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De Heemkundige Kring "Hst Land 
van Nevele" heeft als werkgebied de ge
me ent en El ach t .. e - M.a ria - Leer n e , Ho ilS b 8 k e • 
Landegem, Lotenhul1e~ Meigem. M8~Rnd~eG, 

Nevele, Poeke, Poesele, St.-Martens-Leer
ne, Vinr,t, Vo s selareen Zeveren-Oeirtze. 

De vereniging strEeft ernaar de 
studie van ons hQem te tevcrd8r e n, de re
sultaten ervan te publicera n en aktief bij 
te drage~ tot de bescherming en hEt behsbr 
van 0 n s I e 8 f nü ~. 1. e Ll. 0 a a !"' t 0 8 0 r g El i1 i S 8 8 r t 
zij geregeld voordrechten, dia- 8n film
voorstellingen, tentoonstellingen , uit
stappen en wa~doli~g8n. All e led6n wor de n 
op die manifBstaties uitgenodigd en kun
nen er grat i s a an de81ne~en. 

Het jearlijks te b8ta18nli~g9ld 
bedraagt 200 fr. (gewoon lid; of 520 fr. 
(erelid) en kBn ovargesch ~ a vGn worden op 
000-0627981-03 van "Het L3nd van Nevele", 
Vosselarestraat 16, ge40 Landegem. 

Bijdragen voor het 6erichtenblad 
en andere briefwisseling dienen te worden 
toegest u urd aan J. LUYSSAERT. Veldastraat 
nr. 8, 8ë341 f1ersndr8s. 

+ + 
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BIJ OE KAFTTEKENING 

VERONICA'S KRUIS 

Irrd~ bossen van Lotsnhulle. op 
hst punt waa~ alle dreyen en wegen schlj
nen samen te komen ; staat een merkwaardig 
kruis. Volgens de legende werd het kruis 
opgericht op de plaats waarye~Qnic~ 
Judoca VERDUERE vermoord werd. 

Het zou gebeurd zijn tijdens de 
Franse revolutie onde~ de volgahd s omstan
digheden : Veronica was dienstmeid bij de 
pastoor van Belle!n en verloofd met d-e zoon 
van de bal,ker. De pastoor van Bel1em, d5.s 
een ove rva 1 van . de F ran sen vr::-;e 8 de, V8 r
zocht zijn dienstmeid d~ 8nk~le ko s tbaar
heden die hij b8 za t, bij de pastcor van 
Lot 8nhull~ in veil~gheid te bren ge n o~ ze 
te redden uit de hand~n dar Frans e n. Hij 
v r 0 8 g a e. n de zoo n v a n d 8 - bek k e rom il et 
meiBj~ langs de e~nzam8 w~g ts 08 ~g8zellen 
en zo nodig te b o scherms n. G~kom8n op de 
p 1 a a t S, ItJ a a r th a n s h 13. t k r u i s s ~ a a t, W 8 r den 
zij echtor door Franse soldaten oV8rv al 1e~. 

Na een hevige worsteling werd de jO~~8 man 
stevig gel<,neld en me teen · p :r'op in dB mond 
langs de weg achter g.elaten. Hij moest 
machteloos toezi en . hoe zij~ verl oofde van 
de kostbaarheden beroofd werd 8n daarna 
meegesleurd werd in h e t bos om op beest
achtige wijze onteerd en vermoord te wor
den . Oe jongeling werd nog levend terug 
gevonden. doch stierf w~inige dag3n later 
als gevolg van de dobrstane emotie~; 

Dit is de volkse versie. 



De waarheid is echter deze : 

"in het jaar 1738 de 24e mei~ begraeOen 
werd Veronica-Judoaa Verduere~ ongeve er 
26 j aar oud~ d1:0 rampzaZig vermoord !uerd 
in de steenbossen - getekend 

De Sohurp ffe Zaer pas toor" ~ 

aldus de vertaling v an een Latijnse. tekst. 
Hst was een lustmoord en d~ moordenaBrs 
waren denkelijk Miklos en WagenBere. twee 
vlaskopers, doch dit is met geen zekerheid 
te bopalen. 

Veronic'a's kruis ••• Door de 
eeuwen heen heeft het mejestGeuBe kruis 
alle weer sn wind getrotseerd en bescher
mend de handen uitgestoken naar de v o~rbij

gaande walld81 e. ar, die bij het zien van dit 
statig krui s b e eld, even st:1-lstond, een 
kruisje sloeg en a en gebed prevelde. Zo 
stond het daar. midden de bossen. Die b'.Js
sen zijn g:-otendeels verdvJeneli en her
schapen in vruchtbare laMdErijen; hier en 
daar zijn hoeven gebouwd en de strosk 
heeft een hoel , anrler uitzicht gskregen dan 
in die tijd. Het o o rBpronkelijk ~ kruis ge
raakte door de oud e rdem ver t eerd en ver
molmd en is verd wenen. Door toedoen van d8 
Familie de Kerckhov8 d'Ex6erde \<,/erd, in 
1931. cp dezelfd~ plaats en onder dezelfde 
linden een nieuw kruis opgetimmer~ als 
blijvende herinnering Ban deze legenda
rische gebeurtenis. 

+ 

+ 
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HET BURGEMEESTERSCHAP VAN 
LEONCE MULLE de TERSCHUEREN 

ZOALS HET WAS ' EN ZOALS B~YS3E HET ZAG 
-----.-------------------------------------------

(Barones MULLE de TERSCHUEREN uit Erussel 
en dhl'. advokaat D. FANDER MEULL'N, burge
meester van Pielt, 'waren zo vriendeZ~jk 
me kostbare gegevens o~er hun famiZielid 
tè ve:'t'sahaffen. 

D7u'. L. LÁh'BRECHT uit Kort1"' idk., aahter
kleinzoon van notaris DIERICK~ b ezorgde 
ons mer'kwaardig ikonografisch "l71ateriaaL 

En laat but not least stelde dhr. Antoine 
JAN8SENS ai.jn riJke dokum(mt .7.tie ave.!' het 
negentiende-ee~wse Nevele VOOT' ons open. 

Aan aZle n onze opreahte dank I) 

Op g r ond van de g8m88nt~versla
gen door Cyriel BUYSSE opg8steld eil ver-
s ~ r e j, d (1). 0 p g ron d van des c h 8 'C s H!>h:ri. e e l' 
de Burgemeester" (2). waar het ovetduide
lijk is dat BUYSSE het hseft over de Ne
velse burgemeester. is Leonce MULLE de 
TERSCHUE REN de geschiedenis i0gegaan als 
een belachelijk pers60ntje : zo'n frans
sprekend en pronkerig e:tistiJkraatje diE: 
wat Vlaams bra~b~lt,weinig interesse voor 
gemeentezaken schijnt te hebb~n en liever 
wat biiarre problemen aanp~kt, zoals de 
Congo-affaire (3). . 

En toch liggen de zaken anders. 
Wij ZlJn niet gemandateerd om Leonce MULLE 
te rehabiliteren. maar op grond van de do
kumenten. die we hebben kunnen raadplegen, 
zijn er heel wat positieve elementen in 
MULLES politieke carrière. 
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Leonce MULLE is 7 jaar gemeente
raadslid geweest en 7 jaer burgemeester. 
En in die jaren is er te Nevele heei wat 
gebeurd: in die periode ligt zelfs een 
zeer bewogen episode uit Neveles ge
schiedenis : de schoolstrijd van 1879 - 1884. 

1. AFSTAMMING 

De familie MULLE de TERSCHUERE N 
- vader. moeder en zoon Leonce - komt zich 
te Nevele vestigen in 1862. of precioser 
gezeg d. ze wordt in dat jaar in de bevol
kingsregisters ingeschreven. Afkomstig van 
Tielt. hebben ze te Brussel een herenhuis 
in de Wetstraat gebouwd. Ze we rden slec hts 
in 1843 in dE adelstand vsrhaven - de 
graad van "écuyer" - en van toen af werd 
of f icieel TERSCHUEREN bij hu~ naam ge voegd. 
Emile-Pierre MULLE. de vade r ; had een ak
tieve rol te Ti 8lt gespeeld in d8 septem
berdagen 1830. ma~r aangewe zen els lid 
voor het Natio naal Congres voor ~8t dis
trikt Tielt heeft h~j di e ser afgR~Gz8~. 
Hij was gehüwd met een VAN DEI~ f'][::U U: f\]; Ben 
n d t a ris d G C il t 8 r u i·e \Al a k ken. I n 1 8 3 [! b E. 2 a t 
de familie VAN DER MEULEN rseds hst goed 
OE MOTTE met kasteel t B Nevel e . In 18 49 
wordt het bij erfenis eigen~om van MULLES 
echtgenote. Omstree ks 1850 \;Jorden ör ver 
bouwingen aan het kastee l uitgevo erd (4). 
Vol gens de kadastrale legger heeft Emile
Pierre MULLE wel zijn domicilie te Brussel. 

2. UNIONISME TE NEVELE 

Op 21 januari 1867 wordt Leonce 
MULLE de TERSCHUEREN gemeenter E6dsli d in 
vervanging van Marcellin BEKAERT. overle
den. In die tijd w~s het te Nevels op po-
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litiek v lak vrij rustig; daar h eerste nog 
de geest van het unionisme, die nu op na
tionaal vla~ niet meer aan bod kwam. Unio
nisme in de Belgische g8schie~8nis van ria 
1830 is de politieke samenwerking van ge
matigde en konservatieve liberalsn en ka
tolieken. We mogen ~tellGn dat te Nevels 
liberale en katolieke notabelen vrijwel 
e e nsgezind de gerneentebelangen dienen. Zo 
zien we dat bekende vrijzinnige families 
er goed kunnen aarden: laten we even den
~, en aan de COf'1PARËS, de LO\/ELD\iGS. de 
FREDERICQS. de VAN DER . CRUYSSENS •••. En 
"'J a ter 0 0 k van 'g Q z. e g d Itl 0 l~ d t.. rn 0 g 8 n \'J e b 8 -

weren. dat er te Nevele kultureel leven 
Itla S zonder politi8:~e kleur. \tJe treffer. er 
volg e nde veronigingen aan : e8n le~t8rkun

dig genootschap "Moedertael en Bro8d 8 ~min " . 

in 1847 gssticht (S) J eBn zang!<,oo:.' "0 8 
Vrijheidevrienden". in 1878 o~ t bon~8n (6). 
de muziekmaatschappij "Sinte C8 0i1 1e ", 
reEds in 1806 tpgericht (7a). de aloude 
schuttersgilde "Sint-Sebastiaan" (7bJ. Er 
was zslfs88ri 000rlop s r van 8001218 zeker
heid. een maatschappij van onderU.nge bij
stand. "Eendraèht f'1aakt Mac~lt" genaamd; in 
de besluiten vcin het College van Burge
msester en Schepe~eri le ze n we op 23 okto
ber dat die maatschappij om offici51e er
kenning verzoekt. 

Zduden ~r omstreeks 1850 nog ge
meenten gevonden worden. even groot als 
Ne vele, waar het verenigingsleven zo een 
ontplooiing kent ? 

3. MUZIKALE PERIKELEN 

Na het .o0erlijden v an DUBDIS 
d ' 0 U L T RE MD N T. b El ron de Ne v e 1. e • in 1 8 62 • 
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hij bewoonde het kasteel Hodonak te 
Bachte-Maria-Leerne - vol gt de Nevslse no
taris Bernard OIERICK hem op ~ls voorzit
ter v an de muziekmaatschappij, een beken
de figuur die o.a. ook gemeentesekretaris 
v a n f'1eigem was. 

In 1058 was de not aris niet meer 
als schepen herbenoemd, hc ewel hij bij de 
gemsenteverkiezingen een hoog aantal stem
men had bekomen. Zonderling feit : in de 
versl ag en van de ge~e8nteraad wordt dat op 
zij zetten van not eris cOIERICK fel gebla
meerd en wordt hwldegebracht aan zijn 
ve rdi8nsten. Het verslag wo~dt evenwel 
n! 8t eenparig goedgeke ur d : twee onthou
d ingen op de tien, vanz81fsp~ek8nd de 
ni euw benoamde schspen Augustin CACKAERT. 
ds latere Nevelse burgBrneoster van 1859 
tot 1 8 73 (bijJ.a ge I). 

In di8 pclitieke gebeurtenis 
li gt waarschijnlijk de oo r sprong van de 
moeilijkheden dfe n u oprijzen tus s en de 
muziekmaatschapp i j met voorzitter OIER~CK 
enerzijds en het gem8entebestuur ander
zijds. 

Enkele feitj e s die dat onder-
strepen. 

29 juni 1867 : de muziekmaatschappij is 
niet geneigd om de schieting van de Ne
velse Sint-SsbastiaBnsgilde in de Dost
broek op te luisteren. Daarop beslist de 
geme8nt ~ raad een andere muziekmaatschappij, 
vreemd aan de gemeente. uit te nodigen en 
een toelage toe te kennen. En bij dat kon
flikt zal Leqnce MULLE ~ gedacht hsbb$n-
men vergeve ons de ~oqrdsp8ling - "daar 
zit muziek inl". En reeds in oktober 1867 
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sticht hij op eigen kosten "De Fanfaren 
Maa-ts chappij Ste Ce ei lia-Mu l-le de Ter
schueren" ~et als k8ns~reuk "Voor 't ~lge
meen .. nut rr • leus die al s een aanhef van een 
_kiesprogramma klinkt (li). En d a t de twee 
Nevelsa muziekmaatschcppijen dg naam 
"Sinte CeciZia" dragen zal va~ aa rd ge
we8st zijn om de gemoederen wat op te zwe
pen. 

7 maart 1868 : dè muzi8kmaatschappij
Oi8rick zal een festival inrichten in de 
Oostbroak en vr~agt d~ gemeente ee n est~a
de en oms lu{·tingt 8 levaren en v erz 0 8:~ t ' 
tevens u~tl8g over het uitblijven van de 
b el oo f de subsidie. 

23 maart 1 6 68 : er is nog gben antwoord 
gekomen van het geffieentsb8stuur en we le
zen dan ook in het verslElgboek van dE, 
ffiél dtp shp.prlij ". ,. oni deze l~e denen 1)1:>ae;-;: t 
hij (n et. Di8ric~) aen de aenwezige Z e d~n 
of h et: niet bete]' zou zijn. eli ,seZje in h :-- t 
ba lo.:ng dar Mae ts ,-,happij dit fee s t te [-'even 
in zijn beluik~ waJ~Op aZZe eonparig ge
antwo.:;r:d hcbbGÎ2 van J:z. Dei2 (sic ; heer 
Voorzitter gelast zich h~er van kennis te 
geven aen het Gemeentebestuer. u 

Oe Gemeenteraad laat zich niet 
onbetui e d on in h8t proces-verbaal van 
haar zitting op 28 ma ar t 1 8 68 l ezen we dat 
er geen estrade hoeft gsmB3kt t~ wor ds n sn 
dat er aan de muziekmaatschappij-Oi eri ck 
geen subsidie toe ge kend ~o~dt. omdat " ••. 
de Maetschappij aan hare pZicht is te kort 
gebleven niettegenstaande de uitnoodigin
gen van h~t KoZZegie van Bur~emeeste~ om 
door zijne medewerking de gemeentefeesten 
te verZuiste~Zijken ••• ". Twee leden op de 
acht stemden tegen. 
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Een jaar later komt de klap op 
de vuurpijl. Op de gemeentei~adszitting 
van 12 juni 1869 zij n er slechts 6 op 11 -
raadsleden aenwezig, maar 8r wordt een 
uitdagende beslissing genomen : NOp de 
vraag der Fanfaren Maatschappij St-Cecilia 
te Neve~e~ in daate ? juni Zest voor het 
opmaken t~n koate der Ge~wenteeener 
estrade ter gelegenh~i d zijner te geven 
m'!-!zidkfeeet op den 1. j~UgZ!8t 1869 beslist 
de raad eenstemmiglijk van eene estrade 
voor de aanduide jees-t; ten koste der ge
meente te zuZlen doen ve~vaaFdigen, welke 
eigendom de;:> gemeen-t;e zal bZijven, om te 
dienen, voor al Ie feesten we lke in het 
v~rvo Zg in deze gemeente zuZZen pZaats 
hebben. n 

Nevele zit nu opgescheept met 
t1tJ 8 e iT: IJ Z i. F., kma a t sc h a pp i j 8 n 6 non der de ere
leden sn spelende leden zijn er nat uurlijk 
hesl wat ovsrlopsrs. Ere-lid ven de fan
fare - Mulle wordt schepon Louis Buysse, va
der van Cyrisl. Wat de pastoor-deken be
treft. die wil de kerk in het middsn hou
den : hij blijft tot 1872 erelid van de 
muziek ma atschappij-Dierick en wordt geen 
lid van do muziekmaatschappij-Mulle. Een 
ander merkwaar dig feit : baron IT Kint de 
Roodenb a ke, senator, blijft de oude mu
ziekmaatschappij getrouw; zelfs in het 
heetste van de schoolstrijd, 1881, is de 
bekende kBt ol ieke senator nog steeds ere
lid van de oude muziekmaatsch appij. Trou
wens ir, 19'11 prijkt de naa m graaf 'j Kindt 
de Roodenbeke op de lijst waarop ook 
2yriel Buysse ingetekend heeft i het be
treft hi 8~ het Sint-Ceciliafeest door de 
Hermoniemaatsthappij "Nevele" georgani
zeerd. Hoewel _politieke partijgenoten lij-
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ken Leonce Mulle en 'T Kindt de Roodenbeke 
niet in de beste verstandhouding te leven. 

4. PROVINCIAAL RAADSLID EN BURGEMEESTER 

In juli 1871 een nieLJ\>Je etappe 
in MULLES politi eke loopbaan : hij wordt 
provinciaal raadslid voor het kanton 
Nevele en blijft het t6t~~n zijn dood in 
1BBB • . Nu heeft Leonce Mulle . gedacht dat 
hij een snelle opgang k~n maken : bij de 
eerste zitting stalt hij zich kandidaat 
voor sekretaris van de provincieraad. en 
bekomt slechts één stem op 61. hij laat 
zich niet ontmoedigen. stelt zich ook kan
didaat voor gedeputeerde en bekomt opnieuw 
één stem op 63. vJellicht zal zijn voortva
rendheid nu wat geremd 4ijn. 

Enkele stee~proeven; inde pro
cessen-verbaal van rle zittingen van de 
Provincieraad uitgevoerd. l eren ons dat 
hij meer dan B~ns belast werd met het op
maken van e~n· verilag van ~~~ kommissie. 
hetzij voor ~~enbare ~e~ken. hetzij voor 
de "burel en van weidadigheid". wat nu de 
C.o.O. is (9). 

In januari 1874 ·wordt Leonce 
Mulle de Terschueren tot hurgemeester be
noemd in verv ang{~g van Au gustin Caekeert 
overleden; zijn schepenen zijn Leo Dies en 
Louis Buysse; vad er van Cyriel. 

