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RENE VAN DE WALLE:
DE MENS, DE REPORTER EN DE FOTOGRAAF
Er zijn weinig mensen in de Leiestreek, het Land van Nevele en het zuiden
van het Meetjesland die René Van de Walle niet kennen. Als verslaggever
en persfotograaf doorkruiste hij gedurende een halve eeuw alle dorpen
uit deze regio’s. Er was weinig dat hem kon ontgaan en zelden of nooit
ontsnapte een gebeurtenis aan zijn alomtegenwoordige ‘Pentax’.
Op 4 mei 2007 schonk hij zijn fotoarchief, bestaande uit meer dan 20.000
negatieven aan de heemkundige kring Het Land van Nevele. Van 14
maart tot 6 april 2008 organiseerde de heemkring een eerste tentoon‐
stelling met foto’s uit dit uniek archief dat langzamerhand zal ontsloten
worden. Het moment is dan ook gekomen om de figuur van René Van de
Walle eens beter aan onze lezers voor te stellen.

Huwelijksfoto Maurice Van de
Walle en Martha Van Huffel.

René Van de Walle werd op 13
maart 1930 in de Vierboomstraat
te Nevele geboren als enige zoon
van Maurice en Martha Van Huffel.
Maurice Van de Walle was afkom‐
stig van Poesele waar hij op 13
augustus 1895 werd geboren. Voor
zijn huwelijk reisde hij twee maal
naar de Verenigde Staten waar hij
in een schoenenfabriek werkte te
Mishawaka. Een van zijn zusters
Sidonie zou zich definitief in de
Verenigde Staren vestigen samen
met haar echtgenoot Octaaf De
Witte uit Nevele.
Bij zijn terugkeer trouwde hij te
Poesele met Martha Van Huffel,
aldaar geboren op 13 januari 1897
als enige dochter in een gezin van
zeven kinderen. De familie Van
Huffel woonde langs de Neer‐
schuurbeek op de laatste hoeve in
de Oude Kerkstraat aan Poesel
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Walle, dicht bij de plaats waar de Neerschuurbeek uitmondt in de Poeke‐
beek.
Maurice was metserdiender bij Alfred Neirynck uit Drongen en voerman bij
de Poeselse handelaar Nestor Madou. Na de oorlog werkte hij een tijdlang
te Gent in een depot van het Engelse leger. Martha was huisvrouw en
stond regelmatig de plaatselijke achterwaarsterigge (niet erkende vroed‐
vrouw) bij. Zo was ze present bij de geboorte van de 13 kinderen van hun
buren in de Vierboomstraat, het gezin Van Quackebeke dat later uitweek
naar Wallonië.
René volgde het lager onderwijs in de gemeenteschool te Nevele bij onder
meer meester Huyse en meester De Pestel. Hij was een middelmatige leer‐
ling die absoluut geen aanleg had voor rekenkunde maar wel uitblonk in
opstellen. Hij had een kleurrijke fantasie en had geen moeite om over een
banaal onderwerp enkele bladzijden neer te pennen.
Overleven tijdens de oorlog
René was nauwelijks tien jaar toen in 1940 de oorlog uitbrak. Op 25 mei
vluchtte de familie naar Aalter met een stootkar waar enkele haastig bijeen
geraapte bezittingen waren op geladen. Ze vonden een tijdelijk onderko‐
men bij de familie De Baets in de Kestelstraat. De kleine René was erbij
toen bij een luchtbombardement op 27 mei 1940 zijn grootvader Triphon
Van Huffel om het leven kwam. Bij hun terugkeer zagen ze dat er op de
hoek van de Vierboomstraat en de weg naar Poesele, de plaats waar ze
enkele dagen vroeger in paniek waren voorbij gereden, een mijn was inge‐
graven geweest. Het mocht een wonder heten dat ze er niet waren over
gereden. Toen ze terug thuis waren ging René zijn fietsje zoeken dat zijn
vader voor hun vlucht op de dilte had verborgen maar het bleek gestolen
te zijn.
De familie Van de Walle trok zich tijdens de oorlog goed uit de slag; rijk‐
dom was er niet maar ze kenden ook geen armoede. Op de gronden van
hun landbouwbedrijfje werden veldvruchten geteeld. Men hield schapen
en een varkentje dat in den duik geslacht werd. Vader Van de Walle plantte
ook tabak in zijn moestuin. De bladeren werden gedroogd onder een afdak
en daarna gesneden bij Deolet aan de kerkwegel op Poeseledorp. Moeder
Van de Walle maakte aardappelbloem. Het goedje werd thuis op het gras‐
plein op een grote doek te drogen gelegd. René herinnert zich nog goed de
stadmensen die met de stoomtram naar Nevele kwamen om er voedings‐
middelen te kopen in het zwart. Aan Bollaert’s draai (kruispunt Vierboom‐
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straat met de huidige Graaf van Hoornestraat) smeten ze bij gevaar alles
door de raampjes, stapten uit bij de volgende halte en gingen hun goede‐
ren terug ophalen. Soms bleek dit vals alarm en werden ze bestolen door
malafide Nevelaars.
René was te jong om als werkman opgeëist te worden om te gaan werken
in Duitsland. De schrik om opgepakt te worden door de Gestapo zat er bij
vele jonge Nevelse werkweigeraars diep in; toch belette dit hen niet om in
hun vrije tijd hun vermaak te zoeken in het bolspel dat zeer populair was
tijdens de oorlog. Aan café ‘’t Leeuwken’ (op het einde van de Vierboom‐
straat richting Hansbeke) stond een boltent opgesteld waar aan de achter‐
kant een gat was gemaakt dat verborgen werd door enkele planken om in
geval van nood de gezochte de kans te geven ongemerkt de plaat te poet‐
sen.
Tijdens de bevrijding door de Polen maakten de grote tanks die door de
straten raasden op hem een grote indruk. Het gerucht van de Duitse pan‐
doering op de baan van Ruiselede naar Tielt deed nogal vlug de ronde in
Nevele en samen met enkele vrienden reed hij met de fiets naar de plaats
van het gebeuren waar ze naast de vernielde voertuigen tientallen dode
paarden zagen liggen.
De euforie bij de bevolking tijdens de bevrijding kan hij zich nog levendig
voorstellen. Eens de rust teruggekeerd nam hij deel aan de bevrijdings‐
stoet op de wagen van de Nevelse boe‐
renjeugd.
Een zorgeloze jeugd
Na zijn plechtige communie werd René
student aan de vakschool te Tielt op het
Ramenplein waar hij werd ingeschreven
in de afdeling lederbewerking. Hij zou
schoenmaker worden. Het traject Neve‐
le‐Tielt, zo’n 21 km, werd achtereenvol‐
gens met de stoomtram, de mazouttram
(beter gekend als het Kamielke), en de
bus afgelegd en tijdens de zomer ook
wel eens met de fiets.
Zijn mooiste tijd beleefde hij als lid van
de lokale boerenjeugd. Hij speelde graag
toneel en zou dit onder de vlag van de

Plechtige communiefoto
van René Van de Walle.
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B.J.B. (Boeren Jeugd Bond) zo’n 25 jaar doen. Hij was een tijdlang secreta‐
ris van de vereniging. Andere bestuursleden in die tijd waren Gaby De
Meester, Julien Vlaemynck en voorzitter Firmin Claeys. Tijdens de zomer
namen ze deel aan sportfeesten. Deze vonden plaats op de weide van de
familie Dhoore (nu verkaveling Leo Lovaertstraat). De ruitertornooien von‐
den plaats op de Oostbroek.
Zijn beste jeugdvriend was Maurice Bollaert. Samen gingen ze bollen, trok‐
ken naar Deinze naar de cinema en gingen rustig genieten van de gezellig‐
heid van het volkscafé in herberg ‘’t Goedje’ bij Verstuyft op nauwelijks 50
meter van de Vierboomstraat.
Hoewel René er als klein kind reeds van droomde om ‘reporter’ te worden,
werd hij na zijn opleiding in de vakschool van Tielt schoenmaker in de ou‐
derlijke woning in de Vierboomstraat. Bij de boeren genoot hij nogal vlug
een zeker bekendheid als gareelmaker. Alhoewel het spreekwoord zegt
‘schoenmaker blijf bij uw leest’ is René niet lang bij zijn leest gebleven.
René wordt reporter
Via de tussenkomst van CVP‐politicus
Aimé Foncke vond hij, net als vele
andere Nevelaars, werk in de nacht‐
ploeg van de Inco‐fabriek te Gent.
Daar moest hij zeer vroeg de weg op
voor de bevoorrading van de winkels
met melk‐ en zuivelproducten. Hij
werkte eveneens een tijdlang als
chauffeur bij het metaalbedrijf Belgo‐
tube op de Coupure in Gent en als
chauffeur van de reclamewagen van
de ‘Zegels Valois’ waar hij verant‐
woordelijke was voor de promotie in
Oost‐ en West‐Vlaanderen.

De jonge René Van de Walle
voor het ouderlijk huis in de
Vierboomstraat te Nevele.
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In 1950 kreeg zijn leven onverwacht
een andere wending. Tijdens de
maand juli nam hij deel aan een pro‐
nostiek rond de Tour de France inge‐
richt door dagblad ‘Het Volk’. Hij won
de tweede prijs, een stofzuiger die

hem thuis persoonlijk werd overhandigd door Jozef Meul, de toenmalige
propagandist van de krant. René zag zijn kans en vroeg aan Meul of ze bij
‘Het Volk’ niemand nodig hadden om voor hen het streeknieuws te schrij‐
ven. Er werden verdere contacten gelegd en op 28 oktober 1950 mocht
René beginnen als reporter.
Zijn eerste reportage herinnert hij zich nog alsof het gisteren was. Op weg
van Nevele naar Lotenhulle vloog de vrachtwagen van handelaar Roger De
Keyzer in brand op zo’n 100 meter van Poesele Kruisken. De Keyzer zijn
kleren vatten vuur en hij kon zich ternauwernood redden door in een diepe
gracht te springen.
Vermits de familie Van de Walle over geen telefoon beschikte ging hij tele‐
foneren bij buurman Oscar De Vos. Zo waren de buren daar al op de hoog‐
te van het nieuws voor het in de krant kwam. Het duurde nog een hele tijd
vooraleer de telefoon er kwam bij hem thuis want er moesten nog eerst
telefoonpalen worden geplaatst.
Zijn eerste elektrische schrijfmachine was een ‘Corona’. Ze werd hem door
tussenkomst van de krant thuis bezorgd door een firma uit Brussel. Als
beginnend journalist kreeg hij 25 centiem per regel. Later werden forfaitai‐
re bedragen uitbetaald per soort artikel (klein, middelmatig, groot en re‐
portage). Voor een foto werd in zijn beginjaren enkele franken betaald
maar je moest er wel voor een afgewerkt product op een bepaald formaat
afleveren. Fotograaf Hellebaut in de vroegere Karnemelkstraat (nu A.C.
Vander Cruyssenstraat) ontwikkelde in zijn beginperiode de foto’s maar
dat was niet altijd echt zoals René het wilde daarom begon hij zelf zijn fo‐
to’s te ontwikkelen. Het fotograferen en ontwikkelen gebeurde zonder
enige voorafgaande opleiding. Hij kocht zijn materiaal, de winkelier gaf
hem wat uitleg en dan kon hij het uitproberen. Fotograaf Van de Winckele
uit de Hoornstraat in Gent was in zijn beginjaren zijn vaste winkel. René
kocht er ook zijn legendarische ‘Pentax’, die hij zijn monument noemde.
In het Nevels postkantoor was hij een vaste klant. In die tijd ging alles on‐
der omslag en werd met de post naar de redactie van ‘Het Volk’ gestuurd.
De eerste reportages gebeurden met de moto, later werd een auto aange‐
schaft. Hij was ook een tijdlang correspondent van het ‘Persagentschap
Belga’ en werkte enkele jaren in opdracht van ‘De Landwacht’. Daar wilde
men niet dezelfde foto’s als in ‘Het Volk’ en ook de tekst moest verschil‐
lend zijn. Toen hij later ging werken in ‘Het Volk’ werd de samenwerking
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met ‘De Landwacht’ stopgezet. Hij was een tijdlang verbonden aan het
Maldegemse duiventijdschrift ‘De Noordduif’ en de motorcrossorganisatie
M.C.B. die zijn hoofdzetel had in Dentergem. In opdracht van deze laatste
organisatie doorkruiste hij Oost‐ en West‐Vlaanderen met zijn rode Borg‐
ward.

Perskaart van René Van de Walle hem uitgereikt door
het Agentschap BELGA op 11 februari 1958.

Zijn journalistieke loopbaan begon met verslagen over gebeurtenissen in
de gemeenten Nevele en Poesele, daarna kreeg hij een zestal gemeenten
toegewezen en op zeker ogenblik waren het er zelfs zesentwintig.
Op 13 mei 1959 overleed zijn vader. Hij werd daags voor de Nevelse Sink‐
senkermis begraven. Met een krop in de keel stond René ’s anderendaags,
onttrokken aan de blikken van de meeste toeschouwers, naar de folklo‐
restoet te kijken om er voor zijn krant verslag te kunnen over uitbrengen.
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Zijn moeder Martha Van Huffel naast de Leuvense stoof
eind van de jaren vijftig.
In het huwelijksbootje
Hij leek op weg om vrijgezel te blijven tot hij de zes jaar oudere Agnes Van
Laere leerde kennen. Agnes en haar zuster Odette, die onderwijzeres was,
waren zeer actief in het lokale verenigingsleven te Landegem. Als lokale
verslaggever voor de krant kwam hij met beide zussen regelmatig in con‐
tact en voor het versturen van zijn foto’s en artikels moest hij meermalen
per week naar het Nevels postkantoor waar Agnes een tijdlang werkte als
loketbediende. Van het een kwam het ander en na een vrijage van amper
zes maanden zijn ze in 1961 getrouwd. Zijn moeder overleed hetzelfde jaar
op 6 oktober 1961 aan kanker. Kort vóór haar dood zei ze tegen René dat
ze gerust kon vertrekken nu ze wist dat haar zoon iemand gevonden had
om zijn leven mee te delen.
Agnes Van Laere werd geboren in Landegem op 19 augustus 1924 als doch‐
ter van August en Marie De Wagter. Na hun huwelijk ging het paar inwo‐
nen bij Agnes haar ouders in de Stationsstraat waar René nog steeds
woont. De woning was toen al gedeeltelijk verbouwd omdat Agnes onder‐
tussen als postmeesteres was benoemd in Landegem. Op 7 december 1965
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kwam de ooievaar op bezoek en werd in de Gentse Refuge (‘Toevlucht van
Maria’) hun dochter Regine geboren. Twee jaar later, op 27 februari 1967,
werd hun zoontje Erwin geboren. Het knaapje overleed echter een goed
jaar later op 17 april 1968 aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking.
Het verlies van hun kind was een zeer zware klap voor René en Agnes.

