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00 Hoemundi g3 Kring "H et Lend 

v an NavoIe" heeft als werkgebied d3 ge
~8Gntsn Bacht8-Marie- L e8~na, Hsnsbeke, 
Landl}gem, LotenhulIe, Me igern. ~1 er8 ndr88. 

N2vale, Poeks, P03 s ~la, St.-M5rtens -L88rno, 
Vinkt, Vosselare 8n ZGveren-[Joinz8. 

Do verenig ing streeft er n aar da 
studie ven ons he~m te b8vorderen. dG re
sultetsn 8r v~n to publiceren en aktief bij 
tG drago n tot do bescherming en het behear 
van ons leefmili.:Ju. Daartoe organiseert 
zij gerGgslld voordrachten. dia- ûn film 
voorstellingon, tantoonstallingen, uitstap
pen en wandelingen. Alle lsden worden 00 

dia manif8staties uitgenodigd en kunnen er 
gratis a~n d8elnGm8n. 

He t jaarlijks te betalen LidgeLd 
bedraagt 150 F. (ggwoon lid), 250 F. 
(st e unend lid), of 500 F. (erelid) en kan 
overgeschrevon vlorden . op P. R. 627981 v an 
"Het Land van Nevels", V0558larestraat 1 6, 
9840 Land8p;am. 

Bijdragen voor het 8erichtenblad 
dienen te word8n toegestuurd aan redakt13-
sakrgtaris J. TAELDEMAN, Muizendala 10 . 
9840 Land ogem. Anders briefwisseling aan 
voorzitte r' J. LUYSSAERT , Poelden dr i8s 11 . 
9840 Landogem. 

+ 

+ + 

- 1-



TEN GELEIDE 

Bij het begin van qeze vierde 
jaargang past het even 88n b lik in het na
bije verleden en de toekomst te werpen. 
Zonder grootspraak d urven wi1 bewerJn dat 
lid j d a a rb i j t e v r i3 don (10 0 r het v e ~~ .1 ede n ) 
9n hoopvol (voor de toekomst) gestemd zijn. 

Zoals verdor uit hot akt1vitaits
verslag 1972 van do voorzitter blijkt. 
konden wij onZ8 lozers verloden jaar 420 
blz. lektuur presenteren van Ben hals-
schare medewerkers. die üV3r al1erlt3i on
d urwerpen gepublic93rd hebben. Dat die ge
schriften ook het lazen waard waron en de 
b a len gs telling van heel wat strsakbewoners 
mochten geniûten) blijkt o.a. uit de star
kG toename van onsladanaantal : 230 tegen
over '140 in 1 971 . 

Dat niat al18s ieder8an kan in
t2rasset':ln. ligt hiorbij voor de hand. IVij 
zijn achtsr v an hot principe blijven uit
gaan dat ons ldzerspubliak erg hetarog8on 
is. zodat ook de inhoud VB~ onz~ publika
tios zov9Ql mogelijk varscnoidanhGid moet 
varton0n. In tW8 9ds inst~ntio is dis in
houd natuurlijk ook bepaold door de bo 
langstollingssf30r van onze medoworkars, 
on dis is gelukkig vrij ruim. Zo konden 
wij bij dragon oonsmsn over lokalo gas chi J
dsnis. folklore. h ~t plaatselijko dialekt. 
naar.!kund3. kU:lstenears uit de streek. mi
lioubGscherming, enz. 

Wij hopSn op dia manier verder 
to kunnGn warkon ~n dia mO~Blijkh8id zit 
or echt wel in. Co "pioniors" uit do 
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3arst ~ je argonga n worden imm3rs cl gcra
~0!j afgulost door Hvorsü" krecht on, dia 
dan maestalook Gen niouw gG lui d laten 
hor on. AIIG~n al in de inhouds DPgave van 
dit nu mrH3r ~J.v. zij n \Jen dr ie t l) l n ia uw e 
nama n t G vin don. En wij wstGn dat n og Gdn 
aa n tal and s rs laden "kl aar zi t ten" m8 t 
G8n o o rsts, dog~lijkG bijdr~gG. Oo t moge 
Gsn A ~nso0 rin g zijn voor s~mmig9n dia. 
aV8ntu~Gl ui t (mi s pla a t ste ) be sch3idan
h8i d , hun k3nnis o ver dG streek n og niet 
OD paoiar hG bbo n durven zett a n. 

Op d o tachnischs vGrzorgi n g van 
Jns tijdschrift horon wi j praktisch ui t
sluitend lo ve nd e k o mm en taar: uit Gan be
sohFJidon pra cédé \/J r.J :2t dhr. Scha8ck ind er
daad r18t mar,simur:! tG h ale n. Dat, en de 
overweging dat hat pres tige van onze 
voroni gi n g sto r ks r in da ha n d gewerkt 
wo rdt dc~r Ga n int sros s a nt s inh~ud dan 
door e3 n lu ksucus uit gavcord par a doblsd, 
hGaf t ons ertoQ aangazGt om op de in ge sl a
ge n weg v oo rt te gae~. 

Wij danken fr~ag allan die a an 
de zeb~orte van dG vori go af leveri ngen 
me ogewerkt hubban en hup e n v o or de toa 
'''. o ms t d ~ t 

- op stoeds me e r dirakta medewer kers een 
ber oe p kan worden gerlaan, 

- alla l ezers hun op oorecht e belan gstel
lin g steun e nde op- of aanmerkin~ en aan 
het bestuur of de redaktie zullen over
maken. 

Oe redaktie. 

+ 
+ + 
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AKTIVI TE IT ENVE RSL AG 19 72 

1. Voordra chten 

R. Van der Lin d Gn : " Hs t Bolspe l in 
VI aendG ren" . 
A. De Vee : "Godediens tt roabG l an in het 
Msatjosland in do 1Gd3 e n 17de Geuw". 

2. yilmvosrstelling 

fl .• J ansse ns : Film ove r de P09kobook. e n 
de oDsn ing v a n hot literair museum 
HRie tg a varetede". 

3. S tud i 8 b Q zo e k Gil, wan d;.e 1 i n g 8 n 

P0 8s al e : In het spoor van de sc haap-
horde r. 
Vossel~re, L88rne : Aan dG Leiakant. 
Zeve r en: De :1e9rputt8n~ ' 
GL~nt : GoolJ gisc h r1us8um Pr:-::f. Dr . R . 
T a ve rn i 8 r. 

4. \tJ8dstrijdon. t8nt::!onsto~.ling 

Te ke nwods t rijd voor alle schoolkind3~8n 
uit ons werkge b ied. Tentoonstelling van 
de bekroonde wBr~8n. Proclamatie en 
pri js u :i.tds lin g. 

5. Tijdschrift 

Totaal 420 bladzi jde n te ks t. 
4 gewone n ummers v an ons baric ht anb l ad. 
1 extr a- nu mmer over dG n r~81bouwe rs 

Lov :39rt. 
1 mon o~rafia ~H G t Literaira Luvan in 
he t La nd van N8vel~". 

6. Bibliot h eek 

Wij bezitt en 22 ruil~bonn8m8nt8n mot 
anco r e kri n8Ean. 
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Bo v anjien 9Sn BQntal b03kan on Gv ardru k
kon ~cGr eanko ~ ~ ~f sch8nkin~. 

7. :"1i ll:;ubes cher rni:i:I 

Kanten ons, s sme n m8t het ~ om88n t8bo

stuur en endsre vG r8n i = in~8n, tegen je 
goo Iende industriezone Le ndegem
IJo9s e l e rü-OrGngon-N 8 \1 oLj, O.a. mass a I :; 
dealnamo oen dG protGstw s nd81in ~ te 
Landegam oa 17 de c am b Qr 1972. 

J. L. 

+ 
+ ·t 
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ZEVEREI~ 

N.v.d.r. Zeveron is hot zuidolijkste d~r~ 

van ons wBrk~G~i8d. Totnostoo 
wGrd hot in ons beri cht enbled erg 
stiafm~8dGrlijk behBndBld : ni e
mand »nam je ~8 n t er hand» cm 
eens iats over dat mooie dsrp te 
schrijv3n. Toen wij er in oktober 
1972 o nza herfstwandaling or gan i
seerden. kr3C3g 80n van onze be
stuursleden echter hael interes
sante nota's over Zevorens verlG
d8n in hande n . Zij bleKen ve r za
meld tG zij n door G. \j/~N STEEN 
KISTE en W. VAN DER EECKEN J twoe 
cndürwij zers uit Zevoron. Hun 
bronnen zijn hoofdzakelijk 
DE POTTER-BROECKAERT (1) en enkele 
rGCGntera archiefstu"-kon. 

1. Oucerdom 

Zevaran moot 80n oude nederzetting 
zi jn. Hierop wijzen eon aantal elementen 

- DG plaatsnaam Zeveren ( gelegen aan :J8 
Zeverenbsok) is wellicht van Keltische 
-ocirsprong ( 2) . 

Schrijfwijze: 1146 Severn8 
1153 Sov8rin 
1330 S'3\}8rne 
1 390 Zev8rna 
1650 Sov3rns of Severen 
19da Gauw Zoveren 

(1) GGschj.oda nis van de gemlJo n te n ::l8r ;)r:J
vin CiD Oost-Vlaandoran. Eerste reeks: 
arr. Gont. 

( 2) Zie C. T A V f: R rn E R - VER E E C K Ei'~, 08 17, 8 ~.:. 
tenamen ven het Land van Nevels, in 
8ar1c"""iït-enblad 1,4 (1970), ::;1z. 4. 
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- V~1 ~8 ns De POTTER - BROECKAERT werd in da 
1 BjG 8euw in do kGldor s van da brouwerij 
Van Do st o e n zilvoron Ro moin sc munt ~8von 

den. Zij vortoon do '3an de 9ne zijce Gon 
gediadsomd a n gosluierd h co fd v~n Gen v r0 UW 
en de inskri~t1e "Paullus La pid us Concor
dia", een cJa ander8 k an t eon f i.::; uu r me t 
t D~a Gn drio 88VBn~Qnen naast eon z8[Gloog, 
mat herhali ng van hst woord "P au lIus». 

- ZJels val G a ndere d ~r~8 n ir hot Land v a n 
N~ va 18 h8 8 ft Zever8n veel v r ucht b ara land
t, ::J U '.<) ~ r l' n d 8 n "s i t 8 s" d i 8 V 0 (\ r v r 0 8 g e b 8 lr.J [j -

ni ng in canmerkin g kom8n. 

- Vo lgen s OE POTTER-BR CEC KAERT word de 
oa r st s ke rk van Ze ve re n opge r icht door 
st. -FHn a n d us (7 de eeuw). 

