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Derde jaarga n g, afle veri n g 1 - maart 1972
08 Heemku n dige Kring "Het La nd
v an Ne ve l e" h eeft als werkgebied de gemeenten Bachte-M ar i a- Leerne, Hansbeke,
La n degam, LotenhulI e, Maigem, Merendr8e,
Nevels, Poeke, Possele, St.-Martens-Le8rne,
Vinkt, Vosselare en Zeveren-Deinze.

De v ere ni gi n g streeft ernaa r de
st u die v an o n s h eem te be vordere n , de res ult aten or va n te pub li cere n e n aktief bij
te d ra ge n tot de b8scher~in g en h et beheer
v a n ons l eef mili e u. Daartoe organiseert
zij geregeld v oordrac hten, dia- e n film vo orstelli n ge n, tentoonstellingen, uitst appe n en wande lin gen. All e l ede n worde n op
die manifestaties uit genodigd en kunnen er
grat is aa n dee ln emo n .
He t ja~rlijks te betalen lidg eld
bedraagt 100 F. ( ge woon lid). 250 F.
(st eune n d lid). of 500 F. ( ere lid) en kan
o v ergesc hr e v en worden op P.R. 627981 van
"Het Land v a n Nevele", Vosselarestraat 16,
8840 Landegem.
Bijdrage n voor h e t Berichtenblad
die n e n t e worden tDe gG stuurd aan r edaktiesekre taris J. TAELDEMAN, Muiz endale 10.
9840 L~ndegem. Andere briefwisseling aan
v oorzitter J. LUYSSAERT, P oe l d3 n dries 11.
9840 La nd egg m.
+
+

+

EDITORIAAL
Met de regelmaat van een klok die
wat achterop is geraakt valt dit bescheiden
tijdschriftje, de spreekbuis v a n de Heemkundige Kring "Het land van Nevele". bij u
binnen. Oe ene zal dat zo stilaan als een
vanzelfsprekende g ebeurtenis g aan beschouwen, de andere, die zich misschien nauwer
betrokken voelt bij de werking van onze
vereniging, kijkt wellicht nog verlangend
naar elke nieuwe aflevering
uit en speurt
er naar een steeds beter peil. 08 redaktie
heeft uiteraard de plicht zich naar die
laatste kategorie van mensen te richten en
met hun wensen rekening te h o uden.
Gedurende het voorbije j a ar hebben ons heel wat meer (positieve en negatieve) reakties bereikt dan in 1970. Dat is
een gunstig teken: je krijgt het gevoel
dat naast je heel wat mensen staan die bereid zijn zich in te spannen om via ons
Berichtenblad werkelijk een ernstig sociaal kontaktmiddel springlevend te houden.
Dat laatste hebben wij in onze tijd van
sociale isolatie broodnodig en of de uiterlijke schakel nu opzoekingswerk is waarvan
ja de resultaten meedeelt. of politieke
aktie waardoor je ons leefmilieu wil verbeteren of sportaktiviteit waarmee je gezamenlijk aan lichaamskultuur wenst te doen, is
o.i. van bijkomstig belang. Het fundamentele pluspunt blijft dat iedereen zich gaat
enga geren om 8en beter, prettiger. gezond e r
en rechtvaardiger "heem" tot stand te brengen.
Dat is ook wel altijd de bedoeling
geweest van de mansen die in het verleden
voor de publikatie van dit Berichtenblad
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gezorgd hebben. DAarbij hebben ZlJ ongetwijfeld wel ee n s fouten gemaakt en terecht
is dan ook af en toe kritiek uitgebracht
op bepaalde Bspekten van ons Berichtenblad.
Wij menen dat hi er wel 8e ns 88 n balans ma ~
wo rden opgemaakt v a n die kritiek. maar dat
de r e daktie ook het recht heeft die te
weerleggen waar zij meent d~t het nodig is.
Allereerst werd af en toe wel
e8ns de juistheid van bepAalde " wetenschappelijke" konstataties
in twijfel getrokkan. In enkele g3 v allen waren die aanmerkingen juist. Waar het kon werden die zaken
dan ook in e8n v olge nd e aflevering in het
reine getrokke n. Een fundamentele moeilijkh eid is echter dat in ons Berichtenblad voor asn zeer h8t 8r~g8e n publiek gepubliceerd wordt 8n niet v oor 88n of andere pers~on of klein8 kring v an specialisten.
Toch is het meer dan se ns gebeurd dat over
het zalfde artikel v an de ene kant de opmerking ge maakt werd dat de hele opzet erv a n "niet wetenschappelijk ge no eg" was.
terwijl anderen vonden dat het voor een te
kleine kring van s pe cialisten geschre ven
WAS. Die kleine "verschillen in golfleng te"
zullen n og wel een tijdje blijven bestaan
als een soort van noodzakelijk kwaad:
onze ve reniging bestaat amper twe8 jaar en
bij Be n b8~in horen nu eenmaal tal v an
kompromissen.
Een andere opmerking was dat in
ons Berichtenblad wal 88 ns dingen versc hijnen "dia n iks met heemkund e te maken
he bben". Die kritiek h ad v ooral betrekking
op de rubriek "Pro-Contra" en vloeide o.i.
voort uit ee n gedeeltelijk of fundamenteel
v ersc hillende optiok op wat "heemkunde" en
"heemschut" betekenen. Het ena woord im-
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plicesrt studie
van het heem, het andere
bescherming van het heem. Waar iedereen het
wellicht 8ens over kan zijn is, dat die
twee Bspekten van o nze werkin g niat van
elkaar losgemaakt kunnen (en mogen) worden:
studie kan in onze konteKst nooit e8n do e l
op zichzelf zijn. Anderzijds kan je moeilijk aan h e emschut doen zonder h e t he e m
(verleden an heden) g o e d te kennen. Hot
struikelblok blijkt dus het woordje "heem"
te zijn : bij de e n e heeft het 8en en gere
betek8nis df!n bij de a nd e re. O.i. kan de
betekenis ervan niet ruim genoe g zijn,
n1. alle aspekten van . de streek waar wij
wonen. Zo betekent he e mstudie ni e t alleen
e en beschrijving v éinóude ~ero8n8n, maar
ook de studie van d e oorzaken waarom die
beroe p en ~ niet meer leefbaar zijn.
Heemschut is niet alle e n het in stand houd en van wat er is (groen, mooie gebouwen,
ou d e dokumenten) maar ook een aktief ingrijpen in het heem~81eid met het oog op de
toekomst. Als b.v. in een bepaalde gem e ente
van ons werk g ebied het leven van de inwoners in gevaar gebracht wordt door h e t
ontbreken van enige verkeerssi g nalisatie
(ho e onestetisch die ook mag zijn), dan is
het onze plicht de verantwoordelijke instanties daar openlijk (in ons 8erichtenblad on in e e n open brief) op te wijzen.
Om dat a lles a an te kunnen is er
echter veel no d i g : vertr o uwen, koll e ktiev8 ver a ntwoordelijkheidszin, moed en
•.• praktische medewerkin g . Ons Berichtenblad werd totnogtoe "volgeschr e ven" door
een tiental mensen. Hierboven is al gezegd
dat onze publikatie (gelukkig !) 8en in
alle opzichten st e rk verschillend lezerspubliek bereikt; het is bijgevrJl g meer dan
normaal dat ook de kring van medewerkers

zO divers mogelijk is. Valse bescheidenheid en een hooghartige terughoudendheid
zijn beslist misplaatst. Vele handen maken
licht en ook veelzijdig werk!
Graag maar bondig stippen W1J
ran dat ons ook talrijke positieve reakties bereikten. zowel wat de inhoud als de
vorm van onze publikaties betreft. Zij
kwemon van onze leden of vaak ook van andere gelijkaardige verenigingen met wie
wij onze publikaties uitwisselen. Twee
heemkundige kringen uit Oost-Vlaanderen
zijn tenandera dit jaar op ons uitgaveprocédé oV8rgesta~t. "Het Land van Nevelo"
maakt school !
Laten wij het dus grosso modo
nog maar 8ens een jaartje proberen met de
beproefde formule. Alleen zouden wij graag
nog wat maer illustratiemateriaal gebruiken . maar ... koken kost (v eel) geld.
v ooral als onZ8 leden dit jaar (gratis)
nog Ben aparte. gedrukte publikatie van
een 120 blz. over de Nevels8 schrijvers
Cyriel Buysse en de Gezusters Loveling te
wachten staat,

J.T.
+
+

+
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AKTIVITEITENVERSLAG 1971
LEZINGEN
In he t totaal v onden zeven lezing en plaats met af zonder illustratiemateriaal. Vol gens de datum gerangschikt Kwamen
de vol ge nde sp reKers aan de beurt :
A. Janssens in Nevel s : "Ons dagelijks
broo d" (film).
L. StocKm a n in PoeKe : "Het grafelijk domein in Vl aanderen".
H. Gyss els in Merendraa : "Natuurbesch e rmin g sn Milieuhygi~ne" .
J. Ta e ld a man in Vi nkt: "Ontwikkelin g van
de volkstaal".
A. Lov.Jijck in Vosselare
"Oude meubelen".
O. Verstraete in Landegem
"Kreken in h et
Meetjesland" .
A. Bauwens en O. HauteKe e te in Meigem :
"Meigem door de tijden h een" (diamant age) .
WANDELINGEN
In samenwerking m8 t andere veren ig ingen g ingen we drie keer wan de len door de
gemeenten Landegam, Merendrs8, Lotenhulle
en Po e ke.
FOT OVJE 0 S TRI J 0
In de loop v an de maand mei hebben we
8en fotowedstrijd georganiseerd v oor alle
leerlin ge n v an de derde g raad uit de sc h olen van ons werk g ebi ed . Een 1000-tal foto's
werden in ge stuurd. Hieruit selecteerde de
jury 150 goede foto's. In de bovenzaal v an
het gemeentehuis van Nevele werden deze
beKroonde foto's tentoan~8st81d. Aan elke
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bekroonde lesrling werd een vergroting van
zijn foto beloofd. Onz8 vrijetijds-fotograaf kwam echter nog altijd niet klaar
met zijn grote opgave.
PROJECTEN
- Foto-archief van de stresk. Tot nDg toe
is het ~OV8r gesteld met ons foto-archief.
De reden hiervoor moet worden gezocht bij
het bestuur, dat het project slecht heeft
georganis8erd, en ook bij de leden, bij
wie we een gebrek aan medewerking constateerden. Kandidaat-fotografen worden met
open armen ontvangen.
- Toponymie en landname.
Voor bijna alle gemeenten van ons werkgebied werd de toponymische kaart ingevuld.
In een werkgroep - waar nog altijd plaats
is voor medewerkers - werd een aanvang
gemaakt met de studie van het materiaal.
CONCLUSIE
De heemkundige kring wordt op dit
ogenblik voortgeduwd door een tiental mensen. Zij kunnen niet alles alleen doen en
daarom vragen wij aktieve medewerkers voor
ons tijdschrift, voor het fotograferon en
voor ons project landname.
Wij zoeken samenwerking met andere
verenigingen dis ook iets presteren op het
gebied van heemkunde of folklore. Onze
medewerking mag niet worden gezien als een
opdringerige inmenging of eon ongezonde
concurrentie. In de toekomst zouden wij
graag op de hoogte worden gehouden v an
diavoorstellingen, fototentoonstellingen
of voordrachten over onze streek. Wij kunnen dan ook onZ8 leden op deze manifestBties uitnodigen.
J. L.
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ENKELE NOTITIES IN VERBAND MET

(EEN)

VERDWENEN KASTE(E)L(EN) TE HANSBEKE
Kroniekschrijvers citeren enkele
malen het aloude kasteel van Hansbeke.