René Van de Walle en zijn echtgenote Agnes Van Laere bij de geboorte van
hun zoontje Erwin. Regine zit op de schoot van haar vader.
Agnes bleef steeds een sociaal bewogen persoon die zeer actief was in het
plaatselijke verenigingsleven als o.a. voorzitster van V.K.A.J., K.A.V. en
A.C.W. Ze trok zich ook nauw het lot aan van arme of verwaarloosde bui‐
tenlandse kinderen, zorgde voor onderdak of gaf hen onderdak en regelde
de modaliteiten voor hun verblijfvergunning al moest ze hiervoor soms
naar Amsterdam reizen. Ze waagde zich in 1976 ook in de politiek op de
‘Katholieke Lijst’ van de gewezen Merendreese burgemeester Raoul‐Henri
Claeys tot ergernis van de lokale CVP‐mandatarissen. Het werd een tegen‐
valler en de lijst behaalde slechts één verkozene. In 1986 ging Agnes op
pensioen en werd het postgebouw gesloten. Ze overleed aan de gevolgen
van een slepende ziekte op 6 oktober 1990.
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Via het verenigingsleven kwam zijn echtgenote regelmatig in contact met
de Gentse kanunnik De Swaef. Deze laatste zorgde ervoor dat René de
nachtploeg van Inco kon inruilen voor een job bij dagblad ‘Het Volk’. Tot
René zijn verbazing kwam hij opnieuw in een nachtploeg terecht. Hij mocht
’s nachts de baan op met de kranten voor de bedelers. Later combineerde
hij twee jobs: de permanentie en de nachtwacht. Zijn job in ‘Het Volk’ had
als voordeel dat hij nu geen enkel artikel of foto meer hoefde op te sturen
met de post. In 1988 ging hij op brugpensioen.
Toen er in 1971 brand uitbrak in zijn donkere kamer ging zijn volledige fo‐
toarchief in de vlammen op. Nog dezelfde dag stond René in zijn kelder
opnieuw foto’s te ontwikkelen en bouwde hij gestadig zijn nieuwe collectie
op.
Met de heemkundige kring was er steeds een zeer goede relatie, op elk
moment kon de kring voor zijn activiteiten rekenen op de medewerking
van René. In 1990 werd hij hiervoor opgenomen in de orde van de Nevelse
huwier en tijdens de Sinksenkermis van 1996, vijfentwintig jaar na de
brand in zijn donkere kamer, huldigde Het Land van Nevele hem met een
tentoonstelling: ‘René Van de Walle fotogenie(k). 25 jaar persfotografie in
het Land van Nevele’.
Ondanks zijn drukke beroepsbezigheid kon René nog tijd vrijmaken voor
enkele hobby’s. Hij was radioamateur en liet in zijn tuin een meer dan
twintig meter hoge antenne plaatsen. Zijn roepnaam was Lando. Het
grootste deel van zijn vrije tijd besteedde hij echter aan zijn geitjes. Samen
met echtgenote en dochter trokken ze in het weekend naar de geitenkeu‐
ringen. Op zeker moment mocht hij zich zelfs kampioen van de beide
Vlaanderen noemen.
Leven voor de krant
‘Het Volk’ beheerste echter steeds meer zijn leven. Hij gaf zich 100 % voor
zijn job als persmedewerker soms wel een beetje te veel geeft hij nu eerder
schoorvoetend toe. Zijn huwelijksleven heeft er ongetwijfeld soms onder
geleden. Hij was opgelucht toen zijn dochter haar rijbewijs haalde en zij
met haar moeder er eens samen op uit konden terwijl hij voor de krant
naar één of andere voetbalwedstrijd of wielerwedstrijd trok.
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De minzame René was een harde in
het vak. Hij had een dik vel zegt hij van
zichzelf. Zoiets moest wel als je regel‐
matig geconfronteerd wordt met on‐
gevallen met een dramatische afloop.
Doden, verminkte lichamen, lugubere
taferelen en radeloos verdriet be‐
hoorden eveneens tot zijn job. Het
deed hem steeds iets maar hij kon
ertegen. Op elk moment kon hij wor‐
den opgeroepen. Zoals op een kerst‐
avond voor een treinongeval met do‐
delijke afloop in Grammene. Daar
aangekomen bleek het om een goede
kennis uit Nevele te gaan. Hij kent nog
alle details van het ongeval maar de
manier waarop hij het verhaal vertelt,
verraadt dat het bij hem toch zekere
Diskmuide, de nieuwe IJzer‐
sporen heeft nagelaten.
toren gefotografeerd tussen de
René was één van de grootste mensen
puinen van de oude toren.
uit de streek en zijn komst ging nooit
ongemerkt voorbij. Het bezorgde hem ook enkele bijnamen die hij wel niet
zo leuk vond maar hij schonk er niet teveel aandacht aan. In elke gemeente
had hij tipgevers die hem verwittigden als er iets was gebeurd of iets op til
was. Toen bijvoorbeeld het Poeselse schepencollege in 1969 plotseling
tijdens zijn vergadering werd opgesloten was hij hiervoor getipt door de
toenmalige gemeentesecretaris Sylvain Vlaemynck. Tipgevers ontvingen
geen vergoeding wel een traktatie en/of regelmatig een foto als ze dat
vroegen. Zo had hij een belangrijke tipgever voor ongevallen bij de brand‐
weer te Deinze die als tegenprestatie van elk ongeval een foto vroeg. Bij
veel accidenten was hij vlugger ter plaatse dan het parket. De rijkswachters
van de Groendreef te Gent namen veelal zelf geen foto’s meer en vroegen
aan René of hij dit voor hen wilde doen.
Met echte harde censuur van de redactie heeft hij nooit te maken gehad
maar ‘Het Volk’ was eerst en vooral een katholiek dagblad en er werd hem
soms wel eens, eerder voorzichtig, erop gewezen om bepaalde zaken an‐
ders te schrijven of om aan bepaalde gevoelige zaken geen aandacht te
besteden.
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René Van de Walle gefotografeerd in 1996 door zijn levensgezellin
Jeannine Claes ter gelegenheid van de fototentoonstelling die door
de heemkundige kring was ingericht. Met beide handen omklemt hij zijn
Pentax, die hij zijn MONUMENT noemde.
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Niet altijd welkom
In Nevele werd hem door burgemeester Wannyn de toegang ontzegd tot
de receptie op het gemeentehuis bij de opening van het rusthof ‘Ter Leen‐
en’. Naar het rusthof zelf mocht hij achteraf wel mee. Het feit dat hij als
een Foncke‐aanhanger werd beschouwd heeft hier vermoedelijk gespeeld,
‘nochtans heb ik steeds een goede relatie gehad met de toenmalige eerste
schepen Jules Schelstraete’ zegt René ‘misschien had ik iets geschreven dat
de burgemeester niet goed was bevallen; ik heb het nooit geweten. Ik heb
het gewoon in mijn verslag in de krant vermeld. Alhoewel ik steeds zoveel
mogelijk trachtte neutraal te zijn, werd dit toen door de leden van de
toenmalige VU zo niet altijd ervaren.’

1984 Koning Boudewijn bezoekt het Vinktse oorlogsmonument.
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In elke gemeente had hij een zeer goede relatie met politie, rijkswacht en
brandweer. Dit hielp hem soms om foto’s te kunnen maken op plaatsen
waarvoor hij geen geldig pasje had. Zo speelde hij in 1984 tijdens een be‐
zoek van wijlen koning Boudewijn aan Vinkt een kat‐en‐muisspelletje met
de leden van de staatsveiligheid. Hij beschikte niet over het vereiste veilig‐
heidsdocument en werd verjaagd. Dat belette hem echter niet om na en‐
kele ogenblikken op een andere plaats opnieuw de beveiligde zone binnen
te duiken. Dat gebeurde enkele malen tot René de foto’s had genomen die
hij had willen nemen. Daarna trok het gevolg naar Deinze en opnieuw werd
hij verjaagd tot de Deinse politie tussenkwam en hij ongestoord zijn werk
kon doen.
Enkele keren moest hij wel het hazenpad kiezen. Zo kwam hij ter plaatse
bij een ongeval op de grens van Merendree en Landegem. Een zatlap was
met zijn auto tussen twee bomen de gracht ingereden en stormde op René
af toen deze het voorval op de gevoelige plaat wilde zetten. René kon aan
de geweldenaar, die dreigde zijn fototoestel te vernietigen, ontsnappen
door het veld in te vluchten.
Langs de dreef van een boerderij aan het MPI te Bachte werden bomen
gekapt zonder vergunning. René was getipt, trok er op af en nam gauw
enkele foto’s van het delict. De boer had het plots in de gaten en stormde
met een riek in de hand naar onze fotograaf. Die was wel op zijn hoede,
had de motor van zijn auto laten draaien en stoof weg richting Landegem.
In Bellem was een geheime stokerij ontdekt en de redactie van de krant
wilde absoluut een foto van het gebouw. Het was een hoevetje langs een
veldweg niet ver van Markette. Toen de foto’s genomen waren, kwam de
eigenaar plots buiten en vroeg René te blijven staan waar hij stond. René
koos het zekere voor het onzekere, wipte in zijn wagen met reeds draaien‐
de motor en maakte zich snel uit de voeten.
Momenten die hij niet vergeet
Met de collega’s van de andere kranten heerste een goede verstandhou‐
ding. ‘Iedereen schermde een beetje voor het zijne, maar rivalen waren we
zeker niet. Bij allemaal heerste wel hetzelfde eergevoel om zijn foto het
eerst gepubliceerd te krijgen.’
Zo zag René na de windhoos van februari 1990 te Baarlevelde de koeien
een ingewaaide stal buitenkomen met een stuk van het dak op hun rug.
Toen men op het Landegemse kerkhof grafkelders had geplaatst, waren
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die de volgende morgen allemaal naar boven gekomen door de hevige
regenval van de voorbije nacht. Nog aan hetzelfde kerkhof plaatste een al
te ijverige ambtenaar een bordje ‘schutskring varkenpest’. René was er als
de kippen bij om dit voor zijn lezers vast te leggen.
Mooie momenten voor hem waren de koninklijke bezoeken in de streek
zoals het reeds eerder vermelde bezoek van koning Boudewijn aan Vinkt in
1984 en het bezoek van koningin Fabiola aan het M.P.I. in Bachte in 1972.

1972 Koningin Fabiola slaat een praatje met het publiek tijdens haar
bezoek aan het MPI te Bachte.
Zijn hoofdwerk voor de krant was vooral de sport; vooral wielerport en
voetbal. Dat deed hij enorm graag ook al was dit steeds een race tegen de
tijd: foto’s nemen ‐ naar huis om de film te ontwikkelen ‐ vlug naar Gent
naar de redactie. Eenzelfde snelheid legde hij ook aan de dag bij jubilees
en feestelijkheden. René kwam foto’s nemen voor de krant, nam er nog
enkele bij ‐ meestal op vraag van de jubilarissen ‐ en kwam enkele uren
later, als iedereen nog aanwezig was, het resultaat tonen en de bijbestel‐
lingen noteren.
Na 50 intens actieve jaren zegde René de persfotografie vaarwel. Initialen
als WN (Walle Nevele), RVL (René van Landegem) en RéWalle voor de
sportbijdragen behoorden vanaf dan definitief tot het verleden.
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René en zijn familie in 2008.
Onderaan: René, kleinzoon Lars Naeyaert en Jeanine.
Bovenaan: schoonzoon Christian Naeyaert, kleindochters Maud en Marit
Naeyaert en dochter Regine.

Jeannine
Na het overlijden van zijn echtgenote Agnes leerde hij in mei 1992, te Sint‐
Niklaas tijdens een bijeenkomst in een club van weduwen en weduwnaars,
Jeannine Claes kennen uit Sint‐Amandsberg. Jeannine woonde er in de
parochie Oude‐Bareel, had drie kinderen en was zes jaar weduwe. Na naar
elkanders verhaal te hebben geluisterd, begon het steeds beter te klikken
tussen beiden en Jeannine besloot aan de zijde van René haar intrek in
Landegem te nemen. Sindsdien zijn beiden onafscheidelijk.
Jeannine heeft een belangrijke rol gespeeld in de schenking van René zijn
immens fotoarchief aan Het Land van Nevele. Doordat zijn zicht is vermin‐
derd, kon René de vele vragen naar opzoekingen in zijn archief niet meer
zo goed volgen en hij begon zich daar steeds meer in op te jagen. Jeannine
17

stelde hem toen voor dit aan een vereniging te schenken die het zou behe‐
ren. Zo lag het voor de hand dat zijn collectie bij de heemkring zou terecht‐
komen maar René moest zelf de beslissing nemen. ‘Hij heeft er een tijdje
over gedubd’ vertelt Jeannine en ‘hij had niemand iets op voorhand ge‐
zegd’ toen ze hem naar ondergetekende hoorde bellen dat hij zijn archief
aan het Land van Nevele wilde schenken. Zo kwam de Nevelse heemkring
in het bezit van één van de grootse privé‐fotoverzamelingen van Oost‐
Vlaanderen.
André Bollaert
Poesele

Alle foto’s zijn afkomstig uit de privéverzameling van René Van de Walle of
werden door hem zelf genomen.
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GESCHIEDENIS VAN DE KOORZANG IN NEVELE
EN IN HET LAND VAN NEVELE (DEEL 2)
Eerste Wereldoorlog
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914, brak een golf van
Belgisch patriottisme los. Jozef De Ketelaere, een paar maanden te jong
voor deelname aan de strijd, verbleef toen in Zeveren. Hij was de enige
zoon van Frans en Stephanie Danneels en kreeg na zijn studies aan de Bis‐
schoppelijke Normaalschool te Sint‐Niklaas in 1915 een benoeming als
koster‐organist in de Sint‐Jozefsparochie te Aalst.
De Duitse bezetting vanaf oktober 1914, de toenemende voedselschaarste
en de onwetendheid over het lot van de vele afwezige mannen, drukten
zwaar op onze bevolking. In die sfeer kenden de antioorlogsliederen van
Theophiel Van der Meersch uit Ruiselede een groot succes. Op Kerstmis
1915 zong hij ‘Waarom o God, zoo lang die droevige oorlogstijden‘ en ‘O
Vrede keert terug’. Te Aalst zongen vrouwen van Jozefs nieuwe parochie
driestemmig voor de kapel van de Heilige Antonius van Padua. Ze smeek‐
ten de heilige tussen te komen in de toen uitzichtloze toestand. De kerken
bleven open voor erediensten. Wel werd het normale verloop der godde‐
lijke diensten soms onderbroken door de komst van een katholieke Duitse
aalmoezenier. Dit gebeurde te Nevele in 1916 en 19171. Dat laatste jaar
was er in Nevele zelfs een protestants concert.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog trokken duizenden inwoners van Deinze en
omgeving op bedevaart en smeekten in 1915, 1916 en 1917 de almachtige
God een einde te maken aan het uitzichtloze bloedvergieten. De deelne‐
mende koren werden in openlucht begeleid door blaasinstrumenten. In‐
woners van Nevele, dat toen viel onder de Etappen‐Kommandantur Dein‐
ze, konden het gebeuren bijwonen. Voor ingezetenen van Hansbeke en
Merendree was dit zonder een speciale door de Duitsers afgeleverde pas
enkel langs sluikwegen mogelijk.
Ook in de kerk van Deinze en van Vosselare waren er in beperkte mate
smeekbeden, telkens met de muzikale steun van de leerlingen en leraars
1

Ik vond een geschreven partituur ‘Offertorium am Kirchweihfeste’ van Jozef Stein
met vermelding ‘Jozef De Ketelaere, Aalst, 1915’. Bij dergelijke gelegenheden
werd dit werk te Aalst en mogelijk ook te Nevele gespeeld door de plaatselijke or‐
ganist.
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van de stedelijke muziekschool van Deinze. De zangers werden daar bege‐
leid door orgel en strijkkwartet. Individuele leden en ex‐leden van de mu‐
ziekschool gaven hun medewerking aan enkele liefdadigheidsconcerten in
de Leiestad. Geschreven partituren werden blijkbaar doorgegeven en ge‐
bruikt tijdens dergelijke plechtigheden.
Ik vond liederen als ‘Bloemen voor onze helden (IJzersoldaten)’ en ‘Heilig
Hart van Jezus, stil het lijden der christene Belgen en wees de steun, de
redding in ‘t verweer van hun edele en roemvolle telgen. Droog de tranen
des volks, die nu stromen in vloed voor den troon uwer liefde om be‐
scherming en moed. Heilige God, geef ons Uw zegen. Reik ons in nood Uw
sterke hand. Leid langs roemvolle en zalige wegen Vorst en Land’.
Na het opblazen van de kerk van Nevele op 19 oktober 1918 hadden de
erediensten en dus ook de kerkzangen vanaf eind november 1918 plaats in
de kapel van het rusthuis en vanaf 9 april 1919 in een grote houten nood‐
kerk, de berlen kerk, op de Markt. Daar droeg deken Emiel‐Benediktus Bes‐
sems op 31 augustus 1919 een plechtige rouwdienst op in aanwezigheid
van de oud‐strijders en de gemeentelijke autoriteiten, in de namiddag ge‐
volgd door een plechtig ‘Te Deum’, waarna door de kinderen vaderlandse
liederen gezongen werden.

Na het opblazen van de kerk van Nevele op 19 oktober 1918 hadden de
erediensten vanaf 9 april 1919 plaats in de houten noodkerk,
de berlen kerk, op de Markt.
(Fotoarchief ‘Het Land van Nevele’)
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Socialistische zangers op de fiets te Nevele
In 1919 maakte de Belgische Werkliedenpartij (BWP) deel uit van de natio‐
nale regering. De plaatselijke afdelingen haalden nut uit deze nieuwe situa‐
tie. De in 1907 opgerichte zang‐ en toneelvereniging ‘Zang‐ en Toneelkring
tot Volksverheffing’ van Deinze2 nam een nieuw elan. Onder de belangstel‐
ling van 2000 aanwezigen, hield de partij op 1 mei 1921 in de Leiestad een
feestvergadering met zang en muziek. Ook partijgenoten uit andere afde‐
lingen sloten zich aan. Op 22 mei 1921, na de verkiezing van Adolf duukske
De Brabander in de gemeenteraad van Nevele, trokken ‘de harmonie, de
turners en een talrijke schare partijgenoten in groep naar Nevele langs de
vaart over den zandweg en in de brandende zon. Ze werden aan de brug
tegemoetgekomen door de Nevelse vrienden’. In 1922 werd de toneel‐ en
de zangbond van Deinze gesplitst. Volksdansen en jeugdliederen werden
aangeleerd. Op 16 september 1923 werd te Deinze een socialistische velo‐
club opgericht met als doel het bijwonen van partijvergaderingen in de
wijde omgeving en het brengen van ontspanning. Vaak was Nevele een
tussenstop bij de soms verre verplaatsingen, bijv. naar Sint‐Kruis‐Winkel. In
1928 wordt een Nevelse BWP‐afdeling gesticht. Meestal werden er strijd‐
liederen gezongen, zoals ‘Ontwaakt, verworpenen der aarde’ (Internatio‐
nale). Op 28 april 1929 werd de vlag van de Nevelse partijafdeling ingehul‐
digd en toen werd er ongetwijfeld gezongen. Zangers en zangeressen
dienden als achtergrond bij het opvoeren van stomme films in de socialisti‐
sche filmzaal van Deinze.
Zangonderricht in de Nevelse Sint‐Vincentiusmeisjesschool anno 1925
Een schriftje uit die periode bevat tal van religieuze liederen, soms in het
Frans, zoals het lied van de patroon van de Sint‐Vincentiusorde van Deftin‐
ge, de Fransman Vincentius à Paulo (1581‐1660), ‘Sainte Vincent toute
l’histoire’, maar in het schriftje staan ook liederen in de volkstaal, zoals het
lied van Sint‐Antonius van Padua (1195‐1231) ‘Antonius in alle landen’.
Ook het strijdlied van de Eucharistische Kruistocht ‘In dichte drommen
staat, O Heer, Uw Kruisleger bereid’ ontbrak niet3. Het schrift bevat verder