In 1146 werd in Zoveren een he er 
lijkh eid (t g09t tSoverin) cpgericht door de 
p ri 0E .. LL~El-~n gle. ([1 a ldegem - K lei t , die 
zal f een stichting was v a n de Gents e St. 
Baafsabdij (1)). L,':1ter ,;:'ing die h8erlijk
he id cver naer de heren v a n Meulebeke (de 
Zevarense lS8nmannGn heetten toen de Baer) . 
In 15 77 maa kte zij deel uit van hat ko
ninkli j k domein. Filip's II van Spenje gaf 
toen opdracht de heerlijkh e id te verko ~en 
om oorlogslasten te Galgen. Zij werd Berst 
verkocht aan aan zekere Sijmoens on later, 
voor 4850 ponden Vlaamsch. aan P i ster van 
~~~8r8. die uit hot grafelijk domein ook 
do !'2-.~.:rlijkh8id ter Msersch of Te r '{.aal~ 

(1) Zie daarover: G, [JE SMET-
O. VERSTRAETE, 08 proosdij van Paping
la to M31de gam -Kleit (1951). 
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kocht. Daar [insan de harsn ven ZQVDrü~ 

voortaan wonen . Tar Mearsch r8S8~rt89rj8 ---_. 
:lnd o r ele Oud!Jurg v en Gent. In 1655 werd 
dEl h 0 <3 r li j k h (31 d tot ~i! i 8 v (3 rh 0 Ij Gil. I n 
177 3 werd Z9 openbaar verkocht aan F.J. 
Maurits dEl Ho ems-Patt j.jn. ko10n o1 in het 
Oost2nrijks8 l8~8r. De ~raf ko1::ler van 
::leze familie bevindt zich nog steeds ~p 

hst kerkhof. 

Als laatste h03r ve n Zoveren 
vinden wij G.J. Ma uho od-De Puttijn. ssn 
En9.:8lsman~ dis hier echter in armoede 
loefdo en 1n 1824 het dorpvsrlatan hes ft. 
Waarschijnlijk is hij naer En~91and terug
gek.serd. 

Daarna wsrd van het ~kBstee1~ 

eGn boerderij gemaak.t. die sinds 1913 
eigendom van de familie Varwi lst is. 

Enke10 ~ndore aanzie n lijka 18~8n 

waran : 

het Goed te Wi erinckx (bewe end jaor 
M. C'::Jrin l 

hst Goed ten Wal18 (bew oond dooe H. 
Rutst9artf 

het Ganzon189n (tJsvJoond ~(,)CJr P. Do Kost3r) 
~j8 Scheop:-Jrics (bewoond dO:lr J • . Vormeulonl 
h9t G08::] te HGiro:ls ( ~8woond door W. 

Christiaens) 
het GOGd ter Laf ( bewoonj door J. 

Standaert) 
h8t Goed ter Str1jpon (~ewoond doer J. 

Van \.IJonterghem). 

Tijdens het Ancien R§gim~ was 
Zeveren administratiof in twe9 delen g o 
splitst 
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- .-j 0 COS t 8 1 ijk iJ II (3 1. f t r 3 S S 0 r t iJ 8 r ei e G n (j e r 
j3 :';ur§:fraef Vf: n Gent (SGV3rell 't 
GentseheL 

- je w3stGlijke h81ft was smbtsfBbied van 
d ·3 K f, st31oin van Ko rtri jk ( S8ver<:>n 't 
Cortrijksch6) • 

08 89~aGrtsw~~~1 vormde de Bchsi 
dinE':slijn. 

3. Een hlik op hot ekonomisch/sociaal 
19 ven 

Zeveren is nn~8tw ij f 8ld altijd O~ 
dG 8arst3 ol aRts een 1~ndbouwg8m88nt8 ge
weast. Om de bsworkbAr9 oppGrvlakte te 
V8r~rGt8n waren t ego n hot einde ven de 
1 4da 88UW ~ijn~ allo b0ssan ga r~oi d. 

Ook j8 ~8eif~jv?rhoi~ heeft in 
ZovsrGn 88n hoge jlG8 i ~8k8nd. T~t in de 
1 9je Gauw stonden hiGr meGr w88f ge touwen 
dan h uizGn ! Het afgs'Norktd lakell werd 
v8rkocht ~~ ja m~rkt8n v a n Deinze. Gent en 
Izogern. 

In de 18 da e8UW was h i er zalfs 
Go n ~J 18k[jrij (nu dG weia a n van J. VerwiJ.st). 
waarop de we v e rs ~ ildon van Deinze hun lijn 
waed lieten wess en on b l aken. Hisrvoor ge
bruikte men water uit dB talrijke beekjes. 

Tot hot ei nde van de 17de Geuw 
kwamen de 08i n s8 wevers i n processie naar 
Zeveran 00 derde Sinksendag. Er was tel
kens een enorme toeloop v an volk. In de 
volksmond wordt aan die gebeurtenis nog 
herinnerd met da uitdrukking "Zevors n 
s luns 8 ". 
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Tet het 8indG va~ de 1Bde Gauw 
was hi er ook QG n ~rcuw8ri j govosti~1 

(oi30naar Ven O~st. hu is nu bawoanj door 
AnrJré Cocquyt). 

\Aiêar nu A. Van Laek8n \A/oont. 'Nas 
or vroogar ean cliestamperij of stampkotJ 
jaar werd 011e gepe rst uit iijnzaad en -
ko~lzaad om zeep tB beraiden. 

In het land'Jook van 1661 k O,mt 
het Mole n h uis t er sprek3. Daar stond d~ 

39rstg win dmolen (e igendDffi van H. RutS I.'l9rt), 
Nu wbrdt hot MolQnh~is bswobnd door G. 
De r~8ve . 

Volgens datzelfde land~oek l ag 
daar in d e buurt "8sn ou de mote" · (1) met 
een dr8efk e en daar v l ~ kb 1j de ho fst e de 
ter Vaalt. toebehorend aa n Mevrouw8 van 
Saveren. Jemmer ~8noeg maekt aan kaa r t 
dat niet duidelijker • . 

Hot eorste bidhui s ven Zev eren is 
mcgolijk door St.- Am andus opgericht in de 
7da BSUW. Dat was wellicht ve~v aa rdigd 

uit hout. In de 14c!'2 GOU,,} was e r al Don 

stenen kerk, toen werd het koor verniouw d 
en kvJamGn ar zij'JGuken 'Jij. I n de 16da 
B8 UW werd zi j n~g Bons v0llo ~ ig v8rn19uw~ 

on ook lat3r w3 rd ar nog heel wat aa n VGr
en dor d : 

( 1) .~:l.D t Si '" f r. ~ 0 t t Cl; 8 0 n n El t u u r 1 ijk 8 0 f 
kunstmatige verhevenh eid waaro~ 88n 

kasteslof üa n sro te hoeve stond, 
omg8v~n met water. 
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- 1728 
- 1778 
- 1860 

verho p, in g van de z ijbeuken. 
verhoging van de toren. 
voll e dige af~r8ak van de ou de 
k8rk. 

Oe eerste steen van de huidige 
Ker k werd gelegd d oo r pastoor-deKen 
Lemotta van Deinze op 24 mei 1861 . Hot 
nieuw e gebouw werd op 11 aUEustus 186 2 in 
gewijd door Mgr. Oelbecque. bisschop van 
Gent. 

Afmetingen: 23 m lang. 12 m breed. 20 ~ 

hoog. 
Achtho8ki ge toren met 4 galm~aten . 

Zij - altaren : 
- links: toesewijd aan St.-Amandus. 
- rechts: toegewijd aan O.L.-Vrouw. 

Het ho le gebouw i s kunstloo s J 
het getuigt niet al1gen van het g8ld ge~ 
bre k van de Kerkfabriek. maar o ok van d~ 

sl e chte smaak bij de bouwmResters. In dg 
vo rslagen van het restitut i eboek v an de 
Kerkfabriek lezen wij dat toen kger op 
ke e r dringende hulp gevraagd werd aan 
staat. provincie of gemeente. Zsl f s om de 
altaren te schilderen had de kerk hulp 
nodig (de krisisjaren van 1840 lieten zich 
nog voolen) . 

In de kerk ba vindan zich we inig 
kunstvoorwerpen. Het schilderij van het 
hoofdaltaar. Afd oening van hst kruis. is 
een vrij goede kopie van Rubens. Ve rder 
1s er 8en smaakloze ijzeren kommuniebank . 
Het koorgestoelte dat e ert van de 17de 
eeuw (za t vroeger onder een Qikke laag 
verf). Ook een blauwarduinen doopvont van 
172 1 . Het kleine klokje v an 1660 1s een 
der oudste van on z e dorpskerken. 
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p~3tocr L o~ n Graat heeft i n 1336-
1937 veel bij~odra~Gn om de k2rk 30 n 

mooier uitzicht tG 38ven. Zij wGrd ge-
8childord door 80n kunstschilder uit Sant. 
hot ton S8welf werd versierd met kunsti~ 

gesneden houten rozen. Verdgr zorgde hij 
v oor e G nni Q uw mis s i 9 !<. r u is. 8 en g 1 a n zen d 
tabernakel. esn niauwe kruisweg en dertien 
hrandglasramon. 

In 1853 stichtte Mgr. Oe1"J8cque 
op aanvraag van de past~or da brceder
scha;; van de H. f\mandus. In die tijd was 
Zeveren ean bedevaartsoord voor koorts-
1 i ,j de n d ~ n. 0 p h a t 0 u d 8 Am a n d u G kap e 11 e tj e 
( 1858) in de St.-Amandusstraê!t, 1ez8n_ wij 
nog v olgend typisch versje : 

»Ole kwe lling lijdt deor koorts 
En wenst te zijn ontslagen 
Ken hier met zijn offrand 
Amandus vocrspraak vr a gen . " 

Oe St.-Amandusgilde bestaat nu 
uit 88n gr00t-silde e n ean kl ain-gild~ en 
is Gen van ~8 bloaienjste gilden uit dB 
streek. Ze t e lt 1300 1;3dell over on~ev8er 
30 semeenten verspreid. 

Het feest van dG patroonshailiga 
St. -l\mandus valt op 6 februari. De zondeg 
daarop is er de kleine karmis en de vol 
gend e maanda~ wordt "St.-Amandus-zuster" 
genoe rnd. 

Pas in 1 36 7 ItJ 8 r d hl 8 r 88 n s eh 0 0 1 
gobouwd : de gC-HQ8entescho'Jl. Die school 
~"as v r":::2ger OV8r~G\!Dlr-\t ir. de "JinterJ 's 
zomers bleven do kinder8n thuis Gm dG 
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k~Gi on te hn D ~on ~f an~8r landbcuww3rk tG 
vJrrichten ( ~80n li:öGr:Jlicht). In dij f:û
m88nt9school wQrden jonBsns gn maisjsB 
sanw n ;:Ioor één "meester" onrl!;,nv8zen. 

In 1904 kwamen dri9 zusters 
FrBncisc~nassen v an Vinkt hi er les E9v8n . 
D~t 3 Gbourd~ in hot o ude g8~0UW van dg 
zonCags9chcol (wa a r nu h8t klJoster st~at). 
die gobo uw d werd in 18 79 ondor de boruchts 
lib3r~l8 schoolwet v~n toon. In dia tijd 
ha d Zavoren tW88 0 ndorw i jzors : de o ffi
ciêle van de regering die ls8 ga f in Jo 
~8 m8 e nt8school, sn OGn katoli e ke dia in 
hot vnorno e mde gebouw onderrichtte. Ee n 
aigGnaardiR fa it ia wel dat die twee on 
dOr\-v:l.jz9rs broers waren (02 Decksr ) . 

In 1905 werd hot kl oos ter 3e
bo u\lJ d. In 1930 - 32 we rd tJij het fdo oster 
no g Gen nisuwG freubelklas geba uwd; ds 
oud s tward tCGn »koo kschonl" en bib li oteek . 
zondegsschoQl 

6. Vari!:! 

- X-!...~ (; ~ : 1 9 5 3 If' a s voo r Z (3 v (3 I' 8 n h 9 tja a r 
waarin grote waganwarken werden uitge
voor d . De aarde- of p:rintwegen 1-vorden har 
sch BD3 n tot es f~lt- of bet onwege n. 

De stq~tsweg Aalter - Oe inza door
kruist Zeveren o ver a a n 19n 9 ta van 1800 m. 
DeZ8 rijkswe g werd aan8e18f,d in 1842 maar 
vJas toen nog heel primitief. Over een 
br88dte van 3 meter was hij gekas s oiden 
de overige 3 meter waren zand of modder 
naa r gelang van hst seizoen. In 1928-29 
werd de vJg g verbreed tot 14 mete r. In 1937 
kwam er een betonnen fietsp3d bij. 
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EBn bel~ngrij k a ge meenteweg is de 
I~~g§ID§~r~ê~1 die vroeger onder de naam 
"IseghamsB heirwog" do gemeente h~lamaal 
doorkruiste. Esn dasl van die weg heet nu 
Kouterstraat. 

lSê~~§~~!'Ë9~ 
liep van de 

heûtto vroeger Leyss tra ta en 
"Wandeling" tot de Leie. 

~~§rQQ~§tr§ê! zo genoemd naar het "Goed 
ter Wierinckx», Op e8 n kaart van 1842 
heette aen dael (vanaf het "Goed ter 
Hairens» tot Molanstraat) de Kruisweg 
straat. Vanaf de Molanstreat tot Meigem 
heette ze toen Limietestraat. 

~Q!êD~!r~~~ : daar wBshet "Molanhuis".Se
da rt de fusie heet de Molsnstraat nu 
Schavo, 

hêQg§ _ ~§Qr§~êQ! tegenover de ~9r~~ 
~~ê!:~~êl}t (nu Karkstre.atl. 

- HerberBsn OD het einde van de 18de 
80UW werden in Zeveren drie horbergen ge 
b ouwd : 

1. "g !:L§g~.êlJ§ê_!$9Y~ §" (1760 ) I nu woonhuis 
van R. Van Steenkista. Stond tegGnover do 
"Qr9tC2 _ t$~Y:d§". nu woning van E. Van de 
Valde. (B 8id~ staan op se n lichte heuvol 
- "Kauwe" betekent heuvel), 

2. "±O _ gfLgr9~Q~IJ_81s~~E''' (1764) in de 
Izogemstraat. Later afgebroken en in 1934 
herbouwd onder da naam "In den Akker", Nu 
is het een vd.nkel ge'<Jnrden CU. O'haenens). 

3. "ljê!_!:-~ê!:ltJ~§Q"(1774), n u bewoond door 
de kinc. Mostda8h. 
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HGt is geen toeval dat aiG hQr