De Hody (1) concludeert dat
Arnold de Roh e s. één van de bijzonderste
personages van de eerste kruisvaart. in
de tweede helft van de IIe Bauw 00 een oud
kasteel te Hansbeke z~u geboren zijn en
situeert dit slot op de wijk Ro. Andere
g eschiedschrijvers zijn het nochtans met
deze bevindingen niet 8e ns en wijzen verschillende plaatsen in Vlaanderen aan als
de geboortestre8k v an de patriarch.
Aanwijzingen van Despars (2)
betreffende een ( ander) kasteel te Hansbeke berusten echtor op hist orisch vaststaande feiten. Hij v ermeldt dat het heerlijke kastael van Hansbeke, toebehorend
aan Dan881 v an Halewijn (di e Roeland, heer
van Poeke en Hansbeke, in het bezit v an de
h eerlijkheid Hansbeke had opge vol gd ) en
waarin de graafgezinden zich hadden verschanst, in 1381 werd belegerd door
Philip van Artavelde, neef v a n de vrouw
v an Dan8el v a n Halewijn. De opstandige
Genten a ren werden aange v oerd door Gijsbracht de Grutera en Raas van de Voord e.
Het o v erwo nn en garnizoen van de graafgezinde n werd door de belegeraars op vrije
voet en gesteld en het kasteel werd geplunderd en in brand gestoken.
Vi er jaar later werd het k asteel,
onder leiding van de ~antse bevelhebber
Jan van Borsele, door kloeke bolwerken
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versterkt en met gewapend v olk bezet. ten
ei n de weerstand te kunnen bi ede n aan de
edellieden van Sluis en Aar de nbur g . die
tot bijna onder d e muren van Gent uitvallen deden.
Nog volgens Despars werd het
kast eel v a n Hansbek e op 10 de cember 1452.
tijdens de hardnekkige opstand van dG Gentenaren tegen Philip de Goede. door de
stedelingen opnieuw aa ngevallen en ing e nomen; de Gentenaren staken er opnieuw h e t
vuur in.
Het is echter ni e t duidelijk waar
h e t kasteel. dat d~or Despars h e rhaaldelijk wordt vernoemd. zou gestaan hebb e n.
D'- tr 8 nt de li gg ing van h 8 t 16eeUWS8 slot bren g t Sanderu8 (3) wel eni g
licht. Vol ge ns deze kroniekschrijver stond
het k a steel van Hansbeke n a bij de Leye
(versus Livi a m). niet ver v a n de oorsprong
v an do twe e takkige Kale. die haar water
in deze rivier ontlast.
Met h e t oo g op ee n preciesa
plaatsbepaling is deze situering vrij vaa g.
Vermo e delijk wordt me t de Leye het historische ri vi ertje "Dorma" b edo eld. dat in
1242 door Welter de Marvis. bisschop van
Doornik. als grensscheiding werd aangeduid
tuss e n de parochi es Zomerg e m. Hansbake en
Bell e m (4) en dat tijdens de graafwerken
in 1613-16 23 bijna v o lledi g in de bedding
v an de Brugse v aart verdw een CS). In het
"Lantboeck der prachie van Hansbeke. gemeten ten jaere 1700" (6) werd de hui dige
Vaartstraat imm e rs "de stra e te commende
v :'l n d 8 L8 yen a e r d 8 k e r c k 8 " gen 0 e mcJ; a n der -
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zijds is het toponiem "Leikant" in de
volksmond nog zeer gebrui kelijk.
Ook in het oud archief van de
"prochie" Hansbeke vindt men enige a anduidingen betreffende dit 16-8euwse kasteel.
In het ferieboek. bijgehouden
v an 1589 tot 1604. werd aa nget e kend dat de
wethouders van Hansbeke. met de toenmalige
b al juw Jacob Martens. op 18 september 1602
o n 18 decem ber daaropvolgend "ten castsele"
verg ~derde n (7).
Op 24 augustus 1629 werden "ten
ver sau cke vanden bailliu Jan Martens"
enkele "meubelen ende catheylen ghe vontarieort. die bevonden syn up het casteol
v a nden heere van Hansbek8. toebehorende
Lieven van Kerrebro8ck". voormali ge baljuw.
o.a. "een rebbancken staende inghem ots t in
het torreken e nden waterstsen" (8).
Op 29 januari 1631 werd allerhande gerief. toebehorende aan dezelfde
Lieven van Ke rrebroeck. door Jan Martens
(baljuw) v er kocht, O.B. "98n houten
trisorken, staande up het casteel". en
"een schipken ligghende gheso ncken inden
wal. en het castesl" (9).
Een nad e re plaatsaanduiding van
het kasteel wordt gege ven in het ferieboek 1633-1640. waarin wordt vermeld dat
de vierschaar o~ 23 maar t 1639 doorging
"ten huyse van Gheraert vands Putte,
tavernier thove aen het castesl" (10).
Hieruit blijkt dat het kasteel
in de onmiddellijke nabijheid stond van
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het wethuis. herberg "Ten Hove" (of vice
versa ). welbekend als de landelijke afspanning aa n de Philomenakapel.
Een aanwijzing in het "lantboeck"
van 1700 is hieromtr e nt overduidelijk. Oe
omschrijving van de hofstede. gelegen aa n
de Grote Beke onder perceel nummer 196 van
de wijk "Kercke ende Voorde". thans bewoo nd door Raymond Boon8. omvat
"(Pist e r v a n de Veire pachter
vanden Baron d'Eckelsbecq. den heere van
Hansbeke) het neerhof ende daer het verval- :
len casteel op staet. oost de (strate
commende vande Leye naer de kercke) • •• "
( 11 ) •

Oe preciese li gg in g van het in
1700 in verv e. l zijnde kasteel kan aan de
hand van de "caerte figurative" van Hansbeke. opgemaakt door
landmeter Joos
Meysm a n, worden achterhaald.
Op het hi e rbij ge voegd uittr ekse l
van deze kaart. waarop het nserhof van het
k a steel staat afgebeeld, bemerkt men een
gesloten omwalling die 8en bijna vi e rkant
terreinoppervlak van circa 35m x 35m omsluit. Hoewel de ruin e s op deze k a art ni et
meer werden geschetst. spreekt het nochtans vanzelf dat h e t bouwvalli g slot bin nen deze "ommei aap " stond; het toegangsbrug ge tj e la g OV8r d e oostwal.
Hst kasteal verhief zich blijkbaar boven op een heuveltje. vermits een
aanpalende partij zaailand "de motte"
(d.i. een kunstmatig e verhev e nheid van de
bod e m) werd genoemd.
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Naast het erf, l e ngs de natuurlijks kronkeling van de Grote Beke, zoals
nu nog, lag de aardeweg die vanaf het
kasteel rechtdoor liep v~orbij de molen
(0 0 de molenberg) naar de kerk, e n die in
de 17 8 eeuw nog als "s'heerenstra e te" (d .
i. straat van de he e r) werd aangeduid.
Lat er we rd de loop van de Grote
BaKe gewi jzigd en om ge legd naar de omwalling van het neerhof; de oorspronkelijke
bedding, waarvan de litt e ke ns in de aanliggen de weide nog waarne e mbaar zijn, werd
gedempt.
Ten westen van h e t kasteel lag
de "caste e lme o rsch", waarop 8ertijds vermoedelijk de paarden van de heer g raasden.
Van de ommeloop is thans nog de
zuidwal overgebleven (de w8s twal werd
onlan gs gedeeltelijk aangevuld). De noorden de oostwal zijn verdw e n e n; zij werden
waarschijnlijk gede mpt met de gronden van
de "motte", die in 1766-1767 werd afgegraven; de samenloop van de oost- en zuidwal
is nog aan enkele sporen herkenbaar.
De ruines van het eertijds door
Sanderus als een pronkstuk beschreven
kaste e l werden tenslotte ook in de j a ren
1766-1767 verwijderd; met het afbraakmateriaal werd mogelijk hst molenhuis naast de
molen opg8b~uwd.
De wandelaar di3, vanaf het
ingan g sh e k v a n het huidige kasteel aB n het
uiteinde van de knoestige kandelaar-dreef,
langs de rand van het graf8 lijk domein het
achterhek van het neerhof bereikt, kan niet
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vermoeden dat vóór h am. onder de losweg
van de hofstede. wellicht nOB de fundamenten verbor ge n liggen van ee n verdwenen
alo ude burcht.

A. MARTENS.
OE Hooy. Godefroid de BouiZlon et Zes
rois Latins de Jérusalem.
(2) DESPARS. Chronijke van Vlaanderen .
(3) SANoERUS, Verheerlijkt Vlaandren .
(4) A. VERHOUSTRAETE, De rondreis van
WalteJ>' de !1 arvis~ bissahop van
Doornik in 1242~ Appeltjes van
(1)

het Meetjesland. Jg. XII.
(5) A. VERHOUSTRAETE, Over de soheepvaart

op het kanaal van Gent naar
Brugge en over de marktsohepen
in het bijzonde r~ Appeltj e s van
het Meetjesland. J g . VII.
fonds Ha nsb e ke,
register 170, folio Ir.
fds Hansbek8. re g. 148, fa 107v,
109 r.
f d s Hansbeke. reg. 149, fa 96v.
fds t-Iansbeke, reg. 149, fa 117r/v.
fds Hansbek e . reg. 150, f a 248v
e. v.
fds Hansbek e . r eg. 6. fa 26.

(6) Rijksarchief Gent.

