1971 - hopen wij
met die beide projekten klaar te ko~en.
- Er werd een aa nv ang gemaakt
met het samenstellen v an een ~§ g! 9Q~~!
~9~~~§~~~~!§~§Q~~~~ (boeken. tijdschriften.
foto's, dia's en archiefstukken).
- In 1970 hadden ook v erscheidene
en ~!!§~~ep§~ plaats. Wij ge v en
hier een chronologisch overzicht ervan
!~~!~g~Q

8 maart

stichtingsvergadering te
Nevele. met toespraak door
Dr. J. WEYNS. over ~~§§~~~Q~§
§Q_9§ _ ~9ê~_~9Q_§§~_Q§§~~~Q~!~§

~~~ ~~~g~ lJ g :·
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21 maart

boomplantingte Nevele.

3 april

lezing te Bachte-Maria-Leerne
door dh. E. EYLENBOSCH over
"~91~ê:~§D_têê1~~D~~gê_ê§g§~têD

v an het traditionele landbouw-

------------------------------

24 mei

bezoek aan het museum "Rietga v erstede" van dh. A. JANSSENS
te Nevele.

14 juni

lezing te Hansbeko door Pro~.
Or. R. TAVERNIER over "Bodem~~D~!g~_~êg§~!êD_~~D_bê!_b~D~
~~D_~~~§!~_§D_~!jD_~~Q§gê!§
9Dtg!DD!Dg§g~§9b!êg9D!§:·

26 september:

~~Dgê!!Dg rond de Wildendries
te Landegem, o.l.v. dh.
G. SCHAECK e n daarna v olksspelen.

7 november

lezing te Lotenhulle door
Ir. A. MARTENS over "Familiekunde".

12 december:

lezing + dia's te Meigem door
Insp. A. RYS~RHOVE o v er "~§§~:
en Volkskund e in e n rond het

-------------- --------------

Die aktiviteiten werde~ g~ middeld
door 35 leden bijgewoon~, wat relatie~ een
sukses betekent. In de meeste andere heemkundige v erenigingen moet men het immers
meestal met een geringer aantal aanwezigon
stellen. Wel rekenen wij v oorde toekomst
nog wat meer op de pers, vooral vo or het
aankondigen van onze aktiviteiten, want ook
niet-leden zijn altijd welkom. Ook h o ~en
wij dat de gemeentebest ur e n van ons werk-5-

gebied wat meer belangstelling aan de dag
gaan leggen voor wat ~Het Land van Nevels"
doet of zou willen doen (maar.we se ns gebrek
aan financiële of materiëlemiddelën niet
kan realiseren). Het is natuurlijk wel zo.
dat onze manifestat~es niet de grote massa
op de been brengen. m~ar dat is ook goe n
ma atstaf om de waarde van ons werk te meten.
Onze bescheiden aspiratie is ~ et nuttig e aan
h et aangename te paren~ dat proberen wij te
bereiken door studie. bèscherming en v erkenning van de direkte omgeving waarin wij
wonen. Een dergelijk programma impliceert
twee dingen :1J dat een h~emkundi ge vereni~ ingniei eeri reservaat of clubje. maar
ook niet 8en absolute · noodzaak voor ee n welbepaald deel(tje} van de bevolking is. maar
Bo n · zaak van · ~n voor -------iedereen die in een
aantrekkelijk milieu wil wonen; 2) dat onZ8
aktiviteiten zich niet toe~pitse~ op "fossielen". Een heemkundige ver enigi n g mag
zich nf et ingraven ihhet 0 erlede n. maar
moet anderzijds haar leden kritisch trachten
op te stellen tegenover het steeds akkuter
wordende probleem technische vooruitgang ++
behoud van een eigen. leefbaar milieu. Hier mee bedoel ik ni et dat het Land van Nevele
straks gaat stikken onder een verpestende
industriero6k! maar eerdefdatwij een oogje
in het zeil moeten houden bij het streek- en
gröndbeleid. In deze tijd; waar de mens over
steeds meer vrij e tijd ga~tbeschikken die
hij aan (noodzak eli jke) ontspanning kan wijden. mo et hij ook de nodige akkomodatie
krijgen om die ·ontspanning zo nuttig en zo
aangenaam mogelijk te maken~ .Datlaatste
wordt érnstig bedre~gdal~ hij zich b.v.
niet meer vrij in een natuurlijke omgeving
kan gaan bewegen. O.B. doordat lukrake bebouwing en privatisering van de mooiste
hoekjes (terwillé van de lieve centjes)
zondermeer toegelaten worden. Aan de andere
kant is ee n grondige kennis van het v erleden
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van onze str8sk een solied uitgan gs~ unt bij
het strev e n naar die aa nsename omgeving,
waa r het evenwicht me ns-n a tuur behouden
blijft.
Voor die zaak wil "Het Land v an
Nev e l s " zich in de t oe komst met n og meer
ijv e r inz e tten.
- '0 a t dat ni 8 t a I tij d m8 tee n doodernstig goz icht en een flinke d o sis "geleerdheid" hoeft te gebeuren, maar ook via
gewoon "ontspannend e " bijeenkomst e n (w andelingen, fietstochten, crganiseren v an
v olksspelen) b e reikt kan worden, hopen wij
ook in 1971 te bèwijzen. Da t wij daarbij
rekenen op de medewerking van de hele bev olking en de steun van onze gemeentebesturen, hopen wj_j nO r?; v 8el m8er •••••••••

J. TAELOEMAN;
+
+

+

FINANCIEEL VERSLAG 1970
- Inkomsten

---------

Lidgeld: 14.950 fr.

-

~!!~~~~!:!

Tijdschrift
Ver goeding sprekers
Prijzen balling
Traktaties
Administratiekosten
(omslagen, postzegels,
papier, drukwerk)
Totaal
- Boni

2.651 fr.
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6.459
1 .646'
720
1 .010

2.464

12.299 fr.

Bij de kaft foto
MEIGEM 1906
Dit Meigem van omstreeks de eeuwwisseling moet Cyriel Buysse zeker vaak bezocht hebben. Het is een typisch beeld van
een stil. landelijk dorp. zoals hij er in
zij n streekromans vele op meesterlijke wijze beschreven heeft. Een echt dorp uit het
Land van Nevele.
Het vred~ ge dorpsplein (1) wordt
gedomineerd door het ietwat stijve gemeentehuis (veel herberg enwe~nig gemeentehuis).
Uit het opschrift op de voorg e vel blijkt
dat Meig e m toen zelfs reeds een "billard"
had. In de vorm van een reklame voor de naaimachines Singer moest ds deftige voor ge vel
trouwens nog een ander symptoom van onze
huidi ge konsumptiemaatschappij dulden ••.••
Jarenlang heeft het ~otogenieke paardje
Fanny met zij n bakkerskarretje op Meigem
rondgelopen. Het trotseerde alle seizoenen
om el ke dag trouw zijn brood bij de klanten
te brengen. Na de dagtaak mocht het dan even
uitblazen. vastgebonden aan de ijzeren
stang. die men destijds bij iedere "deftige"
herberg vond. Oe twee Meigemnaren links op
de foto blijken rustig d e tijd te nemen om
zich eens "goed" te laten fotograferen. Te
oordelen naar hun breedgerande strooien hoed
moeten het in die tijd wel mooie zomers geweest zijn. Verder op. naar de Berg toe.
troont de statigs dorpsmolen. Er ~ntbreekt
e nkel nog een klad witt ~ duiven inde lucht
om van dit plaatje een volmaakt schilderij
te maken.
Er is. helaas. van dit alles zeer
weinig ·overgebleven. Alleen het kleine
meisje en de bakke~skar (jawel!) zijn nog in
leven. Ook de herberg op de hoek links (in gang v an de huidige Kerkstraa~J staat er nog.