bargen lan~s d8 IZ8~8mstreat stonden. On
der het Ancien R~ ; im8 w~s dat imm3rs a e n 
helengrijka v3rbi~dingswGg tussen Gant on 
IZ8 8om . Co wovars t ro i"ken de c rlangs met 
hUl afge werkt laken naar de grote marktan. 

- VijvGrs 

1. tl2i2r:2!:!!j:§fJ (001<.. Ga "drie sebro9ders
rnG r~Jn " gonoomd). Hi8r zou vel sens ovarle 
ver i !'l ga n h -3 t CEl rs t 8 "k ast .::J 13 1 f"1 Cl 8 r (3" g G -

staan habban. Rec e nte o~ zooking8n tor 
Glaats8 3n in da archie von (landboaK v an 
Zev8ren) l eten ons s t erk vermol.3dan da t dit 
onjuist is, an dat hst "kastesi" v8rd8 r o~. 

naar Msigam toe moet hojhun gastaan (waar
schijn lij k in dG lage w9iden aan do Zave
ranbeok - bij de h oeve VA n Marcel 
Vleminck) . 

- B~§tg~~~§Q een vgrbrading van de 
Scn8srb8ol<.. Ze ~8nfJ9mC omdat er he GI het 
jaar rie t in sta flt. Ze liggen v6~r de 
Molenstraat. tegano ver het "Goed ter 
Str:i.jpGn". Vroeger' werd 1anss de ZGveren
ba ak turf gestoken (voor hu isverwarmingl. 
De laatst e turfsteker was Camia l Buyse. 
dia ak tief was in da weida va n Jan De 
Welrt in de oorlo g 1 914~19 1 B. 

- De schand!Jaal 

Enige jaren geleden werd ze gere
kon struGerd sn overBsbracht n eer da in gang 
van het Oudheidkundig Museum van Deinze. 

Bovenaan zi8n wij er halsringan 
en op 70 cm hoogte kleinars ringe n om de 
h and9n v ast te binden . Eerst stond de 
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schandoael cp he t dorp, later ean de 
Kauw e nhoak. O~ zo n - e n fa9s tdagan werden 
misdadi gers ean de schandpaal vastgebon
den 8n gege se ld in het openbaar. Een 
legende verhaalt dat men de booswicht e n 
earst acht dagen aan de schandpaal vast
bond zonder etsn of drinken. Oe achtste 
das bracht men versge bra dsn wors t dis op 
een halve meter afstand van de mond opge
hangen werd. Dat gebe urde driemaal per d8~ 
tot de ges t raften tens lotte va n de honger 
stiervs h. De l ~etata die aan de schand 
peal stond (+ 18SnJ w~s de bew ener v an de 
Schaapdr1es die z ijn ho e ve in b rand had 
gest okan. 

+ 

G. VAN STEENKISTE 
W. VAN . OER EEtKEN. 

+ 

+ 
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NOG OVER OE ORGELBOUWER LED LOVAERT 
-----_._-----------------

In do twee hooI intarossanta 
tJijdragen van Gh. PO TVLI EGHE OV8r de '.)~3-

roomde crg3lbouwandG familie LovaGrt uit 
Navel ::: (1) is or versc ha:tdenEl mala sprako 
van hst harst31lsn of vornieuwGn v an cr
?,Glpijpon. In ver:::and mst d'Jt la::Jtst3 !<,un 
nen wij ons afvraga n cf Lovaort zalf or
golpijpen g<3maakt heoft. Van and'3re crgol
bcuwors weten wij d6t zi j hun pijpen uit 
lood of orgeltin inl<,ocht8n, maar dG hout 8n 
pijpe n maakton zij 8GW00nlijk z8lf. 

Bij Loo Lovëort kan de toestand 
b9f3t ClndGrs gEHvoest zijn. Do hout en pij
pen maakte hij. net als do and8ren, in 
zijn aigen atelier (cfr. de opschriften in 
da pijpen). Het is achtor niet uit ge sloten 
dat hij ook loden pijpen fabric8erde. T~t 

dit vermoaden komen wij op g rond van d e 
volgende aantekeningen uit de ~Wegwijz8r 

der Stad Gent" 

1840, blz. 495 "14 augustus 1839, Leo 
Laveert, orgl'11rn::lker ta NavolG, word 
door dGn koning der Belgen geb reva
taerd over de uij~vinding van eone 
h andelwijs. dienende om loode goten 
op de dakan der kerken en ook andere 
gebouwen zonder het gebruik van vuer 
aen elkander tG lassen 8n te plaat
seil." 

1840, blz. 470: "Lo'laert te Nevels, ge
b re v 8 t 9 G r d k (3 r k iJ r gel b a uwer, 0 a k b (3-

bre veteerd voor het loggen en saudo 
ren van 100c18 goten zonder vuer te 
gebruiken. " 
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1845, blz. 389 : "L. Laveert te Nevels, 
Orgelbouwer f!8brevet88rd." 

1861, blz. 423 : "L. LavBert, St.Pieters
nieuwstraat 98 gebreveteerd orgel
bouwer. " 

1865, bI z • 437 . :" L. L 0 v as rt, St. Pi 8 ter s 
nieuw streat 98 orgelbouwer." 

"Ev. Laveert, St.Amandsstraat 58 
or gel b 0 UltJ 8 r. " 

1 /368, blz. 447 : "L . Laveert. St.P ie ters
niouwstraat 122 ge brsvetesrd orgel
bouwer. " 

" L 0 v a 8 r t E v , a!' f, ElI bouw El r t 9 L 8 d 8 be r g . " 

Als Lw Laveert n u zo'n knap vak
man was dat hij zelfs 8s n procédé uitvond 
om lood te lass(m zonder vuur, dan lijkt 
het ma best mogolijk dat hij ook zijn 10-
da n orgelpijpen zelf verva ardigde I 

A. JANSSENS, 
Nev 81 0. 

(1) Zio : BerichtenIJlad "Het L a nd van 
Nevele", 1972 

+ 

+ + 
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SP ROKKE l nJ GEf\j 

1. EêN ARBeID SGESCHI L 

MartFJn Van Have. ho uth Akker, 
h ad in de winte r van 1656 in o~dracht ven 
Laurey ns R80tsaert hou t g3kapt on hot on
gsbonden op ho t ve l d laten li~g8n. 

Toen hij de rekening prosan
tS8rdoweigerde zijn op drachtgever d ie te 
ve r effs nen, bewerend ~dat de gonne anne
mende imandts h~udt te cappene in fasseeZ 
(1) IJ "gehauden is tseZvein wissen te 
binden aZleer hij vermac h theesschen ofte 
pretendere n sijnen Zoon~ midts dat voor 
het binden van het gecapt haudt hij sij 
ne n dienst ofte aerbeyt niet en heeft 
vo Zdaen. " 

De houthakker, die de starre 
houding van zijn werkgeve r onrechtvaardig 
vond en sr ove r het volbrpngen van zijn 
t aa k bl ijkbaar Ben andere mening op na
hield, verzocht de burgemt:wster en sche
pene n van Hansb eke hGt geschil te willen 
beslechten. 

De wethou de rs vroeg en hierom 
tren t de men in t: van "J 008 C 'la1:e fs. J ans ~ 
lansman~ audt ontrent sevenenvijftich 
jaeren" en van "Jan Van Daele fa. Jan8 ~ 
audt ontrent negenendertich jaeren 3 lans
man,," beiden "zJonnende binnen de prochie 
van LootenhulZe,," vanouds houthakkers, 
"soo binne n de prochie van Lootenhulle 3 

Hana beke ende ander prochien daerontrent 
ghe Zegen. 11 

Deze oudgad t e nd an bevestigden 
ond e r eed 98n t 8 vor en onderteKend6 ver-
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klaring. die zij Laurnyns Roots6ert op 
zij n varzoak hadden ter hand gesteld. 

Deze attestatie luidde als 
volgt 

"Wij~ onderschreven hautmakers 
van onsen style~ attesteren vercZaren 
waeraahtich te zijne~ 

dattet zo dd maniere costume 
ia, sa wie annempt voor een ander .per
soon eenich haut te maken, nameZick mut
saart (2) ende fasseel, 

dat hij schuldiah is tselve 
haut ende fasseel te binden inde wissen~ 
aZeer hij sijn /JJerok volcomme Ziak heeft 
gedaen ende niet en moet betaeZt zijn 
voor alderstondt het zelve is gedaen, 

presterende voort dat wij, ten 
versouake van Laureyns Rutsaert~ ons heb
ben geadresseert aen Mar"ten Van Hove, hem 
afvragende ofte hij wilde binden in wis
sen het fasseel twelcke hij gheaapt hadde 
voor den zelven Lauroeyns Rutsaert, ende 
dat hij Marten tselve alsdan ter plecken 
zoude betaelen, 

ende dat hij Marten tselve te 
doene refuseerde zegghende : iok zalt 
g~lt wel krijghen~ ende ander woorden, 

belovende alle tgoene voor
sohreven breeder te veralaren ende wette
Zick bij eede te bevestigen, dies noot 
ofte daertoe varaoaht zijne, 

in teeckon der waerheyt hebben 
dese onse at t estaetie onderteeckent, 
de sen Vllen marte 1656." 
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Ing8volg8 dOZ 8 verklaring werj 
Mart9n Van HCV3 do e r de wethoudors wel 
licht in he t on gelijk gasteld on aangera
dan hot gsk5pt h o ut nog netjes "in wissen 
te binden." 

(1) Fess8sl : vrij dik hakhout van 70 à 
90 cm lan g . 

(2) MU ~ SBart : takkobos (fijn hout). 

( Rijkserchisf Gent, fonds Han~bGkG, bunde2 
144). 

2. EED VAN EEN VROEDVROUW 

In de ve rgadering v~n da wet
houder s van Hansbek8 op 1 m~êrt 1775 wo rd 
aBn inwoonster tot vroedvrouw be6digd. Oe 
hierover opgestelde akte werd door de 
griffi e r J . St~yaurt in het verslagboek 
i n geschrsven, 

'~otum i n vierschaere vanden Ien maerte 
1 ??5~ ._. 

ter · maenyngevan Sieur Frans ' 
Braat, bailliu, wetteliJcke kennisse ende 
oversbaene van Pieter Van Kerrebroeck, 
burgmeestere, Pieter De Schuyter ende 
Piete r Van Nevel, schepenen deser proahie, 

heeft Theresia Vander Haegen, 
huysvrauwe van Fran. Van Vynakt, opsetene 
alhier, alhier geexhibeert schrifteliJck 
requeste, gepresenteert aen de edele hee
ren directeurs ende a saesseurs van tcolle
gie medicum der stat van Gent, 

bij we l ck marginael appointement 
vanden Ien der voorledan maent, ondertee
ckent bij hemlieden greffier P.T.De Meyere 
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sij de supp l ian te, nae 1" exami·
naetie, hebben geadmitteert tot d'exaeau
tie vande geseyde fonctie van vroede
vrauwe ten platten lande, mits doe nde den 
eedt daer toe staende, 

den weleken sij ten desen in 
bai l lius handen heeft ontlocken, to orcon
den a t s greffier." 

(ondertekend) 
J. Stoyae r t 1775 

(Rijksarchief Gont., fonds HansbekG. 
regis t er 160). 

3. S CHRIJFLES IN EEN DORPSSCHOOL 

Bij de l ij vi ge armenreke n i n g 
v an Hansbeke over " on tf enck." en "betae
lynghe" v a n het j aar 1740, gepresenteerd 
op 26 septernb,er 174 1 Ban pastoor, bal j uw. 
burgemeester en schepe ne n door Jo an n89 
Mae nhaut fs . Jan "ghesworen Aermmees t er 
van den ghemeynen Aermen vande prochie van 
H an sb e k e" (1). v i n d t m 9 n e ven 8 9 n s het n c -
titieboskje waarin de uit ga ven afzonder
lijk en zorg vul dig worden aangete kend. 

Het schriftje (form aat 16x 19 ,5 
cm). dat 42 pagina's bevat , is uit losse 
aan89ng8rGg~n blaadjes samengesteld en 
voorzien van een omslag best aande uit 8e n 
dubbelgevouwen blad (afmetin ge n 32 x39 
cm) • 

Dit omslagblad we rd aan be ide 
kanten daor een kin der h and volg es chreven 
met zinnon in g rote le tters; het vol gapen
de bl ad, welli cht afkomsti g uit de dorps
schoo L is ongetwijfeld het res ult aat van 
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oen les schoonschrift. 00 penningm8estar 
v an hot Armanbastuur heeft het blijkbaar 
uit zuinighaidso varwegingu n als kaf t ba
n ut . 

Als kuri os iteit verdienen de 
schoolse vol z innen wol e n ige aandach t. 

Mat enkele s~el lin g fouton pende 
de le erling tweemaal een zelfde briefje 
IJ ve r; minder good gevormde woorden. dui 
delij k do or de onderwi jzer hers chre ven. 
werd en door de schooljongen netjes nage 
bO'Jtst. 

DG vollodis o en verbets rde 
tekst luidt : 

"Beminden vader ende moede~ 

Ick hebbe de pe nne in de handt 
genomen om aen ul. t e comen wenBchen ee
nen Ba l igen mey~ di e on B vertoont wort 
door Bijne l ieffe lij ck (eJ bo ttiens ende 
b lo eyen de blomekenB, hopende den 8,e lven 
naer te volgen in de jeughdighe bot tiens 