(7) RAG,
(8J RAG,
(9) RAG,
(10) RAG,
(11) RAG,

+
+

+
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EEN VERDWENEN BEROEP

HET STRODEKKEN

Het strodekkersbedrijf was tot
voor enkele decennia een belangrijk onderdeel van de landelijke bouwkunst. Het
strodak was, in vergelijking met de rest
van de soms eerder primitieve woning, een
kunsti g en bovendien zeer funktioneel
iets : niet alleen beschutte het mens en
dier tegen de atmosferische omstandigheden, maar het bewaarde ook de ni st al te
duurzame (lemen) wanden voor lange tijd.
Een behoorlijk onderhouden strodak had onmiskenbaar ook een fraai uitzi cht.
Het dekken van zo'n dak was dan
ook het werk van een bekwaam vakman, die
de vernuftige techniek meestal van zijn
vader of Ben oom overgeärfd had. In de bevolkingsr egisters zijn voor het Land v a n
Nevele soms hele geslachten van strodekkers aan te wijzen. Het laatste woonde in
Merendree, in de Lange Akkerstra at op de
wijk Overpoek e. Gustaaf Van de Putte was
er de laatste afsta mmeling van. Op 16 jarige leeftijd had hij het vak geleerd
bij zijn oom Fredericq Van de Putte, van
wie hij ook het materiaal overnam.
Ruim 55 jaar trok hij te voet
met zijn gerief op de rug en verge zeld van
zijn v ader August en zijn broers n aar de
plaatsen waar ee n woning, een stal of een
schuur van Gen strodak voorzien diende te
worden. Als materiaal v erwerkte hij daarbij zowel roggestro van de boerderijen
als riet dat hij ging halen in de polders
van Sint-Margriete.
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De techniek
Vó6r de dekker het dak met stro
b eg on te dekken bracht de timmerm a n vanzelfsprekend 88n houten (dakJgeraamte aan
dat bestond uit balken, "kepeps" en
11 (dak) latten".
Die "latten ti ware n gek love n
"pepohen tl 8n lagen g9woonlijk op ae n 22 cm
afstand van elkaar. Bij 8en groter e afstand was het strodak vlugger verslet e n.
De strodekker begon zijn taak
altijd met het laggen van twee lagen (dial. "lijnen" of "latten") tûrwestro op de
"neuze(eteept}" (= het over de muren
uitspringende gedeelte van het dak) . Die
"lijnen" werden horizontaal uitgespr8id
(het "gat" van de bundels stro naar onderen) en vastg s klonken met "bandpoeden"
(di e ook gekloven "pepohen" waren). Dat
alles werd dan aan de "kepeps" van het dak
vastgebondon met wissen. Daarbovenop kwamen dan telkens nieuwe "lijnen" dekstro
tot men de nok bereikte. Langs de nok heen
werd ook een bandroede aangebracht, die
verstevigd werd met 8en zinkdraad.
De nok werd dichtgemaakt door
het opstaande stro aan beids zijden over
elkaar te vouwen en samen te binden. Sommige strodekkers legden daar dan graszoden op. Onz8 zegsman, Gustaal Van de
Putte uit Mer e ndree. heeft dat procédé
echter nooit toegepast; hij legde op d e
nok grote nokpannen, die ruim 10 jaar
standhielden. Voor woningen en ander
"luxe"-werk werden staande nokken g~maakt,
waarbij het opstaande stro tegen elkaar
aangetrokkan werd en waarop men dan gekromde wissen als sieraad plaatste.
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Naast de gewone dekwijze. die de
goedkoopste was. was or ook e~n duurder .
procédé. dat men doorgaans het "gedreveh
dak" noemde. Hierbij werd het dekstro
dichter op elkaar uitgespreid en h arder
vast gelegd.
Bij de gewone dekwijz8 verwerkte
de strodekker ongeveer 4 kg stro per lopende meter. Zo'n dak hield zowat 30 à 35 jaar
stand. maar volgens de laatste strodekker
uit het land van Nevele was de zonzijde
van het dak een 3 à 4 jaar vroe ger versleten dan de schaduwzijde : door de warmte
krulde het stro. het werd broos en brak
vlug ger af.
Elke dekker had ook ee n "diender",
die o.a. al het gerief en het materiaal
moest aanbrengen en de bundel stro goed
moest uitschudden en de einden ervan
rechtsnijden.
Het gerief
Allereerst h ad de strodekker twee
u~t een houten
geraamte en (bovenaan) een ijzeren haak.
De haak wierp hij over de latten van het
dak en op het houten geraamte kJn hij zijn
vo eten plaatsen. Het "dekpaard' ~ funktione erde dus als een soort stell~ o ' Verder
beschikte hij over een paar messen :

"dekpaarden". die bestaan

1) het "Zatmes" (met lange tanden), waarmee
hij de "Zijn" of laag tegen de deklat
aantrok;
2) het "snij- of saheermes", waarmee de
uiteinden van de bundel s stro gelijk
gesneden werden.
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klopplank.

haak.priern

----~~
"schuppriern"

latme2

snij- of scheermes

hamerbij 1

Een ander werktuig was de "klopplank", ee n houten plankje van 15 bij 25
cm waeraan een steel stak. Met d B "klop plank" klopte de d e kker het stro effen dat
over de "neuze" hing.
Hij had ook twee priemen, de
en de "sahuppl·iem", dL~ ertoe
dienden de ItJissen aan de "bandroeden" vast
te sjorren vooraleer zij ge bonden werden.

"haakpriem"

Tenslotte beschikte hij nog over
een "hamerbijl", die, zoals het woord het
zegt, tegelijk als hamer en als bijl kon
fung e ren.
Alle kleinere werktuigen pasten
juist in de twee "dekpaarden", die zelf
ook in mekaar pasten. Zo kon de strodekker,
als hij op stap ging, al zijn materieel
over de schouder op de ru ~ dragen.
Onze zegsman, GustaBf Van de
Putte, werkte rond de eeuwwisseling voor
7 stuivers en "de kost". Hij dekt o huizen,
stallen, schuren, paviljoenen, hokken
waarin bijenkor ven geplaatst waren, bolbanen, enz. In 1918 heeft hij zelfs de
noodkerk van Landegem met stro gedekt.
Daa rvoor gebruikte hij 10.000 k g stro,
dat toen met veel moeite bijesn ge bracht
kon worden.
Met de opkomst v an het pannendak
is het strodak en Dok het strodekkersberoep verdwenen. Het strodak had nochtans
voordelen die het moderne pannendak ni e t
bieden kan
's winters was het er heel
warm onder en 's zomers lekker fris.
A. JANSSENS, Nevel e.
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DORPSGEBEURTENISSEN UIT VROEGER EEUWEN

BLOEDIG MESSENGEVECHT IN EEN DORPSHERBERG
Vooral in vroeger eeuwen was de
dorpsherberg een trekpleister voor de
dorpelingen. die er zich op zon- en feestdagen verenigden om ontspanning te zoeken
en tussen pot en pint te keuvelen over de
gebeurtenissen van de voorbije week.
Niet altijd verliepen deze samenkomsten in een gemoedelijke sfeer, zo
ontstond op tweede paasdag 1670 in de herberg van Frans Vande Putte. "tavernier",
wonend tegenover het kerkhof tG Hansbeke,
enig krakeel dat aanleidin g gaf tot enkele
schermutselingen. die in de loop van de
nacht ontaardden tot een bloedig staelenen messengevecht.
Het begon "omtrent een ure voor
den avandtstondt" toen zich een dispuut
ontspon waarbij Jacques Lefebuere fs Jan.
28 j .• "gheboren binnen de prochie van
Eeckelsbeke, heeft g hegeven diversche
vuysten ende slaeghen" aan Jan Van
Maldeghem fs Marten.
Ook Arent De PaGrcq gaf "eenen
slach met syne vuyst" aan Van Maldeghem.
die op de grond viel en zich daarna wijselijk uit de voeten maakte.
De Paercq is dan "gegaen in de
keuckene omme te vinden Bauduyn Van
Hyste". terwijl hij dreigde:
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"lck sal dat manneken noch den
hals breeken."
"Van Hyste ende syne huysvrauwe"
werden daarop hardhandig aangepakt en geslagen zodat "sy ter aerde syn ghevallen"
en Oe Paercq ~daerboven op was ligghende."
De herbergier "ende syne sonne
Frans" hielden de vechtersbaas in bedwang.
die tenslotte met Lefebuere de gelagzaal
verliet, "se g ghende jeghena elcandaren
"Sa, laet ons gaen naar Have
(wesende oock eene taveirne), wy sullen
daer al vuyt smyten datter is, want wy gaen
om te vechten."
Anderhalf uur later stond de herberg van Frans Vande Putte nogmaals in rep
en roer.
Arent De Paercq, die was teruggekomen, snoefde "dat hij mat Jaecques
Lefebuere hadde gheweest naer Marten
Lefebuere tavernier met intentie van aldaer te vechten", waarop Bauduyn Van Hyste,
die nog in de keuken zat in gezelschap v an
zijn broer Gillis en Lie v en Ven Vynckt fs
Pieter, "seyde dat Jaecques Lefebuere was
eanen fielt."
Ze gingen opnieuw op de vuist
waarbij "sy tsaemen ter aerden syn ghavallen, treckende elcanderen by de haere";
toen De Paercq "was vuyttreckende syn mes"
werd dit hem door de waard en zijn zoon
Gheert afgenomen "om vaarder ongherief te
beletten."
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In de herberg bl e ef het v erder
nogal rustig tot enige tijd later,
"ontrent twe e hU8r e n naer sonnen onderganck"
Jgecqu e s Lefebuere voor de afgegrendelde
h3rbergdeur stond die door hem "vuyt den
h5 e ck is g heforseert gheweest ende oppen
g10vloeghen."
Hij stormde de ge la gzaa l binnen,
'sweirende ande vloeckend e "
"Wat is hier te doene? Isser
iemant die wilt vechten, iek sal mee do e n."
En toen Arent Oe Paereq hem
vertelde
"Jaecques, ick hebbe mo e ten voor
u vechten om dies ghy Bauduyn Van Heyst a
hier te voren hebt ghesmeten"
wilde lefebuere opnieuw Van
Hyst e . die no g steeds in de keuken zat,
t e lijf gaan.
Oe herbergier, die de geweldenaar had "ghepackt by synen aerme", be zwoer hem
"J ae cquGs, gae t
ruyse is g hecess ee rt."

niat binnen, de

Doch l e f e buere trok "syn bloot
mes" en ga f "e8n st e ka in het hooft boven
de hoo g he" van de waard. die ook heeft
" g hecre g han eenighe steken in zyne
cleederen."
Hi e rop heeft Gheert Va nde Putte
d e messentrekker "ghepackt by syn hooft"
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en "hem met syne tanden ghebeten in syne
onderste lippe tottan loopende bloede."
Het zat er bovenarms op en toen
Lefebuere de herberg uitliep "syn hem
ghevolght Nicolays Mynsberghe fs Guille
ende Jaecqu8s Braet fs Gheert. tot op de
straette."
Lefebu e re. di e werd ingehaald en
door Mynsberghe met een mes werd bedreigd.
kree g van Braet 8en slag met een stoel
waardoor hij "is g hevallen in den gracht"
met "e8ne wonde in syn hooft."
Hij werd rechtgeholpen door zijn
metgezel De Paarcq. die ook was komen toelopen; uitdagend trokken beiden weer naar
de herberg. waar Lefebuere met "eene sack
pistolIe" in de hand riep "dat sy vuyt
soude commen. dat hy hun wel hebben soude."
Er ontstond nogmaals een gevecht
tussen Lefebuere en Mynsbarghe "denwelcken
mot syn mes dat hy ter handt hadde heeft
meenen te aggresseren ende quetsen" terwijl "Frans Vande Putte d'aude" riep
"smyt hem doodt". zodat Lefebuare is "gaen
loopen naar syn huys meenende hem daerinne
te verberghen."
Achtervolgd door beiden en nog
anderen is hij "deur benaudtheyt ende
vrsese" niet "connen gheraecken in syn
huys" maar is "wel gheraeckt tot op syn
hof, al waer sy hem hebben soa ghepresseert
dat hy tot tweemael heeft moeten loopen. om
hem te bevryden, door het water van syne
mespudt. "
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Verder onheil werd belet door
Jan Ghysols fs Jan. schoo nv a der v a n
Lefebuere, die do o r de dochter V3 n Frans
Vande Putte uit zijn bed was ge haald.
( Rijksar chi e f Gent, fonds Hansbeke. bund e l
144).