Nu is het op gemB~ntelijk vlak 
een aktiviteit zonder we8~ga; het gonst 
van voorstellen. ontwerpen en verwezenlij 
kingen. Enkele voorbeelden : 

- richtingsplan voor het bouwen van hui
zen. 
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- plan voor het oprichten van een nieuws 
academie, 

- uitbouw van het pompierskorps, 
- aanleg~en van trottoirs, 
- er dienen bouwvergunningen aangevraagd, 
- nieuwe huiz8n zullen ge vels van tenmin-

ste 7 m hoogte moeten hebben . 
- gronden voor de gebouwen van de rijks

vi i3 eh t • 
- bordures langs trottoirs. 
- aanvraag van overname van steenwegen door 

de staat, 
adres aan d~ Koning "i.v.m. Kongo. 

Lat~n we niet ve rgeten dat we in 
de tij d vtm ' Leopold II leven en dat die 
koning zich sterk intereSEserde voor urba
nisatie en erchitektu~r (10), De provincie
goeve~n8urs wijzen dan ook in hun toespra
ken bij de opening van de provincieraden op 
de middelen om gemee nt en en steden te ver
fl'Gai a n. Leon c e Mulle, als provinciaal 
raadslid, ' heeft dan ook gehoor voor de 
ri c h t 1 ij ne n die van h 0 g <:: rh a n d u i tg e a n • 

, , 
5. NOTARIS DIERICK : EEN TEGEN ALLEN 

Helaas. die p6sitieve bedrijvig
heid blijft niet duren. In het land zijn er 
scherpe tegenstellingen tussen katolieken 
en liberalen. of preciezer gezegd. de ex
tremistische vleugels van b~ide partijen 
overheersen het Belgisch politieke leven. 
dat zic h nu tcienpitst op het onderwijs. na
melijk de hervorming van het lager onder
w:i.j s. 

Er komt een klimaat van onver
draagzaamheid. Een staaltje: op Pinkster
maand ag 1875 worden groepen bedevaarders, 
van Oost akker komend. aan de grens van 
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St.-Amandsberg : Gent uit8~ngeknuppeld en 
volgens de persverslagen hebben de Nave
laars nogal wat geinkasseerd (11). Virgi- . 
nie Loveling alludeert trouwens, in een 
van haar romans, op die s~hermutseli~g~~ 
(12) . Daarentegen moeten de liberalen het 
ontgelden op het platteland : zo moest 
een bekend Gents liberaal te Lochristi 
ontzet worden om heelhuids van de gem8e~te 
weg te komen. 

In oktober zijn er gemeentever
kiezingen. Niets laat ver~oedBn · dat er te 
Nevele katolieken tegenover liberalen 
staan, maar één neemt .de hands~hoen op te
gen ~ll1 11 es l:i. j st : notaris, 0 ier i c k en in 
hst vlugschrift dat hij verspreidt zien we 
dat het niet gaat over zuivere pulitieke 
aangelegenheden, maar wel over de persoon 
Mulle ( zie bijlage II). Deze laaiste heeft 
met zijnlijstgenoten. waaronder Louis 
Buysse en Adolphe Schatteman ook een vlu g
schrift uitgegeven waarin de. realisaties 
van de voorbije jaren onderstreept woiden. 
Van liberale katolieke tegenstellingen is 
er dan te Nevele nog geen sprake (zie bij 
lage IIIl. lI,'at Theopnile Braet betreft. de 
latere burgem.eester door het liberaal 
ministerie Frère-Orban - Van Hu mbeeck be
noemd, die was in 1875 op de eenheidslijst 
M~1)eherkoz8n en zo ·verviel zijn mandaat 
sI echt sin 1 881 • 

Notaris Dierick werd niet verko -
zen. 

6. SCHOOLSTRIJD, BURGEMEESTER AF EN 
HUWELIJK 

In januari 1879 wordt Theophile 
Brast tot burgemeester en Louis Buysse tot 
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schepen benoemd. Zoals hoger gezegd zijn 
ze geen leden van dB oppositie, maar wel 
door de liberale regBring aangesteld. We 
mag e n het z ast e 11 en : :' b' e i d 8 n zij n 1 ijs t -
gen ot 8 n van M u 11 e . ' ma Cl r zul re n • op ' : het 
v 1 a k van des c h 0 0 l-p 0 1 i tie k. ';d e n i e u ~v' e her
vorming uitvoeren. Komen in de gemeente
raad de schoolproblemen te bBrde. dan 
staan hier Braet, L. Buysse en Schatteman 
te genover de andere gemeenteraadsleden. 
Maar buiten die schoolproblemen wordt er 
toch no g eenparig gestemd: o.a. over het 
vervaardigen van een nieuwe biechtstoel 
voor 1007,58 fr., ' het heffen van opdecie
men ••• Een markant feit : op 12 februari 
1879 wordt Leonce Mulle. als niet herbe
noemd burgemeesier, te Neve1e plechtig in
gehuldi gd: hij komt te Lande ~ em aan en 
er is eon stoe~ gevormd door 200 è 300 
ruiters gevolgd door 37 rijtuigen. Maar in 
een vlugschrift worden die getal1~n door 
de nieuwe bu~geme8ster gerGducee~d tot 193 
paarden en 37 rijtuigen. U zle1:, de Nevel
se vroede vaderen liggen op vinkenslag 
(zie bijlage IV). 

Over een bepaald aspekt van de 
schoolstrijd bezitten we C3n kostbaar do
kument : het Schoolenkwest. Officiäle kom
miss~es. door de Regering aangesteld. wor
den belast met g~n onderzoek naar de on
derwijstoestand~n in steden en gemeenten. 
Het verslag van de zitting in het kanton 
Nevele behelst 22 bladzijden - ~ederlandse 

en Franse tekst - en er werden 23 getuigen 
gehoord (zie bijlage V). ' 

Enkele st~altjes uit dat verslag 
die aantonen dat Nevels niet aan de spits 
van de onverdraagzaamheid stond. Uit het 
getuigenis van J.-F. Van der Cruyssen. kan-
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tonaal schoolopziener en broeder van de 
schrijver en bel~ end liberaal, vernemen we: 
"Hier zooals elders is .de tegenstand der 
geestelijkheid tegen de sqhoolwet groot 
geweest. Te Nevele zelf zijn er echter 
geene bijzondere sermoonin g~houden." On
derwijzer Pattyn. die de officiêle gemeen
teschool bestuurt. vaart . uit tegen de cle
rus en h.et armbestuur •. maar verklaart toch 
o.m. : "Xk ,handel ' zooals onder de we t van 
1842. Jk geef zelfs d~n catechismus en 4 
leerlingen~ d~e verledenja~r hunne eers te 
communie gedaan hebben~ ~erden de beste 
van de kerk~ zó~aZs de deken in een huis 
heeft bekend •. ii . 

oud-~uigem~ester Mulle ~n de 
raadsleden gaan hun boe kje niijt te bu~ten. 
niet één werd door de schoolkommissie ge
kon v 0 C eer d • ~-J el . dep ast 0.0 r _. dek en, een 
onderpastoor en de sekretaris van het arm
bestuur. 

Bij de geme8nteverki~iingen van 
oktober 1881 komt Th80p~ile B~a8i a118~n 
op te ge n de lijst Mulle. maar 'b~h~alt 
slechts 69 stemmen. de volstrekte meerder
heid was 116 (zie bijlage VI) • . Als burge
meester wordt hij in januari 1882 door 
Adolphe Schatteman o~g8volgd, lijstgenoot 
van Mulle in oktober 18.78. 

Hoe lag de politiek~ aktiJiteit 
van Leonce Mull~ iri de schooloorlog ? Hij 
zelf heeft het gebouw der katolieke school 
geschonken. Het lag in de Karnemelkstra at 
en was volledig klaar op 5 oktober 1679, 
to~n het plechtig ingewijd werd. Een ak
tief schoolkomitee stond in voor het inza
melen van de fondsen (13). 
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Gedurende al die politieke tri
bulaties heeft Leonce Mulle de tijd gevon
den om. op 22 augustus 1882. in he .t hu\'>,e
lijk te treden met Isabelle-Marie-Huberti
ne-Ghislaine. gravin d'Alcantara (1854-
1916). 

De schoolstrijd te Nevele wordt 
op uitvoerige wijze . uitgebeeld in de roman 
"Sophie" van Virginie Loveling (14). Het 
verhaal steekt vol met Nevelse personages 
en gebeurtenissen. En als Cyriel Buysse 
die roman gelezen heeft stuurt hij naar 
zijn tante een lijstje met de echte namen 
van de personen die schuil gaan achter de 
personages in de roman en schrijft onder
aan : "Gij ziet niet waar Tante dat men u 
rijkeZijk begrapen heeft". Oe burgemeester. 
die erin uitgebeeld wordt. is nochtans 
niet Leonee Mulle. maar die van Bachte
Maria-Leerne. volgens C. Buysse (15). 

7. NOG VIER JAAR BURGEMEESTERSCHAP 

Oktober 1684 : gemeenteverkiezin
gen. Te Nevele is er slechts een lijst. 
die van Leonce Mulle. Sedert juni is er 
een homogeen katolieke regering aan het 
bewind en het is dan ook vanzelfsprekend 
dat Mulle opnieuw burgemeester wordt. Maar 
met die nasleep van de schoolstrijd komt 
de aktiviteit van de gemeenteraad op een 
laag pitje te staan : de schoolproblemen 
blijven nog altijd centraal staan. 

Er komt opnieuw één enkele ge
meenteschool voor jongens, waa~ Louis 
Verbiest. de hoofdonderwijzer van de vrije 
school, en Bernard Pattyn nu samen staan • . 
Met de laatste zijn er nog heel wat strub
belingen : hij vraagt een hogere wedde en 
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bij weigering ervan maakt hij de zaak aan
hangii bij de goeverneur, ~e gemeenteraad 
verbiedt ~em eendui0enhok te ' hebben op 
dé zolder yan de gemeentss~hool ••• 

Er kom~n wel ~nk8l~ nieuwe ini
tiatieven : er wordt een land~ouwt8nt~on

stelling gehouden, ,er wordt een politie
kommissariEl' aangesteld. Maar er lijkt , in 
die tiJd weinig vaart .in de Nevel 's"eg8meen
tepülitiek te zitten. In juni 1888 is 
Mulle niet méer op de opening van de pro
vincieraad verschen e n. Oe laatste zitting 
van de gemeent9raad die bij bijvJoont , is 
die van 25 juLi ~883 en zijnhanc1tekeni'ng 
in het verslagbo~k is met een ci~vBstehand 
geschreven. 

In h~t Fondsenblcd van 19 decem
ber lezen we : "tlij ve ]:>nelÎÎe n dat" gister 
namiddcJ..g~ rcnd 4 ul'"'e, dA hGel? !vI'u l Ze de 
Te 1"sahu61:'en, ' burgemeester 1/an N etJe Zeen 
prov'incic:.a l raad;; Zid" na e.:11'!, korts '/;ond1:ge, 
ziekte i s overleden" ~oor8ien van de laat
ste trooBtmiddel~n de~ H. Ker~. De heer 
Mulle de J'i?rsahueren bestuurde fh?dert 
lange jaren de be ZangriJke Geme~nte Nevele 
tot groote 1)oldje'1-::ng de):" in ,é/e:~e'{; ~-::;,en , en 
was in den provinaiaZen Raad een i~veriJe 
en bekwdme verdediGe~ der belangen van het 
kanton. Hij zal door zi,hze. tal.l?ijke îJ:;:'~en
d8n diep bet~eurd worden. n ' 

De pers br8ngt geen versleg uit 
over de begrafenisple c htigheid . maar enke
le da ge n later, op 24 dec8mber, wordt 
Nevels in rep en roer geb~acht doer een 
andere begrafeni~, die van oésir§ Wauters, 
de in beschikbaarheid gestelde onderwijzer 
die te Nevele woonde. ' Geè~tel{jkh~id en , 
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vrijzinnigen vechten, bij wijze van spre
ken, om het stoffelijk overschot. In de 
pers. zowel de liberale als de katolieke, 
wordt die begrafenis met overvloed van de
tails beschreven. Maar dat is een andere 
geschiedenis •• ,. 

8. ZOALS BUYSSE HET ZAG ..• 

In de novellenbundel In de Natuur 
van Buysse is er de onderverdeling 'n 
Dorpje dat 8 schetsen bevat. Twee ervan. 
lopen over, om zo te zeggen, van Nevelaren, 
Nevelsetoestanden, Nevels milieu: 
"Men.eer de Eurgemeester"en "Het Hofje ", 
dat wel te Vos sslar-e ge legen w·as. De eer
ste schets is in vijf paragrafen onderver
deeld : dg inhaling van de nie~we burge
mee s t er, zij n a~, t i vit ei t , de b lij de .:i,. nt r e -
de van de jonggehuwden. zijn zanderlinge 
ziekte on de begrafenisplechtigheid L . 

Laten we nu even Buysses visie 
op burgemeester Mulle toetsen aan de -wer
kelijkheid . 'We plaatsen Buysses tekst 
tussen aanhalingstekens.) 

"Ik heb den nieuwen burgemeester 
pZeahtig in het dorp zijn ·intrede zien 
vieren .•• - 't Was op een mooien,zonnigen 
zomerdag." p. 67. 

Leonce Mulle werd burgemeester 
benoemd op 29 januari 1874. In de kranten, 
die we hebben kunnen raadplegen. vonden we 
g88n v8rslag over die inhaling. Maar in 
die tijd lag het nog niet in de mode om 
over allerlei plechtigheden - verslag uit 
te brengen. 

-51-



"Een drukke mensahenschaar 
stond wachtend bij deh ihgang van het 
dorp.:! op het kruispunt der vier wegen~ 
alle oogen starend OVer 't vlakke 3 blonde 
korenland; in de richting van de verre 
hooge boomen 3 waarachter 't kleine spoor
wegstation lag." p. 67. 

Het betreft hier het kruispunt 
van d e w e-g eOn L a n d eg e m - Vos se 1 are e n Lee r n e -
Nevele, nu nog De Vos genaamd • . Het -sta-
t ion doelt op dat van Landegem. "A l l e n 
(de ruiters uit de stoet) dragen witte 
broeken~ e~ rood-geel-blauwe sjerpen. Dit 
zijn d~ kleuren van den nieuwen burge
meester. Hij is van adel~ baron."p. a9~ 

De kleuren van het wapen van de 
Mulles zijn inderdaad rood, geel ,sn blauw. 
Zoals we reeds hoger zegden droeg Leonce 
Mulle slechts de tite·l van "écuyer". Ner
gens staat bij zijn naam baron, noch op 
offici~le stukken, noch op rouwbrieven. 
noch op zijn bidprBntje. 

In 1914 verkreeg de broeder van 
Leonce. Adile-Eugène-Marie-Ghislain de 
titel van baron. 2e voeren in hun wapen
schild de kenspreuk: -"Sonder labueren . 
ni ets ter s c h ue pe n "; die k El n s pre u k was d e 
familie bezorgd door deken Oe Ba (182B-
1885), auteur van het West-Vlaamsch Idio
ticon. Het was - een verdichting van de La
tijnse kenspreuk "Sine labore nih~l" van 
de familie Caghen; baron AdileMulle de 
Terschueren was gehuwd met gravin Coghen. 

"Hij is niet van de stree7<. : 
hij komt van ergens verre~ uit West
Vlaanderen". "Van een ouden oom~ die ook 
lange jaren burgemeester was~ heeft hij 
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't kasteel geërfd; e.n't kon niet anders 
of ook hij moest bur:gemees te r lvorden. " 
p. 69 en 70. . 

Zie nr. 1. zijn afstamming. 

"Hij heeft een fijn., aristocra
tisch gezicht en wat men noemt een gedis
tingeerd uiterlijk .•• " p. 70. · 

Volgens het portret heeft hij 
eerder grove gelaatstrekken. 

"Vebeide wethouders op de voor
bank zien er grof en plomp uit bij hem' 
vergeleken : twee dikke roode buitenhee
ren., de een grijs., de ander zwart ••• " 
p. 70. 

Best mogelijk dat Buyise hier 
de toenmalige schepenen voor ogen ' had i 
Leo Dias toen 70 jaar en Louis Buysse. 44 
jaar ouc;l. 

"Hij zat omI'ing4 van z1,Jnr'aads
leden., meestal boeren., midden aan de lang
we.1'.pige groene · tafel., waarop registers en 
papieren lagen." p. 72. 

Toen in 1874 Leonce Mulle bur
gemeester werd. waren er in de gemeente
raad 5 landbouwers en 6 ~ingezetenen van 
het dorp: Louis Buysse. T. Braet. F. 
Maere. L. Dias. allen handelaars. A. 
Schatteman. oud-kantonrechter. en Leonce 
Mulle. 

"H~:j sprak maar moei lijk en ge
brekkig West~Vlaamsch • . Hij stotterde een 
weinig;" p~ 70. "Wannper zij hem helemaal 

-53-



niet meer begrepen boog hij even naar 
zijn seoretaris~ en zei hem wat hij zeggen 
wou in 't Fransoh~ met verzoek het voor de 
boeren te vertaZen." p. 72. 

Dat gebrekkig spreken van de 
burgem~ester haalt C. Buysse nog aan in 
zijn verslagen over de Gemeenteraad van 
NeveZe en in Het" Verdriet van Meneer 
Ongena" (16). 

"Hij was ongehuwd. Hij Zeefde 
alZeen op het kasteel met zijn bediening 

's Winters w60nde hij in Brussel." 
p. 7 3 ~ 

In de bevolkingsregisters staat 
hij ingeschreven met zijn moeder en vader 
die resp. in 1875 en in 1886 te Nevele 
overleden zijn. 

Zoals hoger gezegd had de fami
lie een herenhuis te Brussel, doch Leonce 
Mulle woonde regelmatig, zelfs in de win
ter. de zittingen ven de gemeenteraad bij. 

"Hij werd aZ oud: een eind in de 
vijftig~ en tooh zou hij trouwen met een 
nog heel jong meisje van adel ••• 

Hij trouwde. En voor de tweede 
maal zagen w~J z~Jn pleohtigen intooht op 
het dorpje~ ditmaaZ met zijn jonge vY'ouw." 
p. 73. 

Hij was toen tweeënvijftig en 
zijn jp_nge bruid achtentv.Jintig. Haar vader, 
A1exandre-~chille-Dctave-Ghislain, graaf 
d'A1carita~a. had zijn kasteel te Elen 
(Limburg), waar ook de huwelijksplechtig -
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heid plaats had , op 22 ' augustus 1882 (17). 
Pas . op. 29 . oktober zal te "Nevele 'de blijde' 
intrede van de jonggehuwden gevie~d wOr- : 
den • . Uit een brief van burg8niee~ter - ' , 
S6hatteman ' gericht tot Virginia - Lo0el{rig 
vernemen we dat het Ben groots opgevàtte 
inhuldiging ~as (ziebijiage VII). .. 

"En weer verliepen ja~en •• ~" 

"Wij hoorden zeggen dat hij z1.:ek 
was . We Zke ziek,te wist niemand~ maar men 
verteZde dat hij soms heel. vreemd ,deed." 
p. 74 •. 75. 

De ziekte. waaraan Mulle . leed. 
hebben we niet kunnen achterhalen. 