van godtvruchtigh (eytJ. 

Pie ter Van Herreweghe" 

Op hetzalfde blad staat ook een 
to t vijfmaal toe herschreven c i taat vo l 
levensvJijsheid: 

"Niemant en magh hem te seere beromen 
aZ staet Bijnen hof vol Bchoone blommen 
want ov enen n acht can comen 
eenen L r ijm dat alle de 8choone blommen 
bedorven Bouden sijn. 

Pieter Van Herreweghe" 
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En tenslott8 no~ Gen aansporend 
rijmpje : 

"rvy 7, t gij eenen coopman 81.-Jn 
800 hand~lt met graenen en W1.-Jn 

maer wilt gij sijn nooh wiser 
soo handelt in steel en iser. 

Desen 4 mey 1740. 
P1:eter Van Herreweghe. " 

(1) Rijksarchi e f Gent, fonds Hansbsf<.e, 
bundel 57. 

p. .• MARTENS, De Pints. 

+ 
+ + 
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NIEUWE GEGEVENS OVER HET KASTEEL 
VAN NEVELE 

Aan de doorgang tusse n de kerk 
en het klooster van Navels bemerkt men 
aan het verblijf van de Zusters een muur 
in veldsteen. Hij is nu nog een drietal 
meter hoog en 1.80 m dik. Achter die 
muur is nog een stuk toren te zi9n in 
dezelfde ve1dsteenJ sinds 1941 is hij 
hersteld met bakstenen en daarbij onder 
hetzelfde dak gebracht als het ne ven
staande gebouw. 

Dit is alles wat overblijft 
van het verste rkte kasteel van Nevels, 
wa arover ook onze geschiedschrijvers ons 
eerder schaarse gegevens ve rschaffen . 
Heel toevallig echter ontdekten wij on
langs in het Stadsarchief van Gent een 
bundel die nogal uitvoerig over dat 
kas teel handelt en heel wat nieuwe ele
men ten aanbrengt. 

WAT AL BEKEND IS 

De P.-Br. nemen aan d at Adam van Nevele 
(1067) er een "viercante torre ghemetet 
van blauwe echorre~ en waertoe 18 bunder 
onder motte~ waZZen~ tand~ mee r8ch en 
weide behoorden. Er waren twee mot ten 
oft gheeinghe rondomme bewatert~ de eene 
paZende aen de reviere die men heet de 
Poeke~ daerneffene Zoopende " geb ouwd 
heeft. 

S AN OE RU S ve r me 1 d tin z 1 j n 
"Flandria Illustrata" zondermeer dat Ne
vele oen heerlijk versterkt kasteel had 
( 1 ). 
(1) Liber Quertus. blz. 176. 
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DE POTTER en 8ROECKAERT leron 
ons in hun geschiedenis v an Nevolè op 
blz. 45 dat de kasteelmuren zes v~et dik 
waren. 

Uit de 17de eeuw is ons over 
het Nevelse kasteel hesl wat bekend via 
het werk van Oe P. -Br. 
Oe toegangsdeur h ad toon een dikte van 4 
duim en was holamael beslagon met breed
koppige spijkers. Oe benedanruimte was 
30 voet lang en 20.5 VOGt br80d (1). Oe 
vensters waren VAn ijzeren staven voor~ 
zien. In de hoek van' die voorplaats was 
er ss n stanen trap van 20 treden die 
naar de civiele go vangenis leidde. Die 
k amer was 19 bij 11.5 voet groot en be
zat ••• 8en fraaie schoorsteen. 

Dez8 .b8schrij vi ng brengt ons 
terug naar de jaren 1600 maar ••• betref t 
het heropgebouwd8 kast.8el 9n laa t ons 
volledig in h8t duister over het vroegere 
l~aste81 . 

Wat is er nu eige nlijk mat- dàt 
eerste k as teel gebe urd ?Waarom blijft de 
geschiedsch rijvin g juist op dit punt ers 
vaa8 ? Waarom b e zorgde Sanderus er ons 
b.v. geen tekening van in zijn standaard
werk ? 

ONZE BEVINDINGEN 

00 hierbav9n gestelde vragen 
kunnen wij in grote mate beantwoorden 
door de ontdekking van 8en bundel "Uit 
ghaven ende betalinghe bi j lettren van 
ordonanti en nopende ende aangaande der 

(1) Eon voet = ~ijna 30 cm . 
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d8~ c liti8 onc a efbr9k e nc van de c os t30le 
t::JN8v 8 Ie". m G e r b [3 P el El 1 d dJ r [3 k [) n i n gen 
"~9ng3sla8E8n gced3rsn van afw8zigen"(1). 

09 jaron 1488-89. waarop daz9 
archiefstukk o n betrekking hebbon, maken 
d881 uit van de b8winds~3rioda van ~Qxi~i

liaan van Oustend.jk (1 482- 1 492 ). 08 ze 
hertog streefd3 ern aar de machti?;8 ' st[~den , 

ook Gent. definitief Ban het co ntrels ge 
zag te onderwerpen. Voor Gent slaagdo hij 
dear tijdelijk in, maar hat li~t voor de 
han d da t het machtige Gent zich daar niet 
zo n dermeQr bij zou ne erleggon. In korte 
tijd \flard de stad versterkt: men sleepte 
er letterlijk alles haen om Ben belegering 
t e kunnon doorstaan. Bij die "vorsterkin gs 
golf" li eten de Genton are n hun oog vallen 
op het kast eel van Nevels. dat sodert de 
SlAg van 1381 tussen L o~owi jk van Male en 
de Genten a ren ve el sch~d8 geledon had. Het 
was wellicht gad3 s ltelijk vervalion want 
de eigenaar ervan, de Hoer van Ne vele, had 
nu zijn intrek gon omon in hot nieuwe 
kastsel v an Ooidonk. Aldus werd het 
kastsel van Nevelo Gon gemak ke lijke preoi 
voor de Gentenaren. Dat toont hat volgende 
relaas v an de olundering. 

Van 6 tot 8 a ugustus 1488 komen 
Gillis van den Bossche. deKen van de Witt e 
Keproenen. on zijn gezel Janne de Lue che 
nosr9 naar Nevel'J. Zij vt3rl~enn8n het 
kast ee l. maken eon inventaris op van al 
wat n og bruikbaar is en trekken weer ste
dewaarts . 

Zodra zi j versla g uitgebracht 
hebben komt Gen Eroot aantal Gentenaren 

(1) Stadsarchief Gent. Reeks 20, nr. 5 
(1488-89), fO 1 45 vlJ . 
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naar Nevele : tussen 20 élUgustus e n .5 
septE~mber zijn het er 38. die samen 144 
degen werk leveren on het kasteel ven 
Nev8lo begonnen af te breken. Van 6 tot 
12 september komen er 4 ~annon> die samen 
28 daB~n werkzaam zijn bij het sorteren 
van dG st e nen. Van 15 tot 29 septomb8r 
~omen er nog eens drie stedalingeri om al 
de stenen tot aan de Poekeb ee k te voeren. 
Oe "nodighe curdeweghene" kochten zij 
hier terplaatse bij Piet er Penneman en 
Coninck Kint voor 7 pond, 14 schellingen 
en 6 deniors groten . Al die tijd logersn 
de Gentse Afbrekers ' bij Pister Penneman 
op de markt. 

Tussan 15 augustus en 29 se p
tember komen de Gentse schepen naar Neve
Ie gevaron (de Lieve ~ de Oude Kale + 

de Poeke ); zij le ggen aan recht tegenover 
lîet kasteelI van Nevele. De keure v an de 
"Beersteke rs " leverde 17 man, dia hier in 
het totaal 69 dap,en werkten om al de 
"care len" in d9 schepen te laden. Zóals 
uit h ~t hier volgende uittreksel blijkt 
legden de schepen 8 Keer het trajekt 
Gent-Navele af : 

"Janne Everwijn~ dekin van de neeringhe 
van den scipZi~den~ de somme van 8 pond 
voor betalinge aen de saipZieden die 8 
reyzen van hier tot Nevele met hunne soe
pen getrockcn hebben~ ende aldaer zekere 
coreZen van mijnen heer van Nevele ghe
Zaden ende binnen de stede van Gen t ge
bracht hebben. 11 

Het lossen van de schepen te 
Gent d~urde van 28 tot 30 september 148 8. 
Veertien man leverdon daarbij samen 42 
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dagprestati.3s. 0 0 v'.:11 s digo af'Jraar, en 
het tra nsnort na~ ün da volgende hoeveel 
heiJ menkr~cht o n w8rkdagon in b8sla~ 

- afbraaf, 
- sortoren van 

stenen 
- V8rvc~r naar 

dG Poeke 
- I a den 
- vervoar nB::lr 

Gent 
- lossen te 

Gent 

m::ln deg-
:J re s t a t i IJ s. 

35 144 

,e 28 ' 1 

3 24 
17 45 

? ? 

14 42 

tanminstl3 283 
dafprosteties 

Hiermee Ke nnen wij het uitein de
lijke lot v an het ka steel van Nevels : 
h9t werd door de Gentenaren afgebro ken. 
de stenen dienden ~m de stad to verster
ken in de strijd t egen Maximiliaan v an 
Oostenrijk. 

08 V r a B g tJ a a rom S a n der u s g 88 n 
tekenin g geeft in zijn ~Flandria 

Illustrata" kan nu gf3makkelijk beant
woo r d worden : het kasteel werd. in 1486 
afgebroken. Sanderus' werk verschijnt 
een goeie 100 j aar 1 eter (1586-1644). 
Toen hij over Neve18 schroef lag het 
kasteel volledig in puin! 

Over de bouw van het kasteel 
z21f maken de rekeningen ons niet wijzer. 
Alleen kunnen wij uit het aantal arbei
ders en werkdaGen afle iden dat het vrij . 
groot moet gew8es t zijn. 



In de 17Ge e8UW werd hot herD~

gebouwd en hot "Lanthui s". 'lOt Huys" af 
" d 8 gsvengh enasBs» gs no emd. Hot had toen 
ook duidelijk esn andero best 8 mmin~ ga
kragen I 

Aan de hand van de hiorbij ge
voegde teKsninEon tonen wij aan waar dat . 
nieuwe kasteel gebouwd was (tak. 1) en 
hOG het er in grondplan uitzag (teK. 2), 

Bijlage 

Nam e n van de Gentse a~beid9rs die te N~ve
Ie het kastesl kwamen afbreken. 

Gillis van der Bosscho. dekin van de 
witcapproenen 

Janne de LU9cke naere 

Leijs van ~aercke 

Jan ds Huvettre 
Leukin Heymeersch 
Jan de Rouc 
Jan ven Ze Ie 
Zegher Sechaart 
J:Jos He:tJlinc 
Jaspar ds Poosmack era 
Janne de LU8cKenssre 

Lieven Cappeal 
Michiel Palinc 
Lieven de Costers 
Heynrie van der Vosten 
Theeus van de Bru~ghen 
Ho ynrie de Bouwers 
Jan Castelein 
Passschier van der Mssrsch 
Jan ven der Haegen 
Martin Sey 
Joos Kem;J3 
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Gillis van dar Bosscha 
Janne dG Luackencsre 
Leijs van Marcka 
Laukin Dijmosrs c h 
Janne van ZGle 
C ~o lkin van den Bosscho 
J f.l n tAi alin s 
Jan de PeesMBckere 

f1 i c h i 9 1 Pijl i n c 
Matheeus van de BruEghen 
Heynrie de Bouwers, all e drie we r klieden 
Leijs van Maercke 
Janne van Zele 
Janne de Peesmackere, alle drie wit

cappro ene n 

Leijs van Marck8, stedehouder van voor-
noemde dekin 

J anne van Zel e 
Janne Lucribout 
Coolkin van don Bassche 

Lad e n der schepen 
l'îichel Palinc 
Gh98nin van den Da mme 
Andries Claven 
Jan Castelein 
Heijnric de beesnoic 
Francoijs Uiterwijlden 
Lieven Bake -
Thesus van de Brugghen 

Janne Everwijn . dekin v an ds nesringh e 
van der sciplieden 

Pister Psnneman 
Joos v an den Damme 
Fransse va n der Wulghsn 
L ie vin B eke 
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J::lCOp Cra ve 
["loen in 6 l:Jmme 
\iJ 8 ij n Hu bb 0 1 e 9 re 
Jan Hubbe18ere 
Francoys van der Wilgon 
Jacop 6S8re 

Sijmaene de Caluw8, dokin van de sCgep
mackers. on van de keurs van 
zijn b8erstekers 

Pister Penning om do ghesellen der beer
stekers te bstalene. 

+ 

A. JANSSENS. 
NevC31e. 

+ 
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ADELE CHARLOTTE FOBE. 
de Novelso vriendin van Virginia Lovoling 

InleL:lende nota 

De heer Antoine Foba. notaris te 
Wetteren. was de eerste om ons t~ 

wijzen op de vriendschap t ussen 
Adèle Fobe en Virg i nie Lave ling. 
Oe heor Jules Fabe, ere-~Dtaris. 
hesft ons welwillend inzage verleend 
van het afschrift van het testament 
v an Adèl e Fobe. 
ue heer J osé Fobe liet ons graag 
Kennis nemen van de genealogie van 
de familie Fobe. 

Sommige b iografen he b be n het 
varblijf ta Nevele 'van de gazustsrs 
Loveling in een vrij ongunstig daglicht 