OPENBARE ZEDENSCHENNIS
Op zonda g 18 a u g ustus 1619 h ad
Jan Br a ckene zich b e zondigd aan openbare
zede nsch 8 nnis "in de slijtin ge van
Francoys Van Moerbe ke" te Hansbeke, waarvoor hij op staande vo et in de dor~s g evan
ge nis werd opgesloten.
Eon drietal weken later. op 16
september 1619. v e rscheen hij voor de
vi er schaar, voor gezete n door Lieven Van
Kerrebroeck. b a ljuw. "omme by Schepenen
e nde de Ma nnen van Leene" kennis t3 n e men
van "h aerliede n ad vys."
De beschuldigin g , di e er werd
uit g esproken. luidd e :
"Omma di88wille d a t g hy, J a n
Brac ken e , u s a v e rre v e r ge ten heb t. d at
g hy op dan 18 8 n Au gusty l estlede n. inde
slijti n ge van Francoys Van Moerbe ke in desa
prochie van Ha nsbeke. pres e nt v eele diversche persoonen, te comitteren seker schan da e l. ende ut g h ela nckt hebt ter diversche
sto nden u sc h a melheyt. e nd e d aer by
spre k e nd e ve e l e onbeleefde worden.
met g aders tselve schandael enden
bailliu das e r h S8rlickheyt. in 't appre n desr e n van uwen persoo n. van Bs lycken ghecomitt88rt hebt.
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al volghende u selfs kennesse
ende verlydt."
En dan vo18de de ver oordeli ng
tot een openbare boetedoening en het betalen van een geldboete :
"So e yst dat wy Mannen ende
Schepenen van de prochie van Hansbeke. met
goede diliberatie ende consultatie van
gheleerde advocaten posteleerende inden
Raet van Vlaanderen, ter manynghe van
bailliu deser heerlickheyt. hebben u Jan
Brackene voornoemt ghecomdempnsert ende
comdempneeren u by desen.
hier in vierschare te compareeren. u in lynwaet. bloots hooft. met een
onghebrande torse van dry ponden was in u
handen.
ende alzo over beede u knienen
Godt van hemelrycke, heer ende wet. vuten
name van instytie, biddende vergheffenysse van u misdaet ende schandael by u
ghecomitteert. zegghende hooghe ende overluyt tzelve u hertelyck leGt te zyne.
ende de selva torse alzo van
hier te draghen tusschen twee officieren
(nu veldwachters) tot inde kercke deser
heerlyckheyt. latende die aldaer ten
dienste vande heylighen Sacramente.
ende comdempneren u voorts in
Bene boete van tzestich ponden parisis
sh8eren proffyte, metgaders inde costen
vande processe."
(Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke, register 149).
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KRAKEEL OM EEN LOSWEG
Voor esn landbouwer is het v an
groot belang een gemakkelijke en zo kort
mogelijke toegangswe g te hebben tot zijn
verafgele g en akkers.
Ook vroeger. ongetwijfeld meer
nog dan in oeze periode v an ruilverkaveling. liepen sommige "loswegen" over het
veld of door de hofstede v an e8n buurman.
Dat dit weleens aa nlei ding gaf
tot woordenwisselingen tussen de betrokkenen is aanneemlijk.
Ee n dergelijke twist ontstond te
Hansbeke tussen Jan Van OaeIe. zoon van
Maurus. en Ghsereert Martens.
Op maandag 6 october 1659 was
Gh8eraert Martens "te peerde gecomme n op
het hof" v an Jan Van Daele "lansman". die
hem aansprak "vraegende waeromme hy den
a vant te vooren hadde gereden door syn
hofstede ende medegesteken den wech die
oogedolf ven was;" hij voe gde er met luide
stem aan toa "aft hy di e nvol ghenda ver standt aldaer wech thebban."
Gheeraert Martens. die blijkbaar
goed op de hoogte was v an ds erfdienstbaarheid v an de doorgan g . antwoordde hierop
bevestigend "dat hy aldaer door de selve
hofstede vermochte te passeren ende wech
thebben" niettegenstaande Van Daele "dat
wilde ofte niet".
De ene werd wellicht door de
andere geprikkeld zodat "sy onder elcande-

-26-

ren hebben veroorsaect eenighe worden VEn
twist ofte crackeel in sulcker wys dat sy
elcanderen hebben angetast ende doo
worstelende ter arde gevallen" zijn.
"Maurus Van oaele fs Pietar. lansman. audt ontrent sevenenvyftich jaeren"
had "gehoort dat op het hof van synen sone
was eenich ramoer ofte crakeel end9 derrewaert loopende" had hij de twist "ghepoocht
te slissen."
Ook de "huysvrauwe" van Jan Van
oa e le kwam tussen beide on had Gheeraert
Martens "vaste ghepact" en de vechters
"van elcanderen g hescheedan."
Intussen kwamen op het lawaai
enige buren toe ge lopen waaron der "Gh 88r t
Van Houcke fs Symoen. lansman. a udt ontrent
38 jaarsn." "Mattheus Andries fs Lievens.
audt ontrent 30 jaaren" en Andri es Van
Ooteghom.
Mogolijk bestond er reeds een
zekere wrijving tussen Gh8eraert Martens en
Andries Van Oote g hem ofwel moeide laatstge noemde zich on ge vraagd of partijdig in de
woordenwisseling.
In elk geval was Gheeraert Martens "commen subitelick ges choten voor ende
by het ansicht vanden selven Oote ghem,
segghende
- isser een haer op myn hooft
die u mistaet, trecket vuyt.-"
Andries Van . Ooteghem raapte de
hem toegeworpen handschoen op want hij
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»heeft gepoocht te geven eene vuyst anden
se Ivan Martens. maer tselve is beledt geweest door Gheert Van Houcke ende andere.»
Oe omstaanders konden Van
Ooteghem niet onmiddellijk tot kalmte
brengen. die nog »met eenen blooten
snydere. die hy ter handt hadde. heeft
meynen te steken ende glieven denselven
Martens. ten hadde gheweest» dat opnieuw
Van Houcke »ende andere tselve beledt
hadden.»
En zoals het al meermaals bij
e en burentwist is gebeurd. verliep het
dispuut uiteindelijk niet mear tussen de
eerste betrokkenen maar tussen Andries
Van Ooteghem en Gheeraert Martens. die
tenslotte »met diversche kyfachtighe worden. sweiren ende vloucken van elcanderen
syn gheschs8den.»
(Rijksarchief Gent. fonds Hansbeke. bundel
144).
A. MARTENS.
+
+

+
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LOTENHULLE EN MOLINE : SYMBOLEN VAN EEN
INTERESSANT ASP EK T VAN ONS VERLEDEN
In juni 1971 hebben wij te
Lotenhulle de onth ullin g geke nd van de
gedenkplaat Edward Coryn, door de huidi ge
Consul van Moline.
Misschien i s het goed even nader
in te gaan op de emigratie vanuit Lotenhulle n aar Maline. e n er enkele aspektan
van naar voren te brengen.
Zowat 135 jaar geleden wae
Moline oen wildernis. waar de Sacs-Indianen
woonden . In 1832 word Blaek Hawk, de
Indianenhoafdman, tot tweemaal toe verslagen, g ev a ngen ge nomen on in de ge v angenis
van Monroe opgesloten. Blanke pioniers
namen de plaats van de Indianen in. Oe
stad is eigenlijk gegroeid rond de fabrieKe n van John Deere, die daar gevestigd
werden in 1847 en landbouwmachines vervaar digden. Veel Vlaamse emigranten hsbben tenandore in deze fabrieken ge werkt.
Mali n e is één ven de oudste,
misschien wel de oudste Vl aamse nederzetting in Am erika. Onder de eerste Vl aa mss
emigrante n waren enkelen afkomstig uit
LotenhulIe. Ze kwamen daar aan rond 1845,
het waren Edward Dhuyvetter, Bernard
Van den Berghe. Karel Goethals en LeD
Schattaman.
In 1860 kwam Gen nieuwe groep
Vlaamse emigranten aan, waaronder weer
iemand uit Lotenhulle : Ferdinand Van de
Voorde.
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Van deze Vlaamse "pioniers" is
de meest bekende ongetwijfeld LBO Schatteman. Leo's vader was boomkweker te Lotenhuli e, maar zoonlief ho o rde blijkbaar de
roep der verte en trok naar Amerika. Dat
was in 1857. Oe rais ging per zeilschip,
het was ruwe Z88 en harde tegenwind en de
reis duurde ... 72 dagen! LeD Schatteman
was toen 32 jaar oud. Leo vond onderdak
bij ee n andere Vlaamse emigrant en gi n g
uit werken. In 1869 kocht hij enkele hektaren g rond en zette een boomkwekerij op. In
1878 werd Schatteman Amerikaans staatsburge r. Opmerkelijk was we l dat ar bij de
pioniers weinig of geen vrouw en waren, wat
uiteraard als een gro te leemte aangevoeld
werd. Een onoverkomelijke hindernis was
dat v oo r hen echter niet; men schreef naar
huis of naar vrienden om "vrouwen" te
sturen". En inderdaad, eBn aantal jong e
vr o uwen vertrok n3ar Moline. Bij het uitstappen kozen de wachtenden een vrouw on
korte tijd later trouwden allen 00 dezelfde
dag. LeD Schatteman had de 31-jari ~8
Theresia Van Overmeire uit g ekozen. Het
echtpaar kre eg zes kinderen. Leo Schatteman
overleed in 1896, tW8e zonen namen het
bedrijf over.
Deze korte schets is vanzelfsprekend maar sen inleidin g, waarm ee ik de
aandacht wo u vestigen op Ben interessant
aspe kt van "Arm Vlaanderen" uit de 198 eeuw.
Het zou interessant zijn mocht een van onze
leden bereid gevonden worden om eens grondig de sociale en ekonomische achtergronden
van de emigratie uit onze streken naar
Amerika te onderzoeken. Daa rmee zou een nog
praktisch braaklig ge nd maar boeiend terrein
van ons nabije verleden met vrucht ontgonnen worden.
Andre OE KE, Drongen.
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ELK LID ZIJN NAAM (11)
In de vorige aflevering (11 gaven
we e8n overzicht van dis familienamen waar in 8en voornaam steekt. In de reeks die nu
----volgt. bespreken we de namen die e8n
herkomst aanduiden. Ze beginnen gewoonlijk
met van~ van den~ van der, van de~ of ver.
We hebben de ledenlijst van 1971 g enomen.
zodat de nieuwe leden wel Ben beetje geduld zullen moeten uitoefenen vooraleer ze
hier een verklaring voor hun naam kunnen
vinden.

ABEELE. VAN DEN.
Zeer verspreid toponiem. Abeel is de Waalse vorm van het Frans aubel. "witte populier" (2).

ACKER. VAN.

Akker betekent oorspronkelijk het gemeenschappelijke landbouwland bij een dorp. of
een van de grote akkers en hoeven (3).

BEKE. VER.
Over welke beek het hier gaat kan niet
uitgemaakt worden. Beke kan hier ook de
naam zijn van een hoeve of 88n stuk land.
zoals we die o.m. aantreffen in Oedelem
( 4) •

BELLE. VAN.
Frans BaiZleul. ~emeente in het
arrondissem e nt Dunkerque. Dép. du Nord
(Frankrijk), Romaans baaulioZum. betekent
"afsluitboom. omheining" (5). Dit toponiem
komt ook voor in de namen Schellebelle.
Denderbelle en Beliem.

Belle~
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BERGHE, VAN OEN.
Vaak v oorkome nd

top~niem.

8RAECKEL, VA N.
Toponiem in Sint-Martans-Latem.
BRUSSEL, VAN.
Oe stad Brussel.
EECKEN, VAN OER.
Vaa k vo orko men d toponiom. Oe eik wer d di kwijls gebruikt als grenspaal. He t goed ter
Eken was ee n leengoed, o.m. in Poeke ( 6).
HERREWEGHEN, VAN.
Mi d delnederlands (Mnl.) heerweah~ hereweah
betekent "legerweg, heerbaan; brede weg,
g rote we g" (71. In de Vl aa mse toponymie is
d e l a a-sts betekenis de ~18em88n gebruike1 i j ke .
HESE, VAN .
De gemeo nte Heze in de pr o vinci e NoordbrBbant (Nederland) os de wijk Heze in de
ge meente Oavel in hst arrondissement
Turnhout (8). Germaans ha ai betekent
"beukenbos" en, daarvan afgeleid. "struikge was". We v inden dit woord nog in
heester = "struik".
HUYSSE.
Da ar het voor zetsel "van" o ntbreekt in
deze naam. komt de gameentenaam Huise (ar;ondissement Oud e naarde) als ver klarin g
waarschijnlijk niet in aanmerking. Een oude
vl ei vorm huain van Be n Germaanse hua-na a m,
vgL Husi, Huso, Hus8bur g ( g ) is als v e rklaring waars chijnlijk e r.
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CASTEELE, VAN DE.
f"1 n1. aas '/;ee Z:J casteZe.,betekent "kl e ine
verst e rkte plaats". Vanda~r dan tw oe betekanissen "v e rst erkt huis, slot. burcht.
burg" oorspro nkelijk tegen vij a n de lijke
invallen, l a ter i n de betekenis v an "veili g e w DQn~laats ». Een tweed e betekenis is
"vesting. kleine stad, open p laats" (1 0).
KEERE. VAN OE.
Mn1. keer bot8 ke nt o.m. "draai, wendin g;
bocht, draai in Ben weg " (111. De laatste
be tekeni s kamt het best in aanmerking.
KERCKHOVE. VAN.
Het o n tbreken v an het lidwoord de in deze
na am wijst er m.i. D~ dat de gem8e nt e
Kerkhov8 in hst arrondissement Kortrijk
Ban de oorsprong li ~t van de familienaam.
f"lEULEN. VER.
Hetzelfde als van der meuZen. Mnl. meuZen
betekent zowel "windmolen " als "watermolen" (1 2). Het is moeili j k uit te maken
over welk s molen het h iar gaa t.
~1I CHE M.
Een toponiem i n Oostkerka bij Brugge.