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zij h e t in e nigszins gewijzigde toest ~ nd. Bij
de dorpsmol e n was ook een oliesla fs rij ( een
»st a mpkot») en v o oral een j e nev erstokerij
(m e n stookte te Meigem de b o ste jenev e r v an
de str ee k! J. Op 16 oktober 1916 bleken al die
zak e n ~van strategisch b8l a n g ~ te zijn. want
ze werden door de Duitsers opgeblazen. Ook
het gomss n teh ui s v erdween op die memorabele
dag bij het dynamiet a ren v an ds kerktor Gn.
He t werd wel heroPE ebo uwd in 1920, maar in
1950 moast h e t definiti e f plaats maken voor
een brede toegan gs weg tot h et dorp. He t is
thans parkeerruimte.
Alles samen toch ee n t afereeltje om
met een v1 3ugje h e imwee en een tikje v ertederin g te bekijken.
A.

_

BAU\!JENS.

._ --------'--- --_.

(1) Op de foto wordt hst dorpsplein "plaats"
ge noemd. Dat . stemt aversen met het h ede ndaa gse taalg e bruik te Meigem : personen
v an buit~n de dorpskom zeggen nog steeds
dat Z8 "naar d e plaatse" gaan. Vol gens
ee n recente studie v a n W. PEE. 08 namen
voor de Ge~eentekom in de ZuidnederlanJse
ëiTO-fekten (1 970 ) is het woord "pl aats~
v oor ge meenteko~ overwegend We st- e n
Zuidoostvlaams. In het Land v an Nev els
komt het echter ook wel eens v oor. nl. te
LotenhulIe. Mei ge m. Poeke. Vinkt en Zev eren. Te Nevele spreekt men v a n "den
binnen" of "'t durp". Die laatste benamin g wordt ook gebruikt in de beide
Leernes. te Vosselare. Landegem. Merendree. Hansbake . en Poesele.
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EENVERGIE~STELIJK

PROSPER

STREEKGENOOT

COCQUYT

Het was met genoegen dat ik de gele ge nheid aanvaardde één van Belgi~s roemrijkste piloten. onze streekgenoot Prosper
'COCQ UYT. in ,dit boekje iets nader te mogen
belichten. Terzelfdertijd is het voor mij
een gelegenheid om nog 8ens hulde te bren ge n aan deze uitzond~rlijk beg aaf de piloot
die als pionier van onze burgerluchtvaart de
gesc hi8denis is ingegaan.
Alhoewel de baby Pros op 9 juni
levenslicht aanschouwde onder de
molen van Astene. mogen we hem toch gerust
een Landegemnaar noemen. In 1903 verhuisde
de 3-jarige Pros immers met het hele gezi n
naar deze g emegnte. waar vad er Emiel voor
eigen rekening een maalderij ging uitbaten.
Pros groeide en speelde er verder in de
schaduw van Ben andere molen : de grote
houten windmolen die zich toendertijd op de
Landagems8 Molenkouter bevond. (Er bestaat
nog een prachtig schilderij van deze molen
mst de - ciuderlij~e woning van Pros Bn de
maèlderij. Het , doek werd g~borsteld door
een niet minder ,beroemd streekgenoot.
Emile Claus. en ,is in het bezit van Or. R.
Demol uit Gent).
'
1900 het

Op ongeveer driehonderd meter van
de maalderij stond het ouderlijk huis van
de familie Meiresonne met ernaast de brouwerij. Als gediplomeerd kondukteur van
stoommachines, elektrische installaties en
automechaniek onderhield Aimé. d~ zoon van
die beroemde brouwersfamilie. ook de ma chines van de maalderij Cocquyt. Alhoewel
hij slechts twaalf jaar ouder was dan onze
Pros. is het toch van hem dat hij al zeer
vlug zijn "speciale lessen" mechanika en
-10-

elektriciteit ZDU krij Eo n. Ond ertussen was
Pros al ee n paar keer twee jaar t ago lijk opge éch o v en i n de Eo msontesch oo l omd a t hij te
v er "vooruit" wa s op de r e st. Alh oe wo l hij
al tijd als eerste uitkwam, was hij absol uut
niet wat me n eon "v oo rbeeldi ge brave jon g en"
ple egt te no emen. Bra a f zijn was vr oege r ook
niet a ltijd een d8ugd, maar dikwi jls ee n gebr e k a a ~ temperament e n dat had o nze Pros
nu jui st we l. Bij he t b eg in v an de eorste
wereldo o rlog hi e lp Pras re ed s in de o u derlijke ma a lderij e n t oe n ze in 1916 do o r de
Duits e bez a ttsrs werd stil ge le gd , gi n g Pros
zijn tebhnische kennis benutt e n en verv olmaken in de mac hin e kam er v a n de brouwerij
Meirescnne. Hij werd er hetz e lfd e jaar nog
hoof d mechanicus. In die funktie z o rgd e hij
ook voor de nodi gQ elektriciteit in de Lande g emse d o rpskom. Tijdens d e oorlo g sjaren
werd die immers ge leverd door de eigen installaties v a n de br o uweri j MGir e sonne. Al
die tijd las e n stud ee rde Pros verder me t
de hulp en speciale lessen v a n zoon Meiresonn e . Toen d e brouwerij in 1918 n aar Gent
verhuisde, keerde Pros teruB naar de ouderlijke maalderij die zijn v ader na de oorlog
heropend had. Ree d s tij d ens de o o rlog
v olgde hij avond kursussen e n zonda g lessen
aan de Vak- e n Ambachtsch oo l in de He lstra at
te Gent. In 1921 behaalde hij er me t grote
ond erscheiding h et diploma v an elektricien
wissel- e n gelijkstroom en h et bekwaamheidsgetuig schrift v a n automechanieker. Tussenin
had hij ook door zelfstudie, speciale middaglessen aan de gem8e nt esc hool, ee n kursus
per briefwisseling en het laatste ja ar
"talen" v an de a vond kursus in de Savaanstr aat te Gent een diploma "Frans e taal"
kunn e n bemachtigen. Teo n hij eind 1921 zij n
legerdienst be go n, bereidde hij zich, via
een kursus per briefwisselin g in h e t Frans
voor op het eksamen van kondukteur -ele ktricien. Met al die technische kennis kwam ~ij
bij de genie terecht, ma ar niet v oor lang.
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Pro sper COCQUYT had een boezemvriend: zijn kozijn langs moederszijde,
Jos MOEYKENS. Die Jos was sinds juni 1921
als korporaal leerling-piloot in de militaire vliegschool van Gosselies. Prosper
van zijn kant voelde reeds lang heel veel
voor het vliegen, maar gezien zijn beperkte officiële diploma's was dat alles
een verre droom g eblev~". Zijn kozijn
maakte hem echter zo entoesiast dat hij
besloot het toch maar te proberen. Met de
hulp van Jos bereidde hij het toelatingseksamen voor, waarbij hij prompt slaa g de.
In juni 1922 begon dan definitiBf zijn
karrière als piloot. Zijn moniteurs waren
unaniem : da beste leerling die zij ooit
gehad hadden. Spoeding ging hij over naar
de vorderingsvliegschool te As en behaalde er op 5 mei 1923 als eerste van zijn
promotie het militair vliegbrevet. Overgeplaatst naar Evere specialiseerde hij
zich verder in de foto g rafische luchtverkenning. iets wat hem heel zijn verdere
vliegersloopbaan als hobby bijg e bleven is.
Aan hem danken wij enkele zeer goed bewaarde luchtfoto's van circa 1930 van de
gemeente Landegem.
Op 1 mei 1924 verliet Prosper
COCQUYT de luchtmacht om over te gaan naar
de SABENA. een grote stap die hem naar de
toppen der handelsluchtvaart zou brengen.
Twee maanden later. op 23 juli 1924. stapte Pros eerst nog in het huwelijksbootje
met zijn Elza. Sedert dat jaar is zijn
naam verbonden aan elke stap naar de verovering van het luchtruim. Hij werkte zi~h
op tot de bekwaamste en meest dynamische
hoofdpiloot van de SA~ENA. Zijn technische
kennis. beroepseer en verantwoordelijkheidszin maakten van hem de Chef-testpiloot van
later.