"Kort daar.op is hij gestorven. · 
En 'op den dag der begrafenis was het een 
pZechtigheid zooaZs men in het dorp nog 
nooit ,had bijgewoond ••• En de rijke 
herfsttinten al. over de zware Zooverkrui
nen ~an't kasteeZpark~waren aZs een 
Zaatste huZde en gZorie~ tentoongespreid 
tel' eere van den burgemeester." p. 76. 

rlLang duu.rde in de kerk de 
80 Zemnee Ze dienst ••• De kerkv·Z.oer was~ 
voZgens oud adeZZijk gebruiksrecht, met 
dikke ,:Zagen "s-troo bedekt. rr p. 78. 

"~ Zo als ge z egd is nr. 7 is L e,o nc e 
Mulle op 18 december 1888 te Nevele o~er
leden. en toen zal het landschap er wel 
eerder ~aal ' uitgezien hebben. 

Wat het bedekken met stro be
treft; heeft onze ondervoorzittar. pastoor 
Michem -uit Vinkt. ons medegedeeld. dat het 
heden nog kan voor de hoogste· koordienst· 
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van een begrafenis. Het is ook geen voor
recht van de adel. want wij ' persoonlijk 
hebben het nog eens gezien~ n~melijk bij 
de plechtige begrafenis van Karel Van de 
Woestijne in augustus 1929 te Zwijnaarde. 
Dat gebruik slaat terug op de -huisvesting 
in de Middeleeuwen ~ vloeren WerdBTI toen 
bedekt met stro om het alzo wat war~er te 
maken in de ki.llestenen burchten en 
kastelen. 

"'En hee l . a·Z leen '!'eed hij stap
voets weg> naa1"t ande1' ve1're do1'p, 
ginds in West-VZaande1'en, waa1' hiJ~ vandaan 
was gekomen, en waa1' de famiZie-g1'afkeZde1' 
Zag. " p. 78. 

"Zoo sah1'eed met trqgen pas de 
Zange stoet doo1' de Zange en b1'eede beu
kend1'eef die naa1' het do1'p Zeidt." p. 77. 

Volgens een mondeliRge medede
ling van onze bestuursleden A~ Janssens en 
D. D'Hooghe was er daaraen ~ikendreef in 
W.O.I. De bomen werden door de Duitsers 
gerooid; het eikenhout moest dienen tot 
het fabriceren van geweerkol-ven. 

Le on ce Muil ewas. ,._teTi elt geb o
ren. verbleef enkele jaren -met~ijn ouders 
te Brussel en dan te Neve1."e • . Het verre 
dorp is Winkel-Sint-Ellois ~op de weg 
Kortrij k-Izegeni). Daar be-za:!; de betover
grootvader - h~el wat eigen~Dmman en rond 
1746 schorrkhij er de grond voor het op
richten van e~n parochieka~k. De vader van 
Leonce liet er de familiegrafkelder bouwen. 
Deze ligt tegenover het koor van de kerk. 
Bekroond met een kapel is de grafkelder 
vernield in ' WereldoorlDg I. Nu is er op 
dezelfde plaats een monumentale zerk 
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(~ 4 m bij '6 ml aangele~d met c het op
schrift : 

BEGRAAFPLAATS VAN OE FAMILIE 
MULLE de TERSCHUEREN 

1878-1962 

Onderaan prijkt dan het waps,nschild met 
de ke nsp reu k. 

"Hij had er geen kwaad gedaan en 
ook geen goed; hij had er g'An indruk in 
den geest der menschen nagelaten, Van hem 
zouden de dorpelingen zich later slechts 
blijven herinneren : zijn gek doen me~ Mar-
qu i 8. " p. 79 • ' 

Zo~ls we gezien hebben heeft het 
burgemeesteracpap van Mulle h~el wat be
roering te Neuel~ verw~kt~ 

Wat" 'h'e;t gek doen met het hondj e 
Marquis betre~t - hij zat me± een stok het 
schoothondje v,an zijn vrouw achterna -
hebben we no~ ntBts kunnen vinden. 

"Noo~t meer heb ik haar weerge
zien en ook niet meer van haap gehoord. 
Zij heeft he't ·dorp verlaten." p. 79. ' 

Gravin d'Alcantaral Mulles 
echtgenote, werd op 3 maart ~ 1890 in de bè
volkingsregisters van Nevela afgeschreven. 
In datzelfde jaar ging ze een nieuw huwe
lijk aan met graaf A.-F.-G.-E. de Gourcy
Serainchamp. 

"Het jaa~ daarna hadden wij een 
nieuwen burgemee8ter~ ••• oQk weer een 
baron • •• " p. 7,9. 
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Zo was het niet. Mulles opvol~ 
ger was Adolphe Minne (1846-19031. hande
laar eri~~orrda~genaar te Nevele. _ 

SLOTBESCHOUWINGEN 

1. Buysse heeft nu de rol van Mulle ge
kleineerd. Dat die burgemeester zijn kop 
van jut was. moet ons niet vgrwonderen. 

Bij de nieuwe ambtstermijn van 
Mulle in januari 1885 zien we dat Cyriel 
Buysse bediende af was van de burgerstand. 
Hij had er een wedde van 250 frank dat 
misschien wel zijn zakgeld was. 

Zijn vader. Louis Buysse. her
benoemd als schepen daar ~e liberale rege
ring. verdwijnt na oktober 1B84 van het 
politieke toneel te Nevele. 

Zoals dat gebeurt met schrij
vers. heeft Buysse zijn ontstemming afge
reageerd met een kleinerend beeld van 
Leonce Mulle op te hangen. 

De Franse neerlandicus. P. 
Brachin. heeft van Buysse gezegd : Bes 
sympathies et ses répulsions - fort visi
bles - se traduisent uniquement dans Ze 
ahoix de ses types et dans l"alairage." 
(Zijn sympathie~n en af~eer - duidelijk 
merkbaar - komen alleen tot uiting in de 
keuze van zijn typen en in de belichting 
waaronder hij ze piaatst4J (181. 

Dat wil niet zeggen dat we de 
schrijver mogen verwijten dat hij de wer
kelijkheid door een gekleurde bril be
kijkt. Integendeel belicht het een facet 
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van Buysses groot kunstenaarschap : zijn 
verhaal - een dooreenstrengeling van rea~ 
liteit. verbeelding en persoonlijke in
stelling - komt toch zo echt over. 

2. Leonce Mulle de Terschueren was weI-
1 i c h t ge e n p 0 I i t ie us _ van f 0 rm a at. m a a r is 
toch een burgeme"ester geweest met initia- _ 
tief. met vooruitstrevende ideeën. die hij 
weliswaar bij anderen opdeed. Dank zij 
zijn fortuin. kon hij zich uitgaven per
mitteren die de gemeente Nevele gedeelte-
lijk ten goede kwamen. 

Vó6r de schoolstrijd van 1879 
trachtte ~ij op gemeentelijk vlak te ver
wezenlijken wat de toenmalige regeerders 
op nationaal vlak beoogden : het land aan
trekkelijker maken en uitrusten met een 
degelijke administratie. 

3. De kasteelheer uit de Novelle "Het 
Beeldeken" (19) - hardvochtig en onmeedo~ 
gend tegenover de arme weduwe van zijn 
jong gestorven tuinier -. de kasteelheer 
uit "Het Gezin van Paemel" (20) met zijn 
uitbuitersmentaliteit. •. als Buysse die 
kasteelheren uitgebeeld heeft. dan had 
hij zeker niet Leonce Mulle de Terschueren 
voor ogen. Het wemelde in die tijd van 
kastelen in de streek van- Nevele. en nu 
zijn er nog mensen ~it Beliem. die feiten 
aanhalen, later door Buysse uitgebeeld, 
die de onmenselijke hardvochtigh eid van 
bepaalde Bellemse kasteelheren in het 
licht s,tellen. 

Prof. Tavernier weet ook nog te 
vertellen dat zijn vader. dB veearts. van 
Buysse zelf had vernomen dat "Het Gezin 
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van Paemsl" door Bellsmse toestanden ge
i n sp i ree r.dwa s. 

Er waren goede en slechte 
kasteelheren en we durven stellen dat 
Leonce Mulle tot de goede behoorde. bagaan 
met het lot van zijn gemeente, maar dit 
ging wel gepaard met eentikkel,tjeijdel
heid. 

.Maar mag baron Cyriel Buysse 
volledig van ijdelheid vrij gepleit wor
den ? 

J. VAN DE CASTEELE. 
. . . 

1. J. TAELDEMAN, CyrieZ Buysses "VersZagen 
over den Gomeenteraad van NeveZs" in : 
Het Literai pe Leven in het Land van NeveZe. 
(Mono grafie~ n van de Heemkundige Kring 
"Het Land van Nevele" IJ. 1972. p. 33-121. 

2. C. BU YS SE In de Natuur. Bussem~ 1905, 
blz. 63-79. 

3. In zijn zitti n g van 9 januari 1877 , 
stemt de voltallige NeveJse gemeenteraad 
het .zenden van · een adres aan Leopold II : 
dank en felicitaties voor zijn beschavings
werk in Centraal Afrika. Bij het . adres 
ligt op het Nevelse "stadhuis" een lij.st 
waar'op de Nevelarenuitgenodigd worden te 
naamtekenen. 

Z i .e ook J. T A EL 0 E MAN. . a. W. " p. 
87 en volgende. 

4. Gegevens over de famili~ Mulle vinden 
we i n : A. -J. - M. -G. Ml.:!11e 'de Terschueren 
Etude généaZogique sur Za famiZZe MuZZe 
de 'l'e rschueren. Une famiZZe patricienne 
fZamande" Mont-Saint-Amand, 1921. 
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Comte du Chastel de la Howarderie : 
Généalogie de la famille MuZle" originair8 
de la West-Flandl'e~ Tournai, 1910. 

Dhr. A. Janssens deelde ons mee dat het 
kasteel te Nevele slecht~ ,in 1956 vdlledig 
afgebroken werd. De kapeL tot het land- ' 
goed behorend. bestaat evenwel nag in de 
Biebuyckstriat. Het k~steel ' staat afge
beeld in "Nevele in oude Prentkaarten" 
daar A. Janssens en J. Taeldeman. Zalt
bommel" 1970., nr. 30. 

5. Het archief berust in het Rietgavsr-
museum. , , 

" 
6. In het verslag van de gemeenteraad d. 
d. 6 augustUs 1:878. 

7a. Het archief berust in het Rietgaver
museum. 

7b. A. JANSSENS : De Koninklijke Sahutters
gilde St.-Sebastiaan van Nevele. Extra
aflever.ing var de He'e-mklJndige Kring ""Het 
Land van Nevele", juni 1974. -- , 
Leonce i"lülle' was liávan de schutters
gilde pas van 1871 i~t 1874. Wa~rom hij 
ontslag nam weten we niet. 

8. 

9. Proa~s-verbaux offiaiels et bulletins 
des séanaes du Corlseil Próvinaial de la 
FZandre ((rientale • ;1871 en ~o 1 gen de " j a ren. 

10. G.-H. DUMDNT. La vie quotidienne en 
Belgique sous Ze règne de ,Léopold II., 
Paris. 1974. p. 16. ' 

- 61-



11. Gazette van VZaenderen J 23 -eh 30 mei 
1875. 

12. W.G.E. WALJER (pseudoniem van V. 
LOVEL IN G). In ' onze VZaamsalie Gé/JJes,tenJ 
Gent. 1877. p. 146 - 1'48. 

13. Het archief berustin , ~et Rietgaver -
.. : . ',' ~. . . 

museum. 

14. V. LOVELING. Sophie J ' Gènt. 1885~ 
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Df'l.e is (>I'f} wnrc ~H ('('hff\ ko'lt hbti(>kt:\ t i i!:' ,h~ kt'I'k. 
\:;1It CIU'ÎMHS h"llIiut: (lw-hpt. k;l1hoH\'k f.(tlonf }J() \~~'n 
ultes steU, el! .lu Ilelzc1vo OHw:wkdha:t,'solh"'rtlt. 

H, Vlll ~, J.c" . 
• T 

IZAl.lrn:2! ·C:J!l:Di-;.'C:a:l'::!::m:.: 

Leontius Mulle de Terschueren 
eühtgcuoOt VUB !\JcvrO\lw 

ISABELLA ORA"IN (\'AJ,CAN'l'ARA 

• pnOYJ);'CrALE H ,\AD8t1EEH 
m. lWRGEM!>.ESTEH Y"'" :-iE\'EI,E 

gehoren· te 'fhiclt dOIl J J"lij 1830 ell· godvruchtig 
" ,'uleden hl Novele den IJ Dccc",I.Io~'· J&'%, 

T,o pal'oChin von ~1·\"('-lC i~ 'in 1'0I1W-. A llf'n I)('wcn~ 
ncn inBllle" hoottlmull, hUI!lH'1I '(Ht~l'. ".- nu 11(·(·{t. 
voor ~ijt10 tOC'''''('l'U'NI welen g(W!..lf' zor~ I-!f'(h'llgen. --~ 
Voor lÎJIHl vriclI<\cn W:H~ hij t't-n schal t E(;cH. XXII: , 
voor de jeugd een vool"stnullucr "nu het gmlstlif"u
shgondeJ'wij~, voor dG nr1llcm een vader {Job XXJX ),. 
voor de weduwl?rI eu weezeneen beSchermet' (Jac. I.} 
- 11 ij WIlS V11'1I ÎNlel'een benllnü 11 en zijn geheugen 
zul'in ~egeo .Wfl'1.CI1. .• f}t!coH 45,1 

UH WHS niet. h('schflum(l O,,"(!l~ Z\JU ge·loof. - Dnal~ ... 
om ·wanneer de Zo'On {les meuscheu itl zijne fleer .. 
1ijkh,~jll zul komen, ,zu.i Hij O"Cl' -hem ook' niet 
bellch"Mnd wey,fll . . (ps, 30,) 

"!\1 ijne Hwrgetiefdn ECIlTG1:!:-<Ól"V" mijne bp.mindo 
nll('\~oRns &- ZusTeR. gij Zilt HlI iu w'oote ü,'oefheid, 
muur wij zullen elktwr ju dpu Hemel wederzien:. 

.Mijn .} ('sus, h~nnhertigÎleid ! 
_ Heilig }!f}rL VUH .lf<slÎ~ WCt"6 mijne li~fde. 

Heilig Hert \~aH MlUÎiI , wees nHjnc hOoP", .... 
p , ,,,,natelt:) 

R. I. -'.? ~ 

Nevel\'.. druk, VllIl GCCI'U'uyOll·U'j[ooghc, .. 
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BIJLAGE I 

Nevele. den 13 february 1858. 

Mijnheer en geachte Ambtgenoot. 

Sedert 1830 en dus ruym 27 jar~n. 
hebt gij onafgebroken. in hoedanigheid van 
sekretaris en eerste schepen. werkelijk 
deel aen de gemeente-administratie genomen. 
en in die hoedanigheid' aen de gemeente de 
grootste diensten bewezen. Het is aldus. 
dat tijdens de gemeente verkiezing van 
8 bra laetsleden. uw mandaet als gemeente
raedslid. om zoo te zeggen met eenparige 
stemmen (167 op 170 kiezers) is vernieuwd 
ge~orden. Niet zonder verwondering nog 
tans. komen wij te vernemen dat hetgene 
van schepen niet is vernieuwd. hetwelke 
aen andere oorzaken dan gemeentebelangen 
moet toegeschreven worden. Wij nemen deze 
gelegenheid waar U Ed. hier voor opentlijk 
ons leedwezen te betuigen en U Ed. tevens 
te verzekeren. dat wij weten te waerderen 
de bij U Ed. bewezen diensten. Ondertus
schen durven wij bij voortduering op uwe 
mede\tJsrking rekenen. overtuigd. dat U Ed. 
niets meer ter herte neemt. dan de rust. 
de voorspoed en de luister van de gemeente. 

Ontvangt. Mijnheer de Ambtgenoot. 
de verzekering onzer hoogachting. 

Oe Leden van den Gemeenteraed 
van Nevele. 

Waren geteekend : Loontjes. Burgemeester. 
L. Dias. Schepenen. P.J. Bultinck. G. 
Hanssens. I. Van Hove. L. Lampaert. M. 
Bekaert en P. Van Nevel; hebben wij 

-64-



slechts de uytdrukkin&geweest van het al
gemeen gevoelen. Hiervan stel ik voor den 
boven gewaegden brief in den register van 
beraedslagingen van den Gemeenteried op 
te schrijven. 

Dezen voorstel is door den Ge
meenteraed met acht stemmen tegen twee 
stemmen, naamtlijk de heeren Cackaert en 

°Maenhout aengenomen. 

Aldus beraedslaegd in zitting, 
daete als boven. 

Namens den Gemeenteraed, 

Van wegen den raed: 
Oe Sekretaris 

Verbiest 

+ 

+ 
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BIJLAGE 11 

Nevele. den 25 October 1878. 

AEN DE HE EREN GEMEENTE~KIEZERS 

VAN NEVELË . 

Geachte Medeburgers. 

Gedurende 40. jaren. en wel van 
1 e 3 0 tot 1 87 0 • heb · ik ' e e nIJJ e r keI y k de e 1 
genomen aen de Gemeentelyke adminiatratie. 
Geen ander doel heb ik willen bereiken dan 
het zedelyk en stoff~lyk wel~yn der inge
zetenen. tot dus verre. dat al de maet
regelen en akten door den Gemeenteraed 
daergesteld. om zoo (e zeggen met eenparig
heid van stemmen aengenomen werden , stel
lig bewys der eensgezindheid die onder de 
leden van den Gemeenteraed heerschte. tot 
groot voordesl en rust van de Gemeente. 

Gy kent allen wat er gedurende 
dit tydvak in de Gemeente tot stand is ge
komen. en ik acht onnoodig hetzelve alhier 
breedvoerig aen te halen. 

Sedert 1870. welke oneenigheden 
hebben wy niet zien opryzen. die slechts 
voor dryfveer hadden persoonlyken haet. 
ongeregelden hoogmoed en alleenheersching. 
Ziedaer de oorzaek die thans de inwoon ers 
in zulke groote verdeeldheid heeft ge
bracht en de samenleving byna onmogelyk 
mae kt. 

Om zoo veel mogelyk dezen toe
stand te verbeteren. hebben veel kiezers 
my eene kandidatuer voor de aenstaende Ge
meentekiezing van 29 dezer aengeboden. en 
ik heb vermeend dezelve niet te mogen wei
geren. daer zy herhaelde mael my met hunne 
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stem hebben vereerd. met dit voornemen. 
indien de kiezers my nogmaels hunne stem 
willen schenken. dezelfde gevoelens en de
zelfde verknochtheid. ' in het belang van 
Vaderland -en Gemeent8.aen den dag te leg
gen. 

Aenvaerd. myne geachte medebur 
gers. de ver zekering myner ware toegenegen
heid. 

