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Vierde jaargang. aflevering 3 - okt.1973 

De Heemkundige Kring " Het Land 
van Nevels" heeft a1.8 hlerkgebied de ge
mssnten Bachte-~1eria-Le8rne, Hansbeke, 
Landegem. LotenhulIe. no:!.gem. Mere ndree, 
Nevele, Poeke, Poesele, St.-r1artens-Leerne. 
Vinkt. Voss alaro en Zeveren-Deinze. 

08 vereniging streeft ernaar de 
studie van ons heem te bevordore n, de re
sultaten ervan te publiceren e n aktief bij 
te dragen tot de bescherming en het beheer 
van ons leefmilieu. Daartoe organiseert 
zij geregeld voordrachten. di a- en film
voorstellingen, tentoonstellingen. Uitstap
pen en wandelin gen. Alle leden worden op 
die manifsstaties uitgenodigd en kunnen er 
gratis aan dselnemen. 

Het jaarlijks te betalen lidgeld 
bedraagt 150 F. (gewoon lid), 250 F. 
( s t 9 U n end 11 d), 0 f 5 0 0 F. ( er 9 I i ·d ) enk a n 
overgeschreven worden 00 P.R. 627981 van 
"Het Land van Ns vele", Vosselarestraat 16, 
98 4 0 L a n d 8 gem. 

Bijdragen voor het Berichtenblad 
dienen te worden toegestuurd aan redaktie
sekretaris J. TAELDEf1AN, Muizendele 10, 
9840 Landegem. Andere briefwisseling aan 
voorzitter J. LUYSSAERT, Poeldendries 11, 
9840 Landegem. 

+ 

+ + 
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DE WINDMOLEN BIJ SINT-MARTENS-LEERNE 

(bij de ka~tfoto) 

tot 18Sj stond aan de steenweg 
Deinzl::l-Gent sV€:Jn buiten "het d~rp in d!:l 
richting Gent (perceel C.A. 507) een sts·· 
nen bovenkruier zonda~ gaanderij. In de 
volksmond w~rd hij de"~olen De Vresss" 
genoe md n a ar d 8 f a.mi.lie di El h 8 m El an vanke-
1 ijk P El C h t t 8 ( tot 1. iJ 7 3 ), d El El r n. a . b e z. El t . 

Volgens een inschrift in het 
kraamdel lAJ!:lrd hij in 1,,]30 gebou'Ndl. hij 
wes toen eigendom van de familie van 

. Crombrugghe. 

Deze stenen molen wa'sui.t ·gerust 
mat twee paar stenen : een p=ar van 
1,05 m en een paar van 1,55 m. Hij was 
25 m hoog. 

In 1925 werd hij stilgelegd; 
sedertdien is hij ~tilaarr vervallen. Al 
in 1840 bood hij esn troosteloze aanblik 
en in 1950 werd hij tntaal afgebrckBn. 

Nu zijn op dat perceel niauwe 
woningen gebouwd. 

+ 

A. JAN SSENS. 
Navels •. 

+ 

+ 
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LEGENDE EN WERKELIJKHEID TE HANSBEKE 

De geschiedschrijvers F. De 
Potter en J. Broeckaert ver zamelden in 
hun boekenreeks »Geschiedenis van de ge
meenten der provincie Oost-Vlaanderen" 
verscheidene sa~9n en legenden. Ook in 
hun kroniek over Hansbeke 6 verschenen om
a t r 88 k S 1 8 6 7. v in d t me nee n Hel nsb 88 kSG 
sage onder de titel "Spokerij op het 
neerhof" (1). 

In 1952 vorspreidde L. Van 
Driessche, Hansbskenaar, een kopie van 
deza geschiedkundige bijdrage, aangevuld 
mat de bijzonderste g9beurtenis~en die 
zich na 1867 in de gemee nte Hansbeke had
den afgesaeeld. Hij merkte hierbij op dat 
de door De Potter en Broeckaert opgeteken
de sage, in de door hen neer gesc hr even 
versie, te Hansbeke niet meer bekend was; 
hij noteerde echter sen gelijkaardiee le
gende die in de volksmond nog vrij leven
dig blijkt te zijn. 

Het verhaal luidt: 

1. Op het neerhof, gelegen aan Philomena 
kapel. werd vele jaren geleden een ze
kere jongedochter Berbera Vande Walle 
ve rmoord. 

2. De pastoor verj oeg de duivel, dia als 
de aanstichter van de moord werd aan
zien. n aar hst verst van de hoeve afge
legen veld. 

3. Bovendien werd een eeuwigdurend jaar
getijde gesticht voor de zielsrust van 
Barbara Vanda Walle. 
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4. Nochtans nadert de boze geest sedert
dien ieder jaar ds hoeve met a8n 
paardevoet om er eenmaal opnieuw onheil 
ean te richten.» 

Ta Han sbe ka wordt inderdaad 
sinds mensenheugenis jaarlijks Gs n mis 
voor de zielerust van esn zeKere Barbara 
Vande Walle opgedragen. Het is da n OOK be
grijpelij k dat in hst fabruarinummer 1972 
van "Vlakaf", dorpskrantje te Hansbske. 
hieromtrent door de redoktie enkele vragen 
werden gssteld. 

Op deze vragen kan 8sn pracies 
antwoord worden gege vsn. 

In de originele sag~.opgetekehd 
te Hansbeke uit de mond van onze voor 
ouders van ds vorige seuw en naverteld 
door De Potter en Bro8ckaert. i~ gaen 
sprake van een moord op een jongedochter, 
noch van Barbara Vende Wal1e in het bij
zonder. 

Anderzijds bevat de jongste ver
sie van de dorpslegsnde nog duidelijk het 
stramien van de aloude sage (paragraaf 2 
en 4), maar ze werd aangevuld met enkele 
pikante bijzonderheden (p aragraaf 1 en 3). 

Oez9 aan de originele sage toe
gsvoegde bijzonderheden houden ongetwij
feld verband met het feit dat in de dorps
kerk elk jaar een jaargetijde voor 
Barbar e Vande Walle plaatsvindt. De opge
diste moord geschiedenis is echter ontstaan 
in de verbeelding van de dorpelingen. die 
wellicht na verloop van tijd onwetend wa 
ren over de juiste toedracht van het jaar
getijde. 
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Oe geschiedsc hrijvin g en het oud 
archief bavatten hierover ophelderende ge
ge vens. 

In de tweede helft v an de XVe 
eeuw behoord e de heerlijkheid van Hansboks 
Ela n Geeraard va n Axpoele. echtgenoDt v an 
Catharina van Sec11n. Pauline van Axpoele, 
die da heerlijkheid erfde en waarschijn-
1 ijk G 8 8 r a ar cl s doe h t 8 r \.." as, h u\.." d 8 me t 
Pieter de Wale. Lodewijk de Wale. zoon van 
Piater. trouwde met jonkvrouw Dubosch. 
Zijn broer, Willam de Wale, ridder hSG r 
van Hansbeke -en Axpoele, overleed in 1540 
en werd in het bezit der hserlijkhGden van 
/\xpoale en Hansbek e opgevolgd door Barbara 
de Wale. geh u~vd met Antoon de Basnst, r:td
der, zoon van Jan en Elisa Bave (2) . 

In "haer testament~ ghemaeokt 
den thienden maerte vijftien hondert 
sessentsestioh". begunstigde Barbara de 
Wale het armbestuur van Hansbeke met een 
jaarlijkse eeuwige onlosbare rente "van 
twee ponden grooten" (3). 

Aan deze schenking werden echter 
door haar enkele voorwaarde n verbonden. 

Met dit bedrag moest het arm
bestuur voore erst ieder jaar. op 10 maart, 
een jaargetijde laten opdr3gen "tot Zaef
venisse van haere sieZe met een ghesonghen 
misse" en "t' vuytsteZZen vande baere". 

De avond tevoren dienden de 
klokken van de kerktoren gedurende aen uur 
te worden geluid alsook "met gheZijake ure 
VÓ&2' den dienst van het jaer ghetijdde." 
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Het ~overschot vandebecostijn
ghe der ghemel.den dienst if moest "ghedistri
bueert worden in ghe lde aen de aerme : Zie
den" van Hansbeke. die achter d9artoe 
"gheobligeert" waren "den dienst te aommen 
hooren 11. 

Blijkbaar word da jaarlijkse 
rente met eeuwigdurend karakter vanouds 
geaffekteerd op het "aastheel goet", hof
st e ct e 13 9 1 e 8 El n el a n het alo ud e kas tee 1 (4). 
en zij moest door de p~chtar ieder jaar 
aan het armbestuur van de parochie worden 
betaald. 

Oe bevestiging hiervan vind t men 
in de armenrakening van de parochie Hans
bake. daterend van 1730 en oogemaakt op 
11.8.1731 door de toenmalige gezworen arm
msester Joannes Van Vynckt fs Joos (5). 

In de r ub ri ok "On t fanak van 
huysaheynsen ende renten'" va~ deze rekening 
wérd immers genoteerd : 

"Ontfangen van HeindriakVan 
I'ynakt, thuwelick met de weduwe Pieter 
Vande Veire, betaellende aZs pachter van 
het aa8theeZ goet over den heere van Hans
beke de somme van twee ponden grooten, dat 
over · een ' eeuwighe rente die wiJtZent vrauw 
Barbara de fvalle heeft ghejont ende ghe
stelt aen desen Aermen, volghens ende 
breedere ghe8peaifieert onder andere bij 
haer testament." 

Dat de laatste wilsbeschikkingen 
van de adelvrouw en de door haar gestelde 
voorwaarden stipt werden nageleefd blijkt 
verder uit enkele notities van de arm
meester. neergeschreven onder de rubriek 
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11betaellynghe" van de.zelfde armrekc-3ning. 

Men vindt er 

UBetaelt aan heer ende meester 
Joannes Vanden Bossohe, pastoor deser 
proahie, de somme van derthien sohellynghen 
vier grooten, dat over het oelebreren van 
vier jae r gh e tijdden te lûeten voor de zie-
Zen van vrauw de walle, gheeraert maenhaut, 
marie de pestel sijne huysvrauwe ende. het 
gonn e van janneken maenhaut huysvrauwe 
gheweest van wyllent den bailZiu de 
muynok. Fr (6) 

Verder wordt onder dezelfde ru
briek vermeld : 

"Betae lt aen den voornoemden 
ooster (7) de somme van twa~lf Bohel
lynghen aoht grooten over sijn dienst int 
he Zp en doen vande voorenstaende vier ghe
Bonghen jaer ghetijdden, daerinne begrepen 
twee pondt wasoh tot het jaer ghetijdde 
vande meergheseyde vrauw de watZe." 