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Eig e nlijk was het allemaal eerder
primitief begonnen. De SABEN~ stond nog in
haar kinderschoenen en alles moest nog aangepast wo rden. Getuige daarvan zijn de zes endertig "luchtvaartincidenten" zoals Pros
ze zelf noemde. Niet minder dan vijfti en
noodlandingen heeft hij o p zijn "aktief".
hij verloor wielen en zelfs eens een volledige motor. maar dat alles maakte van hem
de meest ervaren en koelbloedigste piloot
van die tijd. Hij zocht steeds naar het
waarom v an alle incidenten. Hij schreef ver scheidene zeer gewaardeerde studies over de
luchtveiligheid. Het feit dat hem nooit een
ong e v al o v erkwam met ~8volE8n voor passagiers
of bemanning maakte van hem 8en bijna legendarisch "veilig" piloot.
Zijn aanstelling tot persoonlijk
piloot van koning Albert en van koning
Lebpold 111 zullen aan die geruststellende
faam niet vre emd zijn.
Ontelbare lijnen zlJn in die tijd
door hem ingevlogen, vele nieuwe vli egtuigen werden door hem g etest. Ve~schillende
nieuwe uitvindingen en rev o lutionaire
luchtvaart studies zijn het werk v an deze
Landegemse piloot. Tijdens de noodgedwongen
rust van de tweede wereldoorlog wist hij
zich toch no g v erdienstelijk te maken bij
de inlichtingsdienst van de weerstand. Twee
dagen na de bevrijding zat hij reeds terug
achter d e sturen, om ze tot 25· n o vember 1953
praktisch niet meer los te laten.
Hij was een harde werker, een voorbeeld van wilskracht, een voll e dig en volwaardig "self-made" mens. Van de dreumes uit
het kleine huisje op de Molenkouter tot de
graaggeziene bezoeker op het kasteel te Laken
ligt een leven van doordrijven en uithouden.
Het Land van Nevele ma g fier zijn
op zo'n telg!
A. HUYSSE.

Een

ENIG · dokument :

DE STATUTEN van "DE BEZORGDE GEITENKWEKERS"
te LANDEGEM
Onlangs kreeg ik toevallig een
verkleurd brochuurtje inha~d~n. dat bij
nader toezien de statuten bleek te bevatten
van "Oe bezorgde geitenkwekers". een vereniging die i~ 1910 te Landegem opgericht
we rd. · Slijkens haar statuten h~d die VBre~
niging tot doel de belangen· van de Landegemse geitenfokkers met me~r kracht te ver· dedigen.
Nu. amper 60 jaar later. knipperden wij wel even me~ onze ogen en kunnen
wij een spontane schaterlach nauwelijks
onderdrukken bij het lezen van die statuten. Toch moeten dergelijke verenigingen in
die tijd werkelijk zin gehad hebben. Daarvoor spreekt alleen al de ernst , waarmee die
statuten (zie volgende bladzijden) zijn opgesteld. Bovendien kwam het in die tijd wel
vaker voor dat op het Vlaamse platteland
verenigingen werden opgericht om, de "kweek"
von bepaalde huisdieren te propagBr8n ~ en te
veredelen. Te Maldegem b.v. , bestond ~n die
jaren ook een vereniging van varkenshouders
en ook een van kippekwekers. Een vereniging
van geitenkwekers kon dus ook wel. vooral
daar toen juist heel veel geiten gefokt
werden. meestal door arbeiders en kleine
landbouwers. De geit werd, trouwens wel eens
"de koe van de werkman" genoemd. Een oude
Landegemnaar wist me te vertellen dat
echter ook wel op grotere boerderijen één
of meer geiten gefokt werden. omdat - naar
men beweerde - een geit geluk bracht in
de stallen.
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Acht eraan in de brochure staat
een lijst van de stichtende b e stuursleden.
Opvallend daarbij is wel dat zo'n v ere nig in g , die toch duidelijk de belan ge n van
" de kleine man" moest behartiEen, weer
ee ns in handen was van de dorpsnotabelen.
Ook een tek e n des tijds.
Eigenaardig ge no eg ben ik o ver
di e ver e ni gi ng weini~ meer te weten gekome n da n wat u in de statuten kan lez e n.
Geen enkele van de La nde ge mnaron die ik
geraadpleegd heb, kon me zeggen hoe lang
Z8 best aa n h ee ft en hoe ze funktioneerde.
Als enig tijdsdokument reproduceren WlJ hier dan maar gewoon die statuten en hopen dat onze Lan dege mse l eze rs
ons verd ere inlichtingen over die "be zorgde geitenkwekers" kunnen verschaffen.
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111ltreksel uil Cle Verzamell/l~ der Akten van de Beroepsvereenigingell
(bijvoegsela31l den j\lonileur beige van 2t December i91O, aktn r i974).

- - - ------------------------

DE BEZORGDE GEITENKWEEKERS
KWEEKSI~DI }~AAT

YAN GEITEN

IJER Ot: PS\'EREENIG1\(~

Ge-vestigd te Lan.degelr.l..

STANDREGELE.N.
I. -

BE~AMING . ZETEL

Ell DOEL OBR VEREE1\1GING.

Ar~. L Een syndikaat tot de verbetering van het geitellrils is ingericht te Landegem.
Het heet zijnen zet el te Landegem.
Art. 2. Het heeft voor doel de studie, de verdediging en de uitbreiding
der beMlpsbelangen der leden, om door alle mogelijke middelen den
kweek en de lIi1baling der geiten re verbeteren.

11. -

LEDE.>;.

Art. 5. De vereeniging' bestaat uit weI'kende leden en eereledell.
Art. ,t, . •4.. Om werkend lid te bonen zijn moet men:
10 lnvioner of grensbewoner zijn der gemeente Landegem ;
2" Geiten houden pn kwreken;

5° In het syndikaat geschreven zijn;
4° Zich aan de st311dregelen en de verol'deningen del' vereenijiing
ondeJ'werpen.
Art. 5. De werkende leden betalen jaarlijks 50 centiemen per inge~
schreven geil, waarvoor zij eell bewijs ontvangen dienstijr tOl den springdienst.
Art. 6. ~Ien houdt op deel te maken van de vereeniging :
10 Door vrijwillig ontslag;
'2° Door uitsluiting in de vel'gadering van den bestullrraad uitgesproken.
Art. i. Het ontslaggevend of uitgesloten lid verliest alle rechten op de
voordeelen der vereeniging.

-2II I. -

Y [REE:;IG1:'\G5VEH ~O(,Et;.

Art. 8 . liet vereeni{;ÎD{;'SVennogen bestaat ult :
1° De hijdraj:(c dr l' i!'d~n;

2° De toelal!€H raD Slaat, provincie en gemeente.
IV. -

SPRl;.;(;m E~. sT .

Art. 9. Hrt bestuu t' koopt de bokkt'n aan. heplll\lt het §(€Ial \!eitell
lot d"n SPI'Illl(llicll :-L besle md . besli ~l aan Wieil de bokken zullen tüe'.ert!'ouwd won!l'li eu bl'waart aUe I'CCill op die hukken:
Ar!. 10. tie bokkenllOlllJ ers zuilen schadeloos gesteld worden ah "olgt :
1" :iO cen\i~men per iJi'ult:u i ng;
2" IJe pl'ellH i'u W!'!k è de ofik kt'H 111 de p r ij ~; kllllpen zouden behalen ,
AI'!. I L Bij slechten uilval der eerste lwdicuin;: zullen de geIten to~
drit' maai iuü;!eu herlJeIH,·nd 'Wurden , mils 20 centiemen voor elke herbe·
dteniBj!. I lfze veq:'o e,!i!l;: komt toe <lan den lJolihouller, in wiens handen
zij d~n ook reeilti;tr,~ d-:s moet bN~ald worden.