Vf"N.
Gemeente in h et arrondissement Gent. Voar
de beteKt'3nis v an de naam v g l. C. TAVERNIER
( 13 J.

~JE V EL.

P/\NHUYSEN.
Mnl. panhuys "brou\.'Jsrij, brou whui s" (1 4 ) .
Panhuysen is een verboge n vorm v a n panhuys.
POEST, VER.
Verpoest is h etzelfde als van der poest.
Mnl. poest betekent »k o8stal" (1 5 ) . v gl.
West vl aams po es ter
"koeier n •

=
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RYSERHOVE.
Mnl. risahhoeve is te vergelijken met
risahland "slecht weiland" (16). Mnl. risah
betekent "kluit aarde, graszode" (17).
Risahland is land dat nergens goed voor is
dan om zoden af te steken. Risahhoeve kan
hiermee in verband worden gebracht.

ROOoENBEKE. T'KINT OE.
Een niet nader geïdentific8erd toponiem.
Roden is een datief meervoud bij rot =
"gerooid bos of struik~ewas".

SEVEREN. VAN.
Gemeente in het arrondissement Gent. vgl.

C. TAVERNIER (18).
SCHELSTRAETE.
Een st r a a t i n Aa r d 8 n b u r g (a. 1 336, de
saeltstrate). en te Brugge (a. 1341, in de
Saelt strate). Ook Gent had reeds in 1280
een Saeltstraten, genoemd naar de nabije
ScheIds. Dit is de huidige Gouvernementstraat (19).

SOMPEL , V/;N DE.
Ten SompeZe (1369-70) is een goed en hofstede in Wandelgem, arrondissement Gent
(20). Oe ZompeZ is ook oen v-Jijk in î1aldegem-Klei t.

SPEYBROECK, VAN.
Mnl. spei "sluis" en Mnl. broea "moeras".
Betekent "sluis bij een moeras".

TORNHOUT, VAN.
Oe gemeente Torhout in het arrondissement
Brugge komt als verklaring niet in aanmerking, wel de gemeuntenaam Turnhout in
de provincie Antwerpen.
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VE L DE. VAN DE.
Veld b r:3 tek e nt

"~~ o est

land . heide".

VENNET. VAN DER.
Coll e ctief o p -t bij h e t Mnl. venne "v a an.
v e enland; mo er a ssige we ide; weilan d , g rasland" (21). Bet e kent "plaats die m09 r 9s sig
is" .
VOORD E, VAN OE.
Blijk e n s het lidwoord de komt de gemeente
Voorde. in het arron d iss 3me nt Aalst als
verklarin g niet i n ea nmerkin g . We l he t to poniem Voorde in Zin g em (Oudenaarde).
Vol g ens C. TAVERNIER (21) kunnen voorden
in h e t Vla a mse land ook stroken zijn in
natterige p laats e n W8s r man s sn dier over
kond e n z o nder in het moeras te zakken.
WALLE, VAN DE.
O.m. het leengoed ten v/aZle in Gent. nu de
p laats waar het Academisch Ziekenhuis staat.
Germ a ans walla = "mote : kunstm a ti gs heuvel. d0 8 r g a3ns met een boerd o rij of een
burg erop" (23).
(1) J g . 2, 3fl. 4. blz. 169-176.

"

(2) C. TAVERNIER-VEREECKEN. Gentse Naamkunde van ca. 1000 tot 1253., Belgisch
Interuniv s rsitair Centrum vo o r Nserlandistiek, 1965. blz. 327.
(3)

I b id.

I

blz. 347.

(4) K. DE FLOU, Woordenboek der toponymie
van fveatelijk T!laanderen., ""
Gent.
1914 - 38 , dl. I. blz. 6 9 0-93.
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M. GYSSElING. Toponymisch Woordenboek
van BeZgië~ NederZand~ Luxemburg~
Noord- Frankrijk en West-Duitsland
(vóór 1226)~ Tongeren. 1 960. blz. 118.
( 6) A. VERHOUSTRAETE. Poeke, Berichtenblad

(5)

van de heemkundige kring "Het l a nd v an
Nevele", jg. 2 (1971), afl. 2. blz.54.
(7)

VEROAM. MiddeZneder's Gravenha ge.
1885-1952. dl. 3. blz. 235.

E.

VERWIJS-J.

Z-andsch

(8)

M.

vloordenboek~

GYSSElING. o.c.,

blz.

493-494.

OEBRABANOERE. Studie va n de Persoonsnamen in de Kasselrij Kortrijk

(9) F.

(1350 -14 00) , Handzame. 1970. blz. 201.
(10) E. VERWIJS-J. VEROAM. o.c.,d1.
1220 -1222.

3. blz.

(11)

Ibid .. dl.

3.

blz.

1257 -1269.

(12)

Ibid., dl.

3. blz.

1866-1868.

(13)

C. TAVERNIER. De Gemeentenamen van het
Land van Nevele. Berichtenblad v an de
heemkundige kring "H e t land van Nevel e",
1 (1970), af!. 4. blz. 2.

jg.

(14) E. VERWIJS -J. VEROA f'1.
88.

o.c., dl. 6, blz.

(15)

Ibid.,

dl.

6, blz.

524.

(1 6)

Ibid .• dl.

6, blz.

1450.

(17)

Ibid •• dl.

6, blz.

1449.

(18)

C. TAVERNIER, De gemeentenamen van het
Land van Nevele, Berichtenblad van de
he em kundi g e kring "Het land v an Ne vele",
jg. 1 (1970). afl. 4, blz. 4.

(19) M.

GYSSElING, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, Ant\vsrpen. 1954, blz. 73.
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(20) C. TAVERNIER-VEREECKEN, Gentse Naam kunde van ca. 1000 tot 1253~ Bel g isch
Interuniversitair Centrum voor Neerlan disti e k, 1968, blz. 509.
(21) E. VERWIJS-J. VERDAM, o.c., d l. 8,
blz. 1403-1404.
(22) C. TAVERNIER - VEREECKEN, Ge ntse Naamkunde Van ca. 1000 tot 1253~ Bel g isch
Int e runiversitair Ce ntrum voor Neerl a nd i sti e k, 1968, blz. 535.

(23) M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek

Van Be~gië~ Ne der~and~ Luxemburg~
Noord - Frankrijk en We st - Duits~and
(v6&r 1226), Tongeren, 1960, blz.
1038.
J. LUYSSAERT.
+
+

+
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SPROKKELINGEN

EEN VERBODEN JENEVERHUIS
»Bij haers Majesteits placcaetten ende naementlijck het decret van den 5
septembra 1722» werd het ten strengste
"verboden brandewijnen te debiteren met
cleene maeten buyten de geoctroyeerde her bergen.»
Marten De Vos. "insetenen der
proc hia ende heerelijckhede» van Hansbek e
scheen zich aan dat verbod niet te storen
want hij werd door Frans Braet. baljuw.
"causa officy. bij requeste vanden 12
maert 1777 betrocken. ter causen dat hij
als cantyniar tsijnen huyse hadde an veirt
alle soorten van parsoonan. die hij bedient hadde van brandewijnen met cleene
masten. ende aldBer te lasten saete hauden»
waardoor, volgens de hieromtrent opgestelde
akte »in sulcka huysen dickwils groo t
ramour ende desarders gebeuren, alles tot
sonderlynge opde sandaegen als HH daegen.
alles tot stoornisse van het publicq."
Marten De Vos. die een boete
werd opgelegd. verklaarde op 16 juli daaropvolgend in »wettelijcke vierschaere" ten
overstaan van de b alju w. burgemeester en
schepenen v a n Hansbeke, "om voordere
casten t'ontgaen. sig daerjagens niet te
willen opposeren, als sijnde wel ende ten
rechten b etroc ken" en beloofd e ootmoedig
"van sulcx niet meer te doene."
(Rijksarchief Gent. fonds Hansb eke. register 160).
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HERROEPING VAN SCHELDWOORDEN
De schier ononderbroken oorloGen.
die tot bij het bagin van de 18e eeuw in
Vlaanderen voortduurden. waren rempspoedi g
voor de bevolking. De gemeonten hadden het
zeer moeilijk om het hun toegewezen deel
v a n de krij gslas ten te betalen; ze dienden
hiert Je zware belastingen te heffen en
over te gaan tot opeisingen van vee. granen
en vel dvruchten.
Deze maatregelen veroorzaakten
vanzelfs preKe nd een zekere opstandigheid en
misnoegdheid o nder de dorpelingen die soms.
wellicht ten onrechte. hun radeloosheid
uitschreeuwden tegen degenen die op het
dorp van ambtswege de onpopulaire leverinsen dienden te bevelen.
Dat de scheldwoorden. die naar
het hoofd van de ambtenaren werden geslingerd. so~s ook door dezen zeer kwalijk
werden genomen. blijkt wel uit sen akte van
20 december 1707. opgotekend te Hansbeke.
waarbij Maurus Van Hoecke en Lieven. zijn
zoon. verplicht werden de verwijten te herroepen die zij Jan Verstraeten. burgemeester. herhaaldelijk hadden toegeschreeuwd.
De akte. eni g szins ingekort.
luidt woordelijk:
"Compareerde voor bailliu ende
schepenen der prochie e nde heere lyckhede
van Hansbeke. in pers oo nen Maurus Van
H08cke en de Lieven Van Hoecke synnen sonno
tot Hansbeke voornoemt.