B. DIERICK ~ Notaris. 

BIJLAGE lIla 

AAN . DE HEEREN KIEZERS 

DER GEMEENTE NEVELE 

1878 

Gij ~ij~ geroepen o~ Dinsdag 
aanst1 ande ' door uwe stem te beslissen of 
de uittredende leden van den Gemeenteraad. 
gedurende d~n tijd. dat zij er zetelden. 
uwa be)angen en degene der gansche Gemeente 
hebben verdedigd. of zij h8bb~n helpen be 
sturen in den zin van het al~emeen ~elang 
en het algemeen openbaar welzijn. Gij zult 
besliisen of zij waardi~ zijn dat er hun 
een ~ieuw mandaattoevertrouwd , z~j ~ I 

Een kort overzicht der werken, 
doo r .h et te gen wo 0 r di g Bes t iJ u r u i t g e vo e r d , 
zal hier niet overbodig mogen genoemd wor
den en nagenoeg het welspr~kend~te ~ntwoord 
uitmaken. . , 

Vooreerst. in het schoonste ge 
deelte des dorps ontmoette men nog v66r 
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korten tijd eenen poel van vuilnissen, ver
zaMeling van verpestende, bedorvene waters, 
zonder eenige -m-ogelijke aflossing: wij · 
bedoelen "hat Kattenstraatje" welke het 
t~~~nwoordige Bestuur zonder eenige kosten 

· i~ eenen voldoenden zuiveren openbaren weg 
herschapen heeft. 

Hierop volgt de daarstelling des 
steenwegs van Nevele naar Hansbeke, VOOT-

- ze~er .. zal hier niemand het nut van be
twisten. Deszelfs uitvoering kostte 112,000 
franks, ongeveer 25,000 franke was het aan
deel van Nevele, welke som reeds sedert 
twee jaar~en volle is gekweten. 

Nauwelijks was het werk voltooid, 
toen het Bestuur bij den Staat aandrong den 
weg over te nemen. Namenigvuidige pogingen 
en een onverpoosd aandringen ' bereikten wij 
ons doel, de weg werd tot aan de statie van 
Deurle ~DOr den Staat overgenomen, hetwelk 
de Gemee~te van het onderhoud .der baan, dat 
ten minste op 650 à 700 f,r. 's jaars moet 
geschat worden. ontlaste. 

Qnmiddellijk daarna, vroeg en be
k\..ram het Bes.tuur de .verbrseding .va'n · den vleg 
in de doors~eds ~innin~ev~le, zo~der dat 
deszelf~ uitvoering eenen . enkelen du~t aan 
de Gemeente kQstt~J intege~deel, naarmate 
dat den Staat zijn .~erk uitvoert, worden 
de verwezene s~ee~en '~nveig~id aan de Ge
meente gegeven, die dezelve tot onderhoud 
en verbetering der overige wegen gebruikt. 
Derwijze legde men e8nen steenwe~riaar de 
~estkaai tot groot gemak . d,r landbo~~ers 
en de Thieltstraat werd er reeds voor een 
groot gedeelte door verbeterd. 
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Eene teekenschool we~ d inge-
richt eenieder weet hoe nuttig het is 
voor ambachtslieden. zooals smeden. met 
sers. schrijnwerkers . enz. eenige kennis . 
van teekenkunst te hebben. De gelegenheid. 
hier van wordt aan elkeen kosteloos ver 
schaft. 

Deszelfs inrichting bekostigde 
den Staat en de provincie met eene bijlage 
van 1.500 franks voor eerste instellings 
kasten en met eene jaarlijksche spm van 
650 franks. 

V6ór twee à drie jaren werd er 
ook eene bewaarschool ingericht. waarvan 
het groot nut. vooral voor den werkman. 
onbetwistbaar is. Dat er behoefte aan der 
gelijke inrichting bestond. de bloei dier 
school op het huidig ooganblik getuigt dit 
in ruime maat. De jaarlijksche bijlage van 
den Staat is bepaald op 600 fr. 

Omtrent den zelfden tijd kwam er 
een pompiers korps tot stand. bestemd om 
in geval van b~andramp de grootste diensten 
te bewijzen. zooals dit in Juni 1877 reeds 
het geval was. 

Den werkman een loflijk middel 
willende ter hand brengen om in geval van 
ziekte in zijne eigene behoeften te kunnen 
voorzien. werd er in 1873 eene maatschap
pij van Onderlingen Bijstand naar de in 
zichten van het Staatsbestuur gesticht en 
ondanks den onderstand verleend aan menig 
ziek lid. bezit die werklieden - maatschappij 
thans nog 17 à 1800 franks. 

Na menigvuldige herhaalde pogin
gen bekwam het Bestuur ook eindelijk eene 
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gendarmerie heel ten koste der Provintie. 
zonder eenige tusschenkomst der Gemeente. 
Onnoodig hier aan te halen hoeveel de bui
tengemeenten en vooral de landbouwers des 
winters door allerhande vr'eemde landloo
pers en door dieverij worden gehinderd. 
Dat de plaatselijke politie in deze geval
len ontoereikend is. ~eet eenieder; de 
gendarmen zullen hieraan doelmatig een 
einde weten te stellen. Er dient ook ge
meld , te worden. dat de Gemeente van de 
Prov1ntie 2,40Qfr. heeft ontvangen. mits 
afstand te doen van den grond, 20 aren. al
waar de gendarmerie is gebouwd. 

In 1877 werd dan steenweg van 
Nevele naar Aarseele aanbesteed. reeds is 
het werk voltrokken en ~et aan~eel onzer 
gemeente op eene kleinighe~d na. betaalt; 
slechts 4000 franks zijn er heden nog ver
schuldigd. 

Wat de landelijke wegen en water
loopen betreft • . stellig is men overtuigd. 
dat deze onmogelijk op , eene meer vold r:a nde 
wijze kunnen onderhouden worden. zondGr 
zich buitengewone en grootere opofferingen 
op te leggen. 

De kasseiding der Erpelstraat is 
in ontwerp; deze ,stelt ~envolkrijkst8n 
wijk der gemeente met hare steenwegsn in 
verband en zal zo~d~r toevlucht aan bu i ten
gewone mid~e~~~ kunnen uitgevoerd worden. 

-
De opsomming dezer werken bewij-

zen dat het Bestuur niet werkeloos is ge
bIe ven en u i t s I u i tel ijk liJ 8 1: i;. 8 n van a I ge ili een 
en openbaar nut voor doel had. 
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.. En. nogtans worden uwe - lasten 
niet vermeerderd; de gewone middelen der 
gemeente zijn toereikend om deszelfs 
kosten te dekken, ten bewijze hoeft men 
slechts een oogslag te werpen op de reke
ning van Het laatste jaar, welke met eSn 
overschot sluit van ruim 7000 franks. 

Voor het loopend jaar is men in 
niet min voordeelige voorwaarden. Voor het 
jaar 1879 is de bijlage der gemeente aan 
het Armbestuur jaarlijks vergund. mogen 
verminderd worden met 800 franks. 

Drie jaren geleden is de toelage 
verleend aan het hospitaal Louise ook met 
700 fr. 's jaars verminderd en ware de 
aardappeloogst door de overstrooming in 
den Oostbroek niet gedeeltelijk vernietigd 
geweest er was dit jaar eene tweede vermin
dering van subside besloten. 

Eens beoordeling der hiervoren 
aangehaalde akten, waarover gij recht hebt 
te oordelen en welke gij voorzeker met den 
titel van goed Bestuur zult benamen. moe
ten UE. genoegzaam overtuigen. dat de uit
tredende leden zich waardig getoond hebben. 
van het mandaat dat hun toevertrouwd was 
en dat ze dus ook Dinsdag aanstaande met 
alle recht op uwe stemmen mogen hopen. 

Wilt gij dan voortdurend op der
gelijke wijze bestuurd worden, wilt gij 
dan voortdurend met denzelfden iever uwe 
belangen verdedigd zien, 
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_.0. . . ... 

KIEST OÁN '; VOOR 
. , 

1 • BOSSCHAERT. 

2. BUYSSE. 

3. DE REU. 

4 ~.; MAERE. 

5. ,MULLE OE TERSCHUER~N. 

6. SCHATTEMAN • ", 

Namens den Geme~nte~aad v~n 

Nevele. 

Het Kollegie van Burgemee~;er en 

Schepenen. 

L. MULLE OE TERSCHUEREN. 

L.DIAS. 

L. BUYSSE. 

I 
I 
I 

1 

I 
I 

I 

Nevele. 27 October 1878. I 

~----------~--------~--------~I 
Somerghem~ drukkerij g~br. Mestdagh. 
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BIJLAGE IIIb 

GEMEENTE KIEZINGEN 

van den 29 October 1878. 

KIEZING OER GEMEENTE NEVELE. 

Gemeenteraadsleden wier mandaat 
eindigt op 31 December 1884. 
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BIJLAGE IV 

ANTWOORD VAN DEN BURGEMEESTER 
VAN NEVELE OP OE AANVALLEN 

DER CLERICALE DRUKPERS. 

Het Fondsenblad van Gent heeft 
zich in verschillige nummers bezig gehou
den met mijne benoeming. Ik meende op de 
loyauteit van oit blad te kunnen rekenen 
en zond over eenige dagen. per aanbevolen 
brief, een antwoord dat niet opgenomen 
werd. De heeren Opstellers waren in hun 
recht met zoo te handelen. Ik wil hun de 
eer niet aandoen tot de uiterste maat
rege~en mijnen toevlucht te nemen. maar ik 
houd er aan. aan de bevolking der gemeente 
en van geheel het kanton Nevels den inhoud 
van mijn antwoord ter kennis te brengen. 
dat luidt als volgt : 

Mijnheerde OpstelZervan hèt FONDSENBLAD~ 
te Gent~ 

Sedert eenige dagen zijt gij zoo 
goed geweest U verscheidene malen met mij
nen persoon bezig te houden. namelijk in 
de nummers - 8n~ 9n. 12n en 13n Februari van 
uw blad; ik dank er u voor. 

Ter gelegenheid mijner benoeming 
tot Burg~meester van Nevele;'ri6~md~t ~ij 
mij meer dan eens eene O. eene nulliteit. 
- Het is aan iedereen bekend dat men enkel 
in de clericale partij zware bollen aan
treft; in de liberale partij, en vooral 
onder de nieuwbenoemde Burgemeesters. is 
alles slecht en zonder eenige waarde. Ik 
zou geen enkel woord op al uwe deftige ar
tikelen hebben willen antwoorden. was het 
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niet dat het uitgebr~id artikel in uw 
blad van 12n dezer maand. getiteld 
Feest te NeveZe~ enige onnauwkeurigheden 
bevat, welke, in het belang der waarheid, 
zekere terechtwijzingen eisehen. 

Ik wil punt voor punt uw artikel 
volgen en er eenige inlichtingen aan toe
voegen. 

Gij zegt : "dat het eene eer is 
door Minister Rolin te worden afgesteld." 
- Hoe komt het dan dat de heer Mulle alles 
ged~an ~8eft om die eer te ontgaan en al
les in ,~ werk he~ft gesteld om opnieuw 
benoemd te worden ? •• Hoe komt het dan 
dat hij en geheel de clericale partij zoo 
hevig verbitterd zijn tegen mij, die al 
wat mogelijk is gedaan heb, om hem die ' eer 
te doen krijgen ? 

Gij zegt "Al de leden van den 
Gemeent~raad v~n Nevele (behalve de nulli-
teit Braet) waren er (te Landegem) tegen
woordig." - Hier weeral, mijnheer, zijt 
gij slecht ingelicht geweest. Ik wil u de 
namen der afwezige raadsheeren opnoemen. 
dat zal deftiger staan. Waren te Landegem 
tegenwoordig. de heeren: Dias (schepen). 
Maere. Van Nevel. Hanssens en De Reu; wa
ren niet tegenwoordig. de hh. : Buysse 
(schepen). v red ere eh t e rS c h at tem a n. C a e -
kaert. Bosschaert en Braet. - Buiten den 
hee~ Mull~ dus. die het voorwerp dier 
grootsche manifestatie was. hadden er zich 
b ij ge vol g m a a r 5 (v i j f) r a a d sh e e ren b ij 
aangesloten; de 5 (vijf) andere bleven er 
buiten. Bij de clericalen komt het er zoo 
nauw n~et op aan: 5 of 10 dat 160pt op 
hetzelfde uit; maar bij alle lieden. die 
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van waarheid houden, is 5 toch altijd maar 
de helfi van 10J zelfs a~le nulliteiten 
zijn van -dat gev6elen. 

Gij zègt : "de Fanfarenma~tschap
pij van Nevele s~eelde ~e Biabançonrie.» -
Gij hadt er moeten bijvoegen, Mijnheer, 
dat , die muziekmaatschappij het werktuig is 
va"n den heer MulleJ -dat M. Mulle daar 
gansch meester over is, dat hij eigenaar 
is van al de instrumenten en dat de leden 
zoo weinig recht e~ vrijhe~d in die maat -
s eh a p pij he b ben, dat zij ' van , 0 v è rIa n gen 
tijd reeds den he~rMulle gansch alleen 
beslissen laten ove~ het , aanvaarden en ver 
werpen van nieuwe leden. Ware dus die so
ciëtei t te Landegem 'en' in den stoet niet 
aanwezig geweest, dan ware zij ,reeds van 
'5 anderendaags iri den ban geslagen gewor-
den. Ol vrijheid!!... ' , 

Gij zegt : , "Vooraf reden 200 à 
300 ruiters, geVolgd door 44 rijtuigen.» -
Ztilks helt eenigszins naar de waarheid, 
want men telde inderdaad 193 paarden en 37 
allerhande rijtuigen. O~~ getal vindt ge 
schoon, overgroot, dunkt mij, en nogtans, 
vo 1 gen s, uW'e eigen e verk I ari ng, heeft ' het 
kanton N~vele geNee'1 en gahsch ~an het 
fe~st medegeweikt, alwaar "er evenwel ruim 
1,000 (duizend) ~aarden t~v~nden zijn. 
Welke drollige unanimiteit! ••• Verd~rs 
voegt gij erbij : "de landbouwers van 
Nevele hadden allen, zonder uitzondering, 
ruiters gezonden." - ~einu, hierteg~n ' 
breng ik in, dat de Nevelsch~ : landb~uwers 
sl~chts met 23 paarden in den stoet, hebben 
gefigureerd. 'op ~e 2DO, die zij bezitten. 
En gij noemt dat ,: "a 11 en, zon d'er, ui tzon
dering?" - H~er Opstelle~, hier i~ 't ver
schil no~ grooter dan d~ helft 'en de aan-
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wezigen waren bijna alle~ nog . van ~ie 
mixte-paarden. die verleiden jaá'i" "dbor hÉlt 
Hof van Be'roe p 'b 0 e re'n- IJ. aard e ti is e\Jorden ' ' 
zijrl: ' 

" GiJ - zegt -: "dat' Voè's'ela re "met' 
eenen ' troep rui ters ' tegenwoordig was .:';' a1:" 
~oewel hetbuitèn het kantdn ligf.~ , - Laat 
aan m~jne nûlliteittoe u te zeggén. dat ' 
vos~&i~r~v~n hcii k~riton Nèv~ie deel Uit:" 
m El a 1<- t. e ê n " mi ss i a g IJ è 1'1<. e e e ri " b é3\;oJi j s 'g ê ei f t 
van uwe nulliteit; wijders ver~eet ~ij t~ 
melden dat Martens-Leerne. Maria-Leerne en 
Oeurle~ welke o'mtrerit de , fïêlft der paarden 
gele;jvetd hebberL buiter1'óns kahton ~elegen 

' zijn;' ge~ief dus"het getal 'pàarqeh 8 vari de 
helft te vermindêreh èrihet deel voor 'het 
kanton'Nevelè op ' omstreeks "100'ts " bepalen. 
Hond~rd op duizénd. ~ welke ' unanimit~it~ " 

: ri i '~t ~ ' w ~a r? .. " , " 
I ; ", •• , 

".' , Gij' zegt :' -;; dat dè maat sè h áppij 
van de11 'Onderlingen - Bij stand~ : door den -' -
heer ' Mul'l~ ingericht.' ziëh bij (fe;:' stoet ' 
aahsi6ot: i - AI~e~r mis. hee~ Opstell~r~~ 
Oe heer Mulle stichtte de maatschap~1j i v~n 
Onderlingen Bijst~nd niet, deze meatschap
~ij best6~d; " t~e~ ' ~ê ' hê~r M~lié het gedacht 
kreeg er~ ;Zich me 'ester van te ' mak'èn. Zijne 
tusschehk6mst bracht er verd~èl~hêid tB :~ 
~eeg. zij werd bntbo~den en Mallé " we~d ei~ 
eindelijk de baas van. \ , 

~ '. -, 

Gij ~ ze~t ' : "Al d~ huizen waren 
b ev I ag-d. te riJt t'i:o nd eCri·;' g 'èfer d ert iÈl n ; ( het 
j !J das g eta I ) .'i - Laat _ m:i j . tOB' ti te ' zeggen 

. dat de !<-om onzer :' gem'ëénte uit 3' votrrnarn13 ' 
straten b'ë 'è 'táat.qie de 'stoèt" z\ju ctoorloo
pen ' hè'bb :en. ;Inde eer'st 'e straat ' teÏ'éle men 
:2 2 ( t wee - è n - t win tiK) 0 n b ~ v I ag de h u i ze r\ ~ -
dus dicht'bî'j' de"'helft'. Dat treur,i'~," zich''t ' 
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had den . he~r . Mulle · zo~danig ontsteldi .dat 
"cont-e·r-.order" gegeven . werd en nieri de 

. tweed~ st~aatontweek. alwaar meer dan de 
helft der huizen 6 en ook dat van eenen der 
schepenen onbevl.agdwaren. om zich langs 
de derde straat rechtstreeks naar het 
kasteel te begeven. - In deze straat. heer 
Öpsteller, ~aren er ook tal Van wonin~en; 
welke geen enkel teeken ~an de~lneming 

gaven. - Reken nu .eens · zelf hoeveel maal 
13 gij vinden , zQlt · l , 

Gij ze~t ~at de heer Mulle "ter 
oorzake ziJner godsdienstige gevoelens 
door, "den Geuzenm1n:Ls'ter :111e·t herbenoemd is 
geworden." - Ik d~rik ni~t . dat zulks de 
ware oorzaak . er v~nis~ He~ ' ~s overigens · 
in po+itieke kringen geno~g bekend, dat de 
inwoners onzer gemeente zith sedert eenige 
jaren van het bewind van Mijnheer Mulle 
zo c h ten . t e ver 1 os ~en J w ·ent a 11 es, w at h ier 
niet ~laaflijk bukte voor hem en voor 
zekere gerokte Pè~s6har~ : ~êike in den ge
heimen raad zetelden, mtle,st ·vérbrijzeld 
wo rde-tl • .. : 

. :~~ .: . . -: : '~ . 