De hokhoudEr moet ecn sprin~tJOek houden.
\" -

BrSTI:IJR, n:1U;AOElll~G.

Art. !2. liet bestuur is same Jlj{e st~ld I)j( : een "oorzilf.~r, een schrijversGlJalhewa3nler,'n zes wij kult·e,ters.
ArL -t3. liet. bestu ur wordt door de leden van het syndikaat in algemet'll\; VHl':Hlerin); ~ek oze n v·)f T vier jóren; alle [wee j a l'.11 wordt helper
helft herkuzen. De kleine helft zal de eerste uittreden.
Art. U, De ,vDon.iltPr, en in zijne afwezij:lleid een der wijkmeesters, is
gelas! met de poiÎl ie der verg3dt'l'Ïng ; hij o!lilerteehent met den schrijvers.:hatbewUllrdel' ~Ile ~tuHeli die Vall hel llfs tHUI' afh;mgen .
Arl . 15, DI~ sI'hrijiel'·sdWIJt'wa:ll'der l!1(') pl een 5iamboek houden en een
register om nota te lJO udeu \all lil.' vourtteeling uil het syutlikaat gesproten.
IIij is I!e l a~l lllt't ai tie maalschap(Ji'lijke schriften. lIij stelt tte procesvel'ualen op dc r vereellÎgifl\>CIl va u het tJeslUUr en ~'an de algemeene \ler~ad~ltng .

Hij IMldt de
vO(lr,chl'ln~n \'all

ieden \'~11 de maatschappij, gelijkvormig de
al'lîkel 9 .ier wet van 51 -'hart 1898 eu hij biedt hel

lij~t dt·!'

bestuur tJ e a<lIlI';wr,1iligsVf<l!jen :WIl.
Hij is in hel bezit der I'/Jeft'nde s ocdf'rpn der vel'eeniginij, waamm

hij den inventaris opmaakt en uewaart benevens lil de andere handvesten.
. Hij is veranjwoordt'lijk VO"f de in kas zijlHle gelden en liteis die hem
tijn toevt!l'troJlIwd. !lij bet3ait op malll1ateu ge!eekend door del! voorzitter
of door he t neHuurlÏtl k dien eÎIHle afgevaardigd.
Hij ontvang'! de lJijdr:!gen en audere :'>OUl mcn aan de verel'nigiug vcrsch!ll{ligd (I{ (Ioor haar in te zamelen; hij geeft el' kwijtschrift van.
llij duet alle plaats'i n"cu. ve rplaalslfl~etl en tel'ughalingen VaD &relden,
up bev... leli gett'eli.l·ml (luur den voorzitler uf dengene die hem V{I I'V1Ilgl,

de Ie plaatsen, H'rpfaatsen of terug te !lalen s,)mmen aanduidende.

Aft ,16, De wijkmeesters lwbben voor zendinj.: :
1" Ofll'd~el te strijken jegens de in te schrijven geiten;
2· ~a tI' ziel! of de bokken 1!"o~d onder houd"'J Zijll;
;)" ~Iaatr!.'g"jeu \'oor te sehrijvell voor het l!ued onderhoud der ~eiten,
A.rt. r;. Alle arnl;ten zijn eerl'3mblt 0 ~ 1I0Cht~lIs maf; dè schrijverschatbewaarder vergoeding ontVall,n'u \'Oor hureel!;.os teu eu buitellg.,~wo(1I'l
welk.
Art. 18. De ledelt wll'cni{1:ell zich in

al~emeeoe ~er~ad"ring teo miuste
VÎ!'f nMal 's jaars, up de tijd6liNH'1l ûuur de inwendi!(e verordening vast te

lit.ellen.

'

,De voorzitter lUag de al{!erueene "er~aûering bijef'uroepen lelkens hij
hel lJuttig oordfeIt.
Hij fioet 1.e bij ... ellr()ep~1I walillPer he' derde df!f Ip.deu het scllriftelijk
\'ralZt:1l enllf'! voOrWel'!! aanduWe!1 dat zij verl ·'lIf:t'rI lp. IJt'spreken.
Op de algernp./-'lle wrgaderingen lJPhûpn dü meerderjarige werkl~nde
leden PH de hpSluurdl"fS recht tip {'I'n'" stem,
.
Behalve de g-ev ~llelJ voorzien dhllr arlikei 20 der staildrl'gelen. worden
'.Ie liesluHell der al~ l'm l'e l lè \'el'~ ;;drrill~ ;:enomen met de volstrekte meerderheid der tq!enwo'H'di f! zijndp. Slt'tnfpl'hthebbl'nde

leden.

'

f:elle der algpmel'ne \'e rgaderin i:t'll, ber!aald in de maanll Februari,
ïs lOelrewijd aan het ondel'zoeken ,iel' rekening gesloten op 5t December
' voornf~ande.
Bij deze \'{~rgartering, wa:lrup al {je wt'rkende ledpn moetl'll tegenwoordig
zIjn, geeft dt~ hesiUUI1'aa,! ver~la!; oVt'r de volledlj!e wp.i'kzaambeden van
h et af~eloopl:'n jaar en hij biedt ter goedkeurinf[ de jaarlij.ksclle verhande.

llngeli ,lOOf de vereenigillg ged<lan krachtens n" 1 tot 5 van (Irlikel 2 tiei'
wet van 51 "laaI'! 1898.
Dele rekeningen zijn opgemaakt volgens hel.lUudel door het Staatsbestuur
\·~rvaal'digd. ZiJ mOelf'n, dool' de zorgen van den schrijver-schatbewaarder,
in den. zetel van de vert'eniging ter inzage wqrden gefflgd van de leden,
gedurende dl' vijftipu d~gen dij: de algemeene \'t'rgaderillil van Februari
voorafgaan. Zij word?n ·slechts·"openb"aal' gema:1kt meltoesr.emming van de
:ilgeme"'l!~ vert{adering. 1\'3 ·goed"L:ellring del' rekening door "e ~lttPmeelJe
vergadel'lng, worden zij, vóór den 1" Maart. door de zorw~n van het bes!uur
aan de commissie ter bekrachtiging der stalldre!!elen van de llf'roepsvereeniging.n ~eslulJrd. vergezeld \'3n tie andere stukken \eI'llJe!d in artikel 8'
der wet van 31 Maart 1398.
'
De oiet gebruikte fondsen worden in de Algemeene Spaarkas geplaatst.

VI. -

VERKOOl'.

MI. i 9. Alle geitenlammeren voortgesproten uil het 'Sj'o<Ükaat moeten,
ah'orens verkol'lJI te worden, aangegeven worden aan hel hestuur , dat zal
oordrelen of zij buiten de vereeniging mugen verkochl wûf'dt' n
VII. -

WIJZIGL.'IG DEG. ST,':-;OJlEGELE:f, ONTBINDING DER VI!REE:;IlHNG.

Art. 20. De wijzigillg der slandl't'gelen en de onthilldingder vereeni~i!lg
honen maar geldig beslisi worden bij IDf'C'I'del'lleid van de drîc vierden

.

-4der (egpnwoürdî~f' lrden, in :llgemeelle vergadering daartoe bijzon tier
bijeenJ,(erliepen en samengesteld uit ten minste de helft de!' beraad31agent.le sternreeh:hebllende leden ,
AI't. 2-1 , De besluurraaf1 zal, in gemeen overleg met de tegenpartij, de
middelelI zo~kell om. hw.ij bij \"tH'Zoening. hetzij bij scheidsgerecht, alle
ge~ehil te veretfclH'n d"t de n~ reen i gi J1 g aangaat en de werkvoorwaal'den
belreît.
De iJelWÎslllllJen die in den schoo t der ~'c reel1 iglng ontstaan en die Ict
voorwerp hebben het toepassen der standregf'len en regl,'ml'uten aan niet
uildl'l.lkke,lijk voorziene gevallen, worden altijd beoordeeld doOi' twee
scheidsrf'chters, uil de werk~nde leden gekozen door de betroffen partijen.