gesteld. HEUVELMANS, de Franse. vertaler 
van V. Lov 91ing. had geschreven dat ds 
gezusters te Nevele 88n geïsoleerd le
ventje leidden , ver van het gewoel van · de 
t..,ereld. In een b·risf d.d. 24.2.2883 wijst 
V. Loveling op die verkeerde zienswijze 

nA Neve Ze même - ou i Z nous venait du 
reste beauooup de monde - nous avions un 
petit oerole d'amis des plus ag~éable, 
mais ni oampagnard ~i flamingant: ila 
l'ignoraient quand nous publiions un 
libre, et ... " (1). 

A. DE CDCK. dEl volksl<.undigs, heeft 
een even somber beeld v~n Neve19 apgehen-
g 13 n (:2). I n e 8 n b r i e f d. d. 2 2 • 'I 0 • 1 8 9 2 
stuurt V. Lov 9ling hem 88n terechtwijzing: 

"Zelfs te Nevele bezaten wij een weZ is 
waar zeer beperkten dooh zeer ontwikkelden 
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- kring~ het voorrecht van verstande lijk 
verkeer volop genietend en weinig gevleid 
zouden de er Van overblijvenden~ die er 
deeZ van uitmaakten en er nog deB zomers 
verblijven, voor zeker wezen, moest ik 
hun mededeelen dat men hen voor onbe
schaafd doet doorgaan ! Voor de eerste 
maa l verneem ik ook uit uw artikel, dat de 
bevolking ons vijandig was .... Ik be
t reur het zeer, dat dergelijk e dwalingen 
in uw merkwaardig artikel voorkomen" (3) . 
Prof. P. FREDERICQ he eft die legonde ViJn 

het Navele, d~t de Bezusters Lovelin B vij
a n di g \\1 as. dG kop i n g 8 d I" U kt: 11 D e .7 u f
frouwen Love ling lee fden me t hun rijke 
moeder gehee l onafhankelijk en door ieder
een geacht en geëerbiedigd ... . Nooit wer
den ze door iemand vel'·volgd". (4). Ten 
slotte hebben we nog het schrijven van de 
k r ongetuige C. BUYSSE: "In dat dorp., dat 
ai'?, ders to ch een gl"OO t en sahoon dorp was, 
met een vrij talrijke bevolking, heeft 
Virginie Loveling meer dan veertig jaren 
van haar leven doorg~bracht. Al de "men
schen kende zij er - en allen kenden haar; 
maar niemand veIlmoedde, ze lfs in de verste 
verte niet, waaraan zij, en haar zuster 
Rosalie, hun leven be steedden" (5). 

Een van de personen nu. die tot de 
kring van de Lovelings behoorde, was 
ADELE CHARLOTTE FOS E. Deze dame wes n1~t 
alleen een gewone vriendin. maar ze heeft 
tevens de invloed van Virg1nie Lovelings 
le ven s beschouwing ondergaan, zoals uit 
sommige gesc hriften zal blijken. 

Geboren in 1826 wa s Adèle Fobe de 
dochter van een Zomergemse dokter die be
!q3ndheid in de streek genoot. (6) Toen 
K. L. Ledeganek te Zomsrgam to t vrede-

- 36-



> 

rechter beno emd wer d. hee ft hij tijdolijk 
bij de robes ingewoond on wellicht hoeft 
het meisje Adèle nog op de schoot van de 
olechtige dichtor gezeten (7) . En als wa 
nu weten welke vurig e verering de gezus
ters Loveling voor de zanger van " De dri8 
Zustersteden" hBdden, dan k a il misschien 
dat feit hot uitgangspunt geweest zijn 
van de interesse van de schrijfsters vaor 
Adèle Fobe. 

In 1854 traden te Hansbeko in 
het huweli jk Victor Adolphe SCHATTEMAN, 
vrederechte r van he t kanton Nevale, en 
Adèle Charlotte FOBE. Het echtpaar kwam 
zich vestigen in de Pastoorshoek ta Vosse
lare. Volgens de brief, waarvan een ge
deelte hierbij afgedrukt, moet hst begin 
van die vriendschap tus s en Virginie 
Loveling en Adèle Fo.je in 1859 Itvorden . ge -
situeerd (8). -

In d'3 roman "Sophi8" (9) van 
V. Loveling m8nen we het echtpaar 
Sch atteman-Fo be te h erkennen ond&r de n ~am 
Haantjes. De man \.Jordt er afgeschl1derd 
als gen schrandere geest. die het pro 8n 
het contra afweegt, zoals het een vrede
rechter past. Hij is e8n verdraagzaam li
beraal en met raed hslpt hij rijk en arm. 
Natuurlijk wordt hi j in ' die sleutelroman 
niet als vrede re ch ter voor88steld. De ne
crologie uit de Gezette van Gent (10), het 
bidprentjG (11) en het gedicht dat V. 
Loveling (12) aan hem wijdde, getuigen 
alle va n de karakterei gen schappen van 
Schetteman die, gepensioneerd, de liberale 
burgemeester van Nevels was van 1882 tct 
1884. 
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OP ALLERHEILIGEN. 
AA~ z..IIpm VRIENDIN. 

BIJ HET OVERl..IJDEN VIIN HARal EC/iTGë/JOOr : 

DI,:; n"~R~ 

August de Deurwaol'de::,. 
----..,..J~f'!'l.~--

Ik heb .Ien tuin hier !;fOen zien staan, 
Telen ben ik heen en vcr (.(esa?n. 

En 'k droeg een leeld van lic(rjo en vree, 
\'crl,,,, jkkcnd uit dees. woning mee. 

Bij menschentwist cn wcrchlJruk •. 
2a;; ik in droom uw sr'Jo.t geluk. 

~'ll tors! de tuin, waar ailcs !itcrft, 
Ilet liCh~Clld I()o~er van den her ft. 

De mi~t li;m;;t in der bC\lken' I!ruin; 
De pallen ros. de perken bruin; 

De lucht als lood; &ccn \'oCdsd,:(l ; 
Geen wind; geen rilllpd op llell wal. 

·~1 

ot 

rEit ~~~$#i!i&Jisr;:4~ 

Pc l\Vill,Cr..~ wJ~g1eu 0;1) n!~j ne,-~n, 
Gew(J()(\ ;!.an brt)ç.d - en "k ht .. r· ~.:n~, er ge\~n. 

\"cr lqidt (,'t"n 1,Jvl( -- d~. ~!r)(.I't~n ~· t em t 
Ik d~l~k a;ln \1. ik d0;::·k .a \'\n r,;::m .. 

En ;:: aa tI cs ~o(,)di0t!; ~:nr,':;;~ap) l p:: ld .. 
l)at Ie l.:cns 'f:irt clk.lndl:t' ::;!~h~·i .. 3.t~ 

Zijn hcldrt; 'vJnt-:·n,· .. ;ou; tlf; Y/~~("h t., 

IIij wor.dt uaaI ' t th,r:l.;. ·r .~_ .. '._t! l ;,.:h : ' ?~ (;b t. 

\\r .:1.~.r bij }J1~t 1\ !f~n~t:!I.!n ;lI"':U , 

~t 'Jct gij allecn ~1 ~ ~.n.:·lv '!:,, "'·ro·~v.; . 

N00it hr,K)rt gi; \t:,';!~!' ;>]0 ~:{I' m:' l" ~~J~ .. l ; 

11';) :., trel<t u ;~~)n;t J{~ },:'t.nd UH:(:!" \.li (; 

Hij IJ-..rlt 0. ll U·:..:t. !11CC~ ;;".!1 - Go t0cb [ 
lf~; blijft u bij: gij hcb1 hr:in llOf; : 

Zijr! hart h~e1t ~~,;j~;('11 t: t .... l-.:bt!z()()nl ? 

Uw hf: il dqu!t in hc ;'inri Dtj ';~~l '-)r t 1 

VmGINIE l.OYELING. 

t{;~\.·~t.Ë, I J,"l vt'ot6:r l S·;~;2. 

~.~~t.'ä'~~~ 
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Maar we zijn c o de f aitGn even 
vo o rlJ i tg e lo 'J cn. NEl h Gt verschijnen van 
ha 'J r roman "Sophie" ~-J8rd V. Lov8lini: 
do o r het Willem s fonds ~ 8 huld1 g d op 29 ok
t ab e r 188 2. In eon humoristi s ch :J riafj a 
e x c us ee r t burgemoester SchattGma~ zich 
omj e t hij niet aanwezi g k~n zijn op hs t 
f se st te Gent, omda t di a zolfdo zonda ? 
"n o tre Se ign eur du vi Z Zage . •. e saorté de 
t ous ses manants •.. If - ( do Hoer v an ha t 
dorp door al zijn lijfoigenGn ~ 8g~ l o id) -
el s jong ~9 huwd8 zijn intredo d oe t t e 
N8vele (13) . Verder schrijft hij da t hij 
al s b urgeme 8ster do ordg dient tg hand
h a ven en ~8sluit : "T!(!- uiZZ.ez don a., chère 
Made moise Z. Ze" m' excusep si je ne dévose 
pas mon hommage d vos pieds et recev~ir 
pa r écrit Zes chaZeureuses f é Zicitations 
DU TRIO LEGENDAIRE" (.14) , i,lia is nu dat 
ls gsnd a risch trio? SCHATTEMAN, z'n vrouw 
en August OE DEURVJAEf~DER, jon gS8z81 en 
rijk 8 g rondb e zitter . bij wie Z9 nu inwo
nen (15). 

Ado lpha Sch~ttemen sterft in 
1 8 85 sn 11 maanden leter tre 8dt Adèle 
Fobo in het huwelijk met August de Deur
~-J a8rder. In het naj:3 a r 1886 ver f.j 8z8lt V. 
Love ling het 9 cht paar op reis naar het 
Zuiden ; ze verblijven een paar maanden 
te Nizza en reizen dan Italië af. 

In 1890 pUbliceert V. Lova ling 
f'Ben ~linter "' 'VI- het ZuiderZand"e n de op
dracht v an h~~ boek luidt "Den Heere en 
Mevrouw de Deurwaerder uit trouwe vriend
schap opgedragen door de schrijfster" 
(16). Het reisverhaal is ietwat geroman
cGerd en het echtpaar krijgt er de door
zichtige naam "mijnhsar en mevrouw de 
Poortore " • 
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VirRinia Lo va ling - haar 
schuilnaam is nu Livi3 Lans - is op die 
reis buitengowoon ':lp dreef; fOet wel ge ve.l
l8n laat ze zich hst hof mak e n en haar 
ietwat oudere vrienden kunnen haar niet 
altijd volgen ~aar ze heen wil. Wa leren 
hier ook haar Nevelse reisgenoten beter 
kennen. Reeds vinden . we 88n typisch staal
tjo in het begin van het verhael. In de 
P.L.M.-trein maken de drie Balgen kennis 
met een jongs Fransman ·e n "mijnheer de 
Poortere zei al sohertsend dat hij eerst 
naar Artes wou gaan om er schoone vrouwen 
te zien. 
"De Jo~geling gZimlachte~ en hier kwam het 
karakter van den Franschman voor den dag : 
Mijnheer~ zei hij3 met he t oog madame de ' 
Poortere aandu'idend~ om schoone vrouw :m te 
zien~ moet gij zoover nie t gaan. ' Zij zag 
er inderdaad mooi uit met haar kloeke ge-
8taZte~ hare griJze~ kroezelige Zokken~ 
die van onder den zwarten hoed uitkwamen~ 
hare fijne~ door goedheid gamilderde trek
ke n en dèn blos~ dien haar een jong meisje 
zou benijd hebben" (17). Een nette mijn
heer wa s haar man. Da schrijfster heeft 
het over "de natuurlijke beZeefdheid3 die 
hem kensohetst en weZke de opvoeding nog 
verhoogd heef-{;f' (18). 

Tu ssen de jQQkbesprekingen van 
"Een Winter 1n het Zuiderland", die V. 
Loveling bewaard heeft. vonden we Ben on
gedatGord n aamkaartj e (19) met de volgende 
tekst: "MADA."1E DE DEURYAERDER désire que 
MeZZe Virginie se rende si c'est possibZe 
chez eZZe demain samedi vers 3 heures. IZ 
a'agit de choisir entre deux abjets, ceZui 
qui ferait le plus de pZaisir à un e per
sonne que J'aime beaucoup. vendredi soir. 
Adèle. Nevele. n 
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We vermoeden dat die uitnodi~in~ werd ge
stuurd nadat Adèle Fobe het Doek met de 
opdracht ontvangen had. 

Het ech tpaar de Deurwaerder-Fobe 
he 8 C t zeker altijd ver tro uwelijke 0mgang 
ge had met de schrijfster. Op zek9ru dag 
ballen zij bij haar aan en onmi ddellijk is 
11Gt een ote ntj e (2 0 ) . In 1892 ovorlijdt 
August da Deurwaarder tG Navela. in de 
leeftijd van 81 jaar . 08 bijbelse teksten 
van het b1.dprentjo ( 21) - er was 8an 
Nsdarlendso en 9sn Franse vorsi e - wijzen 
00 de v rijge vi gheid van de overled8ne : 
"Hij heeft zijne hand voor den behoeftige 
qeopend~ en z e aZtiJd den armen toege 
T'ei7<.t u (22). f"laar behalv e h8t bidprentje 
is ar ook nog een gedachtsnisprentje met 
8 0n doorvoeld gedicht van Vi rginie 
Lovelin g (hierbij afgedrukt ) (23). Om die 
verZ8n goed te begrijpen situeren we evan 
het dekar: hs t Gchtpaar b8\.,roonde rJp de 
hoek Lang a~ u nt- Blasiusstraat - richting 
Vosselare - een haronhuis .dat uitzicht gaf 
op aon park van twee hektaren met vijver 
an paviljoan (24). 

In 1895 sticht Ad èla Fobe. "Ter 
na~9dachtanis van de Heer August de 
Ceurwaerder" het bejaardentehuis "Rusthof" 
te Vossalare. Het is gelegen tegenover 
haar groot park in de Dree f straat, verlen
ging van de Navelsa Langemuntstraat. Het 
gesticht t e lt 10 huisjes en elk huisje mag 
doo r twee personen betrokken worden. man 