1° · ~ 'Hi jt~~ cl,t te ·' ze ·ke ren bediende, 
zelfs t'n kö~te der ga~eentêkas ~p pen~ 
sioen te doen st~11e~ ~ · ' 6~ · een zijner '· · 
"kruipe~dste cre~turen"inzijn~plaats - te 
brengen. ·" 

2° .Een tweede moest ook weg : 
ki~~~t op kiacht ging · n~ét · h~t Hooger Be
stuur, tot dat ' eindelijk de heer Gouver
neur op het on~erwach~s eenen "c~~~issaire 
spécial" afzon~ o~~ ~l zijn~ ~ekeriingen na 
te zien. Die tachtigj~~ige ' oude~ling was 

. . . ' ( , . . , " .. . . . 
echter volkomen in regel én de heer Gouver-
n eu r bracht er · ·hem z e.1 f oe ' levendigste 
dankbetuigeh· ~o~~ tbe~ ·· . . . 
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3 0 Eend~rd~ liep nog · meer in 
den weg ~ dat ~as ~endoor en doorlibe
raal man~ ~ie zijnè opinie niet verborg 
en aan de FZandre Lib~raZe geabonneerd was. 
I~d~reen ' kende dienpostbediende als een 
g~~d ' ambt~n~ar : hij ~ervuld~ sfipt . ~ijne 
plichten en ni~téén enkel fe:i,t. kOJ:) ,: l1)en te 
zijnen laste legg~n. Hij wa~iiber~al . en 
tot bewijs dat hij niet váneeriig e ~ennis
sen ontbloot was~ zal ik · zeggéri. dat 'hij 
schrijv~~ i~ een~r polifiek~b~ochuu~ ' over 
het ~ kie ~ s t ei I s e 1 dat, h ede n i n zw a n g . is '· ~ n 
d~t 'door de vrijheid~ . ~elke ~en er do6r 
aan ' den kieze~ v,rs6~bft~medeiewerkt heeft 
a~n 'd~n val deirkièfikalepartij. ' Die man 
was n~tuurlijk veroordeeld .en, na al .het
ie~~ " ik '8rvan vernomen heb; iou de h~er 
Mulle ongaarne de gansche historie willen 
blootgelegd zien •. waarinh~j de groote 
~oi vert~ld heeft. ~m die~ bediende in 
zijne positie teon~~r~ijnén e~ hem ' einde
lijk van . de gemeente .te yerwijderen. 
Kwame' zulks alles in , " f ~ \/(/i.le li c,~t , de 
loyauteit van den ,hear MuI ,+"e .zou g::; ··J68·r. 

lopen. zelfs bij zijnbe~i~vr.i~nd6 ~. ~rg 
schipbreuk te lijden. : 'Ais, ' i.~ zull<'8 p:,;qt ,en 

' kan aanhalen. zult gij geno.êg be g::-.-'j~jrl n. 

heer Opsts·ller. dat de vrij heidE: ! i, ~~ nn f;~ ; de 
burgers van Nevele op duizende w ijz~ n van . 
den he er Mu lle te 'I ij den hadden. C:'...j z iet 
dus wel dat de he~r Rolin geen onte~zoek 
te doen had buite ,~ . het; adrn~nistratief 
leven van genoemdeh h~~r. om zijn besluit 
vo 1 komen te ve I\recht vaa.rdigen. ... 

Wat de omhalers van den school
penning aangaat. il zal u zeggen dat zij 
bitter weinig centen onder het publiek, 
dat gansch onverschillig die imposante ma
nifestatie aanstaarde. hebben opgegaard. 
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De 138 frank waarvan gij spreekt, hebben 
ze ~eiiich€ ~ijnagsheel ~n gansch op het 

, ',-gas,i;,màal -;b.j,J d~'\ :~,heer , Mull eopge ~aan ~ 

Gij z~if :~da~d~11 g~hdatmen 
doe r het ' 0 ud ' Gemeent E!hes't uUr : ui tgenoodi,gd 
\iJaren. "~' Weêral" mis,heer'èlp's'tèller, ' d~ar 
~ekere rJstige ~ufgèrs ~b6f 6nlu~ten " 
vree~den;zdo~l~e~t~,L{~d~~erke ' onla~gs 
he~ben ~~la~tsge8ad, he~be~ ~ zij;~it 
eige~e be~eifrig :~ den ' hser'P~o6ureur d~è 
~o~ingst~ ~~~~ v~n" i '6rttwo~pe~ ' feést ken
riis ' ge~evàn:ln i{jn~ ~hqci~~ ' ~ij' ~heidhèeft 
de ze' hee r ' de ' ri oodig e' -maat rege) en 't 'o t ' he t 

' behóud "der 'rust ' genoman~- Ik ' wéet uit goede 
-bTön ! 'dat dà 'm'arli fest arit en \1:1jdei oogen' ': op en 
zetteder'l, ,bij "' de"ve~sdfd::j n~ng der ' haren 
mt.itseri~ 

Wat 'uw ' laa't'ste 'páragr'aaf :IHlt'reft, 
ik -laat ~ : hat ~ci~o~oliumder verk~hsdaden • 

. ... : '.. . .. . 

'Volgens':u ;'heèf't : hetfàes't ':aller 
verwachting ':~ve:t:' ,f~offen. 'Daar:i.~ '-beli : 'ik' het 
met u volkoriéri eeri'sJ :iè'dereen venieC"M'tte 
iets dat ' indruk mak~n: lT)oeStëngij ' ~~:: 's: t 
door h~t~od~g~aM~e; hcie d~~rlij~ dG ~tie-
'schouwers bedrog'erizij'n ' geweest. ' 

. . , : .' ... . ~ . : :'. r-: 

:A..BRAET, 
" B u r-ge mee st er.: 

! . . .. 

..' 

. :.: 

Gent~ drukkerij Lod. :Dê ·Vioiese. 

- , 
' . ' 

-: . ~ .. " : . 
. j . . " 
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Leonee MULLE de TERSCHUEREN 
(Tielt 1830 - Nevele 1888) 



Theophile BRAET, brouwer 
(Nevele 1840 - Nevele 1917) 

· i 



Notaris Bernard DIERICK 
(Kpu ishoutem 1812 - Nevele 1881) 





foto genomen vOör de gevel van de in 1879 
opgerichte vrije gemeenteschool' voor jon
gens, Karnemelkatraat .• . 

Op het karton waarop de foto geplakt is, 
lezen w~ . 6nderaan : i 

"KATHOLIEKE SCHOOLCOMITEIT EN SCHOOL-
~ENNING VAN NEVELE - 1~79 - 1884" 

Enkel ei 'gei denti fi 'c ee .~~e gemeente~~ads,leden 
o'p de1!'1,te ~ rij. van linka naa·r.r~c~t ·a .:. 
1. Charles L.ambrecht, · landbo.uwe:r~ 3~ 
Theoph;t Ie Sche.lpe, .no,t~Fi's · , · 5 •. ·Ad.O.lphe 

_ Minne,' h'andelaar, 6. Leonc.a Mulle ' de 
i Tersch"ueren~ 8 .• , L'ouis Lampae'rt, ' br,oUl·Jsr. 
9. L'eo:Dias, händelaarJ n·aast.LeOnc·s . 
Mu 1},~ zi t d~ ken ,'LiVi ~us: .~Q: e G r-oot·13 • ! " 

" ;, 

Op de 2d.e rjj. 'a~hter:.l-eonce .Mu"lle, Louis 
Verbiest, de. ho'ofdon:Cfe~t.,..iijzer vaQde ,vrije 
g~meenteischopl. . . . 

I~ ~et ~K~s~oek~es S6hatbe~ 
waarders" van de "Kathclieke Sc~oo16cmi
teit n lezen WG o op 26 janu~ri 1885 ~ . 
~E ~ taaZd ~an de heer Wa~~~~~ Gent wGaens 
~:9 t p o:r'tpe t:-!; ee x'en in gro~p de'p z.e .(f'. nv(~n 
der. sahoo Zpgnrzingen van~ het 'sahoo Zaoi:17:
te i t. .. 2 7 8 ~ .5 0 '.' • 

Tot hiertoe ·i 's . er maar é '8P 81,
semplaar ~ntdekt. dat i~ h~ndei : ii . v~n 
dhr. Leopold Lambrecht uit Kortrij I"~ 
kleinzoon van Charles Lambrecht en achter
kleinzoon van notaris Oier{c~. 

,', " .. : 
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BIJLAGE V 

KANTON ,.NEVELE. 

PROCEs-VtRBAAL VAN ONDERZOEK • 

. : ..; 

Ten jare 'achfti'en honderd tach
tig. den twintigsten December. om tien uur 
I s morgens •. :z'j,jn- ' w'ij oridergsteekenden. 
WILLEQUET.LIPPEN& :~~ WASHER. leden van de 
Kamer der ,Volksvertegenwoordigers.·en van 
de door haarin'geis te ld:à" .commi ss ie van 
schoolonderzeek. enuitmakenda de onder
commissie voor de provd.n.cie Oost -Vlaande
re n. t en . lokale ,van he t vred ege rech t van 
het kanton Nev'ele. :f.n ope'nb-~rezitting 

overgegaan tot het hooren der getuigen. 
gedagvaardop -aahzoek van ,den heer Voor-
zi tter. en .van a ·l -degenen die uit eigen 
beweging voor ons verschenen ~ijn. om ge
hoord te worden in hunne getuigenis als 
volgt , : .-

3ij de ~aamcproepin~ geeft ie~er~ get~ige 
~ijn8n naam. zijne voornamen. zijnen ou
derdom. ziJn s,tand. zijn beroepen zijne 
'oonst op. en legt den eed af "te spreken 

,:onder haat en zonder vrees. de gansche 
~ aarheid en niets dan de waarheid te zeg-
6en ". er bijvoegende :" Z 00 he lp emi j 
" od!".) 

1 e get uige ': 
, ; 

VAN DER CRUISSEN. Jan-Frans. oud 40 jaar. 
kantonale schoolopziener te Deinze. legt 
Qen eed af en verklaard : 
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Hier zooals elders is de , tegenstand der 
geestelijkheid tegen de schoolwet groot 
geweest. ' 

Te Nevele zelf zijn echter geen~ bijzon
dere sermoonen gehouden. 

Te Vosselaere heeft de pastoor bij den bur
geme~~tèr, M. de Kerchoved'Ousselghem, 

' aangedrongen om eene 'katholieke school te 
bouwen, maar deze heeft geweigerd, al hoe 
wgl de pastob~ s~rak van riem de absolutie 
niet te geven~ 

Oe ontvolkin~ der gemeenteschool is enkel 
te wijten aan den dwang van priesters en " 
eigenaars. en zoo speelt het stoffelijk 
belang daar eene groote rol bij de pach
ters. 

Te Nevele liep het gerucht dat al dezan 
die ondersteund werden door het armbureel, 
hunne kinderen naar de katholieke school 
moesten zenden. en zoo heeft de gemeente 
schoöl nog vele leerlingen verloren. Het 
ise6hte~ moeielijk te weten. wat daar 
waatin was. maar het uitwerksel bleef er 
toch. 

Wat het gemeentebestuur betreft. dit ver 
schilt veel, van plaats tot plaats. Hier 
te Nevelè. alhoewel de liberalen vertegen
wo'ordigd zijn, durft toch niemand de wet 

' ui tv"à'eren. • t Is zoo. dat niemand in den 
raad. zelfs nief d~~ burgemeester Braet. 
noch de schepen Buysse. aan wie ik ~ 'ulks 

verzocht, het gerucht betrekkIijk het bu
reel ' v~n weldadigheid heeft durven 'logen 
straffen. 
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M. Dias. onder and~r~n. w~r~t de wet tegen 
als de · gem~~~t~faadsiid . ~n sthepe6 ~ Hij 
heeft kind~~~hin hst ~~~eentBlijkond~f ~ 
wijs. en denklijk is het zoo dat h{jds 
absolutie krijgt die de , andere ouders van 
de ~~mè~nte ~ orider~ljiers inh8~ algem~eri ' 
ge~'Jeigerd wordt. , .... 

" Ik m~~t~r ~ijvoe~en ~ d~t M~ bias g~me~nte
s~crêtaris t~ Landegem .i..$. en dat hij da,,!r 
de "'Jet' ui~vQert! . of1)da~~ .' z~gt h~j •. dél,ar 
bijlégert v~n H~t ~~~atsbeituur t~vragen 
zijn. . . 

In het algema~n . blijft .. h~t Gouvernement 
zee~ onwer~iaamte~ . b~~ichte véA ~zijne b~
ambten w~t ' d& scihoolk~~sti~ b~~reff. Een 
postbode t: ~ndt ~e i f~ 'z;I:j n' ~ . ki'nde renn äar 
dek a t hol i e k e ~ c h 0 á I. 'a 1 S 0'0 k 'd e wa c ti t ,;.' 
meeste r. 

q p 't .é.\ ~ de ' van . ve r I, Ijl.' de n .'j' a ar' \~ ~ S h i er een 
gèrheeiiteondelrwiJzer t'Ëi 'benoemen. Een deel 

• : . r " , I I , ~ ..... .... ; . : . ' ':', . 

v~n ~ den raad durfdeiulkè niet doen en dan 
i~8'é' rïheer van degeri1e.e·~tei~: ·, z: aq is ' h.et 
alg~,meen . géruC?~t,/ b:1j ',den b:is'schOp geg,aan. 
en heit .ordèr ' was /~tot "'de ' KeLize ' niët "over 
t 'e gaan. Oe onder\lJijzer j;-~' cianJan ambts-:-: 
wege door dB hoogere overheid benoemd ~e
worden. 

. . t,: '.; ... . . : -', ~ , ' , , ,t 

O~ ~~~jsd~elr~i ~in 'de ~g~m~e~te~bhooi ' i~ . 
nis,tgêdaan g' ew~o'rdell; !:u,it ' hoofde dat çl8 ge 
meerite~aa_d ~:de n'oodi'ge'tQeilage ,hèef 't;.'gewei 
gerd' :de tos'làge stond echter i .n ' de be -

J ' " :. ~ '.: .' . ;. ~ 

gro 0 t,i.n 8.. ' . .I .. ... 

Na :'léting.volhardt. ge-tuigE'l. t:3n oridertee -
ke'nt" ./ . -" . , ': , . 

.~ . 

J.-F . VAN DER CRUyé~EN : 
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2e getuige , : 

MEGANCK. Honorê. 25 jaar. postmeester te 
Nevele. legt den eed ëÎf en verklaart : 

Een bode van de post heeft , hier indertijd 
p~opaganda gemaakt ten gunste van de ka
tholieke school. Daar is een onderzoek 
over gebeurd. en de vrouw van Coekaert. 
land~ouwer te Nevele. heeft zulks getuigd 
in mijne teg~nwbordigheid. Hij sprak he 
vig tegen de geuien8ahooZ~ eri zegde dat de 
oudef~. die daar hunne kinder~n naartoe 
zonden. hunne achting bij deze laatsten 
zouden verliezen. 

Dan is hier een andere bode geko'men. Hij, 
heeft mij over de ~choolkwestie gesproken. 
en ik h~b hem gaantWoord. dat ik van wege 
het Staatsbestuur daarover niet de minste 
onderrichtingen 'had ontvangen. Uit eigeri 
beweging heeft hij dan zijne kinderen naar 
de gemeenteschool gezonden. wel wetende 
dat hij daarin volkomen vrij was. 

Na'lezing. ' volhardt getuige en ondertee 
kent 

H. MEGANCK. 

3e getuige : 

PATTYN. Bernard. 29 jaar. hoofdonderwij 
zer te Nevele. legt den eed af en ver
klaart 

Ik ben als hoofdonderwijzer te Nevele. van 
amb~swege benoemd gewnrden. 

,Wanneer ik hier ,benoemd ben~ was er spraak 
v~nmij eene s~renade te geven. door de 
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Harmoniemaatschappij waarvan ik deel maak. 
o.e dek en w t 1 de z e bel e tt en. e n g-i n g d a a r -
voor bij den voorz~tter. M. Disriek. Deze 
ontbDodt mij. eri vrD~g of ik prijs hechtte 
aan die serenade. zeggende dat de deken er 
zeer tegen was. Ik h~b gean±wDord dat ik 
er ~rijsaan hechtte. juist omdat de deken 
daar politiek in wilde zien. 

Op 't ei~de ' van verleden jaar was hier een 
lijkdienst voordenhe~r Blomme. in leven 
een voorstaander van het officieel onder
wijs. Eene vrouw. de echtgenoote Van 
Ooorne. die ha~e kinderen na~r mijne 
school zond. is op de gslddeeli~g van den 
dienst geweigerd geworden. alhoewel zij 
gewoon was op dergelijke diensten iets te 
ontvangen. Eenigen tijd nadie~ heeft zij 
hare kinderen naar de ka't~oliel~e ' school 
ge~onden. ten ge~olge. z~~tmen. van be~ 
dreigingen. ' 

Gezusters Cla~~s. zusters van den afgestor
ven hulponderwijzer~ waren meesteressen in 
de zondagschool. Zij zijn .op een zondag 
afgewezen gewo~den. omdat zij t~gen hun 
broeder niet wilden zijn. 

Mijne zwagers, de gebroeders Kneuvels, heb 
ben het venstertje gekregen. omdat zij hun 
neef, die bij hen inwoont, naar de gemeen
teschool zonden. 

Wat de sermoonen betreft te Nevele, ze 
z~jn hier betrekkelijk matig geweest~ 

In het begin van het jaar ~eeft d~ deken 
zich begeven bij M. Mortier, om hem te be
wegen zijn zoon na~r d& ' k~tholieke school 
te zenden. Mortier wilde niet. De deken 
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vroeg dan aan de dochter. oud 17 jaar. Qm 
naar de zondagschooI te komenJ naar de va
der geantwoord hebbende. dat zij het lot 
der juffrouwen Claeys zou kunnen ondergaan 
heb ben. z e_g de de dek en. dat zij. doe h ter. 
naar hare ouders niet moest luisteren. en 
toch naar de zondagschooI en de congrega
tie komen. 

Mijne zwagérs bestemmen hun neefje voor de 
normaalschool van Gent. De deken is hun 
komen zeggen. dat de school slecht was. en 
eene oorzaak van zedenbederf moet worden. 

Bij den -briefdrager Rombaut. die zijne 
kinderen bij mij zendt. is de deken ook 
geweest. De briefdrager zegde. dat hij 
zulks uit eigen beweging deed. en wilde 
handelen in den zin van het Staatsbestuur. 
Moest er iets van komen. zegde de deken. 
gij zoudt in alle geval bij de boeren kun
nen gaan werken. 

Bij de vrouw van Leo Kneuvels. handelaar 
in vodden. heeft de deken gezegd dat mijne 
school niet goed is. dat ik ook slecht 
ben. en zelfs wel eens tegen de pastoors 
in de gazet durf schrijven. -

De d~kan heeft ook gevraagd aan dezelfde 
vrouw van Leo Kneuvels of zij niet benauwd 
waren te moeten verhuizen. als zij hun 
zoon naar de gemeenteschool bleef zenden. 
Leo Kneuvels heeft dan een brief ontvangen 
van zijn eigenaar M. van Hoecke. brouwer 
te Hansbeke .. die hem bedreigde ham te doe:n 
verhuizen. als hij de katholieke sQhool 
niet verkoos ofwel als hij ander bier tap
te dan van hem. 
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Oe deken is ook geweest bij Romanus Schy
vers die zijne kinderen bij m~j zendt. De 
deken heèf-t dan gezegd aan · de" vrouw dat 
het in de gemeentes~hóol geene prijsuit
deeling zoüzijn. en ik moet bekennen dat 
zulks w~ar was. De gemeente heeft geene 
toelating willen geven~ Nu zal er waar
schijnlijk eene zijn. door de tussenkomst 
van een edelmoedigen persoon. die zulks 
zal bekostigen. 