Bij vt'!'deding van ge'voelen 'worden zij geslecht door ecn derden
scheidsrechter te benoemen door de twee 3Ulleren of, 't..anneer deze zulks
weilláen. doof' den voorzittel' tier H'reenlginj! .
Ile beslissill{5 der scheid::wf'chlel's is afdoende.
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Verklarîng.
De ondergeteekenden, bestuurders der . bCl'oepsvereeniging : . De Bezorgde Geltenkweelo;ers, gevestigd te Landeg'em, verkl~~ren gezegde .
Yereenlging samengesteld, voor wat betreft de verschHlende · klassen
van leden, ingevolge de 'loorschriften van artikels ': en 3 der wet van
3t Maart i8!l8 .
. I.andegem, den iS" September 1910.
MARC DE f\mcRO\1t I)' OCSSELGHE!!; DE ~tEULE:r!:KESTRII,

W. ;

VERPUETSB, E.; V.\.1'f HEt U, K.; Op; VRY.fiZE, A.; VA:'I
WASSIruHOYE, D.; DE BOUDERÉ, J. ; VA.... BaAltl'EGBM . A.

(Entérine pal' déc\sion du Conseil de.!! mines, constltué en commission

d'cntérlnement des unions proft'ssionllelles, en date du 6 décembre 1910.)

..

NIEUWE STRAATNAMEN TE BACHTE-MARIA - LEERNE

In ons vorig ~ummer schreven we
dat Hansbeke heemkundig verahtwoorde n~men
heeft gezoçht. zoals ze nu nog in de volksmond leven of z oals ze op oude kaarten
voorkomen.
Bachte-Maria-Leerne kreeg de
laatste jaren enkele nieuwe straten en ver kavelingen, zodat .ook hier nieuwe namen
noodzakelijk werden.
Het gemeentebestuur heeft een
verantwoorde werkwijze toegepast bij het .
zoeken naar die nieuwe namen.
De indeling van de gemeehte in
wijken zo~ls ze op oudere kaartenvoorkwamen, werd behouden. Wie de gemeente niet
kent kan zo gemakkelijk in 8en bepaalde
wijk een weg vinden.
Bij vele straatnamen werd -het
bepalend element straat heel dikwijls vervangen door dreef, weg, park of bOS. En kele namen zöä~Oe~gge-en AmakBrs kregen geen bepalend element, wat in die ge vallen wel verantwoord is.
Enkele oude namen werden behou den, vooral dan in de dorpskom en in de
wijk Bachte, b.v. Bagattestraat, Peperstraat en Dulakerweg. Aanvankelijk wilde
men ook die oude namen vervangen. Geluk kig heeft het gemeentebestuur tijdig in gezien dat straatnamen die goed ingeburg8rd zijn en algemeen bekend zijn, beter
worden bewaard.
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In de omgeving van het Domein
Ooidonk kregen de nieuwe straten de naam
van vroeger e kasteelbewoners, b.v.
Filliersdreef (Charles - Louis Filliers,
eerste burgemeester Van B.-M.-L •• 17911869); de Montmorencydraaf (deze familie
bewoonqe het kasteel van 1425 tot 1592).
Ik stel me hi~r ernstig de vr~ag ho~ deze
nam e n moeten en zullen uitgesproken worden.
Een goede straatnaam moet door iedereen
zonder moeite uitgesproken 8n begrepen
kunnen worden. Er bestaat een gevaar dat
de volksetymologie of volkshumor deze namen
weldra zullen veranderen. Zou het niet wen selijk zijn bij elke straatnaam die niet
onmiddellijk doorzichtig is een korte
historische of etymologisché verklaring op
het bordje te geven? Dat is zeker wenselijk bij de boven genoemde namen of in b.v.
Oe Kogge, oulakersweg en Amakers. In de
Westduitse-stad Bad Hersfeld (Hessen) zagen
we dergelijke stra~tna~mbordeh. oé naam
Maaigemhoekstraat moest plaats tuimen voor
Graaf Henridreef. maar h~t oude woord
maaigem verdwee~niet uit het repertorium.
We vinden het terug in de nieuwe naam
Maaigemdijk.
In de landelijke zone tussen het
kanaa l van Schipdonk en de dorpskom kregen
de wegen namen uit de plaatselijkè fauna
en flora. b.v. Leeuwerikenweg, Merelweg.
Zwaluwenweg, ' Reigersweg •
. o8spe~1~ng0an bestaande namen
werd aan de huidige spellingregels aangepast, Leimeersdreef werd Leieme8rsdre8f.
De spelling De Kogge lijkt me minder ver antwoord. In de volksmond wordt het woord
met lange klinker uitgesproken. Waar schijnlijk moeten we denke~ a~n het middel nederlands coach = stuk land dat buiten een
binnendijk gelegen was. De vroegere herberg
-24-

Oe Kogge lag inderdaad aan de Leieoever.
We betreur~n dat de spelling Holdenw eg
niet aan het oorspronkelijkeholenweg
(1450 "Holenweghe~) werd aangepast.
Dit alles doet echter niets af
van de he~mkundige en historische waarde
van de nieuw e straatnamen. Het initiatief
van B~-M.-L. kan als voorbeeld dienen
voor vele andere gemeenten.

J. LUYSSAERT.
+
+

+

HET BAKHUIS IN HET LAND VAN NEVELE (1)

Als men langs de landbouwwegen
van het Land van Nevele trekt, bemerkt men
op sommige boerderijen een vervallen gebouwtje dat vrij ver van de woning en de
andere dienstgebouwen gelegen is. Heden ten
dage heeft het geen specifieke funktie m~er:
nu eens doet het dienst als kippen- of duivenhok, dan weer als bergplaats voor afval
van hout. roeste spijkers tot zelfs afgedankte prikkeldraad van de weide-afsluitingen toe. Dat zal wel zo blijven tot het gebouwtje helemaal verva~t en ten slotte als
steenslag uitgespreid wordt in sen modderweg. Een roemloos einde.
Alle en zijn naam verraadt nog dat
het eens een edeler funktie heeft vervuld
in het leven " van de plattelandsbewoners :
in het Land van Nevele no emt men dat gebouwtje immers het ovenmuur, ovenbuur,
ove(nlkot en somseèns bakhuis. In de tijd
toen alles "doe-het-zelf" was, w~rd er ' dus
het brood gebakken. Tot na de eerste were1d -25-

oorlog hadden iedere hoeve en vele woningen
in de dorpskcrm hun eigen ovenmuur. Er waren
wel landbouwers die hun broodfabiiek installeerden in een br as huis of braskot
maar de meesten bouwden-eën afzonderlijk
bakhuis, liefs~op een droge plek van het
erf en ver (min. 12 m) van de andere gebo u wen, "zoo dattergheen brant of en comme
oft ryse" - zoals een oude politieverordening zegt.
Dat brandgevaar zal zeker wel
reêel geweest zijn, al moet men hierbij niet
overdrijven. Uit een statistiek die gedurende 70 jaar door het brandweerkorps van
Nevele bijgehouden werd, blijkt immers dat
slechts in 20% van de gevallen uitgerukt
diende te worden om een bakhuis te blussen.
Het zal wel zo zijn dat onze voorouders
juist in het bakhuis veel meer maatregelen
troffen om brand te voorkomen dan in andere
gebouwen.
Het ovenbuur bestaat uit twee
delen: de voorhal (in de streek meestal
ovekot genoemd) en de oven.
A. DE VOORHAL (zie afb. 1 -5 )
·De voorhal werd in baksteenopgetrokken. Ze had een lengte van 3 è 3,5 m
en de breedte varie er de van 2,5 tot ?7 m.