2
3

Ze voerden in 1908 ‘Het Gezin van Pamel’ van Cyriel Buysse op.
Deze vreedzame Kruistocht begon in 1916 door toedoen van priester Edward
Poppe. Het was een stichting van kinderen die Jezus liefhadden. Belangrijk was
de veelvuldige Communie.
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liederen ter ere van de zalig verklaarde Therèse Martin (1873‐1897)4 uit
Frankrijk ‘Theresa gelukkig die U baarde’ en het feestlied ‘Wie treedt ge‐
tooid als één vorstintje, in ‘t hemels maagdenkoor vooruit, Theresia van ‘t
Jezus kindje’. Er staan ook Marialiederen in als ‘Mijn dierbaar rozenkrans‐
ke’, ‘Hoe gelukkig zijn de stonden’, ‘Het Angelus’, ‘Salve Regina’ en het
Franstalige ‘Au mois de mai pour te fêter Marie’. Er is een Franstalige op‐
dracht aan het Heilig Hart van Jezus ‘Roi des Coeurs’, een Jozeflied ‘O Saint
Joseph devient le chef d’une famille en prière’, het lied van de Heilige Nico‐
laas ‘Saint Nicolas’ en de kerstliederen ‘Jésus est né nuit solemnelle’ en ‘O
nacht’, verder liederen gericht tot de Verlosser zelve ‘O doux Jésus, mon
Sauveur et mon Père’ en ‘Wat zijt ge goed, o Heer’.
Vaderlandse gezangen in het schriftje zijn ‘Leve den koning, leve den ko‐
ning van ons Belgenland’, ‘Sous étendard chéri de la Belgique’ en ‘Tu renai‐
tras, Sainte Belgique’. Liederen als ‘Salut au drapeau’ en ‘Ik heb U lief mijn
vaderland’ verheerlijkten het overwinnende België en werden gezongen
tijdens vaderlandse plechtigheden5. Toch werd ook het Vlaamsgezinde ‘De
zege van Groeningen‘ met als beginwoorden ’De beiaard zingt zo schoon
hij kan’ aangeleerd. Er was ruimte voor enige ontspanning met ‘La fillette
aux chansons’. Dit schriftje bevond zich tussen een aantal schoolboeken
van de Nevelse meisjesschool en het werd ongetwijfeld gebruikt tijdens
één van de talrijke recollecties6 voor de vrouwelijke jeugd in de klooster‐
kapel of in een toen niet verwarmde kerk en ook tijdens vaderlandse
plechtigheden. Ter gelegenheid van 100 jaar België zongen de Nevelse
kleuters onder leiding van zuster Lucille ‘O vaderland, o edel land der Bel‐
gen, zo machtig steeds door moed en werkzaamheid’.
Een nieuw elan voor de Kerk in het overwinnende België
Op 24 mei 1924 vierde men plechtig het 60‐jarig bestaan van de Nevelse
Xaverianen. Verscheidene leden poseerden voor de foto7. Onder de naar
Nevele uitgenodigde groepen bevond zich onder meer de katholieke fanfa‐
re ‘De Eendracht’ uit Aalter. In aanwezigheid van een enorme menigte ‐
velen moesten buiten de kerk blijven staan ‐ werd de nieuwe kerk na de
vernieling van de Eerste Wereldoorlog op 1 maart 1925 opnieuw ingewijd.
4

5
6
7

Theresa werd zalig verklaard in 1923 en heilig in 1925. Het schriftje is dus tussen
1923 en 1925 geschreven.
Vanaf 1922 viel de herdenking van de gesneuvelden op 11 november.
Religieuze bezinning, korte retraite.
Zie kaftfoto ‘Het Land van Nevele’, jg. 39 (2008), afl. 1.
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Deze plechtigheid werd bijgewoond door o.m. minister Moyerson. Frans
van Maldeghem, toen intern in het Sint‐Hendriksgesticht8 te Deinze, kreeg
zelfs een extra vakantiedag om de kerkdienst te kunnen bijwonen. Aan het
klavier zat toen Almier Latte, koster‐organist te Nazareth en praktijkleraar
piano aan de normaalschool te Oostakker en in Sint‐Hendriks te Deinze. Hij
componeerde heel wat religieuze liederen, zoals ‘Onze Lieve Vrouw van
Nazareth’, bestemd voor de ommegang aldaar. Hij schreef ook muziek
voor profane liederen, zoals ‘De Lustige Jonkman’9 en thuis gaf hij les aan
talrijke organisten en pianisten uit de streek.
Hij zette muziek op het ‘Verbroederingslied’ van J. Roels uit Eksaarde, één
der talrijke liederen, gezongen tijdens bijeenkomsten van de Xaverianen.
De tweede strofe luidde ‘Noch wereldhoon, noch spotgelach, vreest de
Xaveriaan’. Onophoudelijk trokken groepen Xaverianen naar religieuze
plechtigheden in naburige parochies. Zo was er op het feest van Petrus en
Paulus op 29 juni 1925 een verbroedering in Lotenhulle. Stoetsgewijze
trokken de Xaverianen van Vinkt, Merendree, Poesele, Aalter, Nevele, Bel‐
lem, Ursel, Meigem en Lotenhulle naar de plaatselijke kerk. Ook de mu‐
ziekmaatschappijen van Nevele en Ruiselede waren aanwezig. De vlag
werd gewijd door deken Bessems. Tijdens het plechtig lof werd iedereen
verzocht mee te zingen ‘Ave Jesu’, ‘Magnificat’, ‘Tantum ergo’ en ‘Broe‐
ders, ‘t vaandel opgegeven’. Op 22 mei 1927 werd het vaandel der Xaveri‐
anen te Drongen plechtig gewijd. Na het lof werd de ‘Cantate van Sint‐
Gerulfus’ uitgevoerd. Zongen mee: het kerkkoor, enkele liefhebbers uit het
dorp, enkele jongens en meisjes uit de lagere scholen, het juffrouwenkoor
van de congregatie en enkele liefhebsters10.
Pas op 21 oktober 1928 werd te Nevele het nu volledig herstelde orgel
ingewijd. Deze herstelling werd uitgevoerd door de firma L. Daem‐De Vis
uit Appelleren.
Het koor van de meisjescongregatie
Om de veertien dagen was er eind der jaren 1920 op zondagnamiddag na
de vespers congregatie van de Mariadochters onder leiding van de deken.
Een aantal congregatieleden vormden een koor dat op zondagvoormiddag
na de hoogmis repeteerde in de kloostergebouwen onder leiding van zus‐
8

Werd in 1944 Sint‐Hendrikscollege.
Almier bleef ongehuwd.
10
Op 25 september van hetzelfde jaar werd onder grote bijval de Cantate daar
herhaald op de hoogzaal, begeleid door orgel en snaarinstrumenten.
9
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ter Alida. De congregatieleden zelf zongen op de hoogzaal. Eén der leerlin‐
gen bespeelde daar het harmonium, onder hen Anna Lootens, dochter van
de hoofdonderwijzer. Het repertorium bestond hoofdzakelijk uit Marialie‐
deren zoals ‘Liefde gaf U duizend namen’, maar er waren ook éénstemmi‐
ge gezangen als ‘Kom Schepper Geest, daal tot ons neer’. De belangrijkste
gebeurtenis was de aanstelling van nieuwe leden op 8 december, feest van
O.‐L.‐Vrouw‐Onbevlekt‐Ontvangenis. Die dag ontvingen de nieuwe leden
hun congregatiekruisje met naam en datum van intrede. Zangeressen uit
die tijd waren o.m. Anna en Maria De Winne, dochters van Henri; Elsa
Brusseel, later echtgenote van Willy De Neve; Elza Cleve, later gehuwd met
Armand De Blauwer; Margriet van Maldeghem, later echtgenote van Achil‐
les Everaert; Alice van Maldeghem; Marguerite van Maldeghem, later
echtgenote van Jozef de Ketelaere, alsook soliste Maria Baele, later echt‐
genote van Medard De Neve. Te Hansbeke zong het driestemmige meisjes‐
zangkoor (met solistes), dat uit de Congregatie was gegroeid, ook tijdens
toneelvoorstellingen (enkel voor vrouwen!), op missiefeesten en zelfs op
bruiloften. De opbrengst was voor de missies.
Volksmissies11 te Nevele
Soms werd op de parochie Nevele een Heilige Missie gehouden. Zo predik‐
ten van 7 tot 17 februari 1931 de redemptoristen Vereecke, Willaert en
Clement. Tijdens hun predikatie werden eerst Heilig‐Hartliederen gezon‐
gen, zoals als ‘O Jezus spreek, van waar die wreede wonde die ’k in Uw
Hart met medelij aanschouw’ en ‘Jezus’ Kruis, ontsteek het hart. Nagels,
bloed en doornen spreken’. Daarna zong men in verdere strofen ‘Wij willen
God in onze woning, in onze scholen, in alle standen en in ’t lands bestie‐
ren’. Vervolgens smeekte men zingend Onze‐Lieve‐Vrouw om bijstand met
‘O Moeder van Bijstand Uw Godlijke Zoon’ en een ‘Ave Maria’. Dan beken‐
de men schuld met ‘Ach, ik ben die boze zondaar’. Tenslotte was er een
zingende hulde aan het Heilig Sacrament met ‘w’Aanbidden U, o Jezus,
onze Heer’. Tijdens deze volksmissies waren er afzonderlijke dagen voor
mannen en vrouwen en een gemeenschappelijke slotplechtigheid.
Van 8 tot 17 februari 1948 predikten de paters redemptoristen Geerebaert
en Van Allemeersch een missie te Nevele waarvoor ze opnieuw de liederen
van 1931 gebruikten12.
11

Meerdaagse reeks preken, gebedsoefeningen e.d. in een parochie die bestemd
waren om de christelijke boetvaardigheid op te wekken.
12
Er was ook een missie te Nevele van 29 januari tot 8 februari 1921, gepredikt
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Het kerkkoor tijdens het interbellum
Meester Leon Reel, onderwijzer in de gemeenteschool van 1903 tot 1937
en vanaf 1932 schoolhoofd, was een bekwaam violist. Hij dirigeerde zijn
medezangers tijdens erediensten en bespeelde soms zijn instrument op
Kerstmis tijdens de Heilige Mis. ’s Winters trad het koor ook op in de kerk
tijdens de concerten van de Xaverianen, waarop de heer Reel zijn instru‐
ment bovenhaalde. Hij begeleidde op het laatst soms zijn zoon Herman,
die dan solo zong. Herman was muzikaal zeer begaafd en verzorgde een
tijdlang de muzikale rubriek van de ‘Nieuwe Standaard’. Vanaf de jaren
1920 zong Medard De Neve (1906‐1989) en werd, voor zover mij bekend,
de kerkzanger met de meeste dienstjaren in de parochie Nevele. Hij zong
ongeveer 65 jaar, maar vanaf 1962 enkel nog op begrafenissen. Oudere
mensen herinneren zich nog de zware stem van Henri De Winne; verder
zongen Albert Kerrens, echtgenoot van Martha De Winne en Julien Van
Coppernolle, zoon van Henri. Soms sprong Leonard (Meesterke) Mortier in,
toenmalig koster te Vosselare. Hij had een bescheiden kruidenierswinkeltje
in de Tieltstraat (thans Cyriel Buyssestraat) en bleef ongehuwd.
Zusters stimuleren vrouwelijke jeugd
De BJB‐jongeren (boerinnenjeugdbond) verzorgden een aantal missen in
de kerk, bijv. op Lichtmis waarna ze een Marialied zongen; één der zange‐
ressen was Irma Blancke. Leerlingen zongen op 19 maart, feest van de Hei‐
lige Jozef, onder meer ‘O Jozef, hoop en vreugde op aarde’ en ‘Jozef, zuive‐
re bruidegom’. In de meimaand was er dagelijks lof, met Marialiederen als
‘Daar bloeit ene lelie’, ‘O Glorierijke koningin’ en ‘Maria, vrij van zonde’.
Heilig Hartliederen werden gezongen voor tijdens de mis in juni.
Op tweede Kerstmis verzorgden leerlingen vooral dan van het externaat,
een Franstalige13 afdeling van de huidige Sint‐ Vincentiusschool, een twee‐
door de paters redemptoristen J. Butaye, B. Van Heybeek en J. Van Lierde. De
laatste missie te Nevele werd gepredikt door de paters redemptoristen G. ‘t Kint
en W. Verschaetse van 15 tot 25 maart 1956.
13
Meisjes vanaf twaalf jaar konden in die tijd kiezen tussen een Vlaamse of een
Franstalige afdeling; beide afdelingen waren strikt gescheiden. De leerlingen van
de ‘Franse school’ kwamen meestal uit de gegoede klasse van de omliggende
gemeenten. Sommige vakken werden ook daar in de volkstaal gegeven. Zo vond
ik een Nederlandstalig opstel over de Guldensporenslag in 1921‐ 22. Een Fransta‐
lige jongensschool bestond niet.
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stemmige Latijnse mis14. Ze volgden pianoles bij de zusters Alida of Marie
Thérèse 15 en waren ook actief in een toneelgroep. Zangeressen uit deze
periode waren onder meer Agnes en Antoinette Van der Vennet, Diane
Verstraete, Esther Steyaert, Martha De Winne, Elza Mortier, Denise Ruyffe‐
laert, Victoire Onderbeke (soms als soliste), Angèle Vermeulen (later kerk‐
zanger te Meigem), Margriet Kerrens, Paula Van Nevel en Antoinette De
Geetere. Beide laatsten zaten soms aan het klavier.
Op de prijsuitdeling in de feestzaal (omstreeks 19 juli) brachten de leerlin‐
gen van de Franstalige afdeling, uiteraard in het Frans, een lang huldelied
aan de deken ter gelegenheid van zijn naamdag. Er werden bij zulke gele‐
genheden ook toneelstukjes opgevoerd. Soms werd er in de volkstaal ge‐
zongen, zo brachten o.m. Elza Cleve en Roza De Winne al dansend ‘Hier
hebt ge vier vriendinnen met vreugde en plezier van harte en lief bemin‐
nen, men noemt ze klaver vier’. Op een gezamenlijk optreden van de Eu‐
charistische Kruistocht (EK) en BJB‐ meisjes werden meestal profane liede‐
ren gezongen zoals ‘Vier Weverkens’ afgewisseld met religieuze zoals ‘Nu is
die roe’. Dit alles ging samen met rei‐ en volksdansen.
Deken Bessems vijftig jaar priester
Op dinsdag 22 augustus 1935 was er om 10.30 uur een plechtige dankmis
ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van deken Bessems.
Stoetsgewijze werden de deken en Mgr. Honoré Coppieters, bisschop van
Gent, afgehaald aan de dekenij, begeleid door talrijke priesters en de
plaatselijke muziekmaatschappij. De huizen waren versierd met de natio‐
nale vlaggen. Het kerkzangkoor zong de mis van Aloys De Smedt ‘In hono‐
rem Sancti Martini’. De dankmis werd besloten met een plechtig ‘Te Deum
Laudamus’. Tijdens de feestzitting in een zaal van het klooster werden in
aanwezigheid van de bisschop geschenken aangeboden. Agnes Van Nevel
en Olga D’Haenens, de latere organiste van Hansbeke, zongen de strofen
van een huldelied, waarna meisjes van de Franstalige school in het Neder‐
lands het refrein zongen. Daarop zongen de meisjes van de Vlaamse school
‘Vijftig jaren mocht hij vroom, heil’ge geheimen plegen’.
14

In sommige Vlaamse parochies werd de door mannen gezongen Latijnse midder‐
nachtmis voorafgegaan door een door vrouwen gezongen kerstconcert. Soms
was er een door meisjes of schooljongens gezongen ‘gelezen mis’ in de volkstaal
achteraf. Het geheel duurde dan drie uur. Voor het begin van de ‘gezongen mis’
werd vaak ‘Stille Nacht’ gezongen.
15
†8 maart 1937.
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Op het doodsprentje van Bertha Rogge, overleden op 30 april 1945, staat
vermeld dat zij lid was van het Parochiaal Zangkoor te Poesele.
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Xaverianen en Heilig Hartbond worden één
In 1933 telde het Xaverianengenootschap van Nevele 357 leden uit 254
huisgezinnen; het bondsblad had 192 abonnees. Een jaarlijkse mis o.m. op
13 december 1936 werd gezongen door de leden. Sommige Nevelse man‐
nen waren dat jaar ook aangesloten bij de Bond van het Heilig Hart en te‐
vens lid van het reeds lang bestaande ook voor vrouwen toegankelijke
Broederschap van het Heilig Hart.
Door de dreiging van een nieuwe oorlog stelden zich talrijke katholieke
gemeentebesturen, na goedkeuring door de gemeenteraad, onder de spe‐
ciale bescherming van het Heilig Hart van Jezus. Bekend uit die tijd is het
Heilig Hartfeest te Ruiselede op 13 juni 1937. Leden van de Heilig Hartbon‐
den uit 46 parochies, waaronder Lotenhulle, Poeke en Nevele waren aan‐
wezig op ‘Ruiseledes schoonste dag’. Vanuit vier plaatsen trokken de le‐
den, begeleid door tien muziekmaatschappijen, door de versierde straten
van de gemeente naar het pasopgerichte beeld van het Heilig Hart op de
Markt. Begeleid door muziek zong de menigte ‘Wij willen God’. Daarna
wijdde de Brugse bisschop Mgr. Henri Lamiroy het beeld. Tijdens het lof in
open lucht werden het ‘Adoro Te’ en het ‘Magnificat’ gezongen. Daarna
volgde een geloofsbelijdenis en stelde de burgemeester zijn gemeente
onder bescherming van het Heilig Hart. Na het ‘Tantum ergo’, de zegen
met het Allerheiligste Sacrament en het lied ‘God zij gebenedijd’, zongen
de leden onder muzikale begeleiding het bondslied in drie strofen. Daarna
was er een cantate ter ere van het Heilig Hart; meisjes zongen meerstem‐
mige liederen16 en dansten met hoepels, onder hen Maria Dewulf17. Na‐
dien wijdde de bisschop de vlag van de kajotsters en van de boerinnen‐
jeugd en met een muziekconcert en een bloemenhulde ter ere van het
Heilig Hart werden de feestelijkheden afgesloten. De menigte werd op
meer dan tienduizend geschat18.
Christus, koning van het heelal
In 1925 had paus Pius XI in zijn bulle ‘Quas Primas’ het feest van Christus
Koning ingesteld. Op het Christus Koningfeest eind november 1937 zongen
meisjes en jonge vrouwen te Nevele tijdens een niet‐eucharistische plech‐
16

Vrouwen zongen toen vooraan in de kerk meerstemmig mee tijdens de eucharis‐
tieviering.
17
Thans verblijvend in het rusthuis te Nevele.
18
Ook Vinkt kende een dergelijke plechtigheid.
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tigheid ‘Coelestis Urbs Jérusalem’ (De Hemelse stad Jeruzalem). Spreekko‐
ren maakten allusie op de toenmalige politieke situatie, zoals op het ver‐
moorden van geestelijken tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936‐1939) en
op het nazisme. Op de roep ‘Wij ook verbranden zijne kerken, vermoorden
alle priesters’ volgde ‘Heil Christus Koning’. Het zeer triomfantelijke lied
‘Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ‘ (Christus overwint,
Christus regeert, Christus beveelt) gaf perfect de tijdsgeest weer.
Gemengde zanggroepen in het bisdom Gent19
Hier en daar, zoals te Hansbeke, traden bij speciale gelegenheden het
kerkkoor en het juffrouwenkoor samen op tijdens de Heilige Mis. Ook op
de hoogzaal werden vrouwen al eens toegelaten. Zo zong te Vinkt Olga
D’haenens op Kerstmis tijdens de hoogmis solo de strofen; de zonen en
dochters Valère, Jules, Antoine, Roger, Marie, Irène, Clara en Cécile van de
organist Petrus Van der Eecken zongen dan tweestemmig het refrein. Ik
vond een uitgebreid verslag van de plechtige eerste Heilige Mis van de
latere Nevelse deken Leo Sanders te Aalst op 18 april 1939. De driestem‐
mige mis van de Heilige Drievuldigheid van Jos De Klerk werd uitgevoerd,
alsook een driestemmig ‘Tu es sacerdos’ (Gij zijt Priester) van Aloys Des‐
met. Deze laatste was oud‐directeur van het Lemmensinstituut te Me‐
chelen. Jozef De Ketelaere vermeldt bij deze mis in zijn dagboek uitdrukke‐
lijk ‘met juffrouwen’20. Dit was niet zo bij de talrijke andere eremissen in
die tijd. Te Nevele zongen jongeren zoals Victoire Onderbeke wel bij de
begrafenis van vroeggestorvenen, zoals bij André Cleve en Gabriëlle Van
Hecke, maar deken Bessems was een overtuigd tegenstander van vrouwen
in gemengde koren21, zelfs tijdens profane optredens. De kerkkoren bleven
uitsluitend mannelijk.