De deken is ook geweest bij de vrouw van 
Bruno Duchateau. Deze antwoordde met veel 
gepastheid. De deken zegde dan : "J a. het 
is waarschijnlijk uw man die de kinderen 
naar de gemeent~school z~ndt. maar over
haal hem : de vrouwen kunnen dat als zij 
willen!". Oe vrouw antwoordde dat zulks 
ook haar zin was en daarom werd zij met de 
weigerin~ der absolutie bedreigd. 

Als de h u I pon d e rw ij z er. R • C I a es. op zij n 
uiterste lag. heeft de deken op hem zooveel 
drukking uitgeoefend. en beloften afge
perst op zulke wijze. dat dit zeker het 
einde van den iieke heeft verhaast . 

Er zijn 44 leerlingen in mijne school 
niet een is gedwongen. Ik handel zooals 
onder de wet van 184 2. Ik geef zelfs den 
c a te eh i s mus • en 4 Ie e rl i n gen • di e ver led en 
jaar hunne eerste communie hebben gedaan. 
werden dB best~ van de ~erk. zooals de d~

ken in een huis heeft bekend. 

Eertijds had de gemeenteschool 200 leer
lingen. De meeste det uitgeblevene gaan. 
denk ik. naar de pastooTschool. Er is in 
deze laatste een hoo fdonderwijzer en een 
hulponderwij zer. beiden gediplomeerd. Voor 
de meisjes is er eene kloosterschool. 
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Oen 11n Juli laatst werd mijne familie 
vermeerderd. Ik ' deed de "achterwaar
sterigge" aan den deken vragen of mijne 
vrouw haren kerkgang mocht doen. Zij vond 
den onderpastoof Liefmans in de sacristij. 
Deze zegde dat alles we.l was, maar eenige 
oogenblikken nadien kreeg ik de complimen
ten v~n dehd~ken; dat de mis op den reeds 
bepaalden dàg niet kon pl~ats hebben, iets 
wat maar een uitvlucht was, en . voor doel 
had mij te plagen. 

Oe . onderp~stoor La~oy~reontmoette eens de 
2 kinderen van Van Gambeke en Tuytschaever 
die naar mijne school kwamen. Oe onder
pastoor zegde hen dat zij naar de gemeen~ 
tesehooI niet meer mochten gaan, en dat 
hij hen zou medenemen naar de katholieke 
school. Het eene kind, dat van Tuytscha~
ver, nam de vlucht, en ging zeggen aan 
zijne moeder dat de onderpastoor hem wil
len pakken had. Het ander kind werd mede
geleid, en de katholieke onderwijzer gaf 
hem eenige marbels en knikkers. Oe kinde
ren zijn 's anderendaags weder bij mij ge
komen. 

Oe ond~rpastoor is twee dagen nadien bij 
de vrouw van Tuytschaever geweest. Hij 
heeft haar gepredikt, en wetende dat zij 
in zwangeren toestand was, heeft hij haar 
een bunsel beloofd, als zij hare kinderen 
naar de pastoorsschool wilde zenden. 

Oe eigenaar van het huis van gezegde vrouw 
Tuytsch~ever liet deze overigens heel en 
al vrij. Eens is de vrouw al weenende bij 
mij gekomen en heeft mij verklaard dat 
haar eigenaar gedwongen was, ' door zijn 
eigen huismeester om mij zelf ~e dwingen 
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de kinderen haar de pa~toorsschool te 
zenden. Zij zegde echte~ dat zij hare 
kinderen bij mij ' wilde houden. Ik heb 
haar dit 06k aangeraden op het zeggen van 
de heeren Schutteman en de Oetauw~r om 
zulks inderdaad te doen~ ~et~Md8 dat deze 
wel voor haar zouden g~z6~gd hebben. Te 
dien gevolge is de vrouw Tuytschaever dan 

'ook in haat hu~s mogeh blijv~M en heden 
is zij er nog. 

De onderpastoor Laroyère is gegaan bij 
Constant Moft1er. die mij 06k zijn kind 
zendt. om hem tB zeggen dat hij mocht te 
biecht ~omen; nu dat hij geschikt had ' 
zijn kind ~8t de Paaschvacantie te huis te 
houden. I sNéüniddags vernam de onder
pastoor dat het kind den aanstaanden'win
ter naar de ' g8m~enteschool terug moest 
kearsn. en s~ffens is hij dan 60k de gege
ven toelating gaan intrekken. 

De onderpasto6r Liefmans heeft op zijne 
beurt bij den eenen en den anderen geloo
pen. 

Hij heeft onder anderen aan vrouw Van der 
Vennet gezegd, dat als zij alles op haar 
man wil stekE?n, zij de absoiutie zal krij
gen. Zij h e e ft g e vJ 8 i g e r d • 

De gemeente Voss81aere is voor het onder
wijs met Nevele 'erèenigd. 

In de maand Maart 1819 heeft de pastoor 
van Vosselaere een ±onderling sermoan ge
daan. Hij zegde dat men art. 4 uit het 
wetsontwerp ging 5~hrabben. en d~t men in 
de plaats vand9n gOdsdienst de gymnastie 
zou leeren. even als in de baraken en op 
de jaarmarkten "en zoo. voegde hij er bij, 
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zal een eenieder kunnen klauteren · en klim
men, en wacht dan op uwe konijnen en al 
wat gij op uw hof beziti". 

Van al de personen hier ondersteund door 
het armbureel, is er slechts een die mij 
zijne kinderen zendt. De 'weezen die in het 
gesticht zijn, gaan nu naar de pastoors
scholen, alhoewel zij vroeger naar de ge
meenteschool gingen. 

In het begin van het jaar vroeg eene 
vrouw die mij hare kinderen zond. eene 
aalmoes bij een armmeester. maar zij werd 
weggezonden. en omdat zij in hare gram
schap wat lawijt maakte, werd zij zelfs 
door den veldwachter achtervolgd. die haar 
in haar huis met de gevangenis kwam be
dreigen. 

Ik ben hUlponderwijzer geweest te Nevele 
in de gemeenteschool. van October 1870 
tot aan mijne benoeming als hoofdonderwij
zer. in November 1879. 

Bij mijne wete zijn er in mijne school 
slechts 2 leerlingen. wier o~ders onder
stand genieten van het armbureel. 

Na lezing, volhardt getuige en ondertee
kent 

B. PATTYN. 

4e getuige : 

DE MARTELAERE, Leonie. echtgenote CARLIER. 
Gustaaf, oud 36 jaar. onderwijzeres te 
Nevele. legt den eed af en verklaart : 

Op 22 Januari laatst kre3g ik een brief 
van den schoolopziener Vandeyen. om mij 
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naar Nevele · te begeven. ten ' einde de 
plaats van onderwijzeres waar te nemen. 

Ik ben bij den gemeenteonderwijzer gegaan. 
en die heeft mij gezonden naar het stad
huis. waar men mij eene kamer heeft toege
staan om te betrekken. De week nadien 
heeft de baasin haar woord ingetrokken. 
onder een· valsch voorwendsel. dit omdat 
zij mij niet durfde huisvesten. M. 'T 
Kindt heeft mij dan een huis verhuurd. 

Bij het openen der ' school was niets aange
kondigd geweest. en ik had dan ook niet 
eene leerlinge. Na eenige dagen heeft de 
wachtmeester dan zijne 3 kinderen naar 
mijne school gezonden. 

Ik persoonlijk ben onder andere opzichten 
ook vervolgd geworden. Men verspreide 
zelfs het gerucht. dat ik niet gedoopt 
was. en zoo. natuurlijk den catechismus 
niet kon geven. Ik meen dat zulks van den 
deken zou kunnen komen. welke mij zeer 
vijandig is. 

De vrouw van den wachtmeester De Walsch is 
in den biechtstoel geweigerd geworden. om
dat zij mij hare kinderen zond. doch 
eenige dagen na Beloken-Paschen is zij 
toch aanvaard. 

De Deken heeft ook gezegd aan dezelfde 
vrouw die hare dochter naar de Staatsnor
maalschool wilde zende n. dat dit eene 
school van bederf was. un Zieu de d~bau
ahe. 

Voor mijn huis zijn alle soorten van 
str9atschenderijen gebeurd : men bemodder
de mijne ruiten en men bespuwde het slot 
van mijne deur. 
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Op de straat werd ik soms beleedigd. Men 
deed schimpende taekens. en men riep geu
zin achter mij. 

Oe vrouw van Tuytschaeve~ zendt mij hare 
meisjes. M. Laroyê~e zegd~ haar. dat mijne 
school slecht is en ik een geuzin ~en • . 
maar de vrouw antwoordde dat daar niets 
dan goed geleerd wordt. 

Ik l~er ~en catechismus. enkel voor den 
iekst nochtans. I~ gebruik dezelfde boeken 
als de onderwijzer. all~n de eigenst~~e
lijk eertijds. 

Mijne school is eene klas van de jongens
school. Ik heb daar geene schoolbehoeften. 
en moet ~lles krijgen van den ond~rwijzer. 

Men betaald mij niet op tijd; en ik moet 
vele pogingen aanwenden om iets te ontvan
gen. 

Er is geene prijsuitdeeling geweest. iets 
wat de deken op voorhand had rondge
strooid. 

De vrouw. van De Vos werd . Bedwongen haar 
kind uit mijne school te houden door den 
armmeester. 

Emerence Tuytschaever kwam eens van mijn 
huis van de han~werkklas. De deken ont
moette haar, en vernemende dat zij van ten 
mijnent kwam. richtte hij haa~ grove woor
~sn toe. en er greep eene nog al ~evige 
woordenwisseling tusschen hen plaats. 

De vrouw van den wachtmeester heeft mij 
eerst hare kinderen gezonden. Ik heb hare 
~udste dochter moeten wegzenden. Sedert 
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beleedigt zij mij, alsook de - leerlingen, 
telkenmale zij ons ziet. Zij verspreidt 
ook het gerucht dat in mijne school niets 
goeds geleerd wordt, ~n dat er slechte 
catechismussen in waren, in zooverre dat 
zij dien van hare dochter had moeten ver 
branden. 

Elisa De Paepe wordt bij haar grootvader 
opgevoed. Deze heeft zijne kleindochter 
uit mijne school moeten houden, anders zou 
hij geen brood uit de kerk meer gekregen 
hebben. 

Ik ben hier ' niet te biechten gegaan, · 
wetende dat ik Z01.1 ge~..,eigerd worden. " Ik 
ben te Gent bij mijnen gewonen biechtvader 
geweest, maar dezen heeft mij ook de abso
lutie niet willen geven. 

Na lezing, volhardt getuige en ondertee 
kent 

L. CARLIER-OE MARTELAERE. 

5e getuige : 

CLAEYS, Clementia, 30 jaar . herbergierster 
te Nevel~, legt den - eed af en verklaart 

Mijne zusters waren meesteressen in de 
zondagschool. fHjne jongste zuster vJerd 
eens buitengeroepen door den heer onder
pastoor Liefmans, die haar zegd-e, - dàt wan
neer zij tegen haar broeder, den offici
eelen onderwijzer, niet was, zij in de 
zondagsèhool niet mocht blijven. Zij heeft 
de andere zuster geroepen en beide hebben 
de school verlaten. 

Verleden ja~r op Kerst~ag hee~t de onder 
pastoor Laroyère mij de absolutie gewei -
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gerd. omdat ik tegen mijn broeder niet 
wilde zijn. Ik zegde dat ik mèende dat 
mlJn broeder geen kwaad deed en dat hij 
zelf er wel diep van overtuig~ was; overi
gens dat hij nog moest b lij ven. omdat hij 
de officieele beurzen had genoten. M. 
Laroyère heeft mij verzocht eens bij den 
deken te gaan, maar op verzoek van mijn 
broeder , ben ik dan niet gegaan. 

Te Paschen ben ik elders te biecht g8 -
, ~veest. 

Mijn broeder Karel, de hulpon'derwijzer, 
van wien ik zoo even sprak, is ziek gewor
den, e,n kwam in doqdsgevaar. Ik ben bij 
den deken gegaan, en deze i~ medegekomen, 
maar heeft de biecht van mijn broeder 
niet willen hooren, tenzij hij de belofte 
deed om zoo te zeggen zich te herroepen, 
iets wat de gelegenheid is geweest van de 
droefste tooneelen. Ik ,heb mijn broeder 
gesmeekt om onze oude tante niet in wan
hoop te brengen. 

Wat ei genlijk de voorwaarden waren, die de 
deken hem gesteld had, weet ik niet. Ik 
was daar niet en voelde mij te veel aange
daan door de houding van de d e ken. , Volgens 
zijne meter. die aan het zie kbed was ge
bleven. zou mijn broeder gek~ikt hebben 
op eene vraag van den biechtvader. en deze 
zou dan gezegd hebben : Gij zijt in alle 
geval te zwak om onderwijzer te blijven. 
en wij zullen dan voor u eene andere 
plaats~oeken. 

Na lezing, volhardt getuige en ondertee
kent 

C. CLAEYS. 
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6e~etuige : 

VAN DOOREN, Charlotte, huisvrouw' van 
Koeniard DE VOS, oud 3~ jar~n; huishoud
ster te Nevele, legt den eed af én ver
klaart : 

In de deelingen in de ~erk had ik gewoon
lijk de aalmoes bij de diensten. Op den 
dienst van M. Blomme heb ik .slechts aen 
halven frank gekregen. alhoewel de anderen 
eenen heelen frank ontvingen, omdat, denk 
ik, ik mijne kinderen naar de gemeente-

. school zond. 

Sedert zend ik ze naar de katholieke school 
omdat mijn nieuwe eigenaar mij zulks heeft ~ 

verzocht. I~ had overigens geene klachten 
met den gemeenteonderwijzer. 

·Na lezing, volhardt getuige en verklaart 
niet te KLïnnen"teekeÎ1en. 

-. 
7e getuige : 

MORTIE.R, Constant, oud 58 jaar, landbouwer 
te Nevele, legt den eed af en verklaart: 

De deken is in het begin van het jaar bij 
mij gekomen, en heeft aan m1Jn meisje ge
vraagd of het naar de zondagschool gaat. 
Wij hebben gezegd dat onze zoon naar de 
gemeenteschool ging, én dat alzoo onze 
dochter zou kunnen varen hebben gelijk de 
gezusters Claeys. ba deken heeft dan ook 
gezegd dat wij de absolutie niet konden 
ontvangeD~ omdat . het kind naar de gemeen
teschool gaat, en ik heb eenvoudig geant
woord "ik kan het niet helpen". De ~eken 
heeft er vervolgens bijgevoegd, zich rich-
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tende tot mijn meisje: gij moet naar die 
dingen niet luisterei1 van uwe ouders. en 
kom toch naar de zondagschool 'en de coh- ' 
gregatie. 

Later is de onderpastoor Laroyère gekomen. 
op Paaschavond. en hij heeft gevraagd of 
onze zoon nog naar de school ging. Ik heb 
hem gezegd dat hij te huis bleef met de 
vacantie. doch dat hij na de vacantie nog 
3 dagen zou terug keeren om deel te nemen 
aan de confersi1cie die maar alsdanplaets 
had. Wij heDben sedert de absolutie ont
vangen, en de jongen is te h~is g~bleven. 
Oe onderp~stoor had ons toegestaan te 
biechten te komen. na eerst den avond z81-

~ , ven bij den deken teruggekserd te zijn. 

Na lezing. volhardt getuige en verklaart 
niet te kunnen teekenen. 

8e getuige : 

'T KINOT. Florent. oud 28 jaar; ingenieur 
te Nevele. l~gt den eed af en verklaart 

Na de begraving van mijn vadèr. ben ik 
bij den deken gegaan om hem te b~talen. 
en ik heb hem 8 e ne gedachtenis gegeven 
zooals naar gewoonte. 

De deken het beeldeken gelezen h~bbende. 
zegde : "wie heeft u oor lof gegeven om 
aflaten te verleenen ?". Ik heb geant
woord: "gij kunt "'Jel denken dat ik in 

-geenen toestand was om mij met het op
stellen van de gedachtenis bezig te hou
den. en ik trek mij zulke dingen niet 
aan." De deken voegde er v~rder bij. dat 
mijn vader in opstand tegen de kerk ge
storven was. omdat zijn zoontje. oud 7 
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jaar. naar de gemeenteschool ging. Ik heb 
geantwoord : "waarom hebt gij hem dan met 
de kerkelijke eer begraven ?" en daarop 
ben ik vertrokken. 

Na lezing. volhardt getuige en ondertee
kent 

F. 'T KINOT. 

ge getuige : 

KNEUVELS. Leo. 32 jaar. I<.oopman in boter 
te Nevele. legt den eed af en verklaart : 

Ik ben de zwager van den gemeenteonderwij
zer. 

Ik houd huis met nUJ n broeder. en w~J 
kW8eken een neefje. dat wij naar de ge
meent8 5 cIlool zenden. In den biechtstoel 
ben ik daarom de absolutie geweigerd ge
weest door M. Liefmans. Ik heb geantwo ord 
dat ik ne oit had gedacht de absolutie niet 
te krijgen. om weezente kweeken. Hij 
heeft mij dan gevraagd. of ik deel nam aan 
dat zende n van den jongen naar de ge meen 
teschool. 

Ik heb geantwoord dat broeders en zusters 
zich te ond srs teunen hadden. en dat ik ge
loofde dat ik mijn zwager niet moest ver-
laten. 

Eenigen tijd nadien is de deken gekomen 
en hseft ons ook wille~ bewegen onzen neef 
uit de gemeenteschool te trekken. Wij heb
ben hem gezegd. da~ wij hem bestemden tot 
de normaalschool. en hij heeft daarop ge
ant woor d dat wij hem toch naar de Staats
normaalschool niet mochten zenden. alwaar 
de kinderen eene slechte opvoeding ontvan
gen. 
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Ik zie dat mijn neef zeer goed is in de 
gemeenteschool, en daar is geen verschil 
tusschen het onderwijs van heden en dat 
van voor de wet. Het gedrag van mijn neef 
is ook uitmuntend, en i~ moet zeggen. dat 
zoo in de gemeenteschool iets slechts ge~ 
beurde. ik er het neefje zou uittrekken. 
niettegenstaande de onderwijzer mijn zwa
ger is. 

Na lezing. volh~rdt getuige en ondertee
kent 

L. KNEUVELS. 
1 Oe , getuige 
OE WAELE, Louisa. vrouw van Fr. TUYT
SCHAE\lER, oud 28 jaar. huishoudster te 
Nevele, legt den eed af en verklaart: 

Eenige degen na n~euwjaar, heb ik 4 kin
deren naar de off~cieelesph~ol gezonden. 
De onderpastoor Laroyère heeft mij ge
vraagd ze naar de pastoorsc~ool te zenden. 
Ik heb gezegd dat ik er mijn man moest 
over spreken. De onderpastoor is later 
teruggekeerd, en ik heb hem gezegd. dat ik 
eene arme vrouw ben. dat ik ondersteund 
was door de beschermers der officieele 
school. en dat alsh~j mij -wilde onder~ 

steunen, ik de kinderen naar de k~th~li~ke 
school zou zenden. ' ,( 

- : ' . 