De zijmuren waren 2 à 2,25 m hQog en werden
samengehouden met drie.verankerde balken
waarop men de muurplaat v ast maakte. Hierop
kwam het zadeldak, dat zeer steil was om de
druk op de muren te verminderen . De dakbedekking was aanvankelijk ~an stro, weldra
van pannen. De deur (0,9 bij 1,8 m) was in
de voorgevel en twee opendraaiende houten
vensterluiken (0,55 bij 0 ,6 m) zorgden voor
tocht en deden zo de rook v er dwijnen die
ontstond bij het stoken van de oven.
-26-

Tegen de achterwand metst e men
de sc.houwmantel en de schoorsteen, di e
eige nlijk een verkleind e weergave waren
van de open ha ard die eertijds in de bo erenwonin ge n aa nge troff e n werd
(zie afb.
5).

In de voorhal of het ovekot wer den wel eens de buss e ls hout opgeslagen
waarmee men de ov e n stookte. Ook de werktuigen die bij het bakk e n ge bruikt werden
- d e tro g , de rokkelare (3), de (oven)pale
(4) en de ton waarin de houtsko ol uit de
oven b e waa rd werd - hadd e n er hun vaste
plaats.
8. OE OVEN (zi e 4,

6-10)

Tegen de achtergevel van de voor hal stond de eigenlijke bakoven. Dat gebouwtje in baksteen .(1,8 m lang en 2 m
breed) had ook ee n zadeldak. Oe achtergevel
van de 0ven vertoonde soms een opening;
daarin werd het hout gedroogd waarmee me n
de oven zou stoken. Bij het gesloten type,
dus zonder opening in d e achtergevel, liet
me n dat hout drog e n in de oven zelf of in
de voorhal.
Naar ge lan g van de konstrukti e
van het ovenfundament komen in het L~nd van
Nevele vier types voor :
1. Oe oven rust op ~Q~!êQ_~Q~§Q
hierbij
werden 30 à 45 cm boven de grond tien bomen
in de beide zijmuren ingemetst. Hierop
streek men dan ~e n laa g klei (dial.klijte)
uit, vervolgens zand en dan legde men de
ovenvloer. Deze bouwwijze bood het voordeel
dat onder de oven v e rse lUCht kon dOQrstro men, wat de droogte v a n de oven zeer te~
goede kw a m. Zie afb. 6-7.
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2. Oe oven rust op ~~~_~~~~!~!~_~9~~, di e
aan beide zijd e n tegen de muren duwt e n
zo de vout e steunt. Op die boog kwam een
laag zand en vGrvolg 8~s de ovenvloer.
Typ e 2 bood dezelfde v oordele n als type 1.
Zie afb. 8.
3. Oe oven rust op ~~~§~~§!9§~§_~§~~!§!§
~9~~~! Overig ens dezelfde konstrukti e e n
het ze lfde v oordeel als type 2. Dit was
echter wel h et duurste procédé. Zie afb.
9.
4. De o ven rust 2B_9§_g~2~~J hi er ~ij
steunen de dra a gmuren van de oven rechtstreeks op de fundering, die inde aarde
gedolven is. Oe ovenvloer ligt op een
dikke, aangestampte la ag zand. Zie afb.
10.
Van deze vier oventypes komt
het eerste veruit het meest in onze
streek voor.
Oe verd ere bouw v a n de oven geschiedde als volgt : als de ovenvloer gelegd was, spreidde men er een grote hoop
aarde op uit met juist dezelfde vorm en
grootte die de ovenruimte moest hebben.
Op die aarde metste men dan met bakstenen
de ovenzoldering of ovenvout. Hierbij
leg~e de metser de stenen van voren naar
achteren, min of meer in de vorm van Ben
t~rkel. Oe eigenlijke ko epe l
h ad een zeer
eigenaardige vorm, die min of moer aan een
halve peer herinne~de : als me n door het
ovengat keek, kwamen de stenen immers
vooraan samen, liepen in h et midden uiteen
en vloeiden n~ar achteren weer samen.
Vooraan was de ovenruimte ongeveer 45 om
hoog en in het midden ongeveer 60 cm. Met
het metselwerk ging hij door tot in de nok
van de oven nog een peervormig gat over-28-
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bleef. Da orin werd een steen gestampt,
wa ardoor de koepel onder een enor me
spanning kwam te staan. Vooraan liet men
echter een opening - het ovengat of de
ovenmuil - die 40 à 50 cm breed en 25 à
35 cm hoog was. Hi erdoor "schoot" men
het brood in de oven en haald e men het er
weer uit. Nadat het mots el werk gedroogd
was, verwijderde de metser via de ovenmuil de aarde uit de ovenruimte en de
oven was "bakkensklaar".
Als men dan ging bakken, werd
de ovenmuil dichtgemaakt met een plank
(de ovenplank) die aan de zijkanten nog
eens ekstra met klei, modd er of eertijds
ook koeienmest bestreken werd. De moderne ovens hadden echter een ijzeren
deurtje met twee lenen (scharnieren) en
een klink (kruk). -~bij het bakken de
ovenaande buitenkant wit "uitsloeg",
was de ideale temperatuur bereikt; werd
hij echter rood, dan stond de oven te
heet en moest men proberen de warmte te
"lossen". Hiertoe maakte men met een
stokje een opening in de klei die aan de
zijkanten Van de ovenplank gestreken was;
men hoorde dan de warme lucht ontsnappen.
Het metsen van een oven was dus
wel degelijk een hele karwei en werd
uiteraard aan vaklui overgelaten.
+
+

+

Wat een bakoven zijn medemens
kan aandoen, bewijst de volgende anekdote.
Op de wijk Wilde te Lan degem
(dicht bij de auto~eg) was een landbouwer
hespen aan het roken in zijn ovenbuur. Een
-31-

persoon die langs de autoweg reed, zag
de rook die uit de schouwen door de pannen opsteeg en dacht dat het gebouwtje
in brand stond. Heel plichtsbewust stopte
hij en alarmeerde telefonisch de brandweer van Nevele, die zich met bekwame
spoed naar de plaats des o nheils begaf .••
Ik hoef u allicht niet de ontsteltenis
van de boer te beschrijven, t oe n twee
brandweerwagens met loeiende sirene z~Jn
erf op kwamen gereden . •• om zijn gerookte hespen te blussen. Zo zijn er in
ons l a nd naast maneblussers nu oo k hespenblussers en dat a lles door de schuld
van één van onze nog gebruikte ~_~~
o f bakh~izen.
+
+

+

In de volkstaal van h e t Land
van Nevele leven nog enkele gezegden
waarin het woord (bak)ovan voorkomt
- Hij (zij) heeft ne mond 'lijk nen bakoven.
- Hij (zij) heeft een muile 'lijK nen
bakov8n~

- Doet uwen bakoven maar toe (wordt gezegd als iemand geeuwt).
- Ge gaapt 'lijk nen bakoven bij 't bakken (idem).
- Hoe h ar der dat ge rokkelt, hoe h eter
den oven (i.v.m. seksuele omgang).
+

+

+
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Or. J. Weyns, Bakhuis en broo dba kken in
Vlaanderen, St. ~ Mart8ns
Latem, 1963.
Or. J. Weyns, Brieven uit mijn bakhuis,
1969.
A. Janssens, Brandblussen eertijds en de
br a ndweer van Nevels, JaarboeK K.O.K. Deinze, 1960.
A. JANSSENS.
(1) De gegevens voor deze bijdrage heb ik
in 1956 in de streek van Nevele verzameld
naar aanleiding van een vragenlijst over
het bakhuis die uitging van het Openluchtmuseum te Bokrijk. De globale resultaten van die enquête heeft Dr. J. WEYNS
gepUbliceerd in zijn boek Bakhuis en
broodbakken in Vlaanderen (Sint - MartensLatem, 1963).
(2)
Rokkelare, ook soms rakelare, rakel,
rakelhaak (A.B.N. rakelijzer).Komt in de
streek van Nevele onder de volgende vormen voor :

-33-

Het voorw~rp diende om de as u
uit de oven te v er wijderen en ook wel
eens. als het br ood in blikken ge bakken
werd. om het bro od uit de oven te trekken.