19

Alfons Volckaert, organist van de Sint‐Martinusparochie te Aalst schreef in 1935
op de rand van een partituur aan zijn collega Jozef De Ketelaere ‘Waar kinder‐ of
vrouwenstemmen voorhanden zijn, lade men deze de partijen meezingen. Zo‐
doende bekomt men een koor van 7 stemmen, dat alleszins zeer voornaam en
welgevuld klinkt’.
20
Jozef De Ketelaere vermeldt in zijn parochie te Aalst een huwelijk op 21 septem‐
ber 1950. Kajotsters zingen op het doksaal met het mannenkoor mee.
21
Pas op 14 juli studeerden in het Lemmensinstituut de eerste vrouwelijke kerk‐
musici af.
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Zang en toneel tijdens de Tweede Wereldoorlog
Op initiatief van Julien De Cloedt, pas gehuwde onderwijzer in de gemeen‐
teschool, werd op 12 april 1942 een nieuwe toneel‐ en zangbond opge‐
richt. Hij kreeg de naam ‘Uit eigen kracht’, zoals de groep die eerder ter
ziele was gegaan. Medestichters en spelers waren Antoine Janssens, Roger
De Geetere en André Van Wontergem. Regisseur was Cyriel De Pestel,
eveneens onderwijzer in de gemeenteschool. De repetities vonden plaats
in de klas van meester Julien en de optredens in het bovenmagazijn van
Omer De Keyzer, handelaar in veevoeder. Nog tijdens de Duitse bezetting
speelde de toneelgroep ‘En waar de sterre bleef stille staan’ van Felix
Timmermans; kerstliederen brachten de nodige sfeer. De groep mocht een
beroep doen op de toneelervaring van o.m. Anna De Winne en Agnes Van
der Vennet. Andere spelers waren Emiel Van Lerberghe en André De Voge‐
laere. Het stuk werd verscheidene keren opgevoerd en had een overdon‐
derend succes. Tijdens optredens in die oorlogsperiode volgde na het ern‐
stige gedeelte steeds een klucht en tussendoor werd gezongen.
Het kerkkoor in de jaren 1940
Na de gevechten van mei 1940 vonden de erediensten en dus ook de ge‐
zangen plaats in de kapel van het rustoord. Op hoogdagen werd het twee‐
stemmige mannenkoor daar begeleid op een harmonium. In 1942 werd de
kerk weer in gebruik genomen. Smid Honoré De Geetere, vader van Roger
en Antoinette, was koordirigent en steeds weer wist hij bij optredens in de
week op het laatste moment zijn werkplunje te ruilen voor een kostuum
dat geschikt was voor de eredienst. Soms zong de jonge onderpastoor
Maurice Doom met de zangers mee.
De jonggehuwde Maurice Wille, reeds vier jaar kerkzanger te Bellem, werd
in februari 1946 opgenomen in het kerkkoor van Nevele. De eerste zang‐
partij bestond toen uit Medard De Neve, boerenbondafgevaardigde en een
tijdlang schepen of voorzitter van de COO22; Laurent Vercruysse, arbeider
en zoon van de koster van Huise; André Huys, onderwijzer in de gemeente‐
school; uurwerkmaker Daniël Lootens en drukker Geeraard Lootens, bei‐
den zonen van het voormalige schoolhoofd en schilder August Van Gampe‐
laere. De tweede stem werd gezongen door Henri De Winne, cafébaas‐
tuinier en brandweerman; studentapotheker Etienne Van de Walle; been‐
22

Commissie van Openbare Onderstand, nu OCMW.
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houwersleerling Valère Goeteyn; drukker Willy De Neve en Maurice Wille.
Ze zongen tijdens de plechtige aanstelling van Basiel De Pauw tot deken
van Nevele op 13 oktober 1946.
Koorleider Honoré De Geetere overleed plotseling op zestigjarige leeftijd,
enkele uren na het dirigeren van de H. Mis op Hemelvaart 1947. Hij was
reeds vele jaren kerkzanger, lid van het genootschap van het Heilig Hart en
tevens Xaveriaan. Henri Van Laere, pastoor te Landegem van 1943 tot
1947, gaf toen les aan de kerkzangers van de streek.

Groep zingende vrouwen verlaten de kerk van Poesele in 1941.
De foto is gedateerd 25 oktober 1941 waardoor kan worden vermoe
dat hij genomen is ter gelegenheid van de Onze‐Lieve‐Vrouwprocessie van
15 augustus. Tijdens de oorlog mochten er normaal gezien geen processies
uitgaan maar pastoor Roegiers deed dat soms toch, al was het maar een
kleine optocht van enkele honderden meters ofwel rond de kerk.
(Foto André Bollaert)

Zangers van de gemeenteschool treden op in kerk
Nu en dan liet Edmond Van Nuffel enkele jongens, waaronder Daniël
D’Hooge, op het oksaal een kerstlied zingen. Ze repeteerden op zaterdag‐
namiddag en soms trad één van hen op als solist, zo zong Jules Demarrez
‘Adeste Fidelis’. Hij overleed echter op de leeftijd van nauwelijks twaalf
31

jaar, vier dagen na zijn vier jaar oudere broer André op 18 augustus 1943
ten gevolge van een ziekte, waaraan op 7 augustus ook zijn moeder was
overleden23. Latere solisten waren Roger Van Parijs, Willy Van Quikenbor‐
ne, Christian van Maldeghem en Ignace Dobbelaere. Soms zong er een
duo, zoals de gebroeders Valère en Astère Goeteyn. Begin van de jaren
1950 leidde zanger Romain Mortier een knapenkoor. Tijdens een kerstmis
zongen ze driestemmig een lied van Jozef Simons, gebaseerd op de tekst
van ‘Stille Nacht’ en de melodie van ‘Susa Nina’, alsook een intrede‐ en
slotlied. De jongens werden begeleid door Cécile Huys, dochter van André,
die tevens het congregatiekoor begeleidde. Romain en Cécile huwden op
27 oktober 1956 en tijdens hun huwelijksmis speelden twee violisten.
Het zangkoor van E. H. Maurice Doom
Na de Tweede Wereldoorlog werden zangstonden voor vrouwen begeleid
door banjo’s waarvoor enige kennis van notenleer was vereist. Soms zon‐
gen de vrouwen op het doksaal, onder de bezielende leiding van Maurice
Doom, toen proost van de vrouwelijke jeugd. Hij werd bijgestaan door zus‐
ter Donatienne, lesgeefster in het externaat te Nevele. E. H. Ignace De Sut‐
ter24, leraar aan het Sint‐Hendriksgesticht te Deinze van 1937 tot 1946 en
later muziekleraar te Sint‐Niklaas, gaf éénmalig zangles aan de vrouwelijke
jeugd. De vrouwen zongen iedere eerste vrijdag van de maand en tijdens
de mis van de Heilig Hartbond, waarvan kort na de bevrijding een vrou‐
wenafdeling werd gesticht. Soms traden ze ook op in de vespers en het lof
en verscheidene keren bijv. in 1946, stapten ze mee in de Heilige Donatus‐
processie te Poesele. Ze zongen uiteraard ook in de processies te Nevele.
Van 14 tot 28 augustus 1949 namen ze deel aan de Sint‐Poppoviering te
Deinze, waarin het leven van de te Deinze geboren heilige werd uitge‐
beeld. Ongeveer duizend deelnemers, waaronder 350 zangers en zange‐
ressen, traden op tijdens een massaspel met volksdans, zang en toneel.
Het muzikale gedeelte stond onder leiding van Arthur Meulemans. Bege‐
leid door instrumenten zong men vierstemmig ‘Land van vertedering’; het
‘Onze Vader’ werd éénstemmig uitgevoerd. Op een van de uivoeringen
was de pasbenoemde uit Deinze afkomstige bisschop van Gent, Mgr. Caro‐
lus‐Justinus Callewaert aanwezig.
Het vrouwenkoor had ook een profaan programma. Zo was er kort na de
23
24

Beide broers waren lid van de toen nog bestaande Congregatie der Jongelieden.
Hij verzorgde de uitgave in 1941 en 1943 van twee liederenbundels ‘Singhet
ende weset vro’ die in scholen en jeugdbewegingen een groot succes kenden.
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oorlog een optreden van BJB‐meisjes uit het hele gewest in de velodroom
van Gent. Meisjes en jonge vrouwen uit onder meer Nevele zongen Vlaam‐
se liederen. Het vrouwenkoor bracht in 1946 of 1947 voor de gewestelijke
radio liederen als ‘Tineke Van Heule’ en ‘De boerkens smelten van vreugd
en plezier’. E. H. Doom begeleidde de groep op zijn gitaar. Agnes Van Ne‐
vel, toen onderwijzeres te Poesele, was één van de zangeressen. Op een
tornooi zong de Nevelse groep, met o.m. Christiane Arnauw ‘Summa rela‐
tica’ en Germaine Hoste, zong als soliste ‘Als moeder zong, was heel het
huis in vreugde’. Bij een andere gelegenheid zong ze ‘Beelden uit mijn kin‐
derjaren’.
Ook toneelvoorstellingen van de Boerinnenjeugdbond werden opgeluis‐
terd met zang. Mannenrollen werden toen door vrouwen gespeeld, zo
zong Denise Van Coppenolle ‘Als ik wat laat naar huis kom, begint mijn
vrouw te kijven’. Ze werd op blokfluit begeleid door Mariette Hautekeete.
De optredens gebeurden in de tuin van het kasteel van oud‐burgemeester
Mulle de Terschueren25. Vaak werd thuis bij één van de leden gerepeteerd.
De benoeming van E. H. Doom in Maldegem in het begin van de jaren 1950
betekende het einde van veel zangvreugde bij de vrouwelijke katholieke
jeugd. Koorleden waren Mariette en Maria Hautekeete, Jenny Pauwels,
Cécile Billiet, Godelieve Van Acker, de latere missiezuster Edith Van Nevel,
Agnes Van Heule, Odette De Coster, Hedwige Van Coppernolle, Lydie
Claeys, Maria Vandewalle, Anna Mortier, Laureine Schaubroeck, Marie‐
Louise Van Nevel, Rosa Van Tornhoudt, Odette Van Hese en Jeanine Ver‐
straete.
Pluralisme te Nevele
De toneelmaatschappij ‘Uit eigen kracht’ trad na de bevrijding op in de
bovenzaal van het gemeentehuis. Na korte tijd was de zaal ‘Novy’ plaats
van het gebeuren. Julien De Cloedt was niet langer gemeenteonderwijzer
maar bleef als regisseur betrokken bij het plaatselijke toneel. Edith Van
Gampelaere, dochter van August, trad soms op als zingende toneelspeel‐
ster. Elk jaar was er een cabaret met volksdans, muziek, poëzie en ui‐
teraard ook met zang. Elisabeth (Betty) De Jaeghere uit de Langemunt zong
het ‘Ave Maria’ van Gounod, maar ook volkse liederen als ‘Daar is een
pluimpje aan mijn poepje blijven hangen’. Gemeentebediende Frans van
Maldeghem zong ‘Zeven, zeven, zeven’ en de latere socialistische senator
25

Dit kasteel werd in 1956 afgebroken.
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André Holsbeke ‘Zonnig Madeira’. Antoinette De Geetere begeleidde aan
het klavier. Het gezelschap repeteerde ten huize van herbergier Julien De
Paepe; hij was een begenadigd toneelspeler en cabaretier. Samen met
slachter Omer De Keyzer vormde hij wel eens een zingend en bewegend
duo.
In de kersttijd van 1949 voerde de groep het blijspel ‘De Wonderdoktoor’
op in drie bedrijven. Op de programmabrochure stond een mee te zingen
lied met als refrein ‘In moeders jonge tijd’. Merkwaardig is dat er in volle
koningskwestie een pluralistisch gezelschap optrad in Nevele. Als spelers
staan vermeld: Simonne Snoeck, Edith Van Gampelaere, Anna De Winne,
Marie‐Jeanne Vermeire, Julien De Paepe, Julien De Cloedt, Geeraard
Lootens, André Holsbeke, Marcel Schijvens, Maurice Van der Vennet, Au‐
gust en Walter Van Gampelaere en Willy De Neve. Na het vertrek van Ju‐
lien De Cloedt in 1952 uit Nevele verdween het gezongen toneel.

(Verzameling Alex van Maldeghem)
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Het koor van de katholieke Boerenjeugd

Feest Boerenjeugd (kort na 1944) in het Nevelse rusthuis.
Van links naar rechts onderste rij zittend: Alfons De Gheest, ?,
Adrien Vermeersch, ?, Maurice Cornelis.
Middenste rij: André Van Den Berghe, Daniel De Weirdt, ?, ?, ?, ?,
Jozef Cornelis, Roger De Keyser, Georges Vandeputte, ? ,
Armand De Gheest, Maurice Verpoest.
Bovenste rij: Jozef De Winter, André Van Wassenhove,
Paul Van Wassenhove, Antoine Van De Velde, Emiel De Winter.
(Foto Alex van Maldeghem)

Zangers van de Boerenjeugd uit het gewest repeteerden in de naoorlogse
periode in een lokaal van het Nevelse rusthuis. De liederen werden aange‐
leerd door André Van den Berghe, dirigent van het Vosselaarse kerkkoor
en onderwijzer in dezelfde gemeente. Het repertorium omvatte zowel reli‐
gieuze liederen als ‘Hoge Vrouwe in de Hemel’ en ‘O Kruise der Vlaming’
als profane zoals ‘Kent ge Uw streek’. ‘Vlaanderen’ van Gaston Feremans
en ‘Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief’ werden uit volle borst gezongen.
Zangers waren toen Daniël De Weirdt, Irené Schelstraete (vooral toneel‐
speler) en landbouwer Roger De Keyser uit Nevele, Lucien Van Vynckt uit
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Landegem, Edmond Van De Velde en Julien Vermeulen uit Meigem, Jozef
Cornelis, Urbain Goossens en de latere Nevelse kerkzanger Georges Van de
Putte uit Baarle. De Vosselaarse groep bestond uit Achiel, Emiel en Jozef
De Winter, Paul en André Van Wassenhove, Maurice Verpoest, Adrien
Vermeersch, Herman De Gheest, Irené Van Speybroeck, Antoine Van de
Velde, André Boone en Antoine Lavent. Leden van het Boerenjeugdkoor
versterkten op hoogdagen en bij bijzondere gelegenheden het Vosselaarse
kerkkoor, toen bestaande uit Florent Janssens, Georges Verpoest en Cyriel
Van de Velde. De zangers van de Boerenjeugd deden het meer dan be‐
hoorlijk tijdens de gewestelijke tornooien van de jeugdvereniging en be‐
haalden meer dan eens de overwinning.
De boerenjeugdleden hadden op 16 november 1949 een muzikaal optre‐
den voor Radio Gent. Vooraf werd gerepeteerd op de piano van Prosper
De Gheest, vader van Antoinette. De zangers werden met de vrachtwagen
van Gaby De Meester ter plaatse gebracht. Boven de laadbak was een dek‐
zeil gespannen. Het optreden voor Radio Gent in de Sint‐Margrietstraat
begon met een kwartier vertraging omdat studenten die dag het Graven‐
steen hadden bezet, als protest tegen de verhoging van de bierprijs en zo
het verkeer hinderden.
Sommige zangers traden ook op in de mannentoneelgroep van de jeugd‐
bond ‘Hoger op’. Tijdens één van die voorstellingen zong Georges Van de
Putte ‘Kom Sander draag geen pander’. Een andere keer zong hij solo ach‐
ter de coulissen ‘Zeg weet ge wat het is, des winters hongerlijden’ of het
zeer ontroerende ‘O vader, kom huiswaarts met mij’. Ook hier zat Antoi‐
nette De Geetere achter het klavier.
Het kerkkoor in de nadagen van Edmond Van Nuffel
De nieuwe leider van het Nevelse kerkkoor werd schilder August Van
Gampelaere. Zangers waren Romain Mortier, Valère Mortier, Aimé Van
Nevel, Maurice D’Hoker en ook Gilbert Waelput, schoolhoofd in de ge‐
meenteschool. Op zondag 11 maart 1951 traden ze op in de parochiekerk
ter gelegenheid van de plechtige wijding van drie nieuwe klokken; ‘Salva‐
tor’, ‘Maria’ en ‘Mauritius’ vervingen hun voorgangers die door de nazi’s
waren in beslag genomen. Deze bijzonder emotievolle plechtigheid werd
opgeluisterd met aangepaste gezangen26.
26