- 39-

welcke comparanten by desen verclaeren
te reVocer e n emmers eroepen alle
de injurien die sy ten laste van Jan
Verstraette fi1ius Pieters, burchmeestere
deser voornoemde prachie, opden vyfden July
lest leden ofte da e rnaer hebben hem naer
gheseyt,
naement1yck dat sy g roottelyckx
gheabuse e rt syn ditto burchmeestere naer
te se gghen dat hy was eenen tooveraere,
prochie dief, als andere infaema injurien,
ter contrari e n verclaeren dat
ditto Verstraette is een eerlycKen ende
deuchdelycken man, ende van hem niet het
minste en weten te seg g hen,
alsm e de dat sy 311e de injurien
hebben naergheroppen ofte gheseyt ter
quaeder cause, ende dat het selve ghebeurt
is door g rootte co1leire ofte van disperaetheyt dat de vruchten van de com~aranten
ghefouraigiert waeren,
aldus ghedaen ende ghepasseert in
wette1ycke ghebannen vierschaere ende heb ben d e comparanten desa beneffens ons.
ond e rschrevenen, onderteecKent desen 20
decembre 1707."
(Rijksarchief Gent. fonds Hansb e ke. register 97. blz. 231v. 232r).
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INBOHDEL VAN DE HERBERG "HOVE"3 OUD WE'1'HUIS
TE HA NSBEKE

De l a n de lijke herb e r g "In h e t o ud
ge meen t e hui s ", die aa n de Vaa rtstraat t e ~8 n o v 9 r de H. Phil ome n a k Ape l te Ha nsbeke
st aa t e n tegenwoordi f uit ge baat wordt door
Jo zef Va n De WelIe, droeg in de 17 e e n 188
8a uw de n aa m "Hove" on behoorde steeds toe
aa n de opee nv o l gende "h eere n v a nd e prochie
a n de he ere lyckh ede van Hansb e k e ."
De wetsv e r gader in g en o f de zittin ge n v a n de "viersch aar " van de h ee rlijkhei d Ha nsb e ke h adde n toen in deze herb e r g
p laats , di a daarom in de volksmond oo k h e t
"wsthuy s " wer d ~8noemd .
V0n a f 1734 t o t 1755 werd de h e rberg bew oo nd door "Pi e ter Rommel fs
J ae cques, h ote lier", d i e eveneens brouwer
was.
In 1752 stond die man in h e t
krijt bij de erfg e nam e n van de o ve rl ede n
"heere der prochie" n opens "ses jaere n"
achterstallige "huys e n de hofstepacht vande
v oo rs e yde herber g he met d at t e r medegh ao t",
a l sook b ij Frans Br aa t, baljuw, "over
g h ol88 n de g h e l ds , als loveringhe v a n wyn."
Too n de waard Joo r de baljuw h erh aa l de lijk t ot be talin g werd aa n ge maa nd en
te~sl otta " g hsme nace e rt is ge weest,
soo
voor t' een als t'ander, in rechte be t r o ck a n
t e wo r de n", beschikte hij niet o ver " g he re ede po nnynghen" on za g zich verplicht
"in h e nden v a nde voorschreven syne credi t e urs t G stallen e nd e in ve rs e ckeryn g he te
g h e v e n a lle meublen, e ff octe n e n de halm,
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tsynen huyse ende have als daer buyten te
bevinden."
De hieromtrent opgestelde akte
van 28 october 1752 geeft een kleurrijk
beeld van de inb8edel van de herberg en de
brouwerij
"eenen brauwketel ende avelbaek,
vlote, euypen, berie, 2 gatten ende gaff e ls, staene ende te bevinden inde brauwe~ vanda hofstede. met
'tghonne daer toe
v80rder is dienende ende behoorende, alsmede de ses bierstellynghen met 2 tonnen
en vyf alf tonnen gr80tbier in desselfs
kelder, ende ooek 30 ydel vaeten daer in
als inde brauwerye ende buyten have te bevinden,
inde ceueken vanden huyse, berdele ende 2 cleene taeffels, toogh, rebbanek, 1 mataelen ende 12 ander kandelaers,
30 stucx aerde ende gheleyerd werck,
botercuype. 40 ghelaesen, 10 bierpotten, 3
pinten, 3 tinnen kannen, 2 pinten. tinne
peperdooz8, 3 tinne mostaert potten, 3
zauvaten ende 3 waterpotten, 15 groote
schotels met 18 tailliooren van thin. 7
tinne maetjens. alf pinte, lemonade cam,
2 lepels, 24 lepels al van thin met de 2
berdeIs, 2 draye spitten, braetpanne, 2
hantketelkens. papketel, ys er e pot, 4
haeckers, casserolIe met 2 schyfven al van
coper, mede copere confoor, caffé kanne, 2
zopIepels, vleeschvorcke,
inde suytcamer vanden huyse, 2
spiessche taeffels. 4 baneken met 2
menagieren, scherm, 2 groote schilderyen.
spieghel. 4 zael met 4 biese stoelen,
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•

tinne tsolken. brandel met tanghe. v18eschblock en mande.
int cleen camerken. oen spiesschen coStS8 met behangsel met eon perskasKen. 2 stoelen. 2 taeffelkens. tinne
wywator vat. pluymbedde. hooftpuIm. een
oorcusson en een witte wolle sarge.
inde noortcamer. 1 spiessehen
ende ander klserkasso met taeffel. 1 orlogo.
draeyspit. banek. 6 biese stoelen met
zetelstoel. 1 zBelstoel. Gen fusicque.
hanghel. brand o L tanghe. SW08VG. voorts 18
sorvetten. 3 nappen. 4 paor flawynen. 5
paGr slae~la8ckens. 3 doozen, in de selvo
Kassen.
op 'tvautien, 1 spiesscho kasken.
berdeIe, taeffelken, 2 zaelstoelen. spieghol, 15 onderwys enGe a nder b08cKen,
inde kelder, 2 bierstellynghen.
een alf tonne ontgonnen goet bier.
lien met

inde botterye. 150 ydel bouteil't reck,

~Dde solder. Ben ledicant met behanghel, mitsgaeders slapyngha daer in, 6
taeffels. baneken, 1 1/2 sacq aver, berdeIe.
couffer. dry bsensten met dhoppe daer in, 3
meolstBnden, capmes.

inde stal ende D~ 't hof. ontrent
25 faseel in clippels. da diltynBhe. ontrent
100 bonden hoy. ontrent 400 busschen ende
beth 100 blocken inde myten op 't hof, met
twee biecotten inde lochtynck ende andere
affecten aldaer te bevinden.»
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Uit deze bonte beschrijving van
de inboedel mag wellicht worden besloten
dat de keuken tevens als gelagzaal van de
herberg werd gebruikt en dat de vergaderingen van de wethouders vermoedelijk in de
zuidkamer van de hofstede werden gehouden.
De aanwezigheid v~n 15 "onderwys
ende andere boecken" zou er bovendien op
kunnen wijzen dat Pieter Rommel ook
"schoolmeester" was of dat daar Aan de
dorpsjeugd toch enig onderricht werd gegeven.
(Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke, register 102, folio's 303r/304r).

A. MARTENS.

+
+

+
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KRO I\J I E K
1.

VERSLAGEN

- STATUTAIRE' VERGADERING te Nevez'e op

zondag 23 januari 1972

De opkomst voor de derde statutaire vergadering (60 aanw.) lag tweemaal
zo hoo g als vorig jaar. Het is een verheugende konstatatie die wij de laatste tijd
voor al onze manifestaties kunnen doen.
Allereerst gaf voorzitter
LUYSSAERT een o verzicht van de aktiviteiten anno 1971 : 7 lezingen. 3 wandelingen. de fotowedstrijd voor de jeugd. 200
blz. lektuur in ons Berichtenblad en het
verdienstelijke studiewerk van enkele leden voor het projekt "Geschiedenis v an de
Landname" waren de positieve faktoren op
de balans. Een negatief tegengewicht was
het f e it dat ons foto-archief van de
streek zo moeilijk van de grond komt. Zowel het b e stuur als de leden moeten die
toestand dringend verhelpen; de spreker
hoopte op een betere or g anisatie v anwege
het bestuur en een aktiever medewerking
van de leden. Ten slotte deed dhr. LUYSSAERT een oproep tot samenwerking met andere verenigingen uit onZ8 streek die o.a.
heemkundig aktief zijn.

J.

Een financieel jaarverslag
bracht vervolgens sekretaris-penningmeester G. SCHAECK. Ondanks de geringe subsidi~ring (aen goeie 3000 F. vanwege de
Provincie. 1000 F. van Landegem en 500 F.
van Lotenhulle - waar blijven de andere
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gemeenten 7) en de grote kosten van de
fotowedstrijd kon het jaar met klein boni
afgesloten worden. Ruimere financiële mogelijkheden zouden ons nochtans meer armslag geven, o.a. bij het aanleggen van een
foto-archief en de illustratie van onze
publikaties.
Redaktiesekretaris J. TAELDEMAN
lichtte daarop bondig de werkin g van onze
vere ni gi ng in de toekomst to~. Hij had het
eerst e ven over de speciale publikatie di e
do heemkundige kring zijn leden eerlang
gratis toestuurt : een v ers la g over de
opening van een letterkundige afdeling bij
het Nevelse museum »Ri e tgaverstede» en de
uitgave van 8en weinig bekend e n voordien
nooit volledig uit gege ven fragment uit
Cyriel Buysses werk, nl. zijn satirische
"Verslage n over den Gemeenteraad v a n
Nevele". Vervolgens richtte hij een oproep
tot alle leden om samen de heemkundig e
kring uit te bouwen tot een vereni gi ng
waarin iedereen zich thuis kan voelen e n
die ook naar buiten kan treden. waar het
nodig is, als een machti ge drukkingsgroep.
Heem kunde is in onze dagen gee n luxe meer,
maar impliceert studie en aktie wa ardo or
ons he em werkelijk zijn Zeefw aarde behoudt.
Hij hoopte dan ook dat de leden zich in de
toekomst niet wensen te beperken tot het
graven naar schatten uit h et verleden, maar
d at zij ook die grote schat voor de toekomst
- 8en gezo nd leefmilieu met voldoende menselijke warmte - willen beschermen.
Da ar na had de bestuursverkiezing
plaats. Al kan een "aflossing van de wacht"
nooit kwaad, toch wenste de verg aderi ng
unaniem dat de huidige "bewindsgroep" voor-
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lopig het roer in hand e n houdt. Er kwam
wel verst erking opdagen uit "het westen"
Mej. I. BUYSSE uit Poeke en de jongeheren
P. DE MEYER en G. DE ROO uit Lotenhulle
verk laarden zich bereid "Het Land van
Nevele" in hun gemeente te vert egen woordi ge n.
Tot slot van het officiël e godeelte projekteerda dkr. A. JANSSENS twee
interessante filmdokumenten. een eerste
over de fel bedrei g de Poekebeek en een
tw eede over do plechtige opening van een
letterkundig e afdeling bij zijn museum.
Intussen was het ongeveer 17.30
u. ge word e n en metee n hoge tijd om. in een
gezellige sfeer. het smakelijke boeren brood met varkensvlees duchtig "aan de
tand te vo ele n".