e n vrouw of twee familieleden. Er wordt 
ook een kapitaal van 100.000 frank uitge
zet voor de onderhoudskosten on de uitke
ring v an 2 frank par week aan elke bewonor 
(24). Het oprichten van dit tehuis heeft 
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ean politieke ach t ergro nd . Parallel mat d3 
scho ol kw8stio s trijdo n de liberalon in di~ 

tijd ook vaar de secularisatie van do bu r
gerli j ke godsh uizen : Z9 wi llen Z8 ont
trekken aan de invloed v an de peroc hi alo 
geestelijkheid . En wa t zich afspeelt op 
n ationaal vlak heef t ook te Ne vels z'n 
weerklank ge vonden. Kijken we de registers 
na van het » w el da digh~i dsbur991" en van 
het "Hospit aa l Loui se" , dan . zien we dat er 
to a n een vorstre ngeli ng was tusssn de twee 
be s turen • • • en in hot beheer van het 
"hospitaal" treffen we meer da n Bens de 
deken-pastoor a ls presi dent aen (25) . 
Virgi nie Lovelin g wa s n u ee n voorvechtst e r 
van de secularisatie en maer dan ·sans heeft 
za het "armhuis" gebrandmerkt. Me8~i~r 
Neirinck. op genome n in het hosp itaal . za~t 

tot zijn bezoekers : " ••• zij eerbiedigen 
hier de persoontijke vrijhei d niet" e n . 
verder " ••• Heren~ komt hier ni et~ al s ge 
aie k wordt" (26). . 

Op rois in En~8land heeft Virgi
nis Lovelingssn wereldlij k ho sp itaal be
zocht en he eft ean paar bedenkin gan i n ~at 
verband n8 ergeschreven : " •• • er is in 
onze gestichten door geesti lijke orders 
bestuurd eene andere3 de wet van het zede
lijk gezag~ aan welke een kranke zich moei
lijk on ttrekken~ dus zijn zij in de werke
lij kheid niet vrij3 al heeten zij het bij 
namCL "( 27). In · di e vrijzinni go optiek ge
zien. begrijpen we dan best wat i n het 
Re glemC3nt v an het RLJ st hof staat: "Art.15 
Het gesticht moet ten allen tijd Gen 
were l dZi jk k ara kt e r b8h ouden en mag niet 
door gee st e lijk e perso nGn bestuurd worden" 
(28). Het is trOU\>Jons ondor di8 v oorwa0r~8 

dat het "Rusthof" i n 1899 aa n de Bur[!sr
lijke Godshuizen van Nevele wo rdt Ee l ega
tGerd (29). 
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Adèle Charlotte }!'OBE 
(Zomergem 21.1.182'1 - +Gent 11.5 .. 1898) 

loto uit het · archief V cJl de hr .. A. ]:i'obe t 
notaris te Wetteren. 



In september 1 8 95 wo rdt da vijf
ja ar lijkse pr ij s dar Nedarlandso letter 
kunde voor h~t tijd v ak 189 0-1894 aa n 
Virginie Loveling toegeKend. Er komt 8en 
t eleg ram uit NevGlo : "Triomphe mér1:té., 
chaZeureuBes féZicitations.J Mme A. de 
Deuruaerder." (3 0 ). 

Op 11 mei 1898 overlijdt Adèle 
Fobe te Gent. In Ond erbergen bezet Z8 8en 
herenwoning waar ze in dB winter verbl eef. 
Volgens de brief van Virgi nie Laveling. 
waar van een passus hierboven afgedrukt 1s. 
stond ze op h 8~ punt naar haar Nevels 
buitengoed te vertro kken. In het eigen
handig geschr.even testament v an Adèl e Fob e 
wer d haar bronf A·jolf. vrijgezel, als 
universeel o rfgenaam aange duid. doch hij 
was een maand vbör zijn z us ter ovor1eden 
en zo werd na de verkoop van de roe re nde 
en onroerende goedere n het aan zienlij k 
fortuin verde e l d onder de wettige erfgena
men. Nochtans dienden e n Kele bijzondere 
bepalingen nageleefd t8 worden, o.a. 
"Je donne comme souvenir de Zongue et 
fidèZe amitié à MademoiBeZZe Virginie 
LoveZing Za Bomme de 10 miZZe francB et 
mon braceZet en or et diamantB" (31). In 
ons hu idig geld is dat zowa t 450.000 fra nk. 
Niet te ve rwo nderen det Vi rginio Lav81inf 
in 1899 zich esn m0andsnlan g9 reis kon 
~ermitt8r9 n n ~ar Austr al1~, waBr Z8 vri en
den had. 

Er komt in dct testamont nog Gon 
anjers zonderli n ge b epalin~ voor die zeker 
dnor Vir~inie Loveling geinspireerd werd: 
"Camma ma seuZe crainte de Za mort est 
dfêtre enterrée vivante.J je désire reBter 
3 jours pZeina avant qu'on me matte en 
bi è y'e" (3 2 ). 0 n w i 11 8 keu ri g den k 8 n w (3 h i 8 r 
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aa n h8t oV8!'lijden van Kaatje Ijleoseh. In 
a an v~n d~ jougdhs ri nn ari ng en van Vi rgi ni a 
Leveli ng wordt verteld dat h8i maisje 's 
n~chts plots g~stor v Q n is. De volgende dag 
is do vooravond van Allerheiligen en da 
deko n van de parothio eist dat dez o lfd e 
dag hot meis je be~rava n wordt en dat om 
het verloop v an de k9rk di9 nst 8~ o~ 1. 2 en 
3 nove mb e r ni at to s t aron . Er wordt gemop
pGrd t G Nevel e : "Zulk een v ervroegde 
teraardbestelling is wi et wette "lij k .•• 
Wie weet of ze dood is ? "(33). Qat 1!e val 
zal natuurlijk in de k~in ~ van d e Lov~ 
l i n gs dru~b8sproken zijn en we mog8n wel 
aannemen dat he t ook Adèl e Fobaz a l g~
troffen hebben. 

Slctbe9chouwing9~ 

Adèla Ch arlot te Faba waS i n 
Ne ve le stollig GQn vrijgevcchten da~e. Is 
Z8 warm gelopen voer somm1~p pro g r8~sisve 

1de aän. dan mag ze toch n1~t ~ls Ba n vr ij
zinnige worden bo scha uwd. Tnh ~a ~ testa
ment bep a al t ze dat tien j aar l ang te 
Nave l s ee n jaargetijd~ za l worden gece.10-
breord . Hee ft Z8 r ijkelijk gelaefd ~p ha e r 
landgoed te Neve le. dan haa fi ze toch o~ k 
met haar m11ddad igheid heel wat armoede 
3 n behoe ftigh eid te Nevele en Vossa1are 
gelenigd. We ba ame n d an ook de z~er perti~ 
na nte opmerking van ds hear Dani~l Dho~ go~ 
wiens huis op de grond vas t~ n van het voor 
malig herenhuis v an de Deurwaarder-Fobe 
opgetrokken is. dat de naged a chtenis aan 
he t vrijgevige echtpaar te Nevel e en te 
Vosselare zou mogen blijve n voortleven. 
Waarom b.v. ~gennieuwe straa t naar haar 
~ enoemd ? 

J. VAN .DE CASTEELE. 
Sint-Amandsberg . 
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NOTEN 

1. Onvol19diga ko~i8 van ssn briof bewaard 
in het A.M.V.C. (Te Nevels zelf, waar 
we trouwens heel wat mensen over de 
vloar hadden, hielden we er 8en bep e rk
te maar ZElsr aangename vriondenkring op 
nA, dorps noch flamin ga nt: dis vrisnden 
wisten h e tzalfs niet als wo e en boek 
jiublic8erdgn ••• ) • 

2. M. BASSE : Het aandoe l der Vrouw in de 
Neder l.andse Letterkunde, Oosl 2. (Gent 
1 92 1). ;J. 95. 

3. Briaf bewaard in het A.M.V.C. 
4. fL B,l\S SE, a.'W.~;J. 95. 
5. Knipsel uit het tijdschrift "Op da 

Hoogte», 1912. Ber ust i n het A.M . V.C. 
6. Pister Richar du3 Foba (1796 -'1841) .Uit 

de nec rologie aa n hem E8 Wijd in d e 
Gezet te van Gend, 23.7.1841 "Door ons 
a ll e n betreurd on we l namentiijk door 
de gGbre khe bbe nd en wien hij noeit na
li et hunn e smarten to leni gen. z oo door 
du huln zi j ner kunst als ten koste zij
ner beurs •• , ". 

7. MQ(Jod e ling v a n dhr. fint. Fabe, notaris 
to \~9tt8ren. 

Zie oo k: HENDRIK CLAEYS: Het jaar 
1840 in het leven van Ledeganak (1897) 
:-J. 25. Oe aut8ur, lid van de Kon. 
Vlaams e Acadomie, dr. phi!. en pasto or 
van St. - Nikl aaske rk te Gent. was aan 
moed erszijde ve rwant met dB Fobs8 e n 
werd dan o o k in he t testament van Adèle 
Faba met e8n leg aa t bedacht . 

8. Brief d .d. 15.6.1898 van V.Lovslin g g g 
adrs8s 8srd aan haar vriend Max Roos ae, 
da Vl aamse kunsthistDricus; bewaard in 
het A.M. V.C. 

9. Sophie. Gent . 188 4. Oi8 rOif,an is Gen 
geromancserdo ovoka ti e van de school
strijd t e Nevels e n in dG aa n g renzen ds 
gGmGGnten. 
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10. Uit dCJ rl9crologio aan ham gewijd in dG 
GazGtta van Gant 2.6.18B5 "Zijne 88r

lijkhoid en o~r8chtheiJ ovenzeor als 
zijne onuitouttelijk8 ~8diQnstigh8id 
werden daar iedoreen hoog gawaardaerd 
... 08 H.A. Schattem'3n was 88n geleerd 
man en kon met bava 0~ dh8id sproken, 
nlst al180n ovor alla vraag~unt8n van 
rochtswetanschao, maar aok over letter
kwnde on kunst." 

11 . Uit het archief V"ln dhr. Antoine 
Janssons. 
Er wordt geen al1usi8 Rsm~a k t OQ zijn 
liberale houding. Esn bijbolsB t~kst 
onderstrE30nt zijn karakter: "La vérité 
stie droiture m~rquaien~ ses parolas 
st sa langu8 était étrangèra è toute 
ruse. 11 n'a fait exception" do person
n8, iJ. a 8ntandu éga18ment "Ie riche et 
Ie pi1uvre." (Zijn woorden dro8ffsn da 
stam~el van waarhoid anrechtschapan
heid en zijn taal was wars van alle 
list. Hij sloot niamarrd uit, h1j 
luisterd8 zowel raar de rijke als ne3r 
de a rma) • 

12. Gedichten van RosaZieen Virginie 
LoveZing (3e v orm. druk).Csnt, 1889. 

Ter nagedachtenis 
van den heer Victor-Adolf Schett8man 

Ridder dar Leopol~sorde 
Ouc-Vraderachter, OUd-Burgemeester v an 
N 3 vele, 
aldaar overleden den 29 Mai 1885. 

Zijn ambt was vrad8lie~and. 
En v reodzaam z ijn gemoed. 
Van hem zegt men met waarheid 
"Hij was zoo wijs ~ls gOGd." 
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Hij hielc!. gatrouW8 R8c hter . 
D9 n sva naa r ge l ijk, 
Hij oog st te 88 n iaders echtin g. 
9n ' s Konings huldoblijk. 

Oe stroom. hoe kalm hij vloeie . 
Stort in den oceaan; 
Oe zon. hoe hel zij sehij ne . 
Moet e enmaal ondorg aan. 

Ook zoo de mans eh op aar~8:. 

Door stormen. he s n of rust 
Voert hom het levenssehuitje 
Voor vast n aa r dG e9uwge Kust. 

Wij zase n 't zijne z i nken.
AII Gn~ s .- hij voelde 't niet; 
Maa r wij, wij blijven treuren , 
Omdat hij ons verliet. 

1 3. Het betre ft hier L. MULLE DE 
TERSCHUEREN. oud-bursem8ester en t oe
kom stig burgeme9ster van Nevels. 
Cyriel Buysse varh aa lt ook die intro
de in de schots UMijnhe ep de Bupge 
me es t er" uit In de ~atuur (1905), p. 
73. 74. 

14 . "Gelieve, Achtbare Juffrcuw. mij te 
excuseren u ni e t pe rsoonlijk oan hul
deb lijk te kunnen bet ui ge n en a~nv a ard 

schriftolijk do hartalijko f8 Iicit~ 

ti e s van het le ge ndarisch trio." 
15 . t'\U[!ust de Oeu rw8order : Gent 1813 -

Nevels 1892. 
Het echtpaar Schatteman-Fobe was in 
1869 naar Navole verhuis d en betrok 
er in de Lan8;omunt het huis nr. SJ in 
1877 komon de echtelingen bij de 
Deurw aa rder 1nwo non dis in dezolfd e 
str aat h o t huis nr. 6 1 betrfJk, dat l a
ter h :::t nr. 54 kr8 8g. 
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Hoewel rsads Dverlgden wordt het l8~an

darisch tri~ in BUySS8S roman De 
Sc h an dp a a Z (G ent , 1 9 2 8 ) u i t gEl b e Cl 1 d 
onder de naam M3naer 8n madam Vannoman, 
ma ne er Aami dé; hst verhaal v an~t aan 
bij de voorav on d v~n da 1a wereldoor
l:Je· 

16. Een Winter in het Zuider Zand d00r V. 
L'Jv9ling; met platen. Gant, 1890. 

17, G,û),., D. 10. 
18. a.w" p. 104 . 
19. Bowaerd 1n de Universiteitsji b l1oth~ek 

Gent, hs 3426. 
(M~vrouw de Dourwaarjer ve r lan gt dat 
J uffr ou w Virginie haar komt bezoeken 