A ls ook : 

"Be tae lt aen Gui Z Ziaeme Vande r 
Ghinst over tZuyden, twee maeZ een ure, 
me t beede de oZooken tot het doen vande 
vuytvaert der gheseyde vrauw de fvaZZe." 

Uit een kleins berekening vol gt 
dat. na afhouding van de uitgaven aan 
pastoor. koster en klokkenluider, nog on
ge veer vijf zesde van da ontvangon rente 
beschikbaar bleef om aan de armen, die de 
kerkdienst bijwoonden. uit te delen. 



Uit de latere armenrekeningen 
van de 18de eeuw blijkt verder dat de 00-

eenvolgende pachters van het kasteelgoed 
regelmatig de een het armenbestuur ver
schuldigde rente uitbetaalden~ waarvan 
jaarlijks een requiemmis voor het ziele
heil van Berbare de I.>lal1e werd gezongen. 

De verschillende muntontwaardi
gingen hebben wellicht de uitvoerii1g van 
de laatste wilsbeschikkingen van de edol
vrouw onmogelijk gemaakt; het uitdelen van 
aa lmoezen in specie of n at ura aan de nood
lijdenden. die de kerkdiensten bijwoonden. 
is trouwens na de eers te wereldoorl og 
1914-18 VOlledig 1n onbruik gekomen. 

Anderzijds is ongehJijfeld. met 
verloop van tijd. de ware toedracht om
trent de stichting van het legaat, d~t 

traditioneel door de pa6htars van het neer
hof aan het armenb(>6tuur ver der vJsrd uit
betaald, in de vergeethoek geraakt. Nie
mand kon nog vertellen wie Barba~a (Van) 
de Wa1(l)e was voor wie, met (een gedeelte 
van) de neergetelde geldsom, een jaarge
tijde werd opgedragen. Door hst deponeren 
van het oud gemeentearchief werden de se
ge vens hieromtrent als het wars in de be
sloten kelders van het rijksarchief be-
gr aven • 

Het feit dat een jaarlijkse 
geldsom door de pachter van het neerhof 
(nabij Philomenekapel) aan het armenbe
stuur werd overhandigd waarmee een requiem
mis voor Barbara Vande Walle werd gezongen, 
heeft nadien bij de onwetende dorpelingen 
wellicht enige verwondering verwekt. Tot
dat ten s lot te i 9 ma n d , i n Ij ach tig d 8 alo ud e 
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s a ge waarin sprake was van s~ok8rij op het 
nSGrhof (aan de VeldstraatL hieraan de 
ver mee nd e moord op een jongedochter 
Barbara Vende Welle zal hebben verbonden. 

No g stseds wordt doar Raymond 
800ne, huidige pa chter van het neerhof aan 
Philomenakapsl, aan de Commissie van Open 
bf.lre OnJerstand CC .0. 0.) jaarlijks omtrent 
nieuwjaar een bedrae van 100 fr. betaald. 
In het ontvangstboek van de C.O.O. wordt 
deze som, zonder verdere toelichting, in
geschreven als een leg~at voor kerkelijke 
dionsten. \joar dit luttele bedrag, dat aan 
de heer pastoor wordt overgemaakt, wordt 
trad i t i a g 8 t r 0 U\<J nog st e \3 d S 8 e n mi s gele z (3 n 
voor de zielerust van "Barbora Vande WalIe" 
•••• echter zonder uitstalling van de 
lijkbaar en omstaande waskaarsen, zonder 
voorafgaan d klokl<.engelui, zonder brood aan 
de armen. 

Wellicht kan men binnen afzien
bare tijd voor de schrale geldsom nog 
slechts eGn kaarsje laten branden 

Voetn oten 

A. f"1 AR TEN S • 
De Pinte. 

(1) Zie "Sterke 'verhalen uit het Land 
van Nevele". Berichtenblad 1971, Jg. 
Ir, afl. 2. 

(2) Vol p;ens Oe Potter en Brosckélsrt onder 
Han sbs ke. 

(3) In huidige munt ongeveer 3.000 fr.vol
gans "De huidige geldwaarde van de 
pond groten vZaams" door F. VAN OEN 
KERKHOVE (Vlaamse Stam. Jg. III, nr.2, 
apri I 1967). 
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(4) Zie: "Enkele notities in vC32,band met 
een Vel'dü>enen Kas tee Z te Hansbeke Ir. 
B e r i c h ten b liJd 1 87 3 , Jg. I I I~ El f 1. 1. 

(5) Rijksarchief Gent, fonds Han sbeke, 
bun de 1 56. 

C61 In die tijd was het gebruikelijk dat 
gegoede lieden bij hun overlijden ook 
Bsn geestelijk t9stame~t nalieten, 
waarin zij be~aalden door fundaties 
dat kerkelijke diensten. meestal met 
e 9 nee uw 1 gd u r 8 n d kar a k ter, zo ud en 0 p -
gedragen worden vo or hun zielezalig
heid. {Oude gl'afzel"ken en k()'zokeZijke 
fundaties te Deul'Ze. René VAN DER 
PLAETSEN, Jaarboek III (1972). He8m
kring ScheldsveldJ. 

(7) Vermoedelijk Andries Van De Voorde fs 
Michie 1. 

+ 

+ + 
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ELK LID ZIJN NAAM (VI) 

In een vroeger artikel (jg. II!. 
afl. 2. blz. 76-87) hebben we een reeks 
bero8psnamen besproken. Maar ook datgene 
wat door de ambachtsman werd verva ardigd 
kon enigszins spottend zijn naam worden 
(b.v. Dobbelaere), dan noemen "Je ze be
roepsbijnamen. Bepaalde kenmerken van esn 
huis konden de toenaam worden van de bewo
ner (b.v. HaanebalcKe). Soms I!lerd iemand 
genoemd naer zijn lichamelijke kenmerken 
(.Q!Lbangh~) of zijn !<.araktereigenschappen 
( 0 s W u I f) J El 1 d e zen a me n w Cl I' den bij n a me n 
genoemd. 

In 8en addendum bespreken we drie 
namen die in sen vori ge bijdrage werden 
vergeten en niet in de lijst van beroeDs
of bijnamen thuishoren. 

BEUL, DE. 
Gerechtsdienaar. beul. Beroepsnaam of bij
naam. 

BONMlI • 
Fr. ~ my "g 0 e d 8 V ri end" (1). 

SOONE. 
De bekende peulvrucht. Werd o.m. gebruikt 
bij stemmingen (M\-I!. I, 1358) (2). Een over
blijfsel van dit gebruik i9 terug te vinden 
in de gemeenteraadszittingen van Nevels . 
waar ' met knikkers werd gestemd (3). Kan dus 
8en bijnaam zijn voor iemand die zo heeft 
gestemd. lAI vla. boontje "klein l<,ind" (4). 
Boon kan ook gebruikt worden ter aanduiding 
ven iets van weinig waarde. 
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aUSSCHERE, DE. 
Bosscere "houthakker" (MW. I, 1390). 

OIAZ. 
Spaanse naam. Diminutief van Oiogo. De na
tionale held der Spanjaarden, El Cid, 
heette in werkelijkheid Rodrigo Diaz de 
Vivar (0 ca. 1043 te Vivar en + 10.7.1099 
te Valencia). 

DOB BE LAERE • 
Zowel een bijnaam voor eon speler als voor 
iemand die dobbelstenen maakt. 

GOOR MAN. 
Een a fleiding op -~ ven goor "slijk. 
modder. drek, moerassige of slijkerige. 
modderige plaats" (MW, II, 2072). De neam 
kan zowel een bijnaam zijn als een her
kc ms t naam. 

GRAEVE, DE. 
Grave "gracht, sloot. kuil" (Mld, II, 2115). 
Volgens C. TAVERNIER - VEREECKEN (SJ is een 
grave "oen opzichter van een of ander" .• 

GROOTE, DE. 
Bijnaam naar de gestalte. 

H.t\ENEBALCKE. 
~~lc "hanebalk, de bovensto dt'l/arsbalk 
van een huis. De hanebalk deed in de oud
sta germaanse beschaving dienst als slaap
plaats voor kippsn en haan" cmJ, lIl, 76). 
In het Duitse taalge bied is de' naam Jack 
H anb om ge at tes tee rd en wordt ve rkla ar:ë:fals 
esn huisnaem wegens oen opmerkelijk uit
stekende dwarsbalk (6). De Wvla. uitdruk
king "het gelijkt noch keper noch hanabalk" 
(het betekent niet veel) (7), kan als ver
klaring ook 1n aanmerking komen. 
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HOLVOET. 
Bijnaam naar een lichamelijke afwijking. 
Hol des voets "vant hool der voeten toten omstan des hooffts " (8). 

JAE GHER, DE. 
Jagers "jager, hij die jacht melakt op 
wild" cr~W. lIl, 1007). 

KE. DE. 
Het ontbreken van oudere vormen maakt sen 
verklaring moeilijk. Indien de oudere vor
man kei is geweest dan is het esn bijnaam 
voor-rëmand die "van zijn verstand be
roofd" :f.s (r'1\:J, lIl, 1273). Het kan ook een 
bijnaam zijn voor iemand die kaal is (8). 

LANGHE, DE. 
Bijnaam naar een grote gestalte. 

LOOF, DE. 
Loof "boornblad. blad. gebladerte" (MW, IV, 
761T komt gezien het onzijdige genus als 
verklaring niet in aanmerking. Als bijnaam 
maakt loof "mo8~ mat, uitge o ut" U1W, IV, 
S 39) wä"ï'ëen goed eken s. We mogen ze keI' 
h (3 t 0 ud - Pik ar dis eh lof • ~ "lau p" ( wol f ) 
als mogelijke verklaring niet uitsluiten 
( 10) • 

MOEYKENS. 
De meest voor de hand liggende ver~, laring 

is esn diminutief van de verwantschapsnaam 
moeye "moei, tante, moederszuster, ook: 
vaderszuster" (MW, IV. 1786). Als verwant
schapsnaam kamen b.v. ook Doem en de Neve 
voor. 