- WINTERWANDELING "in het spoor van de
PoeseZse schaapherder" op zondag 20
februari 1972
Het is wel al een tijdje geleden
dat de Poesalenaren nog zoveel "vreemd
volk" in hun a nders zo stil dorp samen hebben gezie n. Te ge n 14 u. zag het dorpsplein
inderdaad "zwart van het volk" e n terocht.
want ik denk dat alle aanwezigen het wel
met mij eens zullen zijn dat gast heer
Meester A. MESTDA GH v oor ons de mooiste
wandeling uit het bestaan van de he e mkundige kring in mek aar getimmerd had.
Ruim 200 entoesiaste wandelaars
gingen 8erst even kijken naar enkele sierlijke meanders v a n de sterk bedreigde
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Poekebeek en wij vingen er heel wat felle
reakties op waarin m8estal een oprechte
ontgoocheling doorklonk over wat wij e8ns
te meer 8en onnodige schending ven ons
(weinig) natuurschoon kunnen noemen. Oe
oudere wandelaars van de streek dachten
daarbij ook wel met oen tikje weemoed aan
de mooie zon- en vakantiedagen die zij er,
misschien wel met hun (eerste) geliefde,
hadden doorgebracht. Onder dat alles wordt
binnenkort een definitieve streep - een
pijnlijk litteken - getrokken door "Bossen
en Waters" van vadertje Staat.
Daarna trok de hele troep naar
het bosje vlakbij da "Breem8erschen", waar
de Poeselse schaapherder. August Oe Wolf
ons el met zijn kudde, zijn hond en .•••
zijn filosofie opwachtte, Een goed schaapherder blijkt nu eenmaal ook 8en goed
filosoof te zijn; Gust vormt in alle geval
geen uitzondering op die regel. Gevat,
welw~118nd en u~teraard met kennis van zaken ~ntwoordde hij cip de al e v en deskundig
voorbereide vragen van meester A. MESTDAGH
en dhr. L. STANDAERT. Oe essentie van dat
interview wordt ongetwijfeld opgenomen in
een uitvoerig artikel over de Poeselse
schaapherder. dat in een van de volgende
afleveringen verschijnt. Het hele onderhoud was in alle geval een grote revelatie
voor de aandachtige toehoorders. Het past
dan ook dat wij hier nogmaals de heren
A. DE WOLF. A. MESToAGH en L. STANDAERT
danken voor hun medewerking bij die leerrijke ontmoeting.
Eén detail mogen wij hier alvast
even vermelden, al was het maar om het bestuur van onze vereniging nog eens te her-

-48-

inneren aan h aa r belofte om bij d e ho ge r e
inst a ntios wat mee r waarderin g en facilit e it o n t e vra ge n v oor het rusti ge en nutti~e beroep van Gust
: om zijn sch a pen t e
mo ge n weid e n op sommi ge staatsgronden (b.
v. de oever v an het Schipdonkkanaal) moet
de herder nu j aa rlijks eon (weliswaar niet
g rote) Dachtsom betalen. Zou h et niet
Berder andersom mo e ten: nl. d a t d e St aa t
een subsidie ve rl ee nt aan Gust omdat zijn
kudd e die staatsgronden schoon houdt?
Een en a nd e r han g t natuurlijk ook hi e r
weer saman me t de globale v isie die de
ov er heid h 88 ft op een ernstig beleid inzake natuurboschermin ~ en milieuhygiëne.
Na e8n korte damonstratie die
Gust no g gaf met zijn af ge richte herdershond ve rtrok dG "kudde" wandelaars voor
8e n lan ge tocht door de mooie "Breemss rs chen" en "Vaerez8 e ls". Omstreeks 17 u.
bereikte n dG wa ndelaars, v ermoeid maar
tevr ede n, weer hst dorp v an Poesele. Ruim
200 mensen v an allerlei leeftijd ha d den
wa ar 8ens vo or een namidda g de woekerende
"tel e vis itis" verm e den, d e longen waren
grondig gezui ver d en zij waren zich weer
wat bewuster geworden v an de waa rd8 van
88n g r oe n e n rustig milieu.
2.

AANKONDIGINGEN

- Zoals al vr oege r aan gekondi g d werd, bege l e idt dhr. H.J. CASSIMAN ons op zonda g
16 april 1972 bij Ben grondig voorbereide
ZentewandeZing "Naar de Loi e " door Vossel e rs en de beide Leernes heon. All e leden
ontvangen n og e en gede t a ille e rder uitnodi~ ing.
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- Ver laden jaar organiseerde "Het Land van
Nevele" met overweldigend sukses een
fotowedstrijd voor alle la g ere scholen van
het Land van Nevele. Een her halin g is dit
jaar financieel onmogelijk. maar de heren
A. BAUWENS en R. LEENKNECHT hebb e n een
kreatievar a ltern atief uitg ewerkt : ee n
begeleide tekenwedstrijd met ee n h eemk undi g
motiaf als onderwerp. Binnenkort wordt
kontakt opgenomen met de leerkracht e n om
de wedst rijd uit te bouwen. Mooi s prijzen
zijn v oorzie n. oo k (in juni) een plechtige
proklamatie met tentoonstelling v a n de
we rken.
- Vo or mei is er no g wel plaats voor een
andere aktiviteit van onze ver e ni gi n g.
"Het La nd van Nevele" looft een gratis
abo nnement uit voor 1973 aa n het mede lid
dat met het origineelste ( e n realiseerbare)
voorstel voor d e pinn e n komt I Wa t wordt
het ? Inspireer uw be s tuur tot daden !
- In april ontvangt ieder lid dus onze
eerste gedrukte publikatie Het Literaire
Leven in het Land van Ne veZe (een 120-tal
blz.). Een eerste deel is ge wijd aan de
plechtige opening v a n Be n letterkundi ge
af delin g bij het mus e um "Rietg a verstede"
te Ne vel e. O. a. a lle redevoeringen zijn
er in opgenomen en ook e nkele mo oie foto's
v a n die plechti g he id. In het tweede deel
bezorgt de redaktiesakretaris een ge komm e n tarieerde uit ga ve van Cyriel Buyss es
unieke "Verslagen over den Ge me e nt e raad
v a n Nevel e " v a n 1885 - 86 . Een publikatie
die op zichzelf a l h e t jaarlijkse lidgeld
meer dan waard is I
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3. DOSSIER MILIEUBESCHERMING
- Er is in Land e gem heel wat deinin g ontstaan rond de geplande en (door Stedebouw)
in principe goed g ekeurde oprichting van
een fabriek voor mo nta f, 8 8n chroma g e van
buismaubeIen vlakbij ( o f in ?) de bouwzone
in de Poeldendries.
De omwonenden zijn onmiddellijk
in het harnas g ekropen tegen die beslissin 3 '
Op 28 februari zijn zij in algemene vergaderin g bijeengekomen en hebben da a r een
motie opgesteld waarin aan d e gem e enteraadsleden van Landegem ge vraagd werd hun
verantwoordelijkheid in die aangelegenheid
op te nemen. Hier volgt de inte g rale tekst
van die motie :
Aan de Heren Gemeenteraadsleden van Landegem.
"De inwoners v a n de Poeldendries
en omgeving, in algemene vergadering bijeen g ekomen op maandag 28 februari 1972,
hebben met verontwaardigin g kennis genomen
van de beslissing van de Commissie voor
Stedebouw om de aanvraag van de heer
G. Bo g eert voor vestigin g van 8en industriegebouw in de "V e rkavelin g Poeldendries"
(nr. 10.112510) in principe g oed te keuren
en dat ondanks het feit dat de stadebouwkundi g e voorschriften geldend voor deze
verkaveling en aanvaard door de ko pers hst
residentieel karakter van de verkavelin g
0aarborgen. De vergadering dringt er dan
ook bij alle Lande g emse g emeentemandatarissen krachtig op aan dat zij di8naangaande
hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en
kateg8riek zouden weigeren de gevraagde
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bouwvergunning af te leveren. Ze rekent
erop dat de ver antwoordelijk heid niet zal
afgewenteld worden op de pro vinci ale autoriteiten en verwijst daarbij naar de wet
van 29/3/1962 betreffen de de ruimtelijke
ordening e n stedebouw. art. 71. waar uitdrukkelijk bepaald wordt dat het het gemG ontebestuur is. in casu het college van
burgemeester e n schepenen. dat belast is
met "de afgifte van de bouw- en vsrka ve lingsvergunningen overeenkomstig de wet
houden de organisatie van de ruimtelijke
orde nin g en van de stedebouw". Aangezien
do gemeente kennis heeft ge kregen v an de
stellingname van de omwonenden. twijfelt
de ver gadering er niet aan dat de aanvraas
tot v est i gin g z a I ve rw 0 r pen wor den. "
Intussen blijkt betwisting te
bestaan OV9r de vraag of de gepla nde fabriek (di e maksimaal een goeie 40 arbeidskrachten tewerk zou stellen) al dan niet
binnen de in de motie vermelde verkaveling
valt.
Volgens het bestuur van de heem kundige kring is dat een detailprobleem.
dat de kern van de zaak niet raakt. Di e
kern is dat men bij de ruimtelijke ordening
,nu maar eens 8en definitieve stap moet dur~en zetten
: wat er moet komen zijn zuivere bouwzones, zones voor land- en tuinbo uw en industriezones. waarbij nog een onderscheid gemaakt kan worden tussen de
"zware" industrie en de ambachtelijke industrie. De Gerste twee kunnen gemakkelijk
in pén groot gebied (b.v. één of meer gemeln ten) gek 0 mbin 8 er d wor d f3 n. 0 ede r d e
hoort daar echter ni et meer bij. Het hele
Land van Nevele b.v. moat uitsluitend (en
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dringend) bestemj war de n voor het wo nen en
de l a n d- en tuinbouw. A~ n d e ~eriferie va n
dat gebied li gg en vol doe nde industriezones :
in Aalter, Deinze. Gent en de Kanaalzone.
De ver a ntwoord e lijke instanties moa ten
eindelijk g aan inzien dat er nu eenmaal
zones zijn w ~ar men (rust ig en ge zond) kun
wonen e n zonas waar men (uitera a rd o 8 k in
zo g unsti g mogelijk e voorw aarde n) kan
werken. Hieraan moet echter onmiddellij k
ge koppeld worden d e eis t o t een doelmati g .
v eilig en go e dkoop openb aa r v er v oernet.
waa rdoor de brug tuss e n woon- en werkmili 8 u gemakkelijk en komfortabel gelegd:
kan wo rden. Op beide niv ea us - h e t afbakenen V3 n de resp. zones e n het Qr ga nis8ren
va n een doeltre ff e nd oponbaar verv oe rnet heeft d a overheid t o tno g toe ec ht er ernstig
gefaald. He t g e v o l g daarvan was 8e n e ind elo o s ge schipper en geknoei, met 6llerlei
onge lukki ge kompromissen en ge v aBrlijke
precodenten die niemand tevreden hebben
kunnen stellen.
Aan d ie ( a l gemene) misn o e gdheid
hebben de b e won e rs van de Poeldendries nu
terecht ui ting ge g even; het is ee n v an de
vel e ge vallen waarbij de overheid de
grote schuldige is. En in de hierbov e n geschetst e optiek moet de h ee mkundi ge kring
"Het L~nd v an Nevele" zich dan ook distaneier e n van de voor s onome n oprichtin g v an
ee n f a bri e k in Lan dege m.
- 08 aktie POEKEBEEK, waarbij d hr. A.
het ge m88ntebestuur v an Nevels e n
da heemkun d i ge krin g al in positieve zi n
zijn tussengekom e n. wordt voort gezet .
Iedereen weet stilaan wel waar het hier
om gaat : de staat wil de Poakebeek recht-

JANSSEN~
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trekken Dm zo meer en zuiverder water naar
het spaarbekken van Ertvelde-Kluizon te
loodsen. Hierbij zouden dus da sierlijke
meanders van dit riviertje definitief
verdwijnen --- tenzij. aldus het bevoegde
Ministeris. de me9rderheid van de aangelanden bereid is die oude bedding te bewaren (en open te stellen voor passieve rekreatie: wandelen en eventueel vissen).
In Nevele is nu een grQsp jongeren wakker
g e schoten die de fakkel van de milieubescherming op dat punt wil overnemen. In
hun b8richtenbla ~ "Kriebelkrant" (zie
hier8ver verder) van maart 1972 verklaren
zij zich bereid Gen enquête te houden bij
de betrokken personen en hen eventueel in
gunstige zin te overtuigen.
4.