morgen zaterdag tegen 3 uur. TussGn 
twee voorwerpo n ma g er gskozen wor de n 
door 89n ~erscon di a ik inni ~ liefheb. 
Vrijd agavo n ~L Adè le) . 

20. Brief d.d. 1 i l·.9.1891 aan Max Rooses; 
tewaard in het A.M.V.C. 

21. Uit het archief van dhr. Antoine 
Janssens, Nev91e. 

22 , Hoo, volgens Cyrjol Buysse, de mildda
digheid v an het 8cht~aar de De urwa8r
dar soms misbruikt wordt vertelt hij 
in dB novelle r'De Operatie". uit 
KereZs ( Gent, 1 927) , p, 47. 

23. Uit h'3t archief van dhr. Antoine Fobe, 
not aris tG Wetteren. 

24. In "He l; HOfje fl uit: In de Natuur 
( Bus 5 u m , 1 9 0 5 ). p. 1 3 4 o. •. V 8 rh ae I t 
B u y s s e d 9 S tic h tin g van hot " Rus th Dof" , 

maar dg romancier heeft de feitsn 
sterk vertekend. Zo zijn er in de no
vellG twee donateurs in plaats v an de 
enige stichteres; het karikaturale 
beeld v an hst echt~aar is door andere 
personen go!nspiresrd. 
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25 . Dhr. Gilbert Lootens. voorzitter 
C.O.D.-Nevels, hoeft ons welwillend 
inzags van het archief van hot "Wel
dadighaidsbureel van Nevel e" ver leend. 

26. Virginie LoveLing : Herinnerin gan. 
Bijeengabracht on ingeleid door A.V an 
Elslandar. Hassolt. 1967. p. 108-109. 

27. VIRGINIE LOVELING : Een MereZdZijk 
hospitaaZ (1887). p. 6. 

28. Mej. Solenge De Keyser 8n dhr. Antoino 
Janssens hebbon ons gewezen op het 
RegLement van het Gesticht Rusthof 
(Nevelo. Oossche-Ouchàtoau s.d.L B 
pp •• dat berust in de Universiteits
bibliotheek. Gent. Wo vermoeden dat de 
tekst van het reglement van de hand 
ven Virginie Loveli ng 1s. 

29. Staatsblad 14-15 aug. 1899 : "En dat 
hot gesticht blijv8 b o staan en warde 
bestuurd zaDels nu en volgens het 
th a n s geb r u i k. t est els el. me t a a n het
zelve het wereldlijk karaktor te 
b lijven bewaron." Dhr. Gilbert Lootsns 
bezorgde ons e8n kopie van het K . S. 
waard~~r Nev91a en Vosselare ge mach
tigd worden het legaat van Mevr. 
Adèle Fooe te aanvaarden. 

30. B8waard in de Universitaitsbibli~t h8Gk 
Gent hs 3426. 

31. (Als blijl<. van langg en trouwe vriend 
schap schenk ik aan Mejuffar Vir ginie 
Lovsling do som van 10.000 frenk en 
mijn gouden bracelet met diamanten.) 

32. (Mijn enige vrees voor de dood is le
vcmd begraven te wordon. daarom wil ik 
drie v o lIo dagen ongokist blijven.) 

33. Virginie LoveZing : Herinneringen~ 
p. 45 - 4b. 
KaAtje Vloosch zou on dezelfdo dag ~Is 

het broertje van Florenc8 Schoor -
haar echto na Am is Fanny Meers - war -
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dan ~agravon. Welnu, vol? s n s do r8 gis
ters ven de B urggrlijk ~ StanJ van 
Navalo is het jon~8tj2 op 19 juli 
18 51 overleden, ~m~8r 6 d9~9n oud, In 
dia periode h8b~an we t3 Nsvsla nsr
Bens eind okto~8r een ~vsrlijdan aa~
Bstro ff e n weerc~ V. Lovoling allu
de er t. Heeft de verboeldin~ d o 
schrijfster ~art8n ga sp80ld ? 
Volgans Prof. A. VAN ELSLANOER: DG 
"Biografie" van Virginie LoveZing3 

Gent. 1963, is "Florence Scheer" vt~r 

1912 geschreven. Er li gt dus wal Gen 
halve Geuw t~sson die "harinnaring" 
en de feiten. 

+ 

+ + 
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ZAN TEN UIT NEVELE (III) 

- DOKTEB.. JUDOCUS VAN LANDEGEM 

In ean inventaris van goed ten 
sterfhuize van Loys Kesteloot (1690) vin
den we : 

"Item was men schuldich aan d~n 
doctaur Judocus van Lendegem tot Nevels 
over visiten ende medecijnen aenden over
ladana gedaan ter somma ven ~ pond 7 schel
lingen 2 groten." 

(R.A. Gent, F:Jnds Dronse n. blz. 222). 

- FRANSE BEZETTING 

Einde mei 1673 tijdens de Hol
landse oorlog lag het Franse legor bij dG 
Brugse vaart en richtte er grote schade 
aan (Zi8 ; R.A. Gent. Oudburg, nr. 224 
vvo )', Drie dagen nadat het Oostenrijkse 
leger de Fransen overwonnen had t e Neor
winden op 18 maart 1793. werd Nevels van 
de FranS8n bevrijd. N·:::! de slag van Fleurus 
(24 maart 1794) kwamen zi,1 er echter terug. 

In het dagbDek van Baziel Vincent 
(woonde te Nevele in de Kernemelkstraat 
aan de Poakebsek). dat eindigt in 1842. 
vinden wij een relaas over de vlucht van 
de Oostenrijkse soldaten door hot dorp van 
Navole in 1794 : "Zij waren geha ve nd. wild. 
verwond. wapenloos. baZw83t. bestoven en 
uitgeput. De inwoners van het dorp zetten 
emmers water buiten. waarin deze arme sol
daten gul zig met hun lipp e n als beesten 
slurpten. oO K smete n som mige mensen Benige 
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brnodkorsta n orbij, zij ra~~t G n za o~, 

~lkear vordrineond, e n knAuwden v Dortho l-
1(3n d (3 rean. " 

- FRANS BE\A!IN D 

Bij d 8 int 0 c h t van doF r a n 8 8 . la
gers werdsn 64 eigenaars van paardan opgo
aist voor allerloi vervoer m8t ~aard en 
wagen. Twoe jaar later werden zij vergo Gd 
~8t 554 :J0nd. 9 sch, 8 gr . 

CParûchi8rokeninissn, blz. 89). 

I n h 8 tja a r 8 C 1 7 9 9) t 8 I d 8 f~ 2 ve -
18 2900 inwoners, waarvan 128 dienst
::llichti g :?n in het Franse leger. Do ra:..ien 
VOQr det hoge aantal was dat te Navels da 
militieliisten vr0 8~ 8r klaar kw amen dan W • ,_ 

elders in de streeK. 

(R.A. Gent, ParochierekeningGn, blz. 129), 

- GEMEENTE-EIGENDOMMEN : VERKOOP EN AANKOOP 

Het eorsto schoolgebouw ven No
v 8 1 e (S e k tie C, nrs. 2 5 8 a • 2 5 9 El en 2 5 6'a) , 
n u e i gEl n dom v El n F r. Cl e v 13 <3 n b e Wo D n d do 0 r 
W. Oe Neve. werd verkocht op 31 januari 
1864. 

Hst stuk grond waaro, nu het ge
meentehuis en de jongensschool gebouwd 
zijn. werd op 11 mai 1864 eangakochi van 
Baron du Bo1s van Nevels • . Hst had oen 00-

~8r vlakt8 v an 19 ha en 64 ca (Sektie C, 
nrs. 221c. 210. 218 8n 221). 
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- GRAAF VAN HOORNE 

Philip de Montmorency. graaf va n 
Hoorne en haera van Navels. ridder ·van hst 
Gulden Vlies. van raedt van Staats I. Camer-
11ng ende Capitsyn des Conings-lyftw élg t. 
Admiraal van de Nederlandsche Zee. etc . wes 
de sone van Joseph de Montm orency eri Anna 
van Egmont. Hy werd te Brussel op si nsen 
avon d den 5 Juny 156 8 onthooft. 

("Ghendtsche Ch r onybke" van 1568, Tom.I. 
blz. 125). 

- "PENSIOEN" VOOR DE PASTOOR 

Oen 2 July 1579 z ijn door de 
schopene ende notable geragaleert geweest 
de jaerlycksche pensioenen voor den 
pasto or van Nevele. zynde fyftig ponden 
g r oot e n 6 S El C K El n T a rw 8 eon 6 c á P 0 8 n e n. 

(Ibidem. Tom. II. fJlz. 153). 

- GEUZENRUITERS 

Don 18-19-20 Fsbruary 1550 hoor
de men niet anders als branden roo ven en 
stelen ter plaatse. 3r kwamen eonige geuze 
ruiters in het land VAn Nevels meer namen 
de vlucht omd a t de boeren de claCKe 
trocKen. 

(Ibidem, Tom. II. blz. 205). 

- GEUZENBEROERTEN 

o~ 16 moi 1582 komen de g8Je~u 

tasrd&n te Gan~ seman om over de "be-
s c h r en sin t:" tEl sn re ken. Tw e:3 dag e n I at sr 
meldt men Nevele, HansbGks en Aalter d e t 
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zij hun v GrdGd1~i n g in ond8rli n ~ ovarlag 
mcoten organisere n . Op 13 juni 1562 wordt 
tB Ge nt bes list dat d8 soldaten dia onZ8 
st reak moet en be s chermen, gelsEsrd wor den 
in Nevels, Lo tenhull a en Aalter. Op 1 9 
mai 1587 wo rdt da militaire hulp vo or de 
str88k c9;JaalrJ op 50 s'Jldaten . Die z ijn 
a ls volgt v9rdae ld : 15 te Bsllem, B te 
Na volo. 8 te Oo s twink e l . 8 ts Waarscho~t, 
Gn z . 

Op 11 febru er i 1 596 krij gt me n 
b3ri cht dat in de bu u r t van Nevels on ge
vaer 1 50 v r i jbuiters aang e ko me n zijn 8 n 
dat zij bran dbrie ve n gest u urd he bbe n aan 
Navols 9n Le njegem. 

(, .A. G8nt, Fonds Oudb ur g, Res o lutiet:l oe
ko n 1580, nr s . 1 56-17 7). 

- OPEN BARE GEZONDHEID 

Op 8 él'îril 1 84 6 w8rd bij Kon . 
Besluit (dd. 1 3 dec. 1 345 ) aan J acolJus 
Vree, of fic ie r van gezondheid te Navel s. 
een attest sfga l evsrd met sen l Offelijk e 
varmalding voer "den iever die hy heeft 
Ge toon d w9gQnS het vaci nsren der kindsr
verzorging . " 

(Gems8ntG-archisf, Schepencollege , 18 46-
47). 

A . JANSSENS. 

+ 

+ + 
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K P. 8 flJ 1 E !( 

--_._-----

1. VE RS L t\ GEN . 

- Nevel~ he,rbsrg "08 Roose". 14 j~n.1g73 

Vierde stetutaire vergaderin8 

Ongeveer 70 leden waren sa~engg
kcm8nin ' café "Oe Roose" tè Nevele. Hoofd
brok . ven dS2:e v8I:'gadering was ongE3twijfeld 
da : le~ing ven ons medelid J. VAN OE 
CASTEELE over het "Rusthof te Vosselare : 
zoals het was en zoals Cyriel Buyssa het 
za ?; ". Eers t las NTG-acteur Jef Oemedts da 
novelle "Het Hofje" voor. Zijn sobere 
voordracht droeg ertoe bij deaanwszigen 
helemaal in de sfeer en de tijd van het 
NeveI8-~an-t oan te verplaatsen. Wie nog 
enige herinnering aan het rus th uis en de 
armoe straten h a d. zag zb Pietje Raes d oor 
de besneeuwde velden delen. In fel con
trast m3t deze poëtische novelle. begon 
J. Van de Caèts8le met aen nauwkeur~g8 
uit ee nrafeling van de realiteit achter de 
novelle. Elk feit. elke datum. elke naam 
of situer1ng bij Buysse werden aan een 
kritisch onderzoek onderworpen. Zo was 
bijvoorbeeld de stichtster Adèle Fobe. een 
vriendin van V. Loveling. en niet Mevr. 
Christiaons-Oe Maertelaere uit de novell e. 

Enkele dia's toonden de aanwezi
gen duidelijk hoe het rusthuis in werK e
lijkheid was. Kaarten en plattegronden 
g ev~n sen goed beeld van de situering. 

Spreker besloot zijn uite9nzet
t i ng met zijn visie cp Buysse als schrij-
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ver van »Het Hofj e» : Buyss8 nam een ec h t 
gegeven. hier de stichtinE van e9n rust
hof. Voor de rest fantaseert hij zijn 
eigen (meestal politiek-sociale) opvat
tingen errond. 

Wij hepen d nt J. Van de Casteele 
zijn opzoekingen naar het getrouwheids
beeld van Buysse zal voortze tte n. Vooral 
voor heemkundigen moet erop worden gewezen 
dat Buysse geen kroniekschrijver wilde 
zijn. Hij had niet de bedoelin g levende 
personen of echte feiten te beschrijven of 
te vereeuwigen. Buysse kan dus zeker nu of 
later niet als een betrouwbare histcrische 
bron worden gebruikt. 

Na het jaarverslag en het finan 
cieel verslag - beide vooraan in dit num
mer opgenomen - werd overgegaan tot de 
be stuursverkiezing. Alle b estu ursleden 
werden door de aanwezige leden in hun 
fun ctie bevestigd. Alles n Albert Martens 
werd op 8igen ver zoek niet meer tot 0 der
voo rzitter herkozen. Wel blijft de heer 
Martens bestuurslid. Ik wil hier oprecht 
Albert Martens danken voor zijn zeer ek