MOOR. DE. 
Moor "moor. bewoner ven Mauritani~" en 
verder "iemand met een donkere huidskleur" 
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ook dg benem1ng voor "duivel" (MW, IV .. 
1922) • 

MUYNCK, DE. 
Munc "monnik" (M~.J. IV, 1891), vgl. 
d~ Paepe. 

NEIRYNCK. 
Afleiding op -.i~ van neir~ "voeden, on
derhouden; nering doen. bedrijf uitoefenen" 
CM"'-l, IV. 2336). 

POTVLIEGHE. 
Het begrip ~~~ moet m.i. hier over
drachtelijk worden begrepen zoals bisr
~~ "groot drinker" (11). Anderzijds be
tekent E..e..! "pot. ken. kroes" (MW, VI. 614). 
~~~~ is een bijnaam voor iemand die 
graag een glaasje drinkt. 

PROOST. OE. 
Proost uit Ofr. prevost "proost. hoofd van 
het kathedr aal kapittel" als wereldlijk ambt 
betekent het "opziener; hoofd"J het is - ook 
de benaming van "een rechterlijk embt dat 
hst ma(3st met dat van beljuw overeenkomt" 
( Ml.<J. V I , is 0) • 

ROO, DE. 
Bijneem voor iemend die rood heer of een 
rood gelaat heeft (MW, VI, 1479). 

ROOZE. 
Twee verklaringen. liggen voor de hand. 
~ is da bakende blaam en dan maeten we 
de neam vergelijken met Bleublomms en Geu
~~J mear ook de ziekelijke aandoenrng
roos komt in aanmerking U1W, VI, 1626). 

SANTERS. .. 
Beroep~naam zanter "iemand die zant, d.w. 
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z. korenaren opraapt die na de oogst op 
de akker liggen" (12). 

RYCKEBOER. 
De naam kunnen we vergelijken mat Rikeman 
(13) J dus een bijnaam voor een "rijke -
boer" • 

SCHRYVEr~. OE. 
Schriver "schrijv9r~ hij die de schrijf
kunst verstaat eH üitoefent; naam voor 
ambten aren. die met t,et schrijven van 
ambtelijke stukken ziJn belast" (MW. VII. 
776) • 

SPOE LOE RS • 
Nomen agentis op -ar van het werkwoord 
~~l:E.!l (zo is b.v~aanbidcler een nomen 
agentis bij aanbidden). Spoelen betekent 
"bij het spinnen en weven de draden op 
spoelen of klossen winden" (MW. VII, 1757). 
De invoe ging van -~- in spoelder komt vaak 
voor indien op 1, r, neen r volgde. vgl. 
malen-mulder. hur8n-hüurder~ dienen-dien-
ëiËÏr(14) • ------

VOS, DE. 
Bijnaam voor een listig, onbetrouwbaar, 
bsginselloos mens (MW, IX, 1216). 

WINNE. 
Beroeps naam winne "1 andbo uwer, pa eh ter, 
ve ldarbeider" (MW, IX, 2632). 

WULF. DE. 
Bijnaam voor iemand die da eigenschappen 
van een wolf bezit. 
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Addendum 

BAETS, DE. 
Een vermoedelijke Vlaamse vorm van Ofr. 
bacha "nauwe dDorg~ng op ean wag" (15). 
De naam is dus aen toponiem. 

HAERS. 
Korte vorm van een Germaanse h~rd haam, 
vgl. Hardfridus, Hardricus (1~ 

JAMEE. 
Wa. hetzelfde als jemme~ 8en Ofr. vor m 
van J acob (17). 

(1) A. DAUZAT, Dictionnaire étymoZogique 
dea noma de famiZ'le · et prénoma de 
Franae:J Paria, 195L blz. 50. 

(2) E. VER~.JIJS-J. VERDAi1~ Midde'lnedep
Zandaah r"'oordenboek~ (11 de lan J ; 
's Gravenhage. '1B~5-1952 (afkorting 
MW). 

(3) Het Li~eraire ~even in het Land van 
Neve'le:J MDnografieën van de Heemkun
dige Kring "Het Land van Nevele", I, 
1972, blz. 67 e.v. 

(4) loL. DE BO, fleatv'laamaah Idiotiaon, 
Gent. 1892, blz. 146. 
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DE PASTOORS VAN HET LAND VAN NEVELE -

We hopen met deze -rubriek. waar
in in alfabetische voI Rords el de paro
chies van de voormalige Baronie van Nevels 
aan bod zullen komen. tegemoet te ' komen 
aan een wens van velen. 

Onze kennis op ditdom~1nbleef 
gewoonlijk beperkt tot de nemen, gepubli
cesrd door DE POTTER-BROECKAERT in hun 
reeks over de Oostvlaamse Gemeenten. Zbn 
der op VOlledigheid aensp~aak te willen 
maken, hebben we hun pastoors lijsten cp 
merkbare wijze kunnen aanvullen en ~8rbe
tersn. We wensen niet bete~ dan verdere 
aanvullingen en correcties te magen aan
brengen. Wellicht zal deze p~~likati8 ver
dere opzoekingen stimuleren bij heemkundi
gen en vorsers. 

Onze voornaamste bronnen waren : 
de registers van "berieficiae»v~n hat bis
dom Gent, de S1nt-Pietersabdij en d~ abdij 
van Drongen. AnalectaVaticanb-Belgica. 
Annales pour servir è l.'histoire écclé
siastique de la Belgique. de parochie
registers. cartularia en oorkor.den ven 
oude abdijen. enz. 

Zoals de lezer zal merken, be
~erk8n wa ons tot het Oud Regiem. De 
pastoorsbenoemingen vanaf 1802 zijn gemak
kelijk te vinden op het Bisdom. 

We hebben ge tracht de saaie op
somming van de namsn wat kleur te geven 
door vermelding van geboorteplaats en 
-datum, van vroegere of latere bedieningen 
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en van andere merr,waardigs of nuttige ge
gevens. o.a. de wi.1dingsdatum. vermeld 
tussen haakjes. 

De meast gDbruikt9 af!<,ortingen 
zijn 

P. :: pastoor; vie r. :: cnder;:;astoDr; 
O. :: cl 8 ser v i tor (= d (3 p ar Q C h i 8 g f3 8 S tel ijk a 
die de zielzorg tijdelijk waarnèemt. het
zi j vbbr zi jn offici 13 18 ben oemin g tot 
Dûstoor aldaer of elders, hetzij als 
tweede pastoraat door gebreK aen gS8sta
li j Ken 0 f w (3 gen s het g 8 rin gei n k 0 me n v El n 
de parochie. Telkens als een deservitor 
tegelijk onderpastoor of ~astoDr is van 
oen andere [)arochiB. staat dat tussen 
strBeDjes vermeld onder zijn naam. 

De meest voorkomende universi
taire titels zijn: S.T. B. Cseisntiae 
theologicae bacchalaurus). S.T.L. 
(scientiEle theologieae licentiatus). 
S • T • O. ( sc i ent i El e th 9 0 1 a g i c a e d 0 ct or a t us) 
en J .U. la (jur!s utriusque licentiatLJs). 

1. BACHTE 

P. Johannes - 1350-1355 

o. Jan de Gr ut ere - 1400 
-po S. Marie-Lgerne-

O. Petrus Marant - 1455 
-vicecureit 081nze-

O. Eligius van RecKem - 15.6.1587-1588 
-po S. Maria-Lesrns-

O. Jan Baptist van den Brands - 24.2.1600-
- p. S. M ar i a - L eEt r n e - 1 61 2 

O. Petrus Bult1nck - 11.10.1612-1621 
-po S. Maria-Lserne -
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D. Jen Debb eudt - 23.11.1621-18.6.1626 
-po Deinze D.L.Vrouw-

D. Antoon Piera (Pier aert ) - 8.10.16i6-
-po S. Meria-Leerne- 1632 

P. Will ebrord Huybens - 17.11.1632 -166'1 

D. Philippe de Keyzer - 15.1.1661-1681 
-po Deinze D.L.Vrouw -

D. Jan Bar r y - 168 1- 1701 
-po Deinze D.L.Vrouw-

P. Francies van Driessche - 10.2.1701-1711 

D. Jecob de Boer - 24~1.1711-+8.4.1743 
(75j.) 

-po S. Mertens-Leern e 1703-1724 
-po S. Marie '" Leerne 1724-1743 

D. Georges Delcourt - 26.4.1743-1744 
-po Deinze -Za veren-

D. Petrus Grijn - 12.10.1744-23.6.1746 
D. Boekhoute 

o Zomergem 1704' - + 23.3.1757 (S2j.) , 
-Kapelaan Doidonk-

D. D Q mi n 1 c u s va n den DEle 1 e - 2 9 • 7 • 174 6 -
20.4.1755 

o D uden aarde 
-po S. Martsns-Ls9rna-

D. Jan Baptist de Camer - 27.5.1755-
4.10.1786 (ontsla g) 

o Ken s ge m 1725 (20. 12 • 174 9 ) 
- Kapelaan Doidonk-

D. Nicolaas van M1eghem - 12.10.1786-1804 
o Lokeren ca. 1733 
-po S. Maria-Leerne -
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2 • BA C H TE - MAR I A - LEE R N E (e e r tij d 9 

St.JänS-L~8rne tot + 1500, 
St.-f'1arie-Leerne vanëf "" 1500) 

P. Henricus - 1350-1355. 

P. Jan de Grutere - 1400 

P. Nicolaas Hellinc - 1455 

P. JacQb de Smet (verlatijnst 

P. Godfireà Bauwens - 1570 

Fabril -
1563 

P. Jacob van Quichelberghe - 1573 -1576 

P. Jan vander Brugghe (a ,ftlontano) - 1580) 
(in 1586 p. Vinkt) 

P. Andriss Tavernier - 1586 

P. Eligius van Reckem - 15.6.1587 
(voorheen vic p. Waregem) 

P. Wil1em de Buck - 1598 

P. Jan Baptist van den Brande - 24.2.1600 

P. Pister Bultinck - 11.10.1612-26.10.1622 
o Tie 1 t 1 58 G - "" 1 5 • 1 0 • 1 6 8 1 (95 j • ) 
(Gent 13.9.1609) 

p. oeinz;;3 S. Martinus 
4 • 2 • 1623 p. R ui s elo de 

28.1.1647 p. Kanegem 

P. Antoon Piere (Pieraert) - 26.10.1622-