Weinig tijds nadi~n is mijn huismeester 
gekomen om mij zulks te verzoeken. zeggen
de dat h!j gedwongen was door zijn eigen 
huismeester om op mij te drukken. De on
derwij z er heeft mij dan voor het geval de 
bescherming van M. De Wander beloofd. en 
ik heb mijne kinderen in de gemeenteschool 
gelaten. 
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Ik verklaar dat nieménd mij ooit gedwongen 
heeft mijne kinderen naar de gemeente
school te zenden : dit is mijn zin. 

Tijdens mijne laatste zwangerschap., heeft 
de onderpastaor Laroyère mij gezegd voor 
het toek6mende ~ind te zullen zorgen~ in
dien ik dégemeenteschodl wil~everlaten, 
maar ik heb geweigerd. 

De' deken is later- bij mij -gekomen. 0 mm ij 
te vragen of mijn zoon nog naar de gemeen 
teschool ging. De hulponderwijzer was 
juist overleden, en ik zegde hem. d~t eene 
schoone lijkrede op zijn graf was. uitge
sproken. 

't Is waar zegde de deken, maar hij was 
toch maar een s lee h t' e , en der ge' I i j ken 0 n -
derwijzer moet men niet 'betreuren. 

In het terugkeer~n. kwam de deken mijn 
meisje tegen# dat van de officieele · 
sc hoo I ,-kwam. 

Hij zegde haar dat ~ijeen geuzenjong was. 
en mijn dochtertje heeft hem dan geant
woord dat hij wel een tjee! was. 

Eens heeft M. Laroyère mijn zoontje dat 
naar de gemeenteschool ging, tegengekomen. 
Hij heeft gezegd dat die school slecht is 
en hij heeft hem willen medenemen naar de 
katholieke school. Mijn kind he~ft de 
vlucht genomen. maar de onderpastoor heeft 
zijnen medemakker, die bij hem was, na~r 

de katholieke ~chool medegeleid. 

Mijn man was van den zolder gevallen, en 
had zich bezeerd aan de knie. M. De Meule
meester, een oud dokter, een beschermer 
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van de katholieke school. is ons komen be
zoeken. en heeft ons gezegd. dat zoo wij 
van gedachte niet veranderden. wij nog 
grooter straffen tev~rwachten hadden. M. 
Oe Meulemeester is ons ook tweemaal komen 
zeggen dat wij geene absolutie zouden ont 
vangen hebben. 

Na lezing, volha rdt getuige en verklaart 
niet te kunnen onderteekenen. 

11e getuige: 

HAECTERMANS. Amelie. vrouw van B. oUCHA
TEAU. oud 38 jaar. hui~houdst8r te Nev8le~ 
legt den eed af en v erklaart : 

De deken heeft mij ver zocht mijn kind uit 
de gemeenteschool te houden. omdat het 
eene school zonder zeden is. 

Ik heb geantwoord dat daar alles hetzelfde 
was gebleven. onderwijs. boeken; meester. 
gebeden. enz., " en dat. als zij slecht zou 
gewordenzijni ik dan sBffens mijn kind 
zou achtergehouden hebben. Oe dekenh~eft 
gezegd. dat hij mij zoo de absolutie niet 
kon geven. 

In het omhalen v~n Sint Pieterspenning. is 
de heer Liefmans bij mij geweest. Wij heb
ben van de scholen nog eens gesproken. en 
hij heeft mij gezegd bij den deken eens 
terug te keersn. en te zien of ik mijn 
kind naar geen pensionnaat zou gedaan heb
ben. ; M~jn kind heb ik nochtans in de ge
meente~chool gelaten. alhoewel het mij 
zeer beviel het naar een pensionnaat te 
zenden. 

Na lezing. 
kent 

volhardt getuige en ondertee

B. DUCHATEAU. 
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12e getuige: 

DUMONT, Melania, 37 jaar. huishoudster, 
wonende. te . Nevele, ~chtgenoote DE WALSCH, 
wachtmeester. legt den eed af en ver 
klaart : 

Wanneer de officieels school geopend werd. 
hsb ik er mijne dochter n~artoe gezonden. 
Eenigen tijd geieden heeft de onderwijze
re s m:i. :1 n e 0 u d s t e \tJ eg g 8 j a ag d • 0 m dat zij 
den o~d8rwijzer nlet genoeg eerbied had · 
bet oor, cl • Z :~ j had h erna 11 een bij zij n e n 
naam g8noemd. zonder er Mijnheer bij te 
voeg en. 

Wanneer de leerlingen der gemeenteschool 
mij sed8rt ont~o~t6n, beleedigen zij mij 
en zeggen dat ik zal gedwongen worden de 
gemeente te verlaten. 

Ik zou mijne kindereri in~e officieele 
school gelaten hebben, zande~ dit geval 
tusschen ~ijne do~hter en de ónderwijzeres. 
Ik ben overigens door niemand, wie het ogk 
zij, gedwongen geworden mijne kinderen 
naar de gemsenteschool te zenden. 

N a I e zi n g , v 0 I har d t g e t u·i ge · en 0 n der tee -
kent 

M. DUMONT. 

Getui~e, teruggeroepen,teekent verzet a6n 
tSGsn de b8schuldiging8~. tegen here n 
echtgenoot gericht door de twee meisjes 
Emerencia Tuytschaev~r en Clemencia Snoeck 
en verklaart dat haar echt~enoot het gene 
waarmede men hem beschuldigt. niet gedaan 
heeft en niet kan gedaan hebben. Hij is 
altijd in dienst. 
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Getuige voegt er bij, dat zij, Walin zijn 
de, maar hier en daar aen woord vlaamsch 
verstaat. 

Na lezing, volhardt getuige en ondertee 
kent 

- M. , DUMONT . 

13e getuige: 

DE GROOTE, Livinus, oud 50 jaar, pastoor 
deken, te Nevele, legt den eed af en ver 
klaart 

Wat de weigeringe~ van absb1utiebetreft 
wegens de s c ti 0 0 11<. we s t :i. e , da arover h 8 b ik" 
pe~soonlijk niets te verkl a ren; i~ ken 
zulks slechts door hooren zeggen. 

Men ~8eft een~ serenadè g~gev8n aan den 
hoofdoAderwijzer, wanneer hij ~e~oemd ~as. 
Ik heb die s e reriadeafgekeurd, niet uit 
politiek, maar omdat ditesne g~edke~ri~g 
kon schijnen van eene bènoem ir.g ',s t:r i.jd r g 
met de voorschriften der H. Kerk . De 
VDorz~tt8r der Maatschappij, M. Dieiic~, 
Was van hetzelfde ged ac ht, doch om gae~e 

sc hei din g ï n de Ma ë1"Cf:i C "',;3 p~ ij t," \'11 C 8 g 't e 
bren g en. is de serenade dé:ln toqh'_$ 
avonds gegeven met gesloten deuren; " 

Waj;de vrouw De Vos a angaat. b e't re kketij k 
het jaargetijde van M. Slomme. a~ar ~eet 
ik niets van; de armmeesters doen die "be 
deelingen. en ik kom daar niet t~ss'é-h~eh. 

" > '\ • . .- ' ; • 

Wat aangaat de prijsdeeling der ge~~~nte 
school. ik heb verteld dat z i j ~eéne . 
plaats zou hebben. Ik had zulksv~r~omen 
van een lid van den gemeenteraad" , Ik was 
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bij zekere ouders gegaan. en als deze mij 
zegden. dat hun kind ter gemeenteschool 
bleef tot aan de prijsdeeling. die wel
haast zou plaats hebben, heb ik eenvoudig 
gezegd: "gij meet mis zijn. want ik heb 
gehoord dat er geen prijsdeeling zal zijn 
omdat daar geen geld voor is." 

Getuige. na lezing gehoord te hebben van 
de getuigenis van Constant Mortier. ant
woordt : 

Die feiten zijn niet nauwkeurig. Ik heb 
gezegd aan de echtgenooten Mortier. dat 
als zij gedwongen waren, ik hun ' de · absolu
tie kon geven. maar anders niet. Zij heb
ben g~~indigd met te bekennen. dat hun 
huismeester wilde dat zij de kinderen naar 
de gemeenteschool zonden. maar dit was 
gansch in strijd met hunne eerste verkla
~~rig. en ik heb ze dan ook niet aanvaard. 
Wat de dochter vanC. Mortier betreft. ik 
heb niet gezegd dat . zij naar hare ouders 
niet moest luisteren in de zaak van de 
scholen. " 

Getuige. na lezing gehoord te hebben. van 
de verklaring van vrouw Bruno Ou Chäteau. 
antwoordt 

De feiten ~ijn ook niet nauwkeurig. Ik heb 
gezeid, dat het eene zonde van ongehoor
zaamheid was, zijne kinderen naar de ge
meentescnoo-l te zenden, en dat zij die on
gehoorzaam waren jegEns hunne geestelijki 
overhed.n, misschien wel later ook hunne 
kinderen zo~den ongehoorz~am zien worden 
jegens hen. 

Dit is eene doodzonde, en hij die daarover 
geen berouw voelt en er zich niet van 
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schikt te beteren. kan de absolutie niet 
ontvan gen. Ik heb niet geze g d dat de 
school eene school zonder zeden is. 

Wat de normae Is choo 1 betreft. ik heb aan 
niemand gezegd dat dit :eene oorzaak is van 
zedenbederf: ik .. heb ze . zeker niet genoemd 
un Lieu de débauahe. 

Ik protesteer daar tegen. en beroep mij. op 
mev. De Walseh. 

Dezen morgen, als wij in de getuigenzaal 
waren. en van daar de verklaring hoorden 
van Leonida Carlier, zegde madame De 
Walsch onmiddellijk dat het valsch wa~. 

De verklaring van M. T'Kindt. welke mij 
voorgelezen is. is heel en al valseh. 

Wat den aflaat van hetbeeldeken betreft, 
he~ cijfer was gansch verkeerd. en de 
tekst was een soort van protestatie tegen 
het gedrag der geestelijkheid in de zaek 
van den godsdienst. 

Getuige T'Kindt. teru g geroepen, verklaart 
in zijne getuigenis letterlijk te volhar
den. 

Ve~der doet hij opmerken. dat de deken 
niet alleen zijne verklaring. maar de ver
klaring van al de andere getuigen logen
st raft. 

Getuige De Groote ver~laart van zijnen 
kant. zijne verklaring uitdruk~elijk 
staande te houden. 
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Hij gaat voort 

Wat aangaat de getuigenis van Cl~mencia 
Claeys, deze is ook niet heel nauwkeurig. 
Ik heb echter ' geze~d dat de hulpo~derwij
zdrde sc~~ol zou ver~aten hebbBn. en d~t 
ik dan ~oor hem zou gezorgd he~ben, ' ma~~ 
alles is zeer vriendelijk toegegaan, en 

, het is niet mogelijk dat ik door mijne 
handelwijii de dood ~an den hulpondei~if
zer zou verhaast hebben. 

M. Pattyn heeft hier ~e~klaard dat de 
biiefd~~ger Römba~t niet ,gedwongen was ge
weest ~ijne~indererr naa~de officie'ele 
school te zenden. De briefdrager heeft mij 
zelf verklaard, dat hij gedwon,gen was als 
staatsbediende, en ,dan ~eb ik hem tot de 
biecht toegelaten. Hij heeft toch niemand 
genoemd in het bijzonder. Die dwang op de 
staatsbediende schijnt al.eme~nte zijn, 
volg~ns ik hoor van de . anderepas~oors. 

M. ~~t~yn heeft ook ' gesprok~n over den 
kerkgang van zijn vrouw~ Ik heb de mis 
niet geweigerd, maar de dag, di~n hij ge
vraagd had, pastteniet, eh hij had iri 
tijd~ ' hiet gespro~en. ' 

Na lezing, volharden de getuigen 

DE GRDOTE, T'KINDT. 

148 getuige 

DE LAROYERE, Eugeen, 26 jaar, onderpastoor 
van Nevele, heden onderpastoor van Akker
gem, te Gent, legt den eed af en ver
klaart : 
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Voor het weigeren der absolutie. heb ik 
getracht mijn plicht van priester te kwij
ten. volgens de onderrichtingen onzer 
geestelijke overheid. Wij mochten de abso
lutie niet geven aan al degenen die de of
ficieele school zouden begunstigd hebben. 
en in hunne zonde hardnekkig volharden. 

Wat het kind Tuytschaever betreft. nooit 
heb ik kinderen aangesproken om ze mede te 
nemen naar de katholieke school. Nog min 
heb ik het kind Van Gambeke bij de hand 
genomen en naar de katholieke school ge
bracht. 

Ik heb aan de vrouw van Tuytschaever niet 
g8z~gd d~t de gemeenteschool slecht is. 
maar wel dat zij verboden is. en het eene 
doodzonde is zijne kinderen daar naartoe 
te zenden. omdat men zoo een gebod van de 
H. Kerk overtreedt. Ik heb het woord 
sZecht niet gebruikt. omdat ik niet sprak 
van hetgeen in de school gebeurt. Zelfs 
zegde ik dat. het geestelijk toezicht af
geschaft zijnde. ikgeene gelegenheid had 
om over het inwendige der school te oor
deelen, en bijgevolg niet wist of zij goed 
of sleoht is. 

Getuige Oe Waele. teruggeroepen, verklaart 
te volha~den. en zegt dat de onderpastoor 
gezegd heeft dat de school liberaal is en 
de meesters slecht. 

Gatuige De Laroyère gaat voort 

Wat de vrouw Tuytschaever betreft. ik be
ken dat ik haar gezegd heb haar onderstand 
te verleen en. maat ik heb haar verscheide
ne malen verklaard dat zij moest verande
ren. niet om dien onderstand. maar uit 
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plicht; en m~Jn gedacht was geenszins haar 
zoo om te koopen, maar wel haar te vergoe
den voor de u~tdeelin~8n der officieele 
school. 

Na lezing, volhardt getuige en ondertee
ken't 

E. OE LARDYERE. 

15e getuige 

VERBIEST. Josef-Lodewijk. oud 34 jaar, ka
tholieke opperànderwijzer te Nevele. legt 
den eed af en verklaart : 

Mijne school is uitsluitend voor jongens; 
zij is ingericht einde September van ver
leden jaar~ 

Ik ben gediplomeerd in de . normaalschool 
van Gent. 

In 1869 ben ik hier benoemd als hulponder
wijzer ter gemeenteschool. en ben het ge
bleven tot verleden jaar. 

Ik ben secretaris van het armbureel, als
ook van de burgerlijke godshuizen. 

Ik heb 150 tot 200 leerlingen : nu zijn 
er 190 omtrent •. 

Er zijn 2 klassen in mijne school. 

Het schoolgeld derleerlihgen is niet zeer 
juist bepaald. en dit verschilt van per
soon tot p~rsoon~ Daar zijn er van 1 en 2 
frank. maar dat ve~anderd nog al. 
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Ik denk dat weinig kinderen op straat lo
pen en gesne school bijwonen. 

Eens zegde men mij dat een kind. het kind 
Van Gambeke. dat gewoon was naar de ge
meenteschool te gaan. op den koer was. 
maar ik heb niet gezieh dat het zou aang~
bracht zijn geweest door een onderpastoor. 

Ik begeer hier een feit van dwang bij te 
voegen. Een kind vroeg over Benigen tijd 
om zijne boeken. zeggende dat het naar de 
school niet meer mocht komen van wege de , 
huismeesteres zijner ouders. 's Anderen~ 
daags was het met zijn broeder in de offi
cieele school. Het zijn de kinderen van 
den genaamden Vangeraert. Karel. 

Ober omtrent een jaar, kwam het kind van 
Karel Claes. van Vosselaere. bij mij~ ' Hij 
bleef onmiddellijk te huis. De vader heeft 
mij se der t ver k 1 a a r d. dat zij ne ,e i gen are s • 
weduwe Loveling, hem gedwongen had het weg 
t e hal en. Hij v 0 e g deer bij,. dat hij z e 8 r 
ontevreden is over den hulponderwijzer, 
die het kind zou geduwd hebben aan den arm. 

De leerlingen, afhangende van de godshui
zen der gemeente, gaan naar de katholieke 
sc h 0 0 1. Het in k 0 me n va n dit ges tic h t is 
wel 7.000 frank. Het hospitaal wordt be
diend door zusters. 

De leerlingen afhangende Nan het armbureel 
zijn langs beide kanten; doch vele van de 
meesten zijn bij mij. Verder heb ik te 
verklaren, dat ik op 30 schat de leerlin
gen der huisgezinnen door het bureel van 
weldadigheid ondersteund. Ik meen dat er 
in de gemeenteschool van 10 tot 15 van 
dien aard zijn. 
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Wat aangaat de leerli,ngender hospiciën', 
ik reken er 4, en ,er ' ~ijn geene in de ge 
meenteschool. Er zijn personen die onder
stand genieten. alhoewel ze op de naam 
lijst niet staan. 

Na lezing. volhardt getuige en ondertee
kent 

J . -L. VERBIEST. 

16e getuige: 

eOGEN. Emma. oud ' 13 jaar. leerlinge in de 
gemeenteschool te Nevels: 

Getuige legt den eed niet af ter oorzake 
van hare jeugd. 

Getuige kent geone 'ernstige feiten die be 
paald de scho61kw8stie aa~gaan. 

17e getuige : 

OEVO~ELAE RE. Virginie. huisvrouw van 
Petrus eOGEN. huishoudster. legt den eed 
af en verl<.laart 

Den eersten àag dat mijn meisje naar de 
gemeenteschoo1 ging. is de vrouw van den 
wachtmeester De Walsch bij onsgek6m~~en 
heeft bedreigd hare schoenen, die bij mij 
in de maak zijn. ons af te nemen, als het 
kind naar de slechte school voortging " Dit 
gebeurde alles in het fransch : ik ver 
stond daar niets van. maar mijn meisje 
zeg~e het mij over in het vlaamseh. 

Na lezing. volhardt getuige en verklaart 
niette kunnen onderteeke~en. 
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18e getuige : 

SN 0 EeK, C Ie men c i a , s c hol ier s ter, · 0 ·qd . 1 4 
jaar, te Nevels. 

Getuige legt den eed niet af ter oorzake 
van hare jeugd. 

Als wij na ar de gemeenteschool- gj.ngen, . 
he eft de vrouw van dan wach~ ~ 8eBt8r achter 
ons geroepen dat wij geuZ8f! Lijn .. en dat 
zij ons eens met den bezem zou afgerost 
hebben. 

De wachtmeester hoeft ons 09k 8e~s gezegd 
dat w~J :i.8eli Jke G8l!genieten zijn, en hij 
ons bij dE:; n nek ga n;j ,"ij en zo û h 6 biJ 8 n • 

Een andermaal hssftde wachtmgesterzijn 
vui st uitgestoken, en "s~8er13pp9n " ge
roepe~ achter ons. 