(3)

(Oven)pale : bestaat uit 8e n ton g v ormig
h o uten blad (20. è 35 cm breed en ongeveer
35 cm lang) en een 1.15· è 2,5 m l ange hout e n steel. Zeldzaam zijn de o v enpalen die
uit één stuk v er v aardigd zijn. Meestal
zijn steel en blad tW08 aparte delen die
samengelijmd worden. Het blad eindigt dan
o p een U-v o rmig uitsteeksel, waartussen
de steel v astge maakt wordt. Het blad wordt
dunner n aar v oren toe, o m het "inschieten"
v an het brood te v ergemakkelijken, en
vo oral om bij h et uith a l e n het blad ge ma kkelijker onder het brood te krijgsn.
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K R D N I E K

VER SLA GEN
Zondag 24 : januari 1971
STATUTAIRE VERGADERING te NEVELE
Ondanks het winterweer mochten
wij toch nog een vrij talrijk publiek be groeten.
Na het inleidend woord van de
voorzitter gaf sekretaris-penningmeester
G. SCHAECK een finan ·cieel verslag over
ons eerste werkjaar (vooraan in dit tijdschrift opgenomen). Hieruit bleek dat.
ondanks het ontbreken Van enige financiële steun van hogerhand maar dankzij
onze ledenbijdrage. de eindjes nog vrij
goed aan elkaar geknoopt konden worden.
Hierna werd ook de interne werking van de vereniging onder de loupe genomen. Vooral onze twee g rote projekten
kwamen ter sprake. Dh. SCHAECK deelde mee
dat voor het projekt "E!~~~§Q~~~Q_êQ_b~Q
~ê!~Qg_~~~~_9§ _ Y~~êg§~ê_QQ~g!~Q!Qg§ :
gê§9b!ê~êQ!§"

bijna alle kaarten volledig
of gedeeltelijk ingevuld zijn. Prof. Or.
R. TAVERNIER drong aan op een spoedige
bewerking van dat kostbare materiaal en
stelde voor dat alle belangstellenden
binnenkort op een werkvergadering uitge nodigd zouden worden.
- 35-

Voorzitt e r J . LUYSSAERT zatte
v ervolgens uit een hoe. voor a l door gebrek
aan fotograf e n. het tweede proj e kt
"êrQQ~~ ê ~~~~_~Q_b § ~_~êQ~_~ê~_~ § ~§!ê" mind e r vlu g opschiet d a n g8pl~nd was . waa rop
drie amateur-fotograf e n zich prompt bereid
v erklaarden hun medewerking te v e rlen e n.
Ook hier is 8en werkver ga derin g . waarbij
de taken goed verdeeld worden. dringend
noodzakelijk.
Na ee n kort e pauze projekt eer d e
bestuurslid A. JANSSENS zijn film "g~ê
~êg ~ ~!j~§_~[Q~~". Hiermeebewe8s de din east nog maar eens ho e ook me t beperkt e
middelen de ge lijk werk v erricht kan wor den. a ls de nodi g e belangstelling en vol harding maar niet ontbreken. Oe opnamen
werden alle in de omgeving van Nevels gemaakt en illustreerden hoe tot voor korte
tijd op het platteland uit de graankorrel
een lekker boerebrood gebakken werd. He e l
terecht streefde dh; JANSSENS er hierbij
niet n aa r ee n "mooie" film te maken. maar
zakelijk en daardoor duidelijk weer te
ge v e n hoe traditioneel gemaaid. geoogst.
gedorsen. gemalen. gekneed. ge stookt en
gebakken werd. Het resultaat is archiefwerk van allereerste rang! Het d ee d me
automatisch d e nken aan het fragmentair e
geknoei dat we "mo ge n" bekijken in heel
v eel B.R.T.-dokumentaires. waar nocht a ns
een heleboel geld tegenaan gegooid wordt.
Laten zij maar eens in de leer komen bij
onze Nevelse schrijnwerker!
Een gezellig babb e ltje rondde
deze v ergadering af.
+

+

+
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Leiin~

o v er

"HET GRAFELIJK DOMEIN IN
VLAANDER EN"
door
Ir. L. STOCKMAN

(op 28 februari 1971)

Voor een talrijk publiek heeft
dh. STOCKMAN dat uit gebreide onderwerp in
e8n korte tijdspanne aa nschouw elijk uiteen wete n te zetten.
Vooreerst schetste hij bondig
het ontstaan van het Graafschap Vla anderen - : n a de invallen v an de Noormannen.
die omstreeks h et einde v an de 9de eeuw
definitief ingedijkt k onden worden. wist
Boudewijn I met de hulp v an plaatselijke
heren het geplunderde gebied tussen de
Noordzee en een lijn die ongeveer liep
van de rivier Aa in Noord-Frankrijk over
Rijsel. Doornik. Oud8naarde~ Gent en de
Beneden-Schelde van het Franse konink rijk los te maken. In de 11de eeuw kwamen
daar nog de Vier Ambachten (Aksel. Hulst.
Assenede en Boekhoutel bij.
Dat gebied beheerden de latere
graven van Vlaand eren eigenlijk niet persoonlijk, maar ze gaven het in leen aa n
talrijke plaatselijke heren ( een dergelijk "leen" was b.v. het Land v an Nevele).
Hi erdoor bleef aa nvankelijk nog grotendeels het gesloten villa-systeem van de
Karolin~ers in zwang. Tot het einde van
de 11de eeuw bestond het grafelijk inkomen
bijn a uitsluitend uit de natura die deze
leenmannen jaarlijks in de grafelijke
spicaria (voor al graan). lardaria (h oofdzakelijk vlees) en vaccaria (h oofdza kelijk
zuivelprodukten) moesten deponeren. Hier- 37-

me e
Tot
va n
ee n

o nderhield de g raaf zlJn hofhoudin g .
die tijd ka n d e positie v a n de g r a v e n
Vlaan dere n d u s enicszins mot die v an
g r oo tgr o ndbez itter v e rg a l o ken wo rden.

Teg e n het 8ind~ v a n de 11d e
eeuw o ntst aat in Vl aa n dere n .stilaa n e ni ge
ha nd el e n nijv er h eid en met s en, o f mi sschi e n iets l ater, ook de g~ ldek o nomi8.
In die periode zien wij ook een uitbreiding
van en
e en v e rschuivin ~ in het g r a felijk
ink o me n : de n at ur a-re nt e n wo rd e n ge l eidelijk omgezet Iiî specië,:::. en t egeli jk ertijcl
gaat de g raaf zi jn ink o msten niet meer
uitsluitend putten uit zijn g r ondbezit,
maa r ook rechtstr ee ks ui t zijn mac htsposi ti e (via de rechtspraak, t ol l e n, e n z. ).
Hst grafe lijk ink omen illustre e rt d u s d ui delijk de o ver ga ng naar de g eldekon o mie,
di e hier in de 1 2de eeuw definitief dODrge broken is.
Dat a l ge mee n o v e rzicht wist dh.
STOCKMAN me t heel wa t interessant e voor be elde n ui t onze streek te "kruid e n". zodat de l ezing werke l ij k e e n levendig e n
b oe i e nd kar a kter kr G8g. ,Oe massa vra ge n
die in h e t twee de deel o p d e spr e ker afgevuurd we rden, illustr ee rden ten v o lle d a t
dh. STOCKMAN o p kundi ge wijz e ee n int e r e ssant o nde rw e r p aang Gsned e n h ad. Hope lijk
komt daar binnen afzienbare tijd we l het
een en ander o v er op papier I
+

+

+
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M EDE 0 ELI N GEN

- Op zondag 21 maart organiseert "Het Land
van Neveie". in samenwerking met de Landegemse Hobbyclub. ee n !§~~§~~~~§~!Qg o.l.v.
onze leden G. SCHAECK en L. STANOAERT. Tijdens de wandeling worden oo k b oo mpjes geplant. Samenkomst om 14 u. op het Kerkplein
te Landegem. Na de wandeling gezellig samenzijn in Ben landelijke herber g. Wij n odigen al onze leden uit samen met ons de
lente "in te wandelen". De deelnemers wor deM ver zoch t laarzen of ho ge schoenen aan
t e trekk e n !