o Ge n t, ca. 1 5 95 3 1 • 1 2 • 1 657 
(G. 18.4.1620) (62 j.) 
(voorheen KaDelaan St.-Veerle, Gent) 

P. Jan Wauters - 1.1.1658- + 30.5.1658 
(voorheen p. Mariakerke 1645-1658) 

P. Andries Longueval - 10.6.1658-
+ 1703 1693 (ontslag) 

(voorhesn vicp. Nazareth) 
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P. Gillis Cop pietars - 1693- + 20. 3 
o 1660 ' ) 
(G. 1.4.1684) 
(voorheen v1cn. Hansbeke 1684-1 
en p. DeurIe, 1609 -1693 ) 

P. Jacob de Baar - 6.4.1724- + iJ .4 J 
o 1B6el I 
(voorheen p. St.-Martens-Leerne I 
1703-1724) 

P. Rodolf Wyme fr. Ghisle9n - 113.4 
o Gent 1701 + 2B.2.1753 C52j 
(G. 19.9.1725) 
( va orhe,sn., c o~ ad j utor f1a i ge m 1731 

P. Ignaas Jozef Rootsaert - 10.3.1 7 
o Bellem 1713 + 24.13.1762 (49 
(G. 19.9.1739) ' ' 
( voo rh 8 e n v iep. Z 0 me r g (3 m 1 74 3 - 1 7 

P. Jan H i I d UI>! a er t W El u ma n - 1 6 • 1 0 • 1 7 
o Mperzeke + 6.0.1 
(voorheen v~cp. Ruiselede j745-1 

P. Nico1aas van Mieghem - 14.[}.1701 
o Lokeren ca. 1733 

3. ~BEKE (vanaf 1160 bediend doa 
paters premonstratenzers v a n de 
Drongen) , 

P. Belduinu's - 1150 

P. Jan de Moor, praem. - + 1372 

P. Nicolees van Houtte (de Ligno), 
- 1455 

(N.B.kerk uitgebrand) 

P. J 0 a n nes B (3 I' eh ma n. p r El (3 m • - 1 0 • 6 • 
(ont 

P. Thimoth(3us van de Wouter (de Aq u 
12. 6 • 1552 - 11 • 3. 1573 (+ a 1s ma 
laar) 
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P. Lieven \,Jsyns, praem. -- 17.7.1574 - ••• 

P. Petrus Tru\vg (Truys) - 23.6.1535-+ O.O. 
-pc Bellsm- 1587 

D. Jacob Hsyndriex - 1604 
-po Lov8ndegsm-

D. Jan Pels - 1606 
- p. Lovend e gem-

P. David Meynssrts. praam. - 1609-1613 

P. Isase eb Dudswéletere. prasm. -
17.4.1613-1624 

P. Francis9 Disricx. prasm. -
25 • 5 • -1624 - + 10. D • '1645 

P. Petrus Swsvers - 9.1.1646- + 30.1.1694 
o Brussel ca. 1616 (78 j.) 
(Leuvsn 1639) 
(voorhsen vico. Zwijndrscht 
p. Pol der y. p r. N a me n ) 

D. Jacob Ghssrts - 1694-29.2.1696 
(voorhesn viep. Zelzat8) 
-viep. Hansbsks 1609-9.3.1690 

P. Herman Lamme - 29.2.1696-+ 24.11.1727 
o 1658 (GOJ.) 
(voorheen viep. Lovsndegem) 

P. Jan Raymond van den Bosschs -
17.12.1727- + 21.1.1743 (44j.) 

o Gent 1723 

O. Joannss Herman - 25.1.1741-20.11.1761 
-viep. Hansbeke 7.0.1724-1761 

P. Jan van Basten fs. Ignatius -
30.11.1761-5.2.1805 (77 j.) 

o Gent ca. 17213 
(voorheen subregsnt grootseminarie, 
Gent) 
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4. LANDEGEM (Stichting vbbr 1007; wijding 
van de kerk door Lambertus, bisschop 
van Doornik op 15.3.1121; bediend door 
de abdij van Drongen) 

P. Wi 11e m Sc 0 lb on t - 1350 - 1 355 

P. Theodericus (Diederik) van de 
Langheraect - 1455 

P. P (3 t rus S te ur b El ut - 1 5 Q 5 

D. Gerulphus Borluut, praam. -
20.7.151)(1- + 213.12.1603 (67 j.) 

o Gent 1554 
-po Nevels - 1571- + 1603 
(voorheen archivaris van de abdij) 

O. Antoon Hoste," !Jraem. - 1604 - 1613 
-po Nevele 1604-1613 

O. Jan Matthias Voghels (Vsughale) -
22.11.1613-1614 

praam •• afgezet wegens aoostaesia 
-po Vosselare 1613-1614 

D. Laursntius Goethals, praem. - 1614-1617 
-po Navale 1p13 - 1622 

P. Judocus van de Putte, praam. S.T.B. 
3. 1 • 16 1 G - + 29. 6 • 1 64 6 

coadjutor: Maurits Oufour, praam., 
1642- 1646 

-po Nevele 1642-1662 

P. August Marlijn, praam. - " 7.7.1646-
9.11.1646 

prior Drongen - abt 6.1.1640 
o Oudenaarde 1603 - + Dron ga n 22.0.1667 

CSOj.) 
( p. Na ve la 1 637 - 1 64 1 
prior Drongen 1641-1646) 
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P. Jos sphus Jacnbs. nraam. - 8.11.1646-
o Brussel 1610 16.2.1663 
p. N t3 va 18 - + 2 G • 1 0 • 17 02 ( J 4 j.) 
(Gent 21.3.1643) 

P. Thomas de Welf. praam. S.T.L. -
16.2.1663 - 7.5.1600 (ontslag) 

o Antwerpen 1 620 
+ DrangQn 4.10.1GJO (6 0 j.) 
(Gent 15.4.1645) 
L p . Vosselars 1649 -1663 

P. Guilielmus d u MolEn. praam. -
7. 5 .168 IJ - 20 • 3. 16 iJ 9 

o Tielt 1643 
co ad j ut or Ne va Ie 
+ Drongen 10.2.1684 (51 j.) 
(Gent 1,'). 9 .1566) 

P. Balduinus de Dob~ele -
2iJ. 3 • 1609 - 1 O. 6 • 1707 (on te 1 ag) 

o G8nt 18. 3.1647 
+ Drongen 17.4.1709 (62 j.) 
fe. Jan! Anna van der Plassche n) 
(Leuven 27.5.1G73) 
L vi c IJ' 0 I' on ge n 1677 -

Nevele 1670-1709) 

P. rUIo van c1erStelt. pras m. -
21.6.1707 - 1730 (ontslag) 

o Gent 21.8.1661 - + Drongen 23.11.1732 
(71 j.) 

fs. Francies Janseens 
(Gent 24.5.16an 
(voorheen vic !=). Drongen 1637 

p. B El ar 1 e - Dr. 1 6 9 3 - 1 707 ) 

P. Jacob Wyme. praem. -
10.7.1730-15.7.1750 (ontsl ag) 

o Deinze 19.12.1675 - + Drongen 
13.2.1751 (76j.) 

fs. Jacob, griffier van Deinze! 
Catharine de Vijlder 

(Gent 15.10.1702) 
(voorheen vicp. Nevels 1714-173 0) 
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P. Gerulphus Bockstal, praam. 
31.0.1750 - + 1J.1.17BO (55 j.] 

o Ge n t 27.2. 1705 
fs. J eeob/î1. Jeanne Riekhart 
(Bru g ge 12.3.1729 
(voorheen vicp. Nevels 1742~1750) 

P. Ghis lsen van Loo. nraem. 
1.2.1760- + 3.7.1703 (72 j.) 

o Gent 27.2.1712 
fs. Jacob/Isabelle BUyS9 · 
(Gent 26.5.17361 
(voorheen viep. Ursel 1750-1760) 

P. Guillaume Jodogne. praam. 
5.0.1703- 1.9.1790 (ontslag) 

o Gent 21.11.1739 - + Drongen 
20.5.1801 (61 j.) 

fs. Ferdinand/M. Josepha Toussaint 
(Gent 17.12.1763) 
( v C 0 rh een v iep. U r s f3 1 .1 7 7 0 - 1 7 (\ 3 ) 

P. 8ernard Dumortier. praem·. 
22.9.1790- + 11.7.1790 (62 j.) 

o Rollegem 1736 
(voorheen vicp. Nev91e) 

P. Ghijsbrecht Neyt. preem.- 14.12.1790-
11302 

o Gent 27.11.1729 
fs. Judook/Joanna van Copoenolle 
(Gent 9.6.1753) 
(voorheen vicp. Landegem 1761-1760. 

vicp.Drongen 176::3-1776 
p. Astene 1776-1798) 

5. LOTENHULLE (oudste vermeldingen uLoe 
juxta Poesels" ~ 1300) 

P. Anthoon Sersymoens - ... - 1427 

P. Raas van den Wincle - 18.5.1427-
o Gent (voorheen student te Keulen . 1417 

en te Heidelbarg 1421) 
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P. Jac ob ven de r bloc kt - 1430 

P. Bartholomeus de Jonghe (lat.:Juv~3nis)-
1455 

-student te Per1js-

P. Hendrik de Mets - 1485 

P. Amend du Havry - 1525 

P. Adriaan van Emelgsm - 1569-1574 

P. Mich as 1 van de F orses te -
4.12.1613- '1616 

o Gent ca. 15134 
(G. 13.6.1609) 
(voorheen p. Poesels 5.0.1613) 

P. Laurens Wsyns - 16.1.1616-1624 

P. Joannes Wielent - 9.2.1625-10.12.1632 
(afgezet wegens êDostas1e - vlucht naar 
Zeel<9nd) 

P. Thomas van der Gheylen -
18.2.1633 - 29.7.1634 

o Erembodagem 
p. De n t er ge rn - + 2. 5 • 1 G 5 9 

P. Jacob Michiels S.T.B. - 10.9.1634-
+ 19.9.1652 

afkomst. dioc. Mechelen 
(voorheen p. Baarle-Drongen 1634) 

P. Carolus van de Winckele S.T.L. -
28.10.1652-11.2.1661· 

o Wetteren p. Wettsren 

P. Andreas Casseurs fs. Judocus -
11 • 2 • 1 661'- + 10. 2. 1 68 5 

afkomst. dioe. Antwerpen 

P. Egidius Anjuyn fs. Judocus -
12.3.1685- + 20.5.1727 (79 j.) 

o Oudenaarde ca. 1547 
(G. 18.12.1671) 
(voorheen p. Deinze-Zeveren 16G3-16(5) 

-143-



P. Petrus Poppé - 19.3.1728 - + 12.6.1733 
o ca. 1683 (50 j.) 
(G. 24.9.1712) 
(voorh een vicp. Bazel 1712-1728) 

P. Jacob de Schuyffelaere S.T. B. -
18.8.1733 - + 16.10.1754 (52 j.) 

o Hal 1702 - fs. Gabriel 

P. Jan Baptist Verleysen -
20.12.1754 - + 7.9.1783 (70 j.) 

o Waasmunster ca. 27.8.1714 
fs. Christiean/Petronella Volckerick 
(G. 23.9.1741) 
Deke n Tielt 9.3. 1768-1783 
(voorheen vicp . Waasmunster 24.7.1742) 

P. Cornelius Uyttersprot - 21.11.1783-
7.1.1803 

o Lebbeke ca. 1734 - p. Koolskamp 
( G. 1759) +13.11.1815 (81j.) 
(voorheen vicp. Tielt 1760-178 3) 

D. Franc. Bonaventura van Bruaens -
21.3.1799-14.7.1802 

6. MEIGE~l 

P. N •••• - 1218 

P. Joannes, presb. ds Me yenghem - 1290 