Ik heb dit alIas aa n mijne mO Rder ver
k I a a r dal s i i<. t 8 h l' i s b e 11 g 8 k G iT18 n • 

Na 18zing, volh ardt getuige en ond8rtee~ 
keilt 

C. SNOECK.· 

1ge getuige: 

TUYTSCHAEVER. Emerencia, 14 jaar, te 
Nevele, schol!erster. 

-
Getuige legt den eed niet af ter oorzake 
van har;,' j8u~d. 

De vrouw van den wachtmeester heeft "geu
zen" geroepen achter ons, omdat wij naar 
de gemeenteschool gaan. 
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Een andermaal heeft de wachtmeester zelf 
achter ons geroepen en gezegd dat hij ons 
eens bij den nek zou genomen hebben. 

De wachtmeester heeft ons eens de vuist 
getoond. een groeten vloek gegeven, en ge
roepen dat wij "smeerlappen" waren. 

Na lezing, volhardt getuige en ondertee 
kent 

E. TUYTSCHAEVER. 

20e getuige : 

SCHELPE, Jozef, oud 50 jaar, te Nevele, 
orgelist, legt den eed af en verklaart: 

Ik heb het woord gevraagd om te antwoorden 
op d~ beschuldigingen te~en het armbestuur. 

Ik weet niet dat er door het armbestuur 
eenige dwang is gebruikt ten gunste van de 
katholieke school. 

De vrouw De Sloover heeft hare kinderen 
aan de Katholieke school onttrokken. en ze 
in de gemeenteschool gesteld. Ik denk dat 
dit alleonlijk is, omdat wij hare grillen 
niet willon involgen : zij woont in een 
huis van het armbestuur, en heeft altijd 
iets nieuws te vragen. 

De vrouw Van Houtte. wier kinderen ' in de 
officieele school zijn. hebben wij nooit 
onderstand geweigerd - : zij woont ook ih 
een huis van het armbureel. 

~ weduwe Kneuvels bewoont een huis van 
het armbureel, en zeridt hare kinderen naar 
de gemeenteschool. 
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Oe weduwe Ve rpl a etse wordt insgelijks on
dersteund : vJij zouden ze kunnen van de 
lij s t schrabben, ma ar doen het niet om ons 
ni~ t partijdig te toonen. 

Wat vrouw Coddens betreft, de veldwachter 
is inderdaad bij haar ge g aan, maar om haar 
t ë ve n\l i t tig en, i n h a a r bel a n g, da .t zij 
zich gerust had te houden en de rust niet 
h a d t e storen, en ons niet mocht bele e di
gen, z oo niet dat VJij e e n e klacht zouden 
ned e rle gg en. 

E .~ zijn op de ar~enlijst rond de 60 huis
houd e ns : ik kan n i et ze gg e n hoevele kin
d e ren . daa~ond8r zijn. 

Getuige, teruggeroepen na ds verklaring 
VBn de vrouw Co~dBns, verklaart in zijne 
getuigenis te volharden. 

~a lezing, volhardt g e tuige ~n ondertee
kent 

J. SCHELPE. 

21e getuige 

BRUGGEMML Tryphon, 59 jaar, te Nevels, 
gareelmaker sn armmeester, legt den eed 
af en verklaart : 

Oe vrouw Codd8ns sta a t op de armenlijst 
niet, omdat zij herberg houdt, en zoo 
heeft zij niets ontvangen op de deeling. 
De ~~st a~d i gh8id dat de kin~ 6 ren naar de 
geme8r. ~A school gaan is voor niets in deze 
beslissing. 

Na lezing, volhardt getuige en ondertee
kent 

T. BRUGGEMAN. 
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22e 'getuige : 

Cf\NNOOT, Ursu la. huisvrou\1 CODDENS. oud 
47 jaar. te Nevele. huishoudster. legt den 
eed af en verklaart 

Mijn man is werkman en woont op den Hul. 
Ik zend mijne kinderen naar ~ d8 gemeente 
school. Ik was verleden jaar in grooten 
nood. en ging eene aalmoes vrágen op eenen 
iijkdienst. eene groote deeling waar er 
brood is voor eenieder. Men stak het brood 
over mijn hoofd aan anderen toe. e~ 

schrikkelde mij telkens over. Het brood 
dat overschoot is dan bij M. Bruggeman ge
daan. ook armmeester; daar werd eene 
nieuwe deeling gedaan. en ik ben nog eens 
ov~rgeschrikk~ld. Ik was nochtans in groo
ten nood. en had geen eten in huis. ' 

M. Schelpe deelde persoonlijk het brood 
niet ui t. maar hij las de lij '3t af. en hij 
is de schuld dat ik niets heb ontvangen. 

Ik houd geene herberg en betaal geen pa
tent als zoodanig. Ik schenk wel soms een 
weinig drank. maar verkoop geene ton bier 
op een jaar. 

Het is onwaar dat ik M. Schelpe belesdigd 
heb. en dat ik zou gevloekt hebben. als de 
veldwachter achter mij is g~komen. 

Na lezing. volhardt getuige en verklaart 
niet te kunnen onderteekenen. 

23e getuige : 

ROETS. Sophia. vrouw van L. VAN GANSBEKE. 
oud 47 jaar. huishoudster te Nevele. legt 
den eed af en verklaart : 
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De onderpastoor heeft mij de absolutie ge 
weigerd, omdat ik mijne kinderen naar de 
game e nteschool zond. Ik heb geantwoord dat 
M. Pattyn een goede meester is, en dat hij. 
onderpastoor, het maar moest weten als hij 
mij de absolutie niet gaf. 

Mijn kind is inderdaad eens inde school 
v a n Ï'1. V 8 rb i est g e t" e 8 st. 0 8 kat hol i e k eon -
derwijzer heeft a a n mijn kind ma r beIen ga
ge ven • en g e ze gd dat ik ook 8e n s moe h t 
spreken als het noodig " zou zijn. Ik weet 
overigens niet hoe het. kind bij M. Vex'
biest g ekomen was. maar het h~eft mij ge
zegd, dat de onderpastoor hem daar naartoe 
had ge z onden toen hij hem op den weg ont
moette . 

Na lezingi volh a rdt getuige en verklaart 
niet te kunnen onderteekenen. 

De zitting wordt geheven om 7 uur 3/4 
's avonds. 

De Bijzitters. 

WASHER. LIPPENS. 

De Voorzitter. 

~H L LEQUET • 

De toegevoegde Secretaris. 

SIFFER. 

Voor gelijkvormig afschrift 

De algemeene secretaris. 

MONTIGNY. 

+ 

+ + 
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BIJ LAGE VI a 

GEACHTE MEDEBURGER. 

Gij zijt geroepijn om Dinsdag toe
komende esn gedeelte van onzen Gemeente 
raad te helpen vernieuwen. 

Het is openlijk gewet8n dat som
mige mannen met handon en voeten werken, 
om onzen geachten Burgemeester aan de deur 
te zetten. Zij sparen geene middels om in 
hun doel te lukken en trachten de burgers 
t 8 gen hem op ' ter u i e n·; e do eh. wij rek ene n 
op uw gezond oordeBI en rechtzinnigheid en 
zijn :overtuigd, dat g~_j u door die neus
wijzen niet zult l~ten foppen en dat gij 
den heer Burgemeester wederom met uwe stem 
zijl t ve ::' 8 ere n • .. Pas dL! s lt.} e lap 8 n zie 
goed waar gij het kruisken zet, want er 
han gt v8 s1 van af. Hieronder staat het mo
del van G8n stembriefken, zooals gij 
Din sclo::g er een zult krijgen; kijk maar 
go e d IrJ ë1 a I' ti et KR I JI S KEf') sta i3 t : re c hts in 
h~t kleine vierk a nt achter de naam van 
BRAET: en zet op de kie zi ng dèàruw 
krui s ken in. 

N.B . Gij kunt bijna niet missen, want er 
staat langs den rechten kant maar 
eenen naarn ! I 
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GEMEENTEKIEZINGEN. 

25 October 1887 

KIEZING DER GEMEENTE NEVELE. 

I. Raadsleden wier mandaat eindigt 

L--- den 31 Dece_m_b~e_r~1_8 __ 5_7. _____ . ________ ~~ 

1 DIAS. 

2 Hf\NSSENS. 

3 LAM BRECHT. 

4 LAMPAERT. 

5 VAr--J NE VEL. 

1 8f~AET. 

____________ ~ __ ,L__ ____________ _ 

11. Raadslid wier mandaat eindigt 
den 31 December 1684 

1 MORTIER 
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BIJLAGE VIb 

HET KATHOLIEK KIESKOMITElT AAN 
DE HEEREN KIEZERS DER GEMEENTE NEVELE. 

1887 
KIEZERS ! 

Dijnsdag aanstaande zijt g iJ ge
roepen om te stemmen voor of tegen Braet , 
ons opgedrongen als bur ge msester tegen wil 
en dank, niett egenstaande zijne beproefde 
onbekwa amheid in bestuurzaken. 

Staat ons toe, Geachte Kiezers 
van Nevele, u hier ee~ige a anme rking sn no
pens het be st uur van onzen tegenwoordigen 
burgemeester bij te brengen. 

Wat heeft die Heer zoo al voor 
of teg e n de inwoners van Nevels gedaan? 
Waarin heeft hij medegewerkt of getracht 
mede te werken in het verd edigen hunner 
belangen ? 

Dat wij van h em niet veel goeds 
te verwachten hadden, wist ie~8reen, en 
vooral de regencieleden~ - dat hij onbe
kwame was om den titel van burgemeester te 
verdienen, dat was aan alla man bekend, 
buiten misschien aan hem zelve; - dat hij 
sedert drij jaar niets heeft gedaan in 't 
voordeel van Nevels, doch misschien ge
dwongen. veel heeft getracht te doen tegen 
de Nevelnaars, zulks is gebleken in zake 
van geuzescholen en schoolmeestersen. waar
tegen hij steeds weig erde zich te verzet 
ten : - hoe hij zich bekommerde met den 
toestand van wegen en waterloopen, dat 
blijkt uit de menigvuldige onderstroomin -
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gen) - alle werk van belang liet hij ten 
las te va n een ander - an liet de zaken m~ar 
met de grootste onverschilligheid gaan. 
natuurlij k tot n adeel van _de gemeente. 

Vraa g een gemeenteraadsli d ~e~ 
burgemeester hs t een OT ander, h:ï.j zond de 
a n t ~\!O 0 r d hal 8 n bij d 8 n s c h e p 8 n 8 , ê n ' t - \.v a s 
het zekerst~ , ~m e r niet in te blijven 
steken. Eene zaak echter r8~cldG hij het 
ont~ang8n zijner j2arwedde V8l 285 f~an~. 

t 8 r'i'J :t j 1 ho:;: pit c " 1, . arm ::' u r El 8 1 , t G <: !, 8 n s C Îl 0 (J 1 
en z . v c::: n j a C:l r' t ot j ë <] :-- mo cht en w é: C 11 t e n ,1 n 
't nsd eel der g em eunte. 

Men zcu kunn e n zeg ?; 81l. die He er 
h a ei z j. .J f1 ë1 ri t:,:' 8!\ V El !! iJ u I' t, r, ." .,;; :3 ,3 ter n Cl C' d i gom 
jaer~iJksche f~8st8n ta o nde r~ t p~non. o. 
P e. r d n n , k .1 8 Z 8 T-l! va n f\J e \' e ~ e .' gi j zij t r.1 :. s . • 
G8maen~8fe6st8n. deze sta~~ in den almanak 
van d ~n H8S~ 6~:st niet. Last8~ b8talsn 
m c ~ 8 n wij 1;1 8 l. l1î <:.; a I' v 8 r j, (j Ü P 8 n moe ten iJJ i j 
ni et I 

HOB het nU kwam ~~t de e8ne her
berg gesloten wlord op bsp Ha lde ~~r. ter
wijl ~A andé~8 oren bl8ef G6nsche nachten, 
d a a l' 0 \/8 r' :.~ IJ IJ cl e H 8 8 r B u I' g '8 ';', (3 8 st 8 r m 0 giJ -
11jk s oek 'een wo ordeken uit l eg kunnsn ge
ven. 

Benoemd en tegen den wille des 
vol I, f3 i non z 8 n g 8 m 88 n ter G a d bIs iJ u l' g 8 -

m88st 8~ binnen geleid. h ad hij no~ de 
stoutheid zich als ketholiek te doen door 
g aan pn bij de katholioke famili~n aan te 
k:oppen; d oc h helees voor ham, de kEtho
lieke partij. door ond er vind i ng g8leerd . 
do or zijn eigens woo rden en dEde~ over
tu igd wie hij is, wat hij kE:il en "'J at hij 
zou willen, is hij beleefdelijk van de 
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hand gewezen geworden : niet één kandidaat 
wil de eer nevens hem op rang te komen 
voor de aanstaande gemsentekiezing. 

Medelijden met hem gevoelende. 
zou men moeten zeggen : Het was dan de 
plicht zijner partijmannen. h8m in daze 
netelige omstandigheden bij te staan; zij 
te minsten moesten hem het liberaal- of 
geuzevaandel helpen hoog heffen op Nevele. 
Doch neen. geen enkel uit dit klein leger 
wil den ongelukkige ter hulp; niet een 
liberale kandidaat. wil of du~ft met bur
gemeester Braet de kan~ wagen der lauweren 
van eenen zegepraal op 25 October. 

Nog vé~r e8~ig8 dB~O~. r.ielp 
hij eene burgerlijko begraving opluisteren. 
hij ItJas er aan ft hoofd. en gaf dus aan 
die manier van sterven zijne goedkeuring. 

Dus. Kiezers vcn Nevele. al ter 
stembus, op dijnsd3g aansté:a nde ! Toont 
door uwe stem. dat gij de hQndelwijze van 
burgemeester Brast moede zijt ! Toont dat 
gij de Qver~r8venheid der S8uzerije ver
foeit. en stemt ' senparig voor de volledige 
kat hol i e k ('J 1 ij 3 t I, all d i dat 6 n l Zet u \'J k I ' U i s 

in het vierkantje bo~en hunne namen, en 
weest verzekerd dat zij de belangen der 
gemeente kloekelijk zullen verdedigen. 

Gestemd dus voor de volledige 
lij st 
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KRO N lEK 

1. VERSLAG EN 

Wan d e Ij, n g te ' v 0 e t door Lot e n h u J. 1 e 
op zondag 13 april 

Om 2.30 u. starten 88n 70-tal 
wandelaars aan de kerk van Lotonhulle. 

Onder een lentezon trokken we 
langs de uitgestippelde wegen. 

Aan iedere wandelaar werd een 
korte beschrijving van de wandeling over
handigd. 

Langs goede wegen konden we 
rustig wandelen en van het n atuu~schoon 

genieten. In de Hansbeksstraat wa s de weg 
wat minder goed beg e anbaar. onze voorzit
ter had soms \.<,Ia'c moeite om met zijn Idnder
gespan te volgen. In de 100(;8e bossen kon
den we nug niet ten volle van de lente
schoo nheid genieten. 

In de Hansbekestraat war e n de 
Gebr. SLOCK op hun boerderij duchtig bezig 
met hun wanmolen. waar vele wandelaars met 
belangstelling naar keken. 

Aan Veronica's Kruis vertelde 
Juffrouw Antoinette DE MEYER ons in het 
kort de legende van Voronica . hoe ze op 
beestachtige wijze vermoord is geweest. 

Na deze korte pauze zetten we 
onze wandeling verder. Aan het Padde
kapelletje moesten we een korte omweg ma
ken en even van onze lijn afwijken. daar 



een eind weg onb8gaanba~r was _aoor de 
voorbij e reg8ndagen. 

En zo liep onze warideling ten 
einde, waar we in de refter van het klQ6s~ 
ter op ons gemak en gezellig mst een tas 
koffie en krente-stutten konden verpozen. 

Een pluimpje verdient ook zuster 
kok die voor extra koffie zorgde. 

Tot slot overhandigde onze voor
zitter een bloemtuil aan de 6U~St8 wande
laar. 

Tot eBn volgende ~8er 

Lucien DE ROG. 

- Om organisatorische redensn werd de 
v roeger aangekondigde lezing van pater 
DEBRABANDEREa fg el est, maar op aanvraag 
van vels leden hebban we de spreker toch 
nog dit jaar ~itg8nodigd. 

komen, 
leden. 

Een 50 - t6l psrsons n waren opgs
onde r wie esn groot aa ntal niet-

Een vraag die enkele aanwezigen 
zich misschien hebben gesteld was wat het 
verband is tussen he8mk~nd8 en pere
psychologie. 

In zijn inleiding probeerde 
voor zitter J. LUYSSAERT du i delijk te maken 
wat het verband is, door er op te wij~8n 
dat in volksverhalen en sagen heel dikwijls 
"onverklaarbare" f8~te~ voo~ko~8n . 
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Aan de hand van een paar voor
beelden zette s~reker zijn stelling uiteen. 
Hij wil alleen die "onverklaarbare" feiten 
aanvaarden die verklaarbaar zij n. Of hij 
zijn publiek heeft kunnen overtuigen valt 
te betwijfelen. De sceptici hebben weer 
stof gekregen om hen nog sC8~tischer te 
maken, de "gelovigen" zijn nog harder 
overtuigd van de "waarheid" van de para 
psychologie. Een paar keer kregen we de 
indruk dat de spreker niet dieper op de 
feitsn durfde ingaan, was hij bang de aan
wezigen te ~ohoksren in hun godsdiE~5tige 
overtuiging of vreest hij last met zijn 
ov erheden. 

• In enkele groepjes werd nog 
lang nagepraat over deze lezing. 

2. V/J.,RI A 

Tijdens de Pinkst e rkormis in 
Nevel e o ):,gE,nis88!~de dilr. A. JANSS ENS. co·n
servator van het "Rietgav8rr,~us8!Jml/. BEln 
me rkwaardige fototsntoonstelling "0 8 slag 
van het Schipdonkkanaal". 

We kregen er een overzic~t van 
boeken en tijdschriften die OVEr di 8 s la g 
handelen. maar voorel in het o og springend 
was een (gG f otol~opieerd ) Duits oorlogsdag
boek over de oorlo gsfei ten in 6nze streek. 

Naast foto's over de gruweldaden 
in Vinkt en Meigem. en enkele onuitgegeve n 
foto's uit het archief van dhr. J. Janssens 
trokken een reeks foto's van de Duitse 
majoor MGller voor~l on ze aandacht. Merk
waardige dokumenten. Net zo~ls vorig jaar 
betraden een kleine 1000 mensen de tentoon
stellingsruimte. 
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- Kerk en kerkhof van Ne vele geklasseerd 

Door de Rijksdienst voor Monu
menten- en Landschapszorg werd de Sint
Mauritluskerk met het kerkhof als monument 
en landschap geklasseerd. 

Gedeslten van d8 ~~rk dateren 
uit de Xe en XIs eeuw, namelijk alle muren 
in breuksteen mat dedichtgemaakts 
RomElanse vensters e il .deur. 
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