Op vele plaatsen was de inwijding van de nieuwe klokken een grote plechtigheid.
Zo zongen in de Sint‐Jozefskerk te Aalst in 1954 het kerkkoor, een jongensgroep
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Kerkkoor Nevele 1954
Van links naar rechts: Gilbert Waelput, Romain Mortier, Laurent
Vercruysse, Valère Mortier, August Van Gampelaere, Leon Reel (?).
Van rechts naar links: André Huys, Maurice Wille, Medard De Neve,
Etienne Vandewalle, (?).
Midden: Edmond van Nuffel (gevierde) + zonen (?)
(Inlichtingen van Maurice Wille en Georges Vandeputte).
Vanaf 1951 werd ook Georges Van de Putte lid van het parochiekoor. Hij
was oud‐zanger en oud‐solist te Baarle. Hij zong, éénmalig, de solopartij
van de toen alom gekende tweestemmige mis ‘Te Deum Laudamus’ van
Lorenzo Perosi, doch zijn werk in de Sint‐Mauritiusmelkerij belette hem de
eerste jaren de hoogmis bij te wonen; op zondagen zong men toen ook
vespers en lof. Het kerkkoor heette toen het Sint‐Gregoriuskoor en voor
elke hoogdag werd een vijftal keer gerepeteerd.
Tijdens de twee grote processies, die op de zondag na Sacramentsdag en
die van 15 augustus, trok men zingend tussen met bloemen versierde hui‐
zen naar het kapelletje van de Oostbroek en zo verder langs de Zeistraat
terug naar de kerk. In de Langemunt aan het huis Naessens hief men het
’Pange Lingua’ en het ‘Te Deum’ aan. Later trok één van die processies
en een groep vrouwen samen ‘Welkom o Klokken’ tijdens een Cantate in aanwe‐
zigheid van Mgr. Callewaert. Tijdens het feest achteraf werden de heren als
‘koorleden’ aangesproken, de dames als ‘koorvrienden’.
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langs de Graaf van Hoornestraat. Op Palmzondag zong men op de rond‐
gang buiten rond de kerk het ‘Lauda Jerusalem’.
Willy en Medard De Neve, en Maurice Wille vergezelden deken Basiel De
Pauw en de onderpastoors27 tijdens de Marcusprocessie (25 april) op de
Borrewal. De drie dagen voor O.‐L.‐Heer‐Hemelvaart stapte het drietal
mee in de Heilig Kruisprocessie voor ‘de behouden groei van de vruchten
der aarde’, waarop men de litanie van Allerheiligen zong. De maandag ging
het langs de huidige Gasthuis‐ en Meigemstraat, de dinsdag naar de Graaf
van Hoornestraat, IJsbeerlaan en Borrewal, de woensdag naar het kapelle‐
tje van de Oostbroek, telkens gevolgd door biddende en zingende gelovi‐
gen.
Edmond Van Nuffel werd in 1954 met een plechtige dankmis uitgebreid
gehuldigd na vijftig jaar dienst als koster‐organist. Het jaar daarop nam hij
ontslag.
Het Volk zingt voor het Heilig Hart van Jezus
Op vraag van Gustaaf Leus, onderpastoor te Nevele van 25 november 1947
tot 28 april 1954, dirigeerde August Van Gampelaere elke tweede zondag
van de maand om 8 uur de ‘gedialogeerde zangmis’ van de Heilig Hart‐
bond28. Later dirigeerden ook Gilbert Waelput en Georges Van de Putte.
Als Kyrie zong men ‘Vader onze schuld verschoon, geef genad‘ons door Uw
Zoon, Kyrie Eleison’; andere vaste liederen waren ‘Klinken ‘t Englenlied U
tegen‘ (Gloria), ‘Heilig, heilig, Heer der Heren’ (Sanctus), ‘Gezegend Lam
dat neder kwam‘ (Benedictus) en ‘‘k Durf niet vragen, maar ik weet. Heer,
ik ben niet waardig’ (Agnus Dei). Er waren ook wisselende liederen in de
volkstaal naargelang van het kerkelijk jaar. Ook het ‘Vlaamse Hosanna’ en
veel Maria‐ en Heilig Hartliederen werden vaak gezongen.
De leerlingen van de zustersschool zongen in juni (maand van het Heilig
Hart) ‘Door zovele lieve kleinen’ voor het beeld van het Heilig Hart in de
schoolgebouwen. Na het tweede Vaticaans concilie deemsterden de gods‐
vruchtige genootschappen weg. Niet enkel de Xaverianen, maar ook de
Congregatie van de Mariadochters en het Broederschap en zelfs de Bond
van het Heilig Hart verdwenen uit het Nevelse kerkbeeld29. Wel zong het
27

Eind van de jaren 1950 waren dat Albert Staels en Jan Vrielynck.
Het was een ‘gelezen’ mis waarin de priester niet mee zong.
29
Nog in 1962 werden de Xaverianen op het bidprentje van Julien Van Nuffel ver‐
28
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kerkkoor in het begin van de jaren 1990 een paar Heilig Hartliederen in de
junimaand.
Carlos Dobbelaere koster‐ organist
Op 1 december 1955 werd Carlos Dobbelaere de nieuwe koster‐organist.
Hij volgde lessen bij E. H. Noël Van Wambeke van het Sint‐Lievenscollege
en praktijklessen bij Almier Latte. Hij legde examens af in het bisschoppe‐
lijk seminarie in augustus 1955. Op Kerstmis 1955 zongen tijdens de nacht‐,
de achturen‐ en de hoogmis Anna Van Nevel en Roza Hautekeete op het
doksaal het ‘Adeste Fidelis’, ‘Stille Nacht’ en ‘Susa Nina’ mee, alsook de
gregoriaanse gezangen30. Kort daarna deed ex‐koster Van Nuffel een onge‐
lukkige val aan het altaar bij het helpen van zijn opvolger en overleed op 1
februari 1956. Anna en Roza Van Nevel traden opnieuw op tijdens de ere‐
mis van de salesiaan August Heyse op 26 augustus 1956. Meer dan vroeger
werd Carlos Dobbelaere door zijn beroep in beslag genomen. Drukker Willy
De Neve (1908‐1987), in zijn jeugd zanger te Zomergem en nadien een
tijdje koster‐organist te Vosselare, verving hem meer en meer, eerst in de
week en tijdens de mis van de Heilig Hartbond, later ook bij andere gele‐
genheden. Naast een paar vroeger genoemde zangers zongen Laurent Wil‐
le, zoon van Maurice, Rudy, Walter en Roger De Neve, zonen van Willy,
Gaby Santens, André Boone, Carlos De Winne, Sylvain De Maeght en Gil‐
bert Vandenbosschelle. Bij de vrouwen noemen we naast Anna van Nevel
en Roza Hautekeete ook nog Jo Van den Berge, Maria en Mariette Haute‐
keete, Yvette Martens, Blanche en Bertha Van Lerberghe, Godelieve Van
Acker en Denise Van Doorne. Zij zongen éénstemmig gregoriaans.
De periode van Jozef De Ketelaere
Na zijn huwelijk verhuisde Carlos Dobbelaere naar Deerlijk en stopte op 31
december 1963 definitief als kerkorganist. Willy De Neve volgde hem op.
Op hoogdagen werd Charles‐Jozef (steeds Jozef genoemd) De Ketelaere
organist in Nevele. In 1962 ging hij, na 47 jaar dienst te Aalst, op pensioen
meld. Een vergadering van de congregatie der Mariadochters werd aangekon‐
digd in een parochieblad van 1963. De bond van het Heilig Hart werd (voor het
laatst?) vernoemd op het gedachtenisprentje van Adolf Haerinck in 1969.
30
Die dag verscheen de pauselijke encycliek ‘Musicae Sacrae disciplina’. Vrouwelij‐
ke koorleden waren voortaan op het doksaal toegelaten. Voordien waren vrou‐
wen ‘het volk’.
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maar op verzoek van deken Basiel De Pauw speelde hij hier regelmatig op
hoogdagen en leidde de repetities.

Jozef De Ketelaere in de sacristie van de St Jozefskerk te Aalst,
schilderij van Jules Van Wanzeele.
(Verzameling Alex Van Maldegem)

De vaste gedeelten van verscheidene tweestemmige Latijnse missen, ge‐
noemd naar Sint‐Cecilia, patrones van de zangers en de muzikanten, wer‐
den aangeleerd. Een aantal keren zong men te Nevele tweestemmig een
telkens andere bewerking van het ‘Adeste fidelis’. Men leerde het twee‐
stemmige communielied ‘O salutaris Hostia’ en het begrafenislied ‘Misere‐
re mei’ in 1965, een tweetal ‘Ave Maria’s’ in 1966 en 1968 en een ‘Tantum
ergum’ in 1968. Nederlandstalige gezangen als ‘Heer Jézus rees uit ‘t graf’
naar muziek van Händel en de kerstliederen ‘In den reinen stille nacht’31 en
‘Er is een kindeken geboren op aard’ (gedeeltelijk solo gezongen) behoor‐
31

Dit lied werd in de Sint‐ Jozefsparochie te Aalst gezongen in 1925.
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den tot het repertorium. In 1969 werd het Communielied ‘Voor Jezus eer,
in Jezus naam’ gerepeteerd en gezongen. Jozef De Ketelaere schreef de
zangpartituren één voor één met de pen. Hij stopte op 11 maart 1970 als
organist en liet een belangrijk archief na, van zichzelf en van zijn vader.
In die tijd zongen onder meer Lucrèze Van Coppernolle32, Rita Boone, Ma‐
rie‐Christine Arnauw en Esthère De Neve.
(Het laatste deel van dit artikel en de bibliografie volgen in tijdschrift 3 van
dit jaar)
Alex van Maldeghem
Nevele