- Op vrijda g 26 ma art houdt Dr. H. GYSELS
een lezing rond het them a "~~!~~~~§§~b~~:
m!~B_§~_~f1f§~by g!~ Q§". Na het "gr oe njaar"
1970 zal wel iedereen er van overtuigd geraakt zijn dat wij allen de n odige waakzaamheid aan de dag moete n leggen om onz~
omgeving leefbaar te hou de n. De technische
vooruit ga ng-mäg- niet gebeuren ten koste
van ons aller gezo ndheid ! Dr. GYSELS. die
reeds aan versch e idene T.V.-debatten o v er
dat onderwerp deelgenomen heeft. is zeker
de geschikte persoon om ons de ware toedracht van het hele ~robleem te verduidelijken. Oe lezing wordt geillustreerdmet
dia's en heeft plaats te ~ §~§~9~§§' Plaats
en uur worden u binnenkort via een persoonlijke uitnodiging . meegedee ld.
- De uitgestelde stichtingsvergaderin~ van
de ~§~~ g~Q§~_ ~QQ~_~Q1~§!9ê!Q~9§~~Q§~ heeft
plaats op vrijdag 9 april bij J. TAELOEMAN.
Muizendale. Landegem. Alle bela~gst~llende
leden zijn van harte welkom !
- Gedurende de maand mei o r ga niseert "Het
Land van Nevele" een grote fQtQ~~9êt~!j~
-39-

voor alle derde-graadsleerlingen van de
lagere scholen die tot het werkgebied van
onze vereniging behoren. De details van
die wedstrijd dienen nog uitgewerkt te
worden. Wel kunnen wij alvast meedelen
dat KODAK ons een 100 - tal foto-apparaten
ter beschikking stelt. alsook een aantal
zwart - wit films. Hierdoor kan elke leer ling er gratis en met gelijke kansen op
sukses (3 foto's per leerling) aan deel nemen. Het thema van de wedstrijd is :
"gê_!ê~§_ge _ 9~~ _ ~§~!§~~~"' De bedoeling
is vooral dat bij de jeugd belangstelling voor de schoonheid en de eigen aard
van ons heem opgewekt wordt . Dank z ij de
ruim e steun van KODAK biedt deze wed strijd ook de gelegenheid alle jongeren
van 10-12 jaar vertrouwd te maken met de
foto g rafie.
Binnenkort worden de hoof den en de titularissen van de derdegraadsleerjaren van de scholen van de
beide Leernes. Hansbeke. Landegem. Lotenhulie, Meigem, Merendree, Nevel s , Po e ke,
Poesele, Vinkt. Vosselare en Zeveren via
een circulaire en een persoonlijk onderhoud uitvoerig ingelicht over de verdere organisatie van de wedstrijd. Wij
hopen op de medewerking van allen die ook
maar enigszins bij dit projekt betrokken
kunnen zijn.
Per school (en dat zijn er
naar ik meen 23) wordt door een neutrale
jury een laureaat geko z en en bekroond; de
hoofdprijs gaat naar de beste individuele
prestatie. Aan de wedstrijd zijn waardevolle prijzen verbond e n. De prijsuitreiking, samen met een tent~onstelling van
de resultaten, heeft waarschijnlijk
plaats op zondag 27 juni.
- 40 -

Verd e r e details verne e mt ~
via de pers. in de - volg e nde aflevering
van ons tijdschrift (mei) en in indivi ~
duele uitnodigingen.
- "H e t Land van Ne vele" wenst aan . elk
dorp van z~jn werkgebied een monografie
te wijden. Hierin zou een korte karakterisering en g e schiedenis van het dorp
kom e n (~ 10 blz.), gevolgd door een reproduktie van alle oude en nieuwe prent briefkaart e n . ("postkaartan") van dat
dorp. Voo~ dat laatst e doe~ wij dri~gend
een beroep op onze led e n en alle bewoners
van de streek om, als zij dergelijke
"postkaarten" bezitten, ons dat te signaleren. In dat geval mak e n wij dan een reproduktie van het origineel, dat dus ongeschonden naar zijn oorspronkelijke eigenaar terugkeert (eventueel samen met een
van die reprodukties).
Bij dit projekt zouden wij
omgekeerd alfabetisch te werk gaan. zodat
ZEVEREN h e t eerst aan de beurt komt.
Einde 1971 hopen wij onz e leden die eerst e
monografie reeds te kunnen aanbieden. Wie
er aan wil meewerken. gelieve kontakt op
te nemen met de redaktiesekretaris. Eigenaars v an "postkaarten" kunnen zich aanmelden bij onze archivaris J. VANOENVELDE,
Stationsstraat 113, te Landeg e m (tel.
09/745246) •

- Op d e statutaire v e rgadering (24 januari
1971) is dh. A. JANSSENS uit Nevele tot
het dagelijks bestuur van de veroni ging
to ege treden. Hart e lijk we lkoml
- Onlangs is het nieuwe gemeentebe s tuur
v an L0 t 8 n huIl 8 d 0 ars tor tin g I { !-! !: 5 Cl ij f;~.
e r 8 1 j. J v a n 0 n z e v e r 8 n i g in g g e ',>1 ~ !' d 8!:, :i. ? t s
wat wij graag ter attentie v an de andere
gemeentebesturen me edelen.
-41-

- Het heemmuseum uRietgaverstede u • A.C.
VandGrcruyssenstraat te Nevele. is een
pareltje in zijn soort. Een bezoek era a n
loont werkelijk de moeite. U wordt er
trouwens deskundig rondgeleid door de
stichter en konservator. ons bestuurslid
dh. A. JANSSENS. Vanaf Pasen tot 1 novem ber is het elke zondag open van 14 tot
1 B u.
1971 is h~t uJaar van de Kastelenu. Het
kasteel "OOIDONK u te Bachts - Maria - Lserne
kan dit jaar op de volgende dagen bezocht
worden :
-

.

mei
1 5.
juni
5.
juli : 3 •
aug.
7•
sept.: 4,

16 • 20.
6 • 12.
4. 10.
8. 14.
5. 11.

22.
13.
11 •
15•
12.

23. 30. 31 •
1 9 • 20.
17. 18. 21 .
21 , 22.
18. 19.

telkens van 14 tot · 18 u.
+
+

+
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PRO

- Op zaterdag 6 en zondag 7 februari ver toonden onze leden P. OEBOEVER en
W. QUINTIJN een prachtige diamontage
"Hansbeke '70". Dat was heemkundig werk
van de bovenste plank.
- Ondanks d~ ~assivit~it van onze gemeentebesturen in dat opzicht zullèn op 21
maart toch weer heel veel mensen voor
een boomrijker Land van Nevele zorgen.
- Na de lezing te Poeke . verklaarde het
plaatselijk gemeentebestuur zich bereid
aktief te ijveren voor het behoud van
de meest pittoreske hoekjes van dat
landelijke dorp.
CON TRA

- In de Nevelestr a at te Hansbeke moesten
de mooie oude platanen er ook aan geloven.
- Ook in de Biezenstraat te Merendree
heeft maner duchtig de bijl in gezet.
Over enkele jaren kom je in het land
van Nevele werkelijk van een "kale"
reis terug ••••• tenzij onze gemeentebe sturen hier eens ernstig gaan optreden.
- En door de Poekebeek en (vooralJ de
Kale blijft het rioolwater maar "stromen"
Het heel uitgestrekte. erg mooie domein
rond het kasteel van Poeke wordt ner gens meer voor gebruikt. Kan daar niet
een openbaar park of een vogelreservaat
van gemaakt worden ?
-43 -
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