tieve medewerking. Met een grote reali
teitszin heeft hij op elke bestuursverga
dering onze plannen helpen op maken en uit
voeren . Wij hopen dat wij ook in de toe 
komst op zijn hulp en steun een beroep 
zullen mo gen doen. Tot opvolger werd 
p as toor Frans Michem van Vinkt verkozen . 
Pastoor Michem is een figuur dia als 
historicus reeds herhaalde bewijzen van 
zi jn kennis en kunst heeft afgelegd. Wij 
zi jn ervan overtuigd dat hij als onder
voorzitter oen histo ris ch e stampeI op do 
heemkundige kring zal drukken . 

-58-



Oe h e~r Mnrcal Mich ie ls ( Vó9se
Iers] nam dB taak op zi ch van bostuursli d 
voor z1Jn gameanto. Wij twijfelen ar ni ot 
aan dat de h8sr Michiels Vossel aro hele
meal in de h8emkundige krin8 zal doen op
gaan en wij danken hom zeer oprecht voor 
zijn oe r eidwillighoid. 

Met do r og~Gbot8rha mmen met 
"hoofdvl ak ke " werd deze vierde statutaire 
vergadori ng beslot en. 

J • L. 
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OE vi Ai'JDE L HJ G Ij AN 4 FE B R UA RI 19 73 

Ong e voer hond or d ~andGl e~ rs W~

ron, ondanks he t k oude , mistige weer, 
toc h opg9ko~en . Tegen oen snel tempo 
trol<.k8 n we langs de spoor'.'Jeg, doo r de 
boomkwekerij van M. T'Hooft en vol gden dG 
Kalevallei • VÓ Ór we het po pu liG ren b os 
bereikten, merkten we links van ons do 
typische vegeta t ie v a n het v89ng e bied. oat 
he t parl<. v an het kasb181 veJn Morandre 8 in 
da Kala vellei 'werd aa ng el ogd was hsel 
duidelijk merkbaar vanaf de dijk van hat 
Schipdonkkanaal. B:J.j he t graven van dit 
kanaa l haalde men versche idone hortege 
weien boven. alsook Romeinse werktuig en. 
Ove r de r"lolenkouter, langs de "gaai perch 8" 
van de "Stekvogol ", tr okken we na a r 
Ooste rg em. Bij hot ter ugKere n langs de 
Kalevallei l iepe n W3 wel even verloren. 
maar alles werd vlug in " goede banen" ge
leid. Oe Kalevallei - dat vlas de mening 
va~ vale wandelaars - zou ook e ens in de 
zomer moeten bew an deld werden. Geurige 
koffi e en lekker krentebrood wachtten ons 
in hs t lokaal van de st udent e nclub . 

"Moete n wo da ar niat s voor b e
talen ?" was sen veel ges telde vraag . Het 
antwoord kent u - geen kost8n - ; wat we 
als inrichte r s van wandeling en wsl zouden 
willen weten is : "Hoe zou u de wandeling 
opvatten ? 1) Met een gids die ui t leg 
gee ft ovor hst landschap en eventue le ge-
bouwen; 2) Met een gest e ncild e tekst 
voor ieders wandelaar; 

3) Gewoon als wandeling .1 
4} Vordee ld in groepen met sen 

parsDon die uitleg ver sc haft per gr oep. 
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Leat ens uw m3ninq, \!J Dten, maur 
ho udt ar rekonin g m~8 dat sems 200 & 300 
pers onen m88stappon. 

I n verband met \.'I1anda 1ingen "Jeu gd 8 n 
Gros n"- Landegem - ri cht oan wandeling 
in (b egin april). Zij stur e n u vooraf al
les wat zij von den over de t o cht. Komt u? 
(Oe wandoling staat onder de beschormi n g 
v an onzo Hee mkund ige Kring en van de 
HObby-club Landeg e m). 

G. S • 

+ 
0/- + 
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2. AAN KO~DIGINGE N 

- Op zo nd ê8 25 me art om 15 u. in het 
nieuwe gSM38 nt e hui s v a n QA CHTE - MARI A
LEERNE Sëlre8kt E .H, J. DE BROUWER over 
Oe Kerkelijke R8chtss~raak va n 1570 tot 
1795, vooral t09gopast 00 het Land v an 
Na vels. Over dit Cln de rvJ'3r p hee ft de spro
ker ee n lijvi~ boek ~ p zijn n eam. dat i n 
de pers een he e l g unsti ge kritiek kre9 f . 
Als u iets ma e r wilt vo rnemen ove r d G si
t uatie V9n do goostelijkheid onder he t 
Anc ien Ré gima of ove r de relaties E8este
lijke overheid-leken tijdens de v ori ge 
aeuwen , d an ma g u daza lezing boslist 
n ie t misse n . 

- Het beloofde conc ort op het P08selse 
LavBert-orgel k omt er bes lis t i n de t we ede 
helft \f an apriL Concertist zal n iemand 
minde r dan de befaamd e orgelist K. OHOOGE 
zi jn I Alle le den word e n te gelegener tijd 
uitge n o di gd om deze uitzonderlijke ma ni
fostatie bij te won e r, 

- In mei maa kt i e de re vsreniging haar 
reis". Wij gaan den eve ntj es "o ver de 
schreef", 

- In mei zoekt men in het Land va n Ne vele 
o ok schatten op zolder .. , 

- "Het Lan d \fan Nevele" hee f t ee n groots 
plan opgezet om in alle gemeente n v an zijn 
we r kgebied de oudste hoeven van oen sier
lijk houten naambord te voorzien . Op d it 
o ge nbl ik wordt in dit verband kont akt op 
geno men me t de ge me entebesture n en d e 
eigenaars of pa chters van oude hoevsn . I n 
totaal k om e n or wollicht sa n 60-tal d erge
l i j ke naambo rde n, 



3. DOSSIER "LEEFMILIEU" 

H8t zal eeniadsr sti l aan boke nd 
zijn dat in dG komende maandon een be
langri jke wissel getrokken wordt op da 
toek omst van onZ8 st r8el<.. He t nieuwe ES
w8s t plan voor "Het Gentse en de Kenaal
zone n voorziet immars : 

- een ruime uitb roidin 8 (t otaal + 300 ha) 
van de nu nog kleine industrleicne to 
6aarl e -Drongsn OV Gr de ge meenten Dron
gen, Vo ssa lare , Land ogem en Na vel s , 

- de aanleg v e n 89n 8xpress-weg ve n Dein ze 
via Vossel are, Lande g ~m en Dron ge n. 

- een verbra ding en uitdieping v an het 
Schi~donkkana al . 

Het ene hangt samen me t hat an
dere. Duidelijk is in a ll a geval dat de 
l and- sn tuinbouw, C::3 rustieke aantref',I<.e
lijkheid en (je l8 8 fbaarh eid, van on ze 
stroe k daarj oor 8rnsti~ in het gedrang 
komen. 

~Het lan d v an Nev8l8~ kon daar 
zek 8r niot afzijdig tegen o ver blijven. Op 
de statutaire verBade ri ng van 14 januari 
is ds volg8ndo motie 9 sn o ari g 80 edgake ur j 
en aan de Vlaa ms e pers overgemaakt 

HEEMKUNDIGE KRING NE VEL E TEGEN 
INPLANTING VAN IND USTRIE ZONE 

Do hQ omk un ~ i g8 kring "Het land 
van Ne vele" . in Bl~8mane ver ga derin B bij-
8~lns8kome n o~ 14 jan uari, h'cw ft mGt 
verontwaardiging , ke nnis R8 nO~gn van het 
feit dat het nieuw e :i 2w8st'i lan "!-Jet Gentso 
o n Kenaalzona" ruim 300 ha uits toke n da 
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lan db ouWErand op het gro nj Z9 biod van 
Drongen, Land8gG~. Vossslare e n Nevels 
voorbes t emt voor de in Qlanting van oan 
ind ust r iGzone. Om cj :3 vo l~Gn::l8 re de non 
a cht "He t l and v en Nevele" da t tCl taa l on
'9'9nvaardbaar. 

Oe streak heeft sedert jaren 
h a Ar de fin i t i iJ V 9 b 8 S t e rn mi n g g 8 k. reg G n 
enarzijds a ls vruchtbaar land- en tuin 
bouwgabied. anderzijds als gezond woong'3-
bied voor l oontrekkenden ~ie tewer k se
s t eld zi j n in de indus tria polen binnon 
9s n straal van 15 km (Gant -kanaalzo ne. 
Deinze on P.alter ) . 

Als zodanig kan vo or die s treek 
geo n sorake zij !"'! v an ec hte pendel, z od at 
het arg ument van de on twe r~8rs "W er k in 
a1ga n st r e e k" helemaal gosn steek ho udt. 

Bij hoeI di t o kon omi sch d ubi-
8UZ9 plan is bov e ndien in gee n on kel op
zicht rekenin g gehouja n met ekG lo gische 
faktoren : de beoogde zone bevindt zi ch 
in de onmiddellijke buurt van woon kernen 
en is op dit o genb lik n og ongeschonden 
natu urgebied. 

Oe ge plande infrastruktuurwer 
ken (ve r b r e din g en verdieping van het 
Schipdonk kanaal, aanleg van ee n ek s press
we g . a ft akki n g v an de spoorweg Oostsnde 
Bru sse l) l ate n to e te veronderstellen dat 
he t hier wel degelijk o m een zone voor 
z ware industrie g a at die het overi ge de e l 
v an deze stre ek. die voor b ewoning en 
ontspanning nog steeds s e n g~af gebied is, 
g rondig en de fin i ti ef zal ver minken . 
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Uit di t 91138 kan dg h39mkunjige 
kring "Het Land van Novel e" :31 1 ,38n maar 
b os luitan dat woorden als "milieub escher
ming" en "wcon!',ultuur" in de mond v an onZ~:i 

politieko gezasdsdragers geen enkele in
houd hebben zodra hun ei ?,e n belangen op 
aen ander vlak beter sejiend worden. 

"Hef Land van Nevels" zal. zic h 
rBdikeel verzetten tegen elks onverant
VJoorda schending van je str8bk. Gesist 
wordt de t zender .m8or zal word en afgezian 
van ·de bestemming tot industri-ezone en de 
daarmee gepaard gaande in~r~struktuur
werk e n. Hoo ~ stGns k an worde~ geduld dat 
Gen aantal ha, aansluite nd bij de huidige 
nijverheidszone van BaarIe. wo rden vrij
gGmaekt voor·ambachtelijke, niet-bevuilen
de bedrijve n. Het huidi 2e g8w8st~lan is 
90n kaakslag aan alle vereniging8~ die 
zich al sodert jaren inz8tten ' voar aan 
okol~gisch en kulturee l gaaf milieu. 

+ 

+ + 
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4. V ,0., R L"'. 

- Dhr . Ma rcel ~ICHIELS verk lsa rd e zich be
reid zijn gemeente Voss el are in 0at da~ e

lijks bestuur van onze vereniging te ve r
tet;8nwoordigen. Dhr. f'lICHIELS h eeft zich 
a l vroeger laten geldsn als ean bgkwaam 
rnan. Wij hop en dat hij zijn krach t en n iet 
zal sparen vo or dB bloai van dG Hoemkundi
ga Kring. 

- In april versch1jnt hot werkje "Nevslo 
_i n o ude pr8ntkaart9n" CZaltb ommr31, ' Euro
pS8scho Bibliotheek). He t bevat 38 met 
zorg gekozen prentkaartGn uit de jaren 
1 B 8 9 - '1 9 1 2. O. a. dek 8 r /, I d g s tra t 8 n 8 n 
pleinen. openbare verv oormi ddelen (pos t
koets-stoomtram), brouwerijen on bakkerij
en, molGns. 8.B. merkwaardige g8 bouw8n , do 
vorschilIende maats chappijen uit die tijd 
on ten slot t e C. Buyss8 en de gez uste rs 
Loveling zijn erin terug to vinden. Het is 
samengesteld door A. JANSSENS met Mede
werking va n J. TAELOEMAN. 

Gegadigden kunnen dit enig dok u
men t bekomen t agen 245 F. bij A. JANSSENS. 
Nevole (P. R. 28880 9). VJel1icht herkent u 
er nog uw (over}grootouders op ! 

- Kun stschilder Pist 073 VAN DE WALLE, 
sedert 1970 steunend lid van onze vereni
ging, nodigt alle leden vri onda lijk uit 
eens Ben bezoekje te breng~n aan Ga18~ 

Spalbos (Stationstraat 117. Lande gom ) , 
waar hij v~n a f 15 april eigen werk ten
toonstelt in open lucht of in atelier. 
Toegan g vrij. Open el ke zat8rda s en zondag 
van 10 tot 18 u. 

Een be zoek je aan daz e stille 
maar ve rdienst elijke werker bevelen wij 
hartelijk aan. 
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- ~1cg:? n \>Jij 'JnZ8 l 'Jd3n (Gn endora b>31ön:.:;
stel19 ndsn) vr ~g~n hun lidgeld vaGr 197~ 
zo vlug mogolijk tG botalGn (P.R. 627981 
van "Lél nd Vëln NovGle". Voss8larostraat 16. 
Land age m). G3\;Jr;On lid 150 F •• steun o:l::: 
lid: 250 F •• ere li d: 500 F. 

Dok dit jaar is or beslist e9n 
okstraatjo woggolegd ! 

+. 

+ + 
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