32

Lucrèze werd hoofd van het plaatselijke majorettenkorps en nadien zangeres en
soms dirigente van het kerkkoor van Ekkergem (Gent).
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VERSLAG
Donderdag 13 maart 2008: Opening tentoonstelling LANDEGEM GEZIEN
DOOR DE LENS VAN RENE in Galerie De Wandelgangen te Landegem en
huldiging van René Van de Walle (110 aanwezigen). De tentoonstelling was
te bezchtigen van 14 maart tot en met 6 april tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.
Het auditorium aan de Nevelse bibliotheek te Landegem was bijna volge‐
lopen voor de huldiging van gewezen persfotograaf René Van de Walle.
André Bollaert, voorzitter van de heemkundige kring Het Land van Nevele
verwelkomde de aanwezigen als volgt:
Geachte aanwezigen,
Het is mij echt een waar genoegen u hier allen welkom te mogen heten op
onze jaarvergadering en de opening van een eerste tentoonstelling met
foto’s uit de rijke fotocollectie van ons lid de heer René Van de Walle, ge‐
wezen persfotograaf, die in mei van vorig jaar zijn uitgebreid fotoarchief
aan onze kring schonk.
Alvorens we René hiervoor in de bloemetjes zetten hebben we echter nog
heel wat te vertellen. Onze heemkundige kring is dit jaar aan zijn 39ste
werkjaar begonnen en ik kan u garanderen dat onze vrije tijd of misschien
beter onze vrijwilligerstijd terug goed zal ingevuld worden. Maar laat ons
nu even terugblikken op het voorbije jaar en overlopen wat wij allemaal
organiseerden en aan welke organisatie wij onze medewerking verleen‐
den.
22 februari: Gemeentezaal Hansbeke ‐ Medeorganisator van de Oost‐
Vlaamse editie van de cursus ‘Weet wat je waard bent’ ingericht door
Heemkunde Vlaanderen en de Provincie Oost‐Vlaanderen.
4 maart: Medewerking aan de heemkundige en familiekundige boeken‐
beurs te Tielt.
9 maart tot 31 juli: Medewerking aan de tentoonstelling ‘Hemel en aarde
bewegen’ in het Plattelandscentrum te Sint‐Laureins.
11 maart: Zaal Reigersnest, Meigem ‐ Algemene ledenvergadering met
voordracht door Luc Van Nevel: ‘De geschiedenis van de radio’. Huldiging
van onze erevoorzitter Jan Luyssaert.
27 mei tot 3 juni: Vroegere cichoreifabriek Buysse‐Loveling ‐ Tentoonstel‐
ling: ‘Gauw, gauw, gauw … de geschiedenis van de duivensport in het Land
van Nevele’. Voorstelling van de film: ‘Gisteren en vandaag, de duivensport
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in het Land van Nevele’. Uitreiking Nevele huwier aan Walter De Smet en
Erik Waelput.
1 juni tot 30 september: Medewerking aan de tentoonstelling ‘Correspon‐
deren met bidprentjes’ in de St.‐Laurentiuskerk te Poesele.
8 juli: Uitdeling bedevaartvaantjes van de H. Donatus in de Sint‐
Laurentiuskerk te Poesele.
9 september: Medewerking aan de Open Monumentendag te Merendree.
15 september: Medewerking aan de tweedehands boekenmarkt te Bachte.
27 oktober: Vroegere cichoreifabriek Buysse‐Loveling ‐ Voorstelling van:
‘Het leven, niets dan het leven, Cyriel Buysse en zijn tijd’, de biografie van
Cyriel Buysse door Joris van Parys. Uitreiking Nevele huwier aan prof.
Musschoot, Joris van Parys en Nele Van Uytsel.
1 november tot 31 december: Tentoonstelling ‘De hemel is het vaderland’,
een halve eeuw Poeselse doodsprentjes uitgegeven tussen 1855 en 1905 in
de St.‐Laurentiuskerk te Poesele.
We namen deel aan alle vergaderingen van de collega‐groep erfgoedvere‐
nigingen georganiseerd door Comeet. We beantwoordden talloze vragen
over vroegere gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken en heiligenve‐
rering in de vroegere dorpen van ons werkgebeid, over de familie Mont‐
morency, de 18de‐eeuwse aannemer Pieter Bafort, de Nevelse schilder Van
Hove, de beelden en glasramen in onze kerken, Cyriel Buysse en de dui‐
vensport. We bezorgden de gevraagde informatie aan meerdere socio‐
culturele verenigingen voor het inrichten van wandelingen en zoektochten
en gaven advies en de nodige inlichtingen voor de heropbouw van het ver‐
nielde kapelletje op de hoek van de Bosstraat en de Wulfhoek, een dossier
waar spijtig genoeg geen schot in komt.
Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen uitzonderlijk 5 maal, samen
goed voor niet minder dan 620 blz. lokale geschiedenis. Het aantal abon‐
nees op ons tijdschrift steeg tot 438, d.w.z. vier meer dan in 2006, het vo‐
rige recordjaar.
Op 4 mei verwierven we door schenking het fotoarchief van gewezen pers‐
fotograaf René Van de Walle en na de zomervakantie werd begonnen met
de digitalisering van de inventaris. Van Comeet ontvingen we een subsidie
van 1000 € voor het digitaliseren van dit archief.
Van de gemeente Nevele ontvingen we een projectsubsidie voor de voor‐
stelling van de toch wel unieke Buyssebiografie van Joris van Parys.
Van de Vlaamse gemeenschap ontvingen we een subsidie van 900 € ter
ondersteuning van de uitgave van ons tijdschrift.
Onze reizende tentoonstelling ‘Mijnheer Cyriel’ lokte vele honderden
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geïnteresseerden. In Deurle alleen al werden op minder dan 15 uur bijna
600 bezoekers geteld. Deze tentoonstelling was o.a. te zien in:
Ronse: van 2 tot 31 januari bij de Unie Vrijzinnige Verenigingen
Oudenaarde: van 9 tot en met 18 februari bij het Willemsfonds.
Gent: van 5 tot 31 maart in het Theater Tinnenpot.
Zulte: van 4 tot 29 april in de Bibliotheek.
Kruishoutem: van 1 tot 15 mei in de Bibliotheek.
Deurle: van 27 augustus tot 5 september in de vroegere pastorie.
Kaprijke: van 7 tot 24 september in de Bibliotheek.
Waregem: van 1 tot 31 oktober 2007 in de School voor Woord en Muziek.
Evergem: van 1 tot 30 november in de Bibliotheek.
Gent: van 5 tot 31 december in Het Pand, een organisatie van het ‘Cyriel
Buysse Genootschap’ en de ‘Universiteit Gent’.
Wat willen wij nu realiseren in 2008?
Op 20 januari stelden we, na een leerzame educatie natuurwandeling sa‐
men met Natuurpunt, aan een talrijk opgekomen publiek in zaal Te Lande
te Zeveren ons thematisch tijdschrift voor over de Zeverenbeek. Voor de
Nacht van de Geschiedenis van 18 maart die hier start aan de bibliotheek
haalden we de oude spookverhalen van Nevele vanonder het stof. We
werken mee aan de Erfgoeddag van 13 april te Vosselare. We werken mee
aan Open Monumentendag op 14 september en een week later aan de
inhuldiging van het Aimé Meiresonne‐monument en de Meiresonne‐
tentoonstelling in Landegem op 20, 21 en 22 september.
Op zondag 9 november organiseren we onder de leiding van onze erevoor‐
zitter Jan Luyssaert een wandeling door het slagveld van de Eerste Werel‐
doorlog in Hansbeke, Merendree en Landegem en dezelfde week willen we
ook de Nevelse scholen op zo’n wandeling uitnodigen.
Onze belangrijkste activiteit van het jaar wordt opnieuw onze jaarlijkse
tentoonstelling die plaats vindt tijdens de periode van de Nevelse Sinksen‐
kermis.
Dit jaar, naar aanleiding van de 90ste verjaardag van het einde van de
Eerste Wereldoorlog, wordt het: ‘Nevelse gemeenten onder vuur en Duitse
bezetting. Kleine mensen in De Groote Oorlog (1914‐'18)’.
Ook het decembernummer van ons tijdschrift wordt integraal gewijd aan
de gebeurtenissen en het dagelijks leven in Groot‐Nevele tijdens de eerste
grote wereldbrand.
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Vandaag willen we vooral gewezen persfotograaf René Van de Walle in de
bloemetjes zetten. Het bestuur van Het Land van Nevele vond dat dit het
best kon gebeuren met een eerste tentoonstelling van zijn werk en door
tevens de nodige aandacht te besteden aan de regionale pers in onze
streek. Het is vooral als regionaal verslaggever en fotograaf dat René zijn
strepen heeft verdiend. Hiermee zijn we gekomen aan onze gastspreker
van vanavond. En wie konden we hiervoor beter vragen dan de culturele
duizendpoot uit Eeklo Paul Van de Woestyne.
Voor vanavond had ik de heer Van de Woestyne nog niet ontmoet maar ik
ontmoette hem, beter gezegd ik leerde hem kennen, via enkele artikels
van zijn pen in mijn zoektocht naar de oudste duivenmaatschappijen in
Vlaanderen en kwam zo ook terecht bij zijn verklaring van de naam: Meet‐
jesland.
Paul Van de Woestyne is een geboren Eeklonaar. Hij studeerde o.a. Ger‐
maanse filologie aan de Universiteit Gent en is licentiaat pers‐ en commu‐
nicatiewetenschappen. Hij was en is nog zeer actief als bestuurslid in di‐
verse culturele verenigingen in het Meetjesland. De opsomming hiervan
zou ons echter te ver leiden; toch vind ik dat ik niet mag nalaten er enkele
te vernoemen. Zo is hij voorzitter van de Vereniging voor heemkunde in
het Meetjesland, is hij de verantwoordelijke voor het Archief voor het
Meetjeslands Cultuurleven (AMC), is hij correspondent van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen, het P.J. Meertensinstituut in
Amsterdam (voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde). Hij werkte
mee aan het Eekloos Dialectwoordenboek, aan de reeks Meetjeslandse
toponiemen tot 1600, aan 750 jaar Eeklo, enz. Samen met Luc Jocqué
schreef hij de geschiedenis van de Koninklijke Katholieke Harmonie Amici‐
tia Eeklo waarvan hij bestuurslid is. Met Hugo Noteboom schreef hij: Een
dichter bij ons, Karel Lodewijk Ledeganck, enz., enz. Hij heeft steeds een
bijzondere interesse aan de dag gelegd voor de pers in het Meetjesland. Zo
schreef hij in 1999 de bewogen geschiedenis van ‘De Eeclonaar’, het
oudste nog bestaande weekblad van België, vanaf de oprichting in 1848 tot
aan de vooravond van de 21ste eeuw. Sinds deze week is dit oudste Bel‐
gische weekblad trouwens in Nevelse handen gekomen. Ons lid Piet De
Baets heeft namelijk de uitgeverij De Eeclonaar overgenomen van de fami‐
lie De Sutter. Maar daarover gaat het deze avond niet. Vanavond heeft
Paul Van de Woestyne het voor ons over: ‘Uitgevers, redacteurs en corres‐
pondenten in de streekpers in de 19de en 20ste eeuw.’
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Na de boeiende voordracht van de heer Van de Woestyne nam André Bol‐
laert terug het woord voor de huldiging van gewezen persfotograaf René
Van de Walle.
Beste René, ik denk dat er niemand in Groot Nevele is geweest die zoveel
langs de straat heeft gelopen als jij en ik denk ook niet dat dit, zij het wel
niet gehomologeerd, record nog ooit zal verbeterd worden. Dank zij die
straatloperij zijn wij nu hier samen voor een eerste tentoonstelling van
Landegemse foto’s die door u werden gemaakt tijdens uw 50‐jarige loop‐
baan als journalist en persfotograaf. Maar vooreerst wil ik toch u in naam
van onze kring en de aanwezigen hier vandaag van harte geluk wensen
met uw 78ste verjaardag en wensen we u hierbij nog vele gelukkige jaren
omringd door uw echtgenote, dochter, schoonzoon en kleinkinderen.
Graag een applausje voor onze jarige!
Dankzij de GRCN, het Nevelse gemeentebestuur en Cultuuroverleg Meet‐
jesland, beter gekend als Comeet zullen wij in staat zijn om geleidelijk aan
het omvangrijke fotoarchief, bestaande uit meer dan 25.000 negatieven,
dat u aan onze kring schonk, te ontsluiten voor het brede publiek. Ik wil
dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om zowel ons gemeenteb‐
stuur als Comeet van harte te bedanken voor hun logistieke en financiële
hulp bij het realiseren van dit project. Onze Nevelse bestuurders hoef ik u
waarschijnlijk niet meer voor te stellen maar sta mij toe eventjes kort iets
meer te vertellen over Comeet. Nevele maakt net als de andere gemeen‐
ten in de regio deel uit van Comeet, een samentrekking van Cultuuroverleg
Meetjesland. Dankzij Comeet wordt samenwerking op vlak van cultuur
gestimuleerd. Er worden ook extra middelen voor cultuur van hogerhand
naar de streek gehaald. Middelen waarop één gemeente alleen geen aan‐
spraak kan maken. Voor onze gemeente is het cultuurschepen Hugo Ver‐
haege die deel uitmaakt van het bestuur van Comeet, en dus mee het be‐
leid bepaalt.
In 2006 slaagde Comeet er in om (net als steden en regio’s als Gent, Ant‐
werpen, Leuven, het Waasland en de Mijnstreek) een erfgoedconvenant
met de Vlaamse Overheid af te sluiten. Binnen dit contract krijgt Comeet
jaarlijks 300.000 euro om een erfgoedbeleid te voeren in de streek. Om dit
beleid te voeren is de Erfgoedcel Meetjesland opgericht. Als heemkundige
kring Het Land van Nevele maken we deel uit van een collega‐groep van
erfgoedverenigingen in de streek. Dat is een soort overlegplatform om met
de andere verenigingen te overleggen, en elkanders initiatieven en werking
te leren kennen. De Erfgoedcel Meetjesland begeleidt deze collega‐groep
en samen werken we initiatieven uit. Voor de tentoonstelling die we vana‐
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vond openen, konden we bovendien rekenen op de financiële steun van de
erfgoedcel. Samen met de gemeente investeerde de erfgoedcel in de ten‐
toonstellingskaders die u hier kunt zien.
René, voor ons is deze tentoonstelling in uw Landegem in de eerste plaats
een huldetentoonstelling die we u aanbieden als dank voor een halve
eeuw journalistiek en terzelfdertijd een halve eeuw heemkundig werk en
daarbij komt nog het mooie gebaar dat u stelde toen u op 4 mei van vorig
jaar uw levenswerk of beter gezegd uw ‘heiligdom’ aan onze kring schonk.
Zo werd Het Land van Nevele de trotste bezitter van één van de grootste
privé‐fotoarchieven van Oost‐Vlaanderen.
Toen Jan en ik de vele tientallen dozen negatieven bij u thuis kwamen
ophalen leek je ontroerd en tegelijk blij. Je leek over een twijfel heen en
gelukkig dat je levenswerk niet verloren zou gaan of versnipperd geraken.
Ik moet u hierbij eerlijkheidshalve bekennen dat Jan en ikzelf even on‐
troerd en gelukkig waren toen we zo’n massa fotografische streekgeschie‐
denis op ons zagen afkomen.
Je reeds eerder genoemde straatloperij zorgde ervoor dat wij nu kunnen
beschikken over een schat aan heemkundige en volkskundige gegevens.
Niemand heeft beter het leven van de man in de straat gedurende de
laatste 50 jaar van vorige eeuw geportretteerd dan jij.
In oktober 1950 begon René als persmedewerker de plaatselijke gebeurte‐
nissen te verslaan voor enkele kranten. Aanvankelijk besloeg zijn werkge‐
bied Nevele en Poesele daarna een vijftal gemeenten maar weldra werd dit
uitgebreid over zesentwintig gemeenten in de omgeving van Aalter,
Deinze, Nevele, Zomergem en Zulte. Vanaf het begin van zijn loopbaan als
plaatselijk correspondent nam hij foto’s van jubilea, recepties, activiteiten
en festiviteiten van allerlei verenigingen. Op die manier legde hij een bij‐
zonder waardevol archief aan van het reilen en zeilen in onze streek.
Zo werden alle gebeurtenissen in het Meetjesland, Land van Nevele en
Leieland door hem vereeuwigd. Als heemkundige kring is het nu onze
plicht uw werk in ere te houden en ervoor te zorgen dat de honderden of
beter gezegd duizenden mensen die je fotografeerde en voor wie je
schreef hiervan nog eens kunnen genieten. Een beetje nostalgie en eens
herinneren aan de tijd van toen kan echt hartverwarmend zijn in een tijd
waar soms respectloos met ons erfgoed wordt omgesprongen en waar
men achteloos aan de mooie dingen van het leven voorbij gaat en het en‐
kel nog heeft over stress en de daaropvolgende onthaasting.
In het tweede nummer van ons tijdschrift van dit jaar gaan we ook nader in
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op het leven van de persfotograaf te lande en kunnen onze leden en de
geïnteresseerden nog nader kennis maken met de figuur van René Van de
Walle en zijn levenswerk.
Voor deze tentoonstelling over Landegem zijn enkel foto’s gebruikt die
door René zelf werden ontwikkeld. De krantenartikels zijn afkomstig uit
ons eigen archief dat voortkomt van een schenking van wijlen Adolf Van de
Sompel uit Hansbeke. De foto’s zijn van na 1970. In 1971 brak er brand uit
in René zijn donkere kamer en ging een belangrijk deel van zijn fotoarchief
in de vlammen op. Nog dezelfde dag stond René in zijn kelder opnieuw
foto’s te ontwikkelen en bouwde hij gestadig zijn nieuwe collectie op. Voor
de man in de straat zal hij voor altijd bekend blijven als de reporter en fo‐
tograaf van dagblad ‘Het Volk’.
Op elk moment kon de heemkundige kring voor zijn activiteiten rekenen
op de hulp en de medewerking van René. In 1990 werd hij opgenomen in
de orde van de Nevelse huwier. Een huwier is een verdwenen Nevelse pe‐
rensoort, waarvan we alleen de naam kennen uit oude geschriften. Met
een schaal waarop een peer staat afgebeeld toont de kring zijn achting en
dankbaarheid aan personen die in hun dorp of streek een bijdrage hebben
geleverd tot het beschermen of bewaren van het patrimonium of die de
heemkunde een warm hart toedragen. Het resultaat van de laatste opzoe‐
kingen hierover kunnen onze abonnees lezen in ons eerste tijdschrift van
dit jaar dat zopas van de pers is en in een totaal nieuw kleedje steekt. Tij‐
dens de Sinksenkermis van 1996, vijfentwintig jaar na de brand in zijn don‐
kere kamer en de start van de opbouw van zijn nieuw archief, huldigden
wij René met een tentoonstelling: ‘René Van de Walle fotogenie(k). 25 jaar
persfotografie in het Land van Nevele’.
Het is nu onze bedoeling dit uitgebreide archief geleidelijk aan te digitalise‐
ren en te ontsluiten zodat ook andere heemkringen, lokale verenigingen en
verenigingen van buiten Nevele over dit beeldmateriaal zouden kunnen
beschikken. De oorspronkelijke bedoeling hiervoor en scanner aan te ko‐
pen met de geldelijke steun van de gemeente Nevele moesten we laten
varen als zijnde: financieel niet haalbaar.
Maar er moet niet enkel gescand worden. Eerst en vooral diende een
nieuwe digitale inventaris gemaakt van alle beschikbare negatieven aan de
hand van de inventaris die René zelf opmaakte: meer dan 400 reeksen van
gemiddeld 50 negatieven. Dit monnikenwerk wordt op dit ogenblik vervuld
door onze secretaris Patrick Tuytschaever waarvoor mijn hartelijke dank.
Dank ook aan ons bestuurslid André Stevens die de 1500 persfoto’s die
René ons ook schonk inventariseerde en waaruit een keuze werd gemaakt
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voor deze tentoonstelling. Tenslotte wil ik voor hun medewerking aan deze
tentoonstelling ook nog de GRCN bedanken en bibliothecaris Tineke Haeck
voor de goede samenwerking in de voorbereiding tot deze tentoonstelling.
Beste René en Jeannine. Ik zou nog bijna iets vergeten. Deze middag kreeg
ik een berichtje uit Tenerife, ik lees het even voor:
Liefste Pa en Jeannine,
Na eens met André rond de tafel te hebben gezeten (‘t mocht wel niet…
maar ja ‘k heb het toch gedaan…) heb ik gevraagd om in onze naam (Chris,
de kinderen en ikzelf) een woordje tot u te richten.
Jammer genoeg kunnen we er vanavond niet bij zijn, maar ja… de reis was
geboekt en 2 dagen later kregen we weet van de geplande fototentoonstel‐
ling en de erbij horende huldiging.
Eerst en vooral willen we jou Pa, Pépé, vandaag een gelukkige 78ste ver‐
jaardag toewensen en hopen van ganser harte dat er nog vele jaren mogen
volgen!
Je cadeau heb je nog tegoed … we hebben al iets in gedachte …
Verder willen we je ook van harte proficiat wensen met je huldiging en de
georganiseerde fototentoonstelling door de heemkundige kring ‘Het Land
van Nevele’… een mooi eerbetoon voor enerzijds je jarenlange inzet ten
dienste van de alom gekende ‘gazet’… ‘’t Volksken’ en anderzijds voor de
schenking van je immens fotoarchief aan de Heemkundige kring.
Heel wat Landegemnaren (en uiteraard ook niet‐Landegemnaren) zullen de
tentoonstelling vast en zeker met een bezoekje vereren… de woorden ‘kijk
ne keer hier’ en ‘ge moet ne keer kijken naar den dienen…’ zullen regelma‐
tig worden uitgesproken…
Ik denk Pa, wanneer de mensen jou hierover zullen aanspreken… je dit een
goed gevoel zal geven…
Ik wil het hier nu bij laten maar weet… ondanks de duizenden km die we
van elkaar zijn verwijderd wij met onze gedachten bij jullie ‘in Landegem’
zijn.
We zullen na onze reis de tentoonstelling zeker en vast eens gaan bekijken.
Je dochter
Regine
Beste René, een huwier kreeg je al, een tweede peer mochten we u dus
niet stoven. We weten dat je enorm gehecht bent aan je Landegem, aan
Poesele waar je vader vandaan kwam en aan Nevele waar je geboren bent.
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Ik weet dat we je nooit kunnen teruggeven wat je aan ons en de Nevelse
gemeenschap hebt gegeven maar we hopen dat we met dit aandenken je
toch iets hebben gegeven dat je met je groot hart voor uw streek zult koes‐
teren en het een mooie plaats zal geven in je woning. Bedankt René. Be‐
dankt Jeannine.