BOEKENNIEUWS

Twee leden van onze vereniging
zijn de laatste maanden sterk in de kijker gekomen door de publikatie van eon
opmerl<.elijk werk: Z.E.H. Fr. MICHEM met
het historische werk Vinkt, kerk en
paroohie en dhr. A. OE KÉ met de roman

Er groeide geen onkruid.
- Fr. MICHEM : Vinkt, kerk en parochie,
uitgegeven in eigen beheer - te bestellen
bij de auteur. p.a. Heerdweg 13. 9806 Vinkt.
door ~verschrijving van 120 F. op P.R.
422752.
Met dit sterk gedocumenteerd en
fraai geIllustreerd werk over de kerk en
het parochielevan van Vinkt is de auteur
beslist niet meer aan zijn geschiedkundig
proefstuk toa. Al vroeger immers schreef
hij een hoog gewaardeerde monografie over
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Zete e n Z~Jn geschiedenis (1958) en korte
tijd na da t hij p ~ s t oor gG worden was te
Vinkt publiceerde hij Vinkt in me i 1940 ,
da t binnenkort aa n zijn v ierde druk toe is.
Zoals de tit e l v a n zijn laatste
werk su gge re er t, b eoogde de au t eur niet
zozee r Ben voll edige studie ov e r de g esc hi ede nis v a n Vinkt, maar we l ee n evocatie
van h et ve rlade n van de kerk en het pa ro chieleven in Vinkt . De gege v e ns we r de n bijee n g ebracht rond ea n aantal interessepunt en : het kerk ge b o uw, de kerk e lijk e instel ling e n, de kerkbedienaars, h et k er kelijk
l e ven, h et onderwijs, dG schoolstrijd en
h e t kloost e r. Het bi ed t ons op een tr e ff e n de wijze Ben bo eie nd e kijk op het leven
van onze vooroud e rs in oen l a n de li j ke gemee nt e . Zijn uit ee nzettin g is ge stoffeerd
met talrijke tr e ff e nde e n soms zeer smakelijk e t e ksten uit o u de dOKumenten. Bij h e t
lez e n van het b oek komt m8n tot de overtui~i n g dat d e spreuk "Niets ni e uws o n de r de
zon" e v e nze e r wa ar blijkt te zijn als het
gezegde "Alles d uurt z ijn tij d ". He t boek
geeft inderdaad een ge trouw b ee ld van sen
ononderbroken ebbe en vl oed van ge lo o fs praktijk8n, parochiale vere nigin ge n en
instellingen, god svruchto e fenin g en en uitspattingen, h e ili ge n en ontheiliging van
zon- en feestdagen.
P astoor MICHEM h ee ft he el de g elijk werk verricht, dat o ns a ll er waarder i n g werkelijk v erdie nt I
A. BAUWENS.
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,
- André OE KE, Er groeide geen onkruid
CLandegem, Drukkerij-Uitgeverij R.T'Hooft,
1972 - 140 blz. - 100 F.).
~et deze verbijsterende roman
is A. DE KE beslist niet meer aan zijn
proefstuk to e. Al vroe ger verschenen v an
hem Rusthuis Bergmans (1964 ) . 8e n humoristische politieroman. De fabriek (1966). een
sterk geëngageerde sociale roman. De
eerste Tocht in het HeelaZ (1968). een
jeugdboek vol avontuur. dat geïnspireerd
werd door de eerste maanvluchten en tenslotte Mijn jeugd onder de Toren (1968),
8e n autobiografie.

,

An d ré DE KE (oAalter, 8 -6- 1935)
is geg radueerde in de handelswetenschappen
maar is ook erg aktief als journalist :
sedert jaren al is hij Belgisch korrespondent bij "Oe Gazette v an Detroit" en
regelmati8 schrijft hij bijdrag e n voor de
tijdschriften "Band" en "Ons Erfdeel".
Hij is ook medewerker aan de 8.R.T.-radio.
Tijdens een inter v iew heb ik
A. DE KE leren kenn e n 8n waarderen als gen
boeiend maar sober verteller me t een
scherpe kijk op mensen en dingen. 8en man
die zich ook als schrijver wil engageren
voor bet ere, rechtvaardiger verh o udingen
onder de mensen. A. DE KÉ sc h rijft vooral
niet vanuit 88n verbitterde of een ~8frusteerde positie.
Al die kwaliteiten hebben hem
toegel a ten om v an zi jn roman Er groeide
geen onkruid e8n aangrijpend stuk lektuur
te maken. Het gebeuren speelt zich af in
1942 in het akelige kamp v an Breendonk.
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Wij maken er kennis met de hoofdfiguur
Jan Vl aeminck, die op 26-jarige leeftijd
door d8 bezetter werd aangehouden als gijzelaar vo or zij n ondorgedoke n v ader, die
v erdacht wordt v an sabotage tegenover de
Duitsers. Zonder enige vorm v an Draces
wordt Jan Vl aeminck overgeleverd aan de
machtswellust en willekeur van enkele indivi duen. In de benauwende. v erlammende sfeer
van de gevan g enenkamor wacht hij dan, fysisch en mentael uitg3put, op een onbekende
bestemming.
In het kamR VBn Breendonk
groeide er inderdaad ~8en onkruid : de onder v oede gevangenen aten het stiekem ap.
Veel aktie moet de lezer in deze
aangrijpende roman niet v erwBchten : elke
v orm van normaal leven werd er brutaal
door de bezetter onderdrukt. 140 bladzijden
hoopvol wachten op een hopeloze bestemming
gaven het boek ec hter ean enorme psychische
spanning en een sterke Dsychologische
diepgang. Er groeide geen onkruid bevat
daardoor een zelden bereikte graad van
echtheid.
Die ec hth eid werd onget wijf eld
in de hand gewer kt do~r de mani8r waarop
de schrijver dit boek v oorb~reid heeft :
een jaar lang heeft A. DE KE allorlei
historische dokumenten gekonsulteerd en
lange gesprekken ge v oerd met o ud-gedetineerden. Ook een sobere hantgring v en de
taal heeft dia autenticiteit v erder in de
hand gewGrkt.
In De Standaard v an 25 januari
1972 v ersc he en een heel lovende kriti e k
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o ver deze roman. Ook in verscheidene briev e n v a n oud-gevan g e nen van Breendonk aan
de auteur zelf wordt h et boek om zijn
levensechtheid geprezen. Het is werke lijk
e8n v a n de sterKste romans die ik ooit gelez e n heb. Voo ra l de diepme ns elij k e ondertoon e n de sob ere trant h eb b en op mij ee n
g rote indruk gemaa kt. Dat A. OE KE n erge ns
toeg e eft aa n sensatiezucht of Be n kommercië l e aa npak mag o.i., tot slot, no g wal
88 ns e kstr a in de verf ~ezet wo r de n.
E~ g~o e ide geen onk~uid is te
ve rkrij g e n bij de Uit ge verij R. T'H ooft,
Stat i onsstraa t 124, 9840 La nd ege m; pri js
100 F.

Wie een eksemplaar met handtek enin g wenst te bekomen kan 100 F. storten of
overschrijven op P.R. 880238 v a n And ré OE
K§, Karthuiz er l aa n 14 , 9810 Drongen.
J •T.

5.

VARIA

- Be ric ht vo o r de me de wer kers aa n ons
tij dsc hrift :
Kopij v oo r de vol ge n de a flev eri n g
die n t aa n de redaktieseKretaris (p. a .
Muizendale 10 , 9840 Landegem) toegestuurd
te wor de n vóór 15 mei.
Gelieve uw kopij zoveel mogeli jk
in g et ypt e v orm in t e dienen.
- Uitbr eidi n g bestuur
Op de statutaire ver g ader in g v a n
janu ari 1972 zijn dria ni e uw e b est uursle de n
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unaniem aanvaard : Mej. I. BUYSSE za l Po e k e
vertegenwoordi ge n e n uit Lotenhulle krij ge n
wij jon g b loed in h e t bestuur via de heren
Paul DE MEYER en Geert DE ROD. Welkom 8 n
ad multos a nnos I
- Vanaf Pasen is het hsem- e n letterkun dig
mus e um RIETGAVERSTEDE te Ne vele elke zondagmiddag toesanKelijk v oo r het publiek
(van 14 tot 18 u.).
- Op 15 maart hadden al 138 leden hun bijdrage voor 1972 b e t aa ld I Dit j aa r moeten
W1J dicht bij 200 le de n komen. Wij hopen
dat o.a. onze eerste sp ecia le publikatie

Het Lite raire Leven in het Land van Nevels
(c a . 120 blz.), die begin april in druk
verschijnt, daar in ruime mate tos zal
bijdra ge n.
- Nog niet zo lang geledon is "OEJ" in
stilte beg raven tG Nevele, of enkele jonge r e n uit diezelfde gemeente treden alweer
n aa r voren met e8n nieuwe periodieke publikatie. nl. "KRIEBELKRANT". Wij hebban de
indruk dat h e t ditmacil 88n vo ltreffer kan
worden : het is 88 n kritisch informatieblad
dat zich 100% toespitst op plaatselijke
aktivitelten en toest a nd e n.
Voor
wend e n tot :

k ~ nt a kt

met de redaktie zich

Werk g roep Kri eba lkrant
p. a. Ivan Va n der Meer e n
Cyri e l Buy ss estr a at 21
9850 Nevele.
+
+

+
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PRO
- Het positieve werk dat de Nevelse jongerengroep "Kriebelkrant" levert is hierboven al tersprake gekomen maar mag no g
wel eens ekstra in de verf geze t worden.
Wanneer engageren de jongeren van
andere
gemeenten zich vrij in die richting ?
- Uit een recent kontakt met het (bijna
voltallige) schepencollege van Lotenhulle
is duidelijk gebleken dat zij het goed
menen met de kultuurspreiding en d e milieubescherming in hun gemeente.
- Zoals het trouwens hoort, h eeft de gemeente Landegem ook voor 1972 een subsidie toegekend aan "Het Land van Ne v els ".
- Graag ook onze oprechte blijken van sympathie voor het "Aktiekomites-Drongengoed"
(Ursel, Knesselaro, Maldegem en Adegsm),
dat er onverpoosd voor blijft strijden
om het Drongengoed, het enige grote bosgebied van onze streek, zoveel mogelijk
toe ga nkelijk te maken voor "passieve"
rekreatie.
Het Akti ek omitee Leefmil ie u LandegemMerendre8 mag 8r bovendien een lesje in
demokratisch, zuiver 8n doeltreffend beheer gaan vol ge n.
+
+
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CON TRA
Behalve Landegem vond geen enkel
gemeentebestuur het nodig of wenselijk de
heemkundige kring "Het Land van Nevele"
een subsi~ voor 1972 toe te kennen. Wij
begrijpen tenvolle dat zij belangrijker
problemen hebben dan kulturele verenigingen te steunen. maar dan moeten zij dat
ook ronduit durven bekennen. Heel pijnlijk
trof ons b.v. een uitlating van de Nevels8
schepen van Kultuur. dhr. VAN HAVER. in
de "Kriebelkrant" van maart 1972. Ondervraagd over het kultuurbeleid vanwege het
Nevelse gemeentebestuur antwoordde hij
"Er is een bloeiende mu zie kverenigin g. Het
in stand houden vergt e8n grote financiële
inspanning; de gemeente neemt een speciale
toelage van 80.000 fr. op zich. Ook de
VTB-VAB draagt zijn steentje bij tot het
kulturele leven. Maar in het algemeen kunnen wij zeggen dat de kultuuropvoeding van
onZ8 mensen veel te wensen overlaat."
Na ons gedurende ruim twee jaar
lang te hobben ingezet voor de uitbouwen
het aktiveren van het kulturele leven in
het Land van Navele wensen wij ons niet
meer ekstra aan de aandacht van dhr.
VAN HAVER op te dringen. Dok smeken om
een subsidie ligt niet in onze aard : wij
hebben immers genoeg leden die de taak van
dhr. VAN HAVER en zijn koll aga's uit andere gemeenten verlichten.
N.B.

De eerste Schepen van Kultuur uit het
Land van Nevels die lid wordt van
onze verenigi ng promoveren wij aanstonds tot erelid !
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