P. Egidius - 23.11.1378 

P. Theodoricus de Bouchout - 1455 

P. Egidius de Serch (de Monte) - 157 0 -1576 

P. Joannes van der Brugghe - 4.4.1588-

P. Joannes Wildemearsch 
+ Gent 13.2.1598 
(voorheen p. P08sele 

p. Zomergem 
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P. Petrus van Brugolx - 1599 

P. Pister de Preetere - 1.10.1607-1.12.1626 
p. Heusden 

(voorheen p. Lochristi 1586 - 1607) 

P. Petrus Fant - 1.12.1626-1.12.1633 
o ce. 1580 - + Lovendegem 10.2.16 46 
(G.23.9.1604) 
(voorheen p. Heusden 1606-1626) 

P. Joannes ven Laersbeks - 1.12.1633 -
6.2.1634 

(G. 16.12.1604) 

P. Joannes Frans Fierens - 6.3.1634-
+12.6.1670 

P. Laursnt Luytens fs. Pisters -
14.7.1670- + 19.10.1677 (37 j.) 

o Gent ca. 1640 
(S.21.3.1665) 

P. Livinus Jacob Philipo - 17.1.1678-
o ca. 1643 21.7.1696 
(G.22.9.1668) p. Vlisrzele 
(voorheen vicp. St.-Niklaas, Gent) 

P. Livinus Seys - 7.9.1696- + 27.2.1698 
o We t t e t 'e n ca. 1 646 ( 50 j.) 
( v 0 or h een p. Gr a mme n 8 1 6 7 5 - 1 68 8 

p. Merksgem 1688-1696) 

P. Jan Carsl Broeckmans - 21.5.1698-
27.1 .• 1701 

p. Vlierzele 

P. Livinus Jacob Philipo - 1.1.1701:
+16.1.1708 (64j.) 

(voorheen p. Vlierzele 1696-1700) 

P. Petrus Mortgat fs. Pieter -
13.5.1708 - + 26.12.1742 (76 j.) 

o Gent 16 65 
( G. 1690) 
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coedjutor Rudolf l<Jyms - 17.1.1737-1G.4.1743 
o Gent 1702 - p. 8achte-Maria-Lesrne 
+ 1753 
CG. 19.9.1725) 

P. Oeniel Verberckrnoes - 28.12.1742-
o Sinaai 1686 + 8.1.17i:36 (80 j.) 
(G. 24.9.1712) 
(voorh9sn vicp. Eksaarde) 

coadjutor Josaphu6 van dar ~1eulsn -
3Q.9.1756-+ 25.6.1760 (30 j.) 

o oeirize ca. 1730 
(G. 12.6.1758) 

coadjutor Paschasius van Damme -
3.0.1760-30.1.1766 
1773 p. Kisldrecht 
+ 15.9.1782 (43 j.) 

P. Jan 8srnard van Landeghsm - 1.2.1766-
+ 15 •. 11.1790 [73j.) 

°Nieu~ ... kerk9n-Waa9 1726 
(G. 1753) 
(voorheen vicp. Verrabroak 1753 - 1766) 

coadjutor Jan Frans Pisters -
IJ • 5 • 1 77 0 -1 O. 6. 1703 

v·1 cp. Loc h r i 9 ti 
o St.-Niklaas-~vaas ca. 1741 
(G.1767) ' 

coadjutor Jan 8aptist Grenisr -
10.6.1783-1736 - p. Eka -

o Gent 15.3.1756 - + 20.1.1029 (72 j.) 
(G. 17131) 

coadjutor Joseph Jacob Wauman - 30.7.1786 
o Moerzsk8 1742 
(G. 1766) 

P. Pister Santens ••• -

P. J en 8 a p ti st Cap p 1 s t 8 r s -
23.4.1802-9.10.1802 - p. Dendermonde 

o Zele 14.4.1754 - + 15.3.1500 (54j.) 
(G. 1.6.1776) 
(voorheen vicp.8everen - Waas 1777-1002) 
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7. MERENDREE 

P. Guntherus - 915 

Vicecureit Lembertus - 915 

P. Judocus .;.. 1350-1355 

P. Johannes Flori - ~ •• -1376 (ont 

P. Johannes de Meyer (BaIlivi) -

P. Wilhelmus de Wedaghe - 1455 

D. Lucas van Heuweghem - 7.7.150E 
-P" Vinderhoute 1506 -1580-

D. P iet e r T r uw e - 1 3 • 7 • 1 513 7 
-P" Bellem -1507-1597-

D. rssac ab Dudewaetera - 17.4 .1E 
-po Hansbeke 1613-1624 -

P. Carolus Vf.!n Durme - 7.2.1624-1 
o ca. 1595 
(G. 13.6.1 620 ) 

P. Arnoldus de Kasels - 15.10.16~ 

+ Gent 24.10. 
o Oostakker 

P. Martin van den Brugge (Verbru~ 
20.11.1646- + 14.0.1647 "pc 

P. Petrus Swal:lens (Schellenus) ~ 
17.10.1647- + 14.3.1664 (6~ 

afkomst. dinc. Mechelen 
(Brussel 10.3.1620) 
(voorheen p. Malsen 1636-1647) 

P. Bartholomeus Werts S.T.B. -
10 • 4 • 1 G 64 - 1. 9. 1 6 9 3 

P. Georgius Regelbrugghe -
10.9.1693- + 1.3.1749 (07 ' 

o 1662 
(G. 24.5.1607) 
(voorheen vicp. Merendree) 
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P. David Carolus van BelIeghem -
21.4.1749- 7.11.1749 

o r"1eulebeke 
(G. 19.9.1725) 

p. Evergem- + 170 

(voorheen vicp. Waerschoot 1725-1749 

P. Jacob van Coppenolls S.T.S. -
4.11.1749- + 15.2.1772 (49 j.) 

o Oudenaarde 1723 

P. Jacobus Swearts fs. Hubert 
11.6.1772- + 15.2.17[)4 (39 j.) 

o HoegaardE:ln 

P. Joseph Fsrdinand Velleman S.T.B. -
22.2.1704- 25.4.1006 

p. Hamme 
+ 4.2.1023 als deken Dendermonde 
o Sleidinge 19.2.1754 
fs. J an/Lippans 
(voorheen prof. Grootseminaris, Gent 

(wordt voortgezet) 

+ 

F. MICHEM, 
Vi n kt. 

+ 

+ 
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ZANTEN uit NEVELE (V) 

- OE WEG NAAR HANSBEKE 

Op 7 maart 1873 keurde de ge,
meentereed van Nevels een lening van 
200.000 F go~d verdaeld over 200 titels 
an met jaarlijkse uitloting vanaf 1 april 
1875 . 

o at bad rag werd gebr ui kt voo r 
hst aanleggen van de weg naar Hansbeke. 

- JENEVERBRANtiEN OP NIEUWJAARSAVOND 

Bij weduwe Da Ketelaare. in het 
nHof tBn Stei~a" CD de Wulfhoek te Nevele. 
bestond voor de eerste wereldoorlog het 
gebruik van het jevenerbranden. 

Op Nieuwjaarsavond goot de bazin 
yen liter jenever in een pot. za stak ar 
het vuur aan en na ankela minuten werd de 
vlam gedoofd door over de oot een doek te 
leg gen. Daarna werd he el het gezi n. als
ook de koeiers. getrakteerd 00 een "ge
brande dreupel". die helemaal anders 
smaakte als dia welke uit de stoor kwam. 

- HET ONTSTAAN VAN HET NEVELSE GEMEENTE
HUIS 

Het gemeente h uis was vroeger 
ondergebracht in herberg "Oa Zwaan" op de 
markt . Op 22 juli 1851 verhuisde het jlaar 
een andere herberg in de buurt : "Oe 
Roos". In die periode besloot de raad een 
apert gemeentehuis op te richten. 
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Om aan het nodig8 geld te gera
ken verkocht men op 8 februari an 4 38p
tembar 1849 stukk8n land in da Oostbroek. 
Bovendhm werd OD 21 mei 1851 een lening 
uitgeschreven van 2690 F. Op 21 februari 
1352 werd er nog 88ns vo or 7000 F geleend. 
De tsrugb 8 taling liep over 10 è 15 jaar. 
Hierop wl:lrd met de bouw aan aanvang ge
maakt. De bouwmeester was Karel 't Kindt 
uit Nevels. 

Os hovingen achter het nieuw BS
bouwwaran eigendom van baron du Bois van 
Bachte-Maria-Learnel aanvankelijk werden 
zij door de gemeente ge huurd tagen 40 cen
t i 8 m par Gen tEl 8 roe d a. 0 p 3 1 ma i 1 [\ 64 
kocht de gemeente dis gro nden tegsn 
10.000 F p8r ha. De grond gelegen achter 
de huidiEs dekenij werd oo k in 1064 aange
kocht. 

Beneden in het gemeentehuis werd 
een herberg gelnstalleerd; de verpachting 
ervan begon in 1059 sn liep over 3. 6 of 9 
jaar. 

In mei 1902 kwem de huidige in
gang van h8t gemeentehuis tot- stand. 

- NIEUWE HOEVEBENAMINGEN TE NEVELE 

Door het bestuur van de Lend- en 
Tuinbouwersgilde ~8rd8n in 1972 in samen
w8rking met het gemeentebestuur heel wat 
mooi8 keramieken naamborden aangebracht op 
verscheidene Nevslse hoeven. Die naambor
den werden vervaardigd door de plaatselij
ke kunstenaar M. De Ketelaere. VOlgende 
hoeven kregen reeds hun oude naam terug: 
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W~lbuisho8v8 - Hurvé Sergeant. 
Lind~etraat 5 

Landb8rgho8v~ - Frans Os Clercq, 
Viarboomstraat 33 

Lsenbulkhoeve - Albart Van de Velde. 
Braamdonkstraat 19 

Dauwhoeve - August Van Haver. 
Braamdenk 10 

Vlosrkomm~rshoeve - Valere Dhondt. 
Karmhoak 39 

Hulstelosrhoeve - Gaston Piesschaert, 
Peperhol B 

Schaa pboarhoeve - Dani~l Öa Weert, 
: Veldaken 46 

Keybulkhoave - Kind. Vermeire, 
Peparhol 11 

Doornackerhoeve - Roger De Keyzer, 
Veldaken 21 

Nieuwen bulkhaave - Michel De Vreeze~ 
~ulfhoek 0 

Coreslstukhoeve - Christlaen De Ketelaare. 
Bosströat 13 

- DE HERVORMDE KERK 

In het begin van de 17de eeuw 
woonden ook in Nevele heel wathorvormden. 
De vurigste aanhanEer van hat nieuwe ge 
loof was wel Jan Sneccaart, te Nevele ge
boren op 12 juli 1609. Tijdens een .onder
zoek van baljuw Daneel.Van den Berghe 
(Nevele) verklaart hij echter niets ta we 
ten over d oo~sEezinden te Nevele. 

Vele personen trokken toen weke
lijks uit onze streksn naar Ede bij 