(Foto André Stevens)
Hierna kreeg René een bord aangeboden met daarop de afbeelding van
zijn geboortehuis in de Vierboomstraat te Nevele. Bloemen waren er voor
Jeannine.
Hierna nam de heer Roger Boone, burgemeester van Nevele het woord.
Van de gemeente Nevele kreeg René een oorkonde waarin zijn verdiensten
voor de gemeente en de heemkunde worden benadrukt. Jeannine kreeg
bloemen aangeboden.
Daarna kon iedereen nog eens nagenieten van de mooie avond op een
gezellige receptie die aan de aanwezigen werd aangeboden.
(A.B)
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MENSEN VAN TOEN

Het kasteel van de grondeigenaars van Hoobrouck ten Heule,
in de volksmond beter gekend als het kasteel Mahy.
(Verzameling A. Bollaert)

51

AAN DE VOORAVOND VAN EEN CATASTROFE.
ONDERZOEK NAAR DE EMIGRATIE EN BEROEPENSTRUCTUUR
IN DE GEMEENTE LANDEGEM AAN DE HAND VAN DE
BEVOLKINGSDOSSIERS VAN 1846‐18701 (DEEL 2)
Bewoners van Landegem, gerangschikt per wijk
Bewoners van Wilde
Wilde nr. 1 tot nr. 15:
Wilde nr. 1: 4 bewoners.
Van Vynckt Ignatius ‐ Koopman in Vlas, °Hansbeke 45 jaar.
Van Vynckt Francies ‐ Koopman in Vlas, °Landegem 43 jaar.
Wilde nr. 2: 13 bewoners vertrokken op 1/5/1847, bestemming staat niet
genoteerd.
De Meyer Bernardus ‐ Landsman, °Landegem 75 jaar.
De Dapper Marie Anna ‐ Spinster, °Drongen 64 jaar, †Landegem
2/10/1846.
Nieuwe bewoners: 5.
Van de Velde Jan Francies ‐ Landsman, °Lovendegem 55 jaar.
Hebbrecht Francisca ‐ Landbouwster, °Sleidinge 63 jaar.
Wilde nr. 3: 13 bewoners vertrokken op 1 mei 1847.
Goethals Benedictus ‐ Landsman, °Merendree 70 jaar.
De Dobbelaere Caroline ‐ Landbouwster, °Merendree 69 jaar.
Wilde nr. 4: 5 bewoners.
Vincent Pieter Judocus ‐ Wever, °Landegem 36 jaar.
Claeys Amelia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Nevele 35 jaar.
Wilde nr. 5: 5 bewoners.
Dobbelaere Francies ‐ Landsman, °Landegem 46 jaar.
Wilde nr. 6: 8 bewoners.
Huys Emanuel ‐ Landsman, °Astene 77 jaar, weduwnaar, †Landegem
24/2/1847.
1