Aardenbur ~ om er vrij hun hervormde gods
dienst te belijden. Het ledanboek van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente Aardenburg 
licht ons in over de herkomst van die per
sonen. Voor Navele zijn vermeld : 
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Jan Speccaert, zijn vrouw Pyrientje van 
RentBrgh~m sn verder een ze kere Van Dele, 
Claes. Oe ~1ay8r, fats 8n Van HulIe. 
Jacques van Meldeghem. dis op 1 2 december 
1625 uit Nevels was · Vertrokken als vrij 
l aa t, wsrd er in 1629 zelfs als bedienaar 
van da hervormde ka~k van Ede aangesteld. 

- PERIKELEN MET HET TORENUURWERK 

In 1445 maakte Pister Boone uit 
Na vHle het eerste t orenuurwerk. In 1794 
krBE:lg Josaph Braet. uurwerkmaker, 5 p .. gr. 
voor het dagelijkse oDwinden en regelen 
van het torenuurwerk. 

DrG oktober 1825 w8~d 2G gulden 
be taeld aan Joannes Brast voor hst onder
houd. In 1330 bedroeg het ond8rhoudsgeld 
ma ar 1 J gul den, in 18 3 1 w 8 er 213 g u I d 8 n, in 
1333 59,25 F en dia som werd tot 1057 be
houd8n. 

In 1033 werden de wijzers ver 
g uld voor 27,16 F. 

In 1064 bekloegJan Maganck zich 
over de kleine ver go eding "die hij jaar
lijks ontving (49,75 F) om de klok 14 maol 
per week na te zien. Hij vr oeg metsen 
100 F vergoedi ng, wat hem ook word toegs
s te en. 

- HET TESTEN VAN DE KANAALBRUG TE NEVELE 

"Vrijda g namiddag werd de nieuwe 
vaste brug over de schipdonkse vaart be
proefd. Ziehier hoe dat geschiedde: op de 
voetpaden der brug waren za kjes zavel aan
gebracht. tot ean gezamenlijk gr::wicht van 
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ruim 19.000 kr,r. De stoomtram voerde 8sn 
vracht aan van meor dan 50.000 kgr. en 
hBsl traagjes reed hij ovar df:l brug. ter
wijl aen wagen beladen met 13.000 kgr. 
ijzer langzaam over de brug gesleept werd . 

Ha t w e r k u i t g 8 V 0 e rd cj oor d e h a -
ren DsjDnghe sn Zoon. aannemers te Heyst 
aan ZeB, werd goedgekeurd en de brug bruik
Idear verklaard. 

Een woordje geschiedenis over de 
brug van Nevele zal hier wel niet ten ( n-
o as !<.oman. 

Hot was den 12 oktober 1914 om 
2 u. 's avonds, dus bijna das 0[') dag 12 
88leden. dat de oude ophaalbrug door dtl 
Belgische Genie opgeblazen werd om den 
aftocht van het Belgisch leger te dekken. 

Daags nadien, nassn schermutse
ling van eeri -Viertal uren. v.Jieroen de 
Duitsers 8sn voorlopige noodbrug over het 
kanaal. o~ dezelfde plaats waar de ophaal
bru g lag. 

In februari daaropv6lgsnde heb
ben ze een vijf tiental meters noordwaarts 
een paalbrug opgeslagen die tot het einde 
van d~ oorlog gediend he8ft. 

In oktober 1818, wanneer hun af
tocht begonnon was, legden de Duitsers in 
allerijl een breda vaste houten brug op de 
plaats der huidige nieuwe. Ze was sterk 
genoeg Bebouwd om ~u~ zware kanonnen te 
dragen, dia er dan ook bij tientallen 
overheen getrokken zijn. In ds laatste da
gen van oktober hebben ze dat wark doen 
springen, avenels hun paalbrug. 
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Na h~t vertrek der Duitsers heb
bsn ons 8ig8n~ troepen op dezelfde ~laats 
een noodbrug opgetimmerd, zoo dicht bij 
het waterpeil dat geen schip er onder kon 
varen. Enkele maanden nadien is men dan 
ook verolicht gew8ast andermaal sen paal
brug op t e slaan op da plaats waar die der 
Duitsers gelegen had. Het is dis brug wel
ka nu buiten dienst verklaard is. Het werd 
tijd. want zij is in erbarmelijken staat 
en eIken dag waren ~r erge ongelukken te 
vre zen. 

Oe nieuwe brug is ge heel in 
ijzer gejouwd en heeft maar twee bruggeten 
meer, waarvan esn zeer breed sn zoo haag, 
dat zelfs bij hoog water de ongeladen 
sch8~en eronder kunnen varen. 

Is de scheepvaart ver gemakke
lijkt. hst verkeer op de brug is het 
eveneens. Reeds rolt de stoomtram er sinds 
den 30 october over naar Ruyssslede en 
Thielt en n8vens den trem is er plaats 
over om 8en groot en vrachtwagen deor te 
laten. 

Al de huizen aan de brug zijn 
op getrokken of in heropbouw en aanzienlijk 
schoener dan voor den oorlog. 

Hst uitzicht der straat is dan 
ook heel wat verfraaid en de leatste spa
ren van vernielin g doo~ den oorlog teweeg 
gebracht, zijn verdwenen. Jammer, da.t als 
gevolg van de onhoogingswerken, de Lange 
muntstraat in een slechten toestand ver
keert (1). Oe afwatering is er zoo gebrek-

------------------------------------
(1) Nu. in 1973, is dat nog steeds het 

ge val. 
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kig dat bij oy n minsten rs g8n je tramlijn 
00 S8n len gt w van 10 m. en : een breedte van 
2 m. gah 8s 1 ondwr water staat. Het ware te 
hopen dat de bevoegde dienst onmiddellijk 
ingreep. 

Uit "De Volksvriend», november 1926. 

Os nieuws brug werd weer ver
woest op 24 mei 1940. 

+ 

A. JANSS ENS. 
Navele. 

+ 

+ 
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UIT VOORBIJE EEUWEN : 

AMBACHTSLIEDEN TE HANSBEKE 

SMID 

Adrian Van de Walle fs Gheeraert 
overlead te Hansbeke op 18 augustus 1664. 
on ge veer 68 j aar oud. 

Hij huwde e8 n esrste maal met 
Elisabeth Van Vynckt fa Ghseraert, die 
hem drie zonen naliet: Gheert. jan en 
Jo os. 

Kort na het overlijden van zijn 
eerste vrouw hertrouwde hij te Hansbeke o~ 

28 juli 1640 met Jnnneken f~artens. fa Jan 
sn Berbara Spseckaert. die hem nog twe e 
zonen schonk. Laurens sn Adrian. 

Uit de "staet ende inventaris 
van baeten ende aommeren bevonden ten 
steirfhuyse" blijkt dat Adrian Vande WalIG 
het be roep van smid uitoefende; hij woonde 
op een kleine hofstede gelegen aan de 
noordzijde van de "Laestraete fl (1) en be
zat enKele nartijen land. 

Toen bij stierf bleven nog enige 
rekeningen voor uitgevoerd en/of geleverd 
fÎsmeezJerak" onbeta a ld vanwe ge Jooris 

B r u y s sen s. Jac q U 8 S Dh on d t, G h eer t [1 a 9 n h a ut 
en Jan Bruyssens; ook "den barron van 
BeZZem" stond in het krijt. 

In ds "smesse" werd "een ham
bijZ3 tanghen 3 bZaesbaZake3 sZijpsteen 3 

hammers ende andere smee aZme daertoe die 
nende" geschat op een totale waard e van 
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17 ponden, "eene bregorrie;' (2J ter waarde 
van 2 ponden 12 schellingen niet inbegre 
pen. De gedane onderhoudskosten, "temmerae 
tie ande weirck", aan de smidse warden op 
5 ponden 10 schellingen geraamd. 

Anderzijds had het sterfhuis no g 
schulden ffaende weduzûe van Rogi e r Provost 
tot Ghendt over de ~everinghe van isere 
ende smee col en" ten bedrage van 21 ponden 
6 schellingen 8 grooten. 

(i) Laagstraet. 
(21 Onbekend. Niet in W.N.T., Mnl. wdb. of 

diali:lkt\"rdb. 
Rijksarchief Gent. fonds Hansbeke, bundel 
65. 

Ti mmerman 

Pieter Ven Maldeghem, gehuwd met 
Janneken Ven Ryckeghem en timmerman te 
Hansbeke, waande op een kleine hofstede 
aan de noordzijde ven de "Laestraete", ten 
oosten ven de smidse ven Adrian Vende 
WalIe. 

. Pieter, die voor vele afgestor
ven dorpelingen de doodskist en het gref
kruis had getimmerd. overleed . in 1675. 

Zijn Y'a~m om te temmeren" be
stond a.m. uit een "bijle, avegeers (1), 
bettels (2), snijmes, saeghe ende a~der
syns ", "een draybanak J schaefbanak ende 
noah wyrak a~m. 11 

In hat huis af op de zolder be
vonden zich "wat planaken ende bert met 
noah wat ander aut om te vertemmeren" en 
"tempels (S) ghemaeakt ende onghemaeckt". 
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Ook "vZas ende aut om te maeoken 
een (wee fJ ghe tauwe" b leven on ge bI" ui k t li g
gen. 

(1)avegears : grote boren (zie o.a. 
(2) beitels. De Ba, 57). 
( 3 ) tem pal s : v oo rw e r f1 0 mie tso r:) 8 n t a 

houden, spantuig (Mnl.\lJdb.VIII, 225). 
Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke, bundel 
65. 

Boomkweker 

T DEln "Corne z-ts Bayens d' aude"3 
boomkweker, te Hansbeke overleed op 14- fe
bruari 1680, bewoonde hij "een behuysde 
hofstede", die zijn eigendom was, 113 roe
den groot, ~'geZeghen bijde keroke" aan de 
westzijde van de Dorpsstraat; op het erf 
stonden Ben "sohuere" 9n "fruytboomen". 

Ten zuiden van de hofstede bezat 
hij "een bi Zox7<.en Zant genaempt de 
me e r sa h "., 1 9 2 I" 0 9 den g I" oot, dat 98 I" tij d s 
weide was geweest maar als "pZanterije rt 
was aangelegd. 

Aan de hofstede paalde nog een 
boomgaord van ongeveer 130 roeden "betem
mert met eene aamere., ghebruyokt in paohten 
door Jacques Van Maldeghem fs Laureyns. 

Zijn overleden vrouw, Elisabeth 
Van Houcke. had hem 5 zonen geschonken 
waarvan ar raeds 3 waren gestorven, die 
zelf vrouwen kinderen hadden nagelaten. 

De twee overige zonan. "CorneZis 
de jonghe" en Pieter, woond~n bij hem op 
de hofstede. 
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Uit de "inventaris van baeten 
ende aommel"en", opgemaakt in het sterf
huis. wDrdt ~fg81eid dat het op de bOom
kwekerij. kort vàbr het afsterven van de 
oude 6ayens, Z8er bedrijvig was. 

pieter De Vaughelaere was aan de 
erfgenamen nog 1.15.0 schuldig "over den 
aoop van diversahe fruytboomen". ' 

Joos Plasman van L~ndeghem moest 
nog 3.17.0 betalen voor de laverins "van 
vijftiah kesse'laer8, tweeentwintiah appe
Zaers ende drij perreZaers". 

Pieter Beyens. de jon~ste zoon, 
had tevoren geld ontvangen voor verkoop en 
levering van verschillende bomen, waaron
der "8evenentsestiah kesselaers u tegen 
3.4.2 eri "twaeZf appeZaers" tegen 0.18.0. 

Anderzijds diende het sterfhuis 
t 8 ba tal El n : 

0.4.0 "voor 'het steken vande boomen ghe
Zevert aan Joos Pz'asman ende voor d1.:enst 
van inten inde pZanterije" 

0.10. 0 ~en "Cornelia Bayena de jonghe, 
voor tü)ee daeghen te inten ende eenen daáh 
te booten". 

Rijksarchief Gent. fonds Hansbeke. bundel 
66. 

Winkelier 

Vincent Forthier fs Ghileyn, 
winkelier en landman, gehuwd met Lievyne 
Pyc ka fa Jen. over lee d te Hens bake op 21 
juni 1695J hij had toen een mserderjarige 
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zoon Ghi1eyn en 4 dochters: Cathe1ijne. 
ook meerderjarig. Jenne (23 j.). Pieter
nEl 11 e (1 5 j.) 8 n L i vy ne (1 2 j.). 

Hij bewoonde een in eieendom 
v erwor ven "huys staende op cheyns vuytghe
gheven bij den heere van Hansbeke., (Jhe Zden
de jaerZycx twee hoenders". 

Het huis stond een de westzijde 
v an "de straete aommende vande Zeye naGl' 
de kercke". ten zuiden van "de rosmeuZen". 

Bij het opmaken van de in venta
ris in het sterfhuis vond men !linde wyn-
cke Z 11 : 

"een b Zom cuupken me t de b Zome., 
noch een ydeZ cuypken., het sautcuypken met 
het saut., kannen ende maten., den asijn., 
oZie., Zint., posen (?J., speZZen., aerden Zam
pen., toeback ende pijpen., spin, spiZZen., 
kei1'ssen., bessens., schaeZe e nde ghewichten., 
eenen ydeZen sack., een troch., wa·t seep, 
mitagade 'l'S he t gonne dae rvoorde r is bevon
de n ft. el 11 El s ter wa El rd 8 Vel n 2. 6 • 7 • 

Rijksarchief Gent. fonds Hensbeke. bunds 'l 
66. 

+ 

A. MARTENS. 
08 Pinte. 

+ 

+ 
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BOMBOARE 

OIALEKTWOOROEI\J EN -t.JENDINGEN uit het 
LAND VAN NE VE LE (V) 

1. MAALDE ( = figuur in het hout die ge
vormd wordt doo~ 8Bn speci
fieke richting van de hout
vezels) 

Onlangs hoorde ik dit woord val
len in een g8sprek met een Nevelse. Oaar 
het in mijn eigen dialekt onbekend is, was 
ik Br wî:!l door gelntriget:lrd en ging ik m~ 
afvragen t"aar hat va nd aan komt en wat zijn 
huidigE:3 spreiding is. In zijn klankvorm 
vertoont hE:3t eE:3n grote gelijkenis met 
"t raa"l de., schaalde., famie "lde., bie lde~ 
poelde, enz., allemaal vrij o ude leenwoor
d ~ n u i t h :I t Fr a n s. W El El rb i j 0 ud fr a n s e ge -
mouilleerde -1- (= Ij) in het Oostvlaams 
geë volueerd is tot 7ïd- (tegenover West
vlaams l(ihll (1). Opgrond van die I<.on
statatie lag het voor de hand dat ik ging 
zouken naar eî:!n (Oud-)Frans basiswoord 
maiZ"le, in de hoop dat het bovendien 
enigszins betekenis verwant zou zijn. 

In het Nieuw NederZands-Frans/ 
Frans-Nederlands Woordenboek (Brussel , 
1965 6 , blz. 1060) van R.M. BOEREBACH en 
J.R.S. CAUBERGHE vond ik onder maille de 
vol gende betekenissen vermeld: "maas" 
(van net), "steek" (van breiwerk). "malie" 
en "open i n gin tr a liewgrk". Van DaZe 
(1961 8

, blz. 1162) vermeldt malie let een 
vijftal Noordnederlandse betekenissen en 
één Zuidnederlandse : "korr!:ll, grein van 
versch1118nde stoffen, de maliën van glas, 
ijzer". Die laatst!:; betekenis ligt he,el 
dicht bij die van hat Nevels8 maalde, zo-
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dat wij als oorsprong ongetwijfeld het 
Franse maiZZe naar voren mogen schuiven. 

Het woord heeft zich in + heel 
het Nederlandse taalgebied weten vast te 
zetten. maar met de batek8nis die het in 
N8vsle heeft is hat waarschijnlijk uit
sluitend Oost- en Wastvlaams : zie 
1) L.L. DE BO, WestvZaamsoh Idiotioon 

( 18 7 3), b 1 z • 58 3 • 
2) L. LIEVEVROUW-COOPMAN, Gents Woorden-

boe k (1 9 ' ). b 1 z. 8 20 • . 
3) Is. TEIRLINCK, Zuid-008tvZaandersoh 

Id1:otioon, dl. II, blz. 226. 

2. KOLLEBOSSE (= klaproos. 
papaver rhru8s) 

Dhr. A. BAUWENS CMeigem) signa
leerde me deze benaming voor de klaproos 
(rode bloem in het korenveld) in hst Land 
van Nevels en vroeg naar oorsprong en 
spreiding ven het woord. 

In de studie EnkeZe bZoemnamen 
in de ZuidnederZandsohe diaZekten ('s Gra
venhags, 1933) van J.L. PAUWELS vinden \dj 
aen uitvoerige bahandeling van de Vlaemse 
benamingen voor de klaproos (blz. 78-126). 
Noch in de tekst noch op de erbij horende 
kaart (II) wordt koZZebosse vermeld. Toch 
menen wij in PAUWELS' werk sen degelijk 
uitgangspunt voor een aanvaardbare verkla
ring gevonden te habben. Oe . koerantste 
Zuidnederlandss benaming is nl. koZ(Ze)
bZoem. dus met hetzelfde eerste element 
als de Nevalse koZZebosse. Voor koZ(Ze) 
geeft PAUWELS twee atymologiain 
1) koZ = bles, (voor)hoofd. schedel> 

duidt op de dikke, hoofdvormige zaadkop 
van de "tamme klaproos" of papavt:lr 
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2) kalle 1s door assimilatie ontstaan uit 
h~t Duitse Ka,Z,be, dat du zaadbollen van 
de papaver of zelfs de hale plant aan
duidt. ~1et de plant is ook de term 
kalle «kalbe l reeds in de vroegu mid~ 
deleuuwen in Vlaanderen ovurgsnomen. 

PAUWELS vermeldt hst pro en con
tra van beide etymologieën maar sprf.:iekt 
zich niut dufinitiuf uit. Hoe dan aak. dat 
kolZe is oorsDronkal~jk de benaming voar 
de ,zaadkor; van de eigenlijke papaver. meer 
kon naderhand wel gaan slaan op (eun deel 
van) d8 kleor.oos. Door bVB8 faktlJran is 
men in onze ' str(:luk kalle met kole (= steen
kool) gaan associëren: 

1) fon eti sch samunvallun van oors~ronke

I ijk kor t la (b. v. op) en 1 en ge (b. v. 
open) 0 

2) er komlan vier koolzwartla vlekken voor 
aan de vaat van de kroonblaadjes. 

Vaor h8t tweede deel van de S8-
mlanstelling, - bosse., zie ik , twee vl::lrkl/:lrin
gen. Ean eerste is afkomstig ven PAUWELS 
(blz. 103-104) : n.a.v. eulebosse en olZe 
b08se (= olie ~ b08se) zegt hij dat b08se 
door assimilatie uit boste ontstaan is. 
D~t boste , wordt in de oudla woordenbolakan 
vermeld ml::lt dia betekenis peuZ., boZstel'. 
TEIRLINCK geeft voor het ZuidQostvl. boste 
zelfs de betekenis zaaddoos op. 

Het is best mogl::llijk dat PAUWELS 
het mf:3t de bov,engenosmde veronderstelling 