Op 15 oktober 1846 werd in ons land een algemene volkstelling gehouden. Voor
Landegem werd die opgenomen in twee registers. In die tijd werd niet de juiste
geboortedatum genoteerd, wel de leeftijd. Bij elke nieuwe telling werd de leeftijd
herzien. In deze lijst heb ik de leeftijd in het jaar 1856 genoteerd.
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Wilde nr. 7: 10 bewoners.
De Keyser Joanna Theresia ‐ Landbouwster, °Merendree 62, weduwe
Baele.
Wilde nr. 8: 8 bewoners.
Baele Pieter ‐ Landbouwer, °Landegem 74 jaar.
Cocquyt Carolina ‐ Huisvrouw, °Landegem 60 jaar.
Wilde nr. 9: 8 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Baele Emanuel ‐ Landsman, °Landegem 53 jaar.
Dobbelaere Marie Therese ‐ °Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 52
jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Van Heule Petrus ‐ Landbouwer, °Drongen 38 jaar.
De Vogelaere Theresia ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Drongen 34 jaar.
Wilde nr. 10: 4 bewoners vertrokken op 8/5/1854.
Vincent Augustin ‐ Wever, °Bachte 71 jaar.
De Cloedt Carolina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Drongen 71 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Dhauw Ferdinand ‐ Wever, °Ruiselede 41 jaar.
Dobbelaere Francisca ‐ Spinster, °Landegem 31 jaar.
Wilde nr. 11: 7 bewoners.
Huysse Albertus ‐ Landbouwer, °Landegem 55 jaar.
Van Yperen Francis ‐ Koewachter, °Evergem 12 jaar.
Wilde nr. 12: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Scherpereel Jan Francies ‐ Werkman, °Landegem 41 jaar.
De Cloedt Rosalia ‐ Spinster, °Landegem 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Vincent Judocus ‐ Wever, °Landegem 46 jaar.
Claeys Amelia ‐ Spinster, °Nevele 45 jaar.
Wilde nr. 13: 6 bewoners.
Cocquyt Jan Baptist ‐ Landbouwer, °Landegem 64 jaar.
Martens Theresia ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Merendree 62 jaar.
Wilde nr. 14: 6 bewoners.
Maes Augustin ‐ Koopman in boter (telling 1846), Dagloner (telling
1850), °Landegem 57 jaar.
Van de Moortele Amelia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Petegem 51 jaar.
Wilde nr. 15: 7 bewoners.
Saelens Judocus ‐ Werkman, °Deurle 56 jaar.
Maes Franciscia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 39 jaar.
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Wilde nr. 16 tot nr. 30:
Wilde nr. 16: 4 bewoners.
De Dapper Carolina ‐ Zonder beroep, °Drongen 84 jaar, weduwe Jaco‐
bus De Schuyter.
Wilde nr. 17: 7 bewoners vertrokken, zonder nieuw adres.
Van Wassenhove Joannes Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 65 jaar.
Nieuwe bewoners: 12.
Welvaert Jan Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 40 jaar.
Dhondt Francisca ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 33 jaar.
De Rycke Edouard ‐ Koewachter, °Huise 22 jaar.
De Cloedt Charles Louis ‐ Koewachter, °Landegem 16 jaar.
Wilde nr. 18: 8 bewoners.
Van Wassenhove Jan Baptist ‐ Landsman, °Landegem 63 jaar.
De Witte Carolina ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Merendree 65 jaar.
Wilde nr. 19: 6 bewoners vertrokken op 17/5/1847.
Saelens Judocus ‐ Landsman, °Maria‐Leerne 74 jaar.
De Vriendt Coleta ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 74 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Cardon Jan Francies ‐ Barriére wagter bij den ijzeren weg, °Lotenhulle 4
jaar.
Dewaele Sabine ‐ Koopvrouw in konijnen, °Lovendegem 22 jaar.
Wilde nr. 20: 7 bewoners.
Van Hecke Judocus ‐ Landsman, °Drongen 70 jaar.
Coppens Isabella Rosa ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 76 jaar.
Wilde nr. 21: 4 bewoners vertrokken zonder nieuw adres.
Van de Voorde Jan Baptist ‐ Wever, °Drongen 43 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners: 4 ‐ eveneens vertrokken op 4/5/1860 naar Hans‐
beke.
Cornelis Francies ‐ Wever, °Merendree 48 jaar.
Batslé Eugenia ‐ Spinster, °Landegem 47 jaar.
Wilde nr. 22: 3 bewoners vertrokken zonder nieuw adres.
De Decker Jan Francies ‐ Mestraper, °Landegem 52 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Huys Ferdinanda ‐ Spinster, °Landegem 72 jaar, weduwe.
Wilde nr. 23: 5 bewoners vertrokken op 13/1/1856 naar Drongen.
Dierick Jan Baptist ‐ Werkman, °Landegem 27 jaar.
Van den Berghe Carolina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Drongen 30 jaar.
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Nieuwe bewoners: 3.
Claeys Eduardus ‐ Dagloner, °Landegem 45 jaar.
Segaer Theresia, ‐ Spinster, °Landegem 49 jaar.
Wilde nr. 23bis: 5 bewoners vertrokken op 8/10/1846.
Lippens Francies ‐ Werkman, °Merendree 54 jaar.
Wieme Marie ‐ Huisvrouw‐Werkvrouw, °Hansbeke 52 jaar.
Wilde nr. 24: 7 bewoners.
Verhaege Karel Francies ‐ Werkman, °Landegem 49 jaar.
Lomme Virginia ‐ Spinster, °Hansbeke 40 jaar.
Wilde nr. 25: 6 bewoners vertrokken op 24/9/1852 naar Drongen.
Claeys Eduard ‐ Mestraper, °Landegem 41 jaar.
Syngas Marie Therese ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 39 jaar.
Nieuwe bewoners: 1.
Verhaege Caroline ‐ Spinster, °Landegem 52 jaar.
Wilde nr. 26: 5 bewoners.
Berth Angelus ‐ Wever, °Merendree 63 jaar, weduwnaar.
De Graeve Carolina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Drongen 48 jaar.
Wilde nr. 27: 5 bewoners.
De Prost Jacobus ‐ Werkman, °Landegem 57 jaar.
Van Gansbeke Victoria ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Meigem 54 jaar.
De Prost Karel ‐ Particulier, °Landegem 65 jaar.
Wilde nr. 28: 5 bewoners.
De Prost Pieter Judocus ‐ Landbouwer, °Landegem 58 jaar, †Landegem
27/4/1847.
Vervynckt Carolina ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 57 jaar.
Wilde nr. 29: 7 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Van Bueze Leo ‐ Wever, °Nevele 42 jaar.
De Vos Caroline ‐ Spinster, °Nevele 51 jaar.
Wilde nr. 30: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Rutsaert Theresia ‐ Spinster, °Merendree,weduwe Francies De Cloedt.
Nieuwe bewoners: 2.
De Cloedt Rosa ‐ Spinster, °Landegem 50 jaar, weduwe.
Wilde nr. 31 tot 45:
Wilde nr. 31: 6 bewoners vertrokken op 21/6/1851 naar Merendree.
De Wispelaere Francies ‐ Garde travers op den ijzeren weg, °Merendree
57 jaar.
Van Laecke Carolina ‐ Spinster, °Merendree 56 jaar.
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Nieuwe bewoners: 3
Verhegge Petrus ‐ Dagloner, °Meigem 30 jaar.
Rogge Marie Theresia ‐ Spinster, °Meigem 33 jaar.
Wilde nr. 32: 6 bewoners
De Vreese Theresia ‐ Landbouwster, °Landegem 72 jaar
Coryn Charles Louis ‐ Landbouwer, °Landegem 57 jaar
Vervremd Clothildis ‐ Koewachter, °Gent, Uyt het hospice als vondeling.
Wilde nr. 33: 16 bewoners.
Van Wassenhove Carolina ‐ Landbouwster, °Landegem 66 jaar, weduwe
Pieter Welvaert.
De Meyer Jan Baptiste ‐ Koewachter, °Landegem 17 jaar.
Wilde nr. 36: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
De Buck Joannes Francies ‐ Wever, °Landegem 42 jaar.
Pieters Frederica ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Drongen 46 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Cardon Augustinus ‐ Landbouwer, °Ruiselede 67 jaar, weduwnaar.
Van Kerrebroek Petrus ‐ Wever, °Landegem 32 jaar.
Cardon Blondina ‐ Spinster, °Landegem 37 jaar.
Wilde nr. 37: 7 bewoners.
De Meyer Joannes Francies ‐ Wever, °Landegem 53 jaar.
Van Branteghem Amelia ‐ Spinster, °Sint‐Martens‐Leerne 51 jaar.
Wilde nr. 38: 12 bewoners.
Van Huffel Pieter ‐ Landsman, °Drongen 75 jaar.
Stevens Marie Anna ‐ Landbouwster, °Drongen 81 jaar.
Van Eeckhaute Pieter ‐ Koewachter, °Landegem 16 jaar.
Wilde nr. 39: 7 bewoners vertrokken op 1/4/1848 naar Merendree.
Lanksweerdt Petrus ‐ Landsman, ° Sint‐Martens‐Latem 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Francois Charles ‐ Landbouwer, °Drongen 54 jaar.
Deschuyter Caroline ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Drongen 51 jaar.
Wilde nr. 40: 11 bewoners.
D’haenens Charles ‐ Landbouwer, °Landegem 6/2/1806.
Van Huffel Livinus ‐ Landbouwer, °Drongen 55 jaar.
De Meyer Carolina ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 51 jaar.
Wilde nr. 41: 5 bewoners
Scherpereel Pieter ‐ Wever, °Landegem 58 jaar.
De Cloedt Carolina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 57 jaar.
Wilde nr. 42: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Huysse Joannes Baptist ‐ Wever, °Drongen 47 jaar.
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Saelens Emerenciane ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Sint‐Martens‐Leerne 36
jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Willemyns Seraphinus ‐ Wever, °Kruishoutem 43 jaar.
Deschuymer Maria Thersesia ‐ Spinster, °Landegem 40 jaar.
Wilde nr. 43: 9.
Van den Steene Jacobus ‐ Landsman, °Landegem 69 jaar, weduwnaar.
Fiers Maria Theresia ‐ Landbouwster, °Landegem 49 jaar.
Wilde nr. 44: 7 bewoners vertrokken op 18/5/1851 naar Bellem.
Hovaere Joseph ‐ Wever, °Tielt 59 jaar.
Huys Ferdinandina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 61 jaar.
Nieuwe bewoners: 5
De Meyer Bernardus ‐ Dagloner, °Landegem 35 jaar.
Mestdagh Francisca ‐ Spinster, °Landegem 34 jaar.
Wilde nr. 45: 4 bewoners vertrokken naar Drongen op 27/5/1852.
De Meyer Joanna Marie ‐ Spinster, °Landegem 57 jaar, weduwe van
Constantinus Roets.
Nieuwe bewoners: 6.
Desutter Petrus ‐ Voddenkoper, °Drongen 52 jaar.
Devogelaere Rosalia ‐ Spinster, °Landegem 49 jaar.
Wilde nr. 46 tot 60:
Wilde 46: 4 bewoners.
D’haese Joannes Francies ‐ Wever, °Landegem 62 jaar.
Eggermont Joanna Maria ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Zomergem 60 jaar.
Wilde nr. 47: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
De Brabander Angelus ‐ Werkman, °Landegem 35 jaar.
Van den Abeele Eugenia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Nevele 35 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
De Decker Louis ‐ Houtzager ‐ Scieur de long, °Landegem 54 jaar.
Cocquyt Livina ‐ Spinster, °Drongen 56 jaar.
De Decker Francies ‐ Houtzager ‐ Scieur de long, °Landegem 24 jaar,
zoon.
Wilde nr. 48: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Mestdagh Maximus ‐ Wever, °Drongen 59 jaar.
Oosterlinck Regina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Nevele 59 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Michiels Petrus ‐ Piocheur ijzeren weg, °Hansbeke 39 jaar.
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Deschuyter Francisca ‐ Naaister, °Drongen 41 jaar.
Wilde nr. 49: 4 bewoners.
Campe Jan Baptist ‐ Zonder beroep, °Meigem 68 jaar.
Eggerick Carolina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Meigem 81 jaar, weduwe
Wilde nr. 50: 3 bewoners.
Buysse Carolina ‐ Spinster, °Landegem 66 jaar, weduwe van Karel Fran‐
cies Willems.
Wilde nr. 51: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Mattheo Joanna Marie ‐ Spinster, °Landegem 64 jaar, weduwe Joannes
De Vreese.
De Vreese Bernard ‐ Soldaat, °Landegem 24 jaar, verblijvend in Gent.
Nieuwe bewoners: 4.
Deschuyter Joannes ‐ Voddenkoper, °Landegem 62 jaar.
Mortier Maria ‐ Voddenkoopster, °Landegem 55 jaar.
Wilde nr. 52: 2 vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Moentjens Joannes Baptist ‐ Spinner, °Drongen 56 jaar, †Landegem
8/5/1847.
Mortier Marie Antonia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 46 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Pieters Henrica ‐ Spinster, °Drongen 57 jaar.
Wilde nr. 53: 6 bewoners.
Van Hove Leonardus ‐ Wever, °Landegem.
De Roose Carolina ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Drongen 57 jaar.
Wilde nr. 54: 8 bewoners vertrokken naar Mariakerke op 5/5/1853.
Van Hove Angelus ‐ Wever, °Landegem 39 jaar.
Van Biesbroeck Felicita ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Froyenne Frankrijk 37
jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
De Vreeze Karel ‐ Landbouwer‐Werkman, °Landegem 77 jaar.
Loontjens Joanna ‐ Spinster, °Nevele 68 jaar.
Wilde nr. 55: 10 bewoners.
Van de Kerkhove Joannes ‐ Landbouwer, °Landegem 64 jaar.
Van der Vennet Francisca ‐ Huisvrouw, °Drongen 52 jaar.
Sterre Bernardus ‐ Koewachter, °Landegem 16 jaar.
Wilde nr. 56: 5 bewoners vertokken naar Evergem 24/3/1856.
De Vreese Karel ‐ Landbouwer, °Landegem 66 jaar.
Loontjens Joanna ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Nevele 57 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
De Martelaere Regina ‐ Landbouwster, °Drongen 64 jaar, weduwe.
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Wilde nr. 57: 7 vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
De Vreese Jacobus ‐ Landbouwer, °Landegem 57 jaar.
Nieuwe bewoners: 9.
Sirion Jacobus ‐ Landbouwer, °Landegem 55 jaar.
Coryn Carolina ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 32 jaar.
Willemyns Augustin ‐ Koewachter, °Petegem 15 jaar.
Wilde nr. 57bis: 3 bewoners.
Cocquyt Bernardus ‐ Barriére wagter ijzeren weg, °Drongen 42 jaar.
Meyngels Theresia ‐ Huisvrouw, °Merendree 48 jaar.
Wilde nr. 58: 7 bewoners.
De Meester Rosa ‐ Landbouwster, °Landegem 70 jaar.
Hovaere Stephanus ‐ Koewachter, °Landegem 16 jaar.
Wilde nr. 59: 8 bewoners.
De Beunis Bernardus ‐ Landsman, °Landegem 66 jaar.
Lambrecht Coleta ‐ Landbouwster, °Drongen 64 jaar.
Wilde nr. 60: 10 bewoners.
Verbrugge Angelus ‐ Landbouwer, °Oostakker 74 jaar, weduwnaar.
Mercie Bruno ‐ Koewachter, °Landegem 19 jaar.
Wilde nr. 61 tot 75:
Wilde nr. 61: 9 bewoners.
D’huytschaever Karel ‐ Landsman, °Merendree 57 jaar.
De Meyer Joanna Marie ‐ Landbouwster, °Landegem 46 jaar.
Wilde nr. 62: 8 bewoners.
Mestdagh August ‐ Landsman, °Nevele 54 jaar.
Van den Berghe Maria Theresia ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Vinder‐
houte 59 jaar.
Wilde nr. 63: 8 bewoners.
Van de Kerckhove Jan Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 61 jaar,
†10/5/1849.
Coddens Jan Baptist ‐ Landbouwer, °Landegem 68 jaar.
D’haese Bernard ‐ Koewachter, °Landegem 17 jaar.
Wilde nr. 64: 8 bewoners
Cassier Petrus ‐ Garde op den ijzeren weg, ° Hansbeke 45 jaar.
Van Vynckt Maria Theresia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 37 jaar.
Wilde nr. 66: 3 bewoners.
Hebbrecht Augustinus ‐ Werkman, °Drongen 76 jaar.
Mestdagh Constancia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Drongen 74 jaar.
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Wilde nr. 67: 6.
Van Beveren Marie ‐ Spinster, °Drongen 82 jaar, weduwe van Francies
Crepieux.
Crepieux Judocus Francies ‐ Werkman, °Drongen 57 jaar, wedunaar van
Petonella Martens.
Wilde nr. 68: 8 bewoners.
Lomme Joannes ‐ Katoenwever, °Merendree 51 jaar, weduwnaar van
Rosalia Maenhout.
Lomme Charles Louis ‐ Katoenwever, °Landegem 15 jaar.
Wilde nr. 69: 7 bewoners.
De Meyer Joannes Baptist ‐ Wever, °Landegem 79 jaar.
Van den Berghe Regina ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 67 jaar.
Wilde nr. 70: 4 bewoners.
Van den Sompelen Paschasia ‐ Spinster, °Oostakker 70 jaar, weduwe
van Pieter Francies Goethals.
Wilde nr. 71: 7 vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Van Acker Leo ‐ Wever, °Hansbeke 40 jaar.
Schatteman Marie Joanna ‐ Spinster, °Landegem 43 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Van Renterghem Camillus ‐ Dagloner, °Sint‐Maria‐Leerne 55 jaar.
Joos Rosalia ‐ Spinster, °Landegem 53 jaar.
Wilde nr. 72: 9 bewoners vertrokken naar Gent op 10/7/1848.
Heirbrant Karel ‐ Werkman, °Landegem 48 jaar.
Bischop Marie Jacoba ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 48 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Vervennet Joannes ‐ Strodekker, °Drongen 50 jaar.
Oosterlinck Carolina ‐ Spinster, °Evergem 46 jaar.
Wilde nr. 73: 6 bewoners.
D’haese Livinus ‐ Landsman, ° Landegem 65 jaar, weduwnaar van Euge‐
nia Willems.
Wilde nr. 74: 3 bewoners.
D’haese Coleta ‐ Landbouwster, °Landegem 52 jaar.
D’haese Jacobus Francies ‐ Koewachter, °Landegem 15 jaar.
Wilde nr. 75: 2 bewoners vertrokken op 17/10/1851 naar Drongen.
Coppens Bernardinus ‐ Wever, °Hansbeke 45 jaar.
Joos Maria Therese ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 43 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Cocquyt Petrus ‐ Wever, °Landegem 37 jaar.
De Pauw Marie Theresia ‐ Spinster, °Drongen 33 jaar.
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Wilde nr. 76 tot 92:
Wilde nr. 76: 4 bewoners.
D’huytschaever Jan Francies ‐ Wever, °Landegem 41 jaar.
Van Beveren Maria Theresia ‐ Spinster, °Drongen 42 jaar.
Wilde nr. 77: 6 bewoners.
Huysse Karel Francies ‐ Wever, °Landegem 49 jaar.
De Zitter Sophie ‐ Spinster, °Landegem 48 jaar.
Wilde nr. 78: 11 bewoners.
Baele Constantin ‐ Molenaar, °Lovendegem 66 jaa, weduwnaar van
Joanna Maria De Cooman.
Baele Petrus Franciscus ‐ Mulder, °Vinderhoute 25 jaar.
Baele Leopoldius ‐ Mulder, °Vinderhoute 24 jaar.
Wilde nr. 79: 7 bewoners.
Siron Jacobus ‐ Landbouwer, °Landegem 45 jaar.
Vermeulen Joannes ‐ Koewachter, °Landegem 13 jaar.
Wilde nr. 80: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Snauwaert Jan Baptist ‐ Landbouwer, °Drongen 57 jaar.
Cocquyt Catharina ‐ Landbouwster, °Landegem 68 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Wijckaert Gerulphus ‐ Landbouwer, °Merendree 59 jaar.
Wilde nr. 81: 5 bewoners vertrokken naar Drongen op 31/7/1855.
Roets Charles Louis ‐ Werkman op den ijzeren weg, °Landegem 42 jaar.
Roets Joannes Baptist ‐ Werkman op den ijzeren weg, °Landegem 34
jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Dewulf Eduard ‐ Herbergier, °Drongen 49 jaar.
Roets Sidonia ‐ Winkelierster, °Landegem 48 jaar.
Dewulf Isidor ‐ Zwingelaar, °Ledeberg 18 jaar.
Wilde nr. 82: 7 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Cocquyt Jan Baptist ‐ Wever, °Drongen 56 jaar.
De Martelaere Regine ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Drongen 53 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Onderbeke Constant ‐ Mandenmaker °Sint‐Martens‐Leerne 47 jaar.
Leclercq Constance ‐ Naaister, °Zevergem 32 jaar.
Wilde nr. 83: 5 bewoners.
Huysse Jan Francies ‐ Wever, °Landegem 54 jaar.
Mestdagh Amelia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 49 jaar.
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Wilde nr. 84: 2 bewoners.
Viaene Rosalia ‐ Spinster, °Landegem 33 jaar.
Wilde nr. 85: 4 bewoners vertrokken in 1854, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Van Driessche Albertus ‐ Werkman, °Drongen 78 jaar, †18/5/1847, we‐
duwnaar van Carolina Joos.
Nieuwe bewoners: 3.
Coppens Coleta ‐ Spinster, °Landegem 58 jaar.
Wilde nr. 86: 7 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Suttels Petrus ‐ Wever, °Drongen 39 jaar.
De Vogelaere Rosalia ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 37 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Campe Jan Francies ‐ Wever, °Meigem 39 jaar.
Deschuymer Carolina ‐ Spinster, °Landegem 38 jaar.
Wilde nr. 87: 6 bewoners.
De Schuyter Christianus ‐ Dagloner, °Landegem 68 jaar.
De Vreese Sophie ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Nevele 66 jaar.
Wilde nr. 88: 4 bewoners.
Cocquyt Karel Francies ‐ Wever, °Landegem 52 jaar.
Wilde nr. 89: 5 bewoners.
De Dapper Jan Francies ‐ Wever, °Landegem 36 jaar.
De Dapper Joannes Francies ‐ Kleermaker, °Landegem 38 jaar.
Cauwenberghe Jan Francies ‐ Kleermaker, °Landegem 25 jaar.
Wilde nr. 90: 3 bewoners vertrokken naar Wondelgem op 3/5/1848.
De Weirdt Maria Anne ‐ Spinster, °Vosselare 69 jaar, weduwe van Au‐
gust Campe.
Nieuwe bewoners: 1, eveneens vertrokken, bestemming staat niet
genoteerd.
De Dapper Livin ‐ Wever, °Landegem 34 jaar.
Nieuwe bewoner: 1
Meerhaege Marie Theresia ‐ Spinster, °Huise 56 jaar.
Wilde nr. 91: 4 bewoners.
De Doncker Bernardus ‐ Landsman, °Landegem 56 jaar.
Van Heze Carolina ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Nevele 67 jaar, we‐
duwe.
Wilde nr. 92: 14 bewoners.
Sergeant Bernard ‐ Landsman, °Landegem 45 jaar.
De Becker Maria Therese ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Landegem 43
jaar.
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Bewoners van de Vierhekkens
Vierhekkens nr. 1 tot 15:
Vierhekkens nr. 1 en 1bis: 7 bewoners vertrokken naar Nevele op 15‐10‐
1856.
Van Vynck Bernardus ‐ Landbouwer, °Wachtebeke 55 jaar.
Van Der Vennet Coleta ‐ Huisvrouw, °Landegem 51 jaar.
Nieuw bewoners: 3.
Haerens Joannes ‐ Leurkramer, °Merendree 63 jaar.
Devolder Marie Catharina ‐ Spinster, °Maria‐Leerne 73 jaar.
Vierhekkens nr. 2: 10 bewoners.
Meire Karel Louis ‐ Kamslager‐Landbouwer, °Hansbeke 44 jaar.
Fiers Marie Catharina ‐ Huisvrouw, °Landegem 56 jaar.
Vierhekkens nr. 3: 12 bewoners vertrokken naar Sint‐Maria‐Aalter op
8/1/1852.
De Vreese Ferdinand Marie ‐ Landbouwer, °Nazareth 46 jaar.
De Vreese Rosalie ‐ Huisvrouw‐Landbouwster, °Oostrozebeke 34 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Bonne Pieter Francies ‐ Winkelier‐Landbouwer, °Zomergem 48 jaar.
Van Vynckt Amelia ‐ Huisvrouw, °Landegem 35 jaar.
Vierhekkens nr. 4: 6 bewoners.
Van de Casteele Jan Francies ‐ Bakker, °Landegem 63 jaar.
D’hulst Maria Anna ‐ Huisvrouw, °Poesele 69 jaar, weduwe.
Van de Casteele Seraphin ‐ Bakkersknecht, °Drongen 33 jaar.
Van de Casteele Petrus ‐ Bakkersknecht, °Drongen 27 jaar.
Vierhekkens nr. 5: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Zutter Karel ‐ Schoenmaker, °Ursel 34 jaar.
De Decker Marie ‐ Spinster, °Merendree 44 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
De Prest Charles ‐ Timmerman, °Landegem 40 jaar.
Schaubroeck Eulalia ‐ Huisvrouw, °Nazareth 37 jaar.
Torcq Eduardus ‐ Timmerman‐Dienstbode, °Nazareth 21 jaar.
Vierhekkens nr. 6: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Prest Philippus ‐ Timmerman, °Knesselare 66 jaar, weduwnaar.
De Prest Karel ‐ Timmerman, °Landegem 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
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Van Kerrebroeck Sophia ‐ Kleermaakster, °Nevele 48 jaar.
Berthe Melanie ‐ Kantwerkster Onderwijzeres, ° Kortrijk 33 jaar.
Vierhekkens nr. 6: 5 bewoners vertrokken naar Sint‐Joris 12/5/1856.
De Meyer Francisca ‐ Leermeesteresse, °Landegem 52 jaar.
Vierhekkens nr. 7: 3 bewoners.
De Smet Franciscus ‐ Pastoor, °Melle 60 jaar.
De Meyer Jacobus ‐ Onderpastoor, °Gent.
Watermeulen Louise ‐ Dienstmeid, °Vinkt 33 jaar.
Vierhekkens nr. 8: 7 bewoners.
Inion Jan Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 62 jaar.
Van Oost Carolina ‐ Landbouwster, °Landegem 55 jaar.
Vierhekkens nr. 9: 5 bewoners vertrokken op 3/7/1851 naar Brugge.
Van Damme Francois ‐ Herbergier °Lochristi 38 jaar.
Van Eeghem Rosalie ‐ Huisvrouw, °Sint‐Joris 48 jaar.
Mettenanx Pieter Jan ‐ Piquer op den ijzeren weg, °Huise Brabant 45
jaar, weduwnaar.
Bulcke Karel Francies ‐ Garde, °Westkerke 20 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Hoste Francies ‐ Herbergier, °Lotenhulle 28 jaar.
Vereecke Sophia ‐ Huisvrouw, °Hansbeke 24 jaar.
Vierhekkens nr. 10: 5 bewoners.
Camelbeke Charles ‐ Statie Oversten, °Menen 39 jaar.
Lamblin Julie ‐ Huisvrouw, °Moorsele 33 jaar.
Vierhekkens nr. 11: 5 bewoners.
Messotten Henri ‐ Herbergier, °Sint‐Truiden 79 jaar, weduwnaar.
Messotten Coleta ‐ Herbergierster, °Landegem 54 jaar.
Messotten Bruno ‐ Kleermaker, °Landegem 26 jaar.
Vierhekkens nr. 12: 12 bewoners.
Van der Vennet Justin Alouise ‐ Olieslager, °Meigem 53 jaar weduw‐
naar.
Van Thuyne Amelia ‐ Huisvrouw, °Dentergem 40 jaar.
Van der Vennet Frederic Deoiatus ‐ Olieslager, °Landegem 24 jaar.
Van der Vennet Albinus Calistus ‐ Zonder beroep, °Landegem 17 jaar
(Student Normaalschool Sint‐Niklaas).
Van der Vennet Justina Maria ‐ Zonder beroep, °Landegem 13 jaar
(Pensionnaet Lootenhulle).
Vierhekkens nr. 13: 1 inwoner.
Claeys Carolina ‐ Spinster, °Landegem 54 jaar.
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Vierhekkens nr. 13 bis: 1 inwoner.
Comparé Regina ‐ Spinster, °Landegem 62 jaar.
Vierhekkens nr. 14: 4 bewoners.
Van Brussel Leo ‐ Dagloner, °Nevele 56 jaar.
D’haese Coleta ‐ Spinster, °Landegem 56 jaar.
Van Brussel Felix ‐ Soldaat, °Nevele 27 jaar.
Vierhekkens nr. 14 bis: 2 bewoners.
De Zomer Philippus ‐ Spinner, °Merendree 72 jaar.
De Jager Theresia ‐ Spinster, °Nevele 74 jaar.
Vierhekkens nr. 15: 7 bewoners vertrokken op 7‐9‐1855 naar Nevele.
Cleve Karel ‐ Koopman in garens, °Deinze 37 jaar.
De Pestel Francisca ‐ Spinster, °Vinkt 32 jaar.
Nieuwe bewoners: 4
Batslé Joannes ‐ Schoenmaker, °Landegem 36 jaar.
Van Ooteghem Theresia ‐ Huisvrouw, °Hansbeke 35 jaar.
Vierhekkens nr. 16 tot 30:
Vierhekkens nr. 16: 5 bewoners.
Van Maldegem Livinus ‐ Dagloner, °Landegem 47 jaar.
Bisschop Sophia ‐ Spinster, °Landegem 37 jaar.
Vierhekkens nr. 16bis: 1 inwoner vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Martens Petronilla ‐ Zonder beroep, °Zomergem 48 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 17: 6 bewoners.
Pisson Pieter Judocus ‐ Landbouwer, °Landegem 82 jaar, weduwnaar.
Pisson Pieter ‐ Wagenmaker, °Landegem 40 jaar.
Pisson Angelus ‐ Wagenmaker, °Landegem 50 jaar.
Pisson Leo ‐ Wagenmaker, °Landegem 46 jaar.
Vierhekkens nr. 18: 5 bewoners.
Steyaert Marie Petronilla ‐ Zonder beroep, °Nevele 89 jaar, weduwe
Sergeant.
Vierhekkens nr. 20: 2 bewoners vertrokken naar Zomergem 3/1/1850.
Claeys Leo ‐ Landbouwer, °Landegem 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
De Coster Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 44 jaar.
Vierhekkens nr. 21: 2 bewoners vertrokken naar Rupelmonde op
1/7/1853.
Ide Seraphin ‐ Kleermaker, °Landegem 49 jaar.
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Nieuwe bewoners: 3.
Vanhecke Charles ‐ Winkelier, °Landegem 49 jaar.
Praet Theresia ‐ Huisvrouw, °Landegem 44 jaar.
Vierhekkens nr. 21bis: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet ge‐
noteerd.
Vyncke Jan Baptiste ‐ Zager, °Landegem 52 jaar.
Van Acker Rosalia ‐Werkvrouw, °Zomergem, 53 jaar.
Vierhekkens nr. 22: 2 bewoners vertrokken op 21/4/1847 en 12/3/1849.
Mesotten Pieter Michael ‐ Particulier, °St Truyen Luik 85 jaar.
Verschelde Coleta ‐ Particulier, °Merendree 79 jaar.
Nieuwe bewoners: 2 vertrokken naar Baaigem 28/10/1865.
Roosement Jan Francies ‐ Onderpastoor, °Oostwinkel 40 jaar.
De Meyer Coleta ‐ Dienstmeid, °Ronsele 38 jaar.
Vierhekkens nr. 23: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Dumangé Marie Louise ‐ Werkvrouw, °Frankrijk 60 jaar, weduwe Batslé.
Batslé Vitalis ‐ Metselaar, °Landegem 31 jaar.
Batslé Joannes ‐ Schoenmaker, °Landegem 26 jaar.
Nieuwe bewoner: 1.
Bisschop Regina ‐ Spinster, °Landegem 53 jaar.
Vierhekkens nr. 24: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Janssens Leon ‐ Bakker, °Landegem 49 jaar.
De Beunis Francisca ‐ Huisvrouw, °Landegem 48 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Landsweirdt Félix ‐ Bakker‐Winkelier, °Drongen 44 jaar.
Tillieu Angelique ‐ Huisvrouw, °Eke 26 jaar.
Vierhekkens nr. 25: 6 bewoners vertrokken naar Nevele op 14/4/1852.
Mathieu Francies ‐ Huisschilder, °Lovendegem 32 jaar.
Slock Eugenia ‐ Winkelierster, °Lotenhulle 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 6
Van Lemmens Jan Baptiste ‐ Hoefsmid, °Nevele 31 jaar.
Speekaert Theresia ‐ Huisvrouw, °Landegem 28 jaar.
Speekaert Charles ‐ Hoefsmid‐Dienstbode, °Landegem 26 jaar.
Vierhekkens nr. 26: 6 bewoners zijn vertrokken op 3/8/1849 naar Gent.
Claeys Vital ‐ Herbergier, °Landegem 36 jaar.
Steyaert Rosalia ‐ Herbergierster, °Nevele 32 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
De Zutter Charles ‐ Schoenmaker‐Herbergier, °Ursel 44 jaar.
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Goedgeluck Eugenia ‐ Huisvrouw, °Nevele 44 jaar.
Vierhekkens nr. 26bis: 1 bewoner.
Van Gheelandt Joannes ‐ Baerdescheerder, °Landegem 55 jaar.
Vierhekkens nr. 27: 3 bewoners vertrokken op 6/4/1851 naar Drongen.
Dujardin Pieter ‐ Herbergier, °Drongen 33 jaar.
De Brabander Nathalia ‐ Herbergierster, °Nevele 29 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Van Wanzeele Bruno ‐ Metselaar‐Herbergier, °Poesele 37 jaar.
Roets Amelia ‐ Huisvrouw, °Nevele 34 jaar.
Vierhekkens nr. 28: 7 bewoners.
Beresole Leo ‐ Kleermaker, °Nevele 64 jaar.
Traman Barbara ‐ Kleermaakster, °Nevele 61 jaar.
Beresole Jacobus ‐ Kleermaker, °Landegem 36 jaar.
Beresole Isidorus ‐ Kleermaker, °Landegem 21 jaar.
Beresole Marie Theresia ‐ Kleermaakster, °Landegem 32 jaar.
Vierhekkens nr. 29: 1 inwoner vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Piens Bernardus ‐ Kloefkapper, °Baaigem 75 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
De Doncker Joannes ‐ Herbergier, 55 jaar.
Stommelinck Sophia ‐ Huisvrouw, °Landegem 40 jaar.
Vierhekkens nr. 30: 5 bewoners.
Van Hove Louis ‐ Dagloner, °Landegem 55 jaar.
Van Renterghem Sophie ‐ Spinster, °Landegem 55 jaar.
Vierhekkens nr. 31 tot 45:
Vierhekkens nr. 31: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Van Renterghem Camillus ‐ Dagloner, °Sint‐Martens‐Leerne 52 jaar.
Joos Rosalia ‐ Spinster, °Landegem 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 4
Hoste Xaverius ‐ Timmerman, °Deinze 68 