bij het rechte ~ind heeft. Een andere mo
gelijkheid hOlaft echter niet a priori uit
gesloten te worden : in het vorige dielekt
t u int j la ( B e r i c h ten blad 1 9 7 3 , b 1 z. 1 0 6) b e -
spraken wij b08se als twsede deel van de 
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samenstelling ktakkebosse. Daar is bosse 
(verwant met bus, busse 3 buis) verklaard 
als benaming voor ean in de lengte docr
boorde klomp hout (cfr. ook de naaf van 
een wiel). Nu is de zaadko~ van de ~apaver 
beslist Y9~~varwant met ean klomp hout die 
o.a. in het midden van een houten wiel te 
vinden is. zodat die etymologie (bosse = 
bus) lang niet meer onwaarschijnlijk is. 
In kombinatie mat euZ-/oZZe- (= oliel is 
de betekenis »bus» minstens even aanvaard
baar als "p8ul. bolster». Welke van beide 
veronderstellingen ook de juiste is. 
boa(tJe hysft later ean batekenisverrui
ming onderBean : van de zaadkop tot de 
hele p ~paver (later de wilde variant. de 
klaproos). 

Wat nu de eigenlijke Nevalse be
naming koZZebo8se betreft. dia lijkt me 
niet oorspronkelijk te zijn: de twee de
len (koZZe = zaad kop. bosse = peul of bus) 
duiden ongeveer hetzelfde aan. wat op 
zichzelf de noodzaak aan esn (verduidelij
kynde) samenstelling zaker niet in de hand 
kan hebben gewerkt. 

Op PAUWELS' kaart zien wij da 
zeldzame benamingen euZebo~se/oZZebosse 
voorkomen in het zuiden van Dost-Vlaande
ren. tot in de buurt van het Land van 
Nevele (o.a. te Kruishoutem en te Zwijnaar
de). In het noordsn ván Oost-Vlaanderen. 
het Land van Nevels inbegrepen. overweegt 
het typekoZZebZomme. KoZZebosse lijkt me 
nu aen kontaminatie (= een door elkaar 
haspelen) van koZZebZomme sn oZZebosse te 
zijn; zij kon ontstaan op de raaklijn van 
Noord- en Zuid-Oost-Vlaanderen. Konkreet 
mogen wij er wellicht denken aan een ge-
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bisdsuitbr8iding voor koZZebZomme. waar
teg~n hHt minder doorzichtige an funktio
nsle oZZebo8se het dan moest afleggan. 
echt~r niet zonder SDoran na te latan in 
de Nevals8 koZZebosse. 

(1) Voor de fonHtische ontwikkeling van 
Oudfranse li, zie : 
C. TAVERNIER-VEREECKEN, De Franse n 
mouiZZé op het einde van het woord in 
de ZuidnederZandae diaZekten. 
In : Hand. Comm. Toponymie en dialec

tologi\:l. Jg. 44, (1 870), blz. 
43-103. 

J. TAELOEMfo,N. 

+ 

+ + 
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KRONIEK 

1. VERSLAGEN 

zonday, 14 oktober 1973 
~s ing door Neve!e ; "Het Bedelaarspad" 

Een ze ventigtal wandelaars 
troept8n rond 14u.30' samen in"de"Oost
broek. We trokken langs de Zeistraat, 
Langs Munt 9n C.Buyss8straat.Oe meeste 
woningen en hovingen zijn nauw met de g8" 
schiedenis van Nevels verbonden. Antoine 
JANSSENS zorgde voor de belangrijkste ge
ge vens . Samen · met de dokumentatie OV8r da 
kouters en de bulken zal de volledige wan
deling gepubliceerd en bewegwijzerd worden. 
J. VAN DE CASTEELE gaf deze Nevelse wande
ling de naam "Het Bedelaars pad", en dit 
naar de roman van C. Buysse "Het Hofken". 

Op de Wagebrug konden we de 
nieuwe Poekebe8k "bewonderen". Oe tol
rechten waren afgeschaft aan café U't 
Goedje" en zo konden we ongehinderd het 
bulkenland scha~ intrekken. Het verdwijnen 
van de kanten heeft dit landschap totaal 
ver El n der d. Gel uk k i 3 \IJ û r den d e me est e 
"doe ningen" in de landelijke stijl geres
taureerd en blijven KarmhoeK. Peparhol. 
Veldeken en Wulfhoek wijken die esn bezoek 
zeker waard zijn. Langs sen veldwe gel trok 
men door Oosschekouter. Jammer dat daza 
r; rEle h tig a 1 El n g s k Dut a r d 0 0 r d e a u tos trad e 
werd v8rknoeid . 08 vall ei van da Kale 
blijft nog steeds Ben maai brokje natuur. 

Na de wan deli n g werd nog wat na
ge kaart in hat lokaal van de St.Sebasti-
El en s gi 1 de. 
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l.Jij danken het best uur van deze 
gil d e v 0 or d '3 f, ast vr i j h ei d d ie IJJ e (.-:! rna 
d~ wand~ling ~anote n. 

G.S. 

- Zonda~16 september 1~73 te Vinl~t : 
lezing door D~s. Th. PENNEMAN over 
~EE N MODERNE OOSTVLAAM~E SAGEN-
VE R ZAf1E LING" 

Voar een redelijke belangstel
ling hiel d dhr. PENNEMAN aan interessante 
voor dracht over de metode en de w~ard8 van 
een moderne saganverzameling. HiermeB liet 
hij ons delen in zijn vela ervaringen bij 
het opsparen van Oostvlaamse sagen over 
toverij. kinderschrikken, \,·Jatergeeste n. 
weerwolve n, onderl3ördss gangen, eni. 

Uit zijn uiteenzetting bleek 
duidelijk dat de geografische volkskunde 
zich dringend een aantal w~ten9chappelijke 
technieken ~igen moet maken die Q.a. al 
geruime tijd in de dialsktologie opgang 
maken, anders blijft zij ergens op een 
amateuristisch vlek hangen. De voorbielden 
die de spreker aanhaalde waren erg over
tuigend en b evatt~lijk ingekleed. 

Het wezen en ds waarde van een 
moderne sagenverzameling illustreerde hij 
vooral vi a zijn algemene statistieken over 
huidige sagenvertellers (wie?, hoeveel?) 
~n in datail via zijn materiaal over onder
aardse gangen. 

Na een korte pauze volgde een 
levendig debat over het aangesneden onder
werp. Daarbij bleek dat het relatief jonge 
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publiek nog vrij vesl afwist van mondeling 
overgeleverde s~8okBeschi8denissan. 
Dhr. PENNEMAN kon tBn andere nog heel wat 
bruikbaar materiaal voor zijn studi~ opne
man. 

Hat was een aangename namiddag 
mat Bsn boeiend spreker, interessante stof 
en ••• lJittige sagen. 

2. AANKO NDIGINGEN 

- Dit jaar is het sen halve eeuw geleden 
dat VIRGINIE LOVELING, afkomstig van 
Nf.::lvele~ overleud. Samen met haar zuster 
ROSALlE beklesdde zij aan tijdlang ean be
langrijk8 plaets on hst podi um van ds 
Nederlandse letterkunde. In samenwerkin8 
met hst gemeent8best~ui van Nevele wil de 
HS8rnkundiga Kring beide figuren herdenken 
via een AKAo~MISCHE ZITTING in het gerne en 
tahuis van Nevale. Die gaat wellicht door 
op ~aterda~ nQvemb~ om 15 u. Het voor
lopige progra mma 

- I n le i din g d 0 0 r Dr. J. tv A N N Y N , b u r ge -
meester van Nevels. 

- Akademische rede door Prof. Or. A. VAN 
ELSLANDER over enkele aspekten uit het 
laven en het werk van de gszusters 
Love 11n g. 

- Slotwoord door dhr. J. LUYSSAERT, voor
zitter Heemkundiga Kring. 

- Receptie op het gemeentehuis. 
- Bezoek aan de letterkundige afdeling van 

het RIETGAEVERSTEDE-museum te Nevele. 

Alle laden worden te gelegener 
tijd uitgenodigd om op die viering aanwe
zig te zijn. 
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H~81 waarschijnlijk volgt in 
aansluiting daarbij de uitgave van esn 
tweede mono&Tafie ever de gezusters 
~eling. met bijdragen van Prof. Dr. 
A. VAN ELSLANOER, J. LUYSSAERT en J. VAN 
OE CASTEELE. Wie zijn leden~ijdrage anno 
1974 · vbbr 1 februari 1974 betealt ontvangt, 
ov~reenkomstig onze statuten, gratis deze 
ekstra-Dublikatie. 

3. VARI"., 

- H8t b ol;lkja Neve Ze in oude prentkaarte·n. 
samen gl;lsteld door A. JANSSENS met m9de
werking van J. TAELDEMAN, is nog steeds 
verkrijgbaar in de Nevelse b09kenwinkels 
tegsn de prijs v~n 245 F. Ook door over
schrijving van hetzelfde bedrag op 
P.R. 20.0a.09van A. JANSSENS. Nevele, kan 
u dat merkwaardige dokun~nt bekomen. 

- Op onze oproep om ean Laveert-fonds op 
te richten (Barichtenblad 1973, blz. 112-
113) kwamen gaen r8aktis6 binnen. Mag 
hieruit worden afg81eid dat bij de plaat
selijke overheid en bij onze leden gean 
belangstelling aanwezig 1s voor het redden 
van een belangrijk deel van ons kunst
patrimonium ? 

+ 

+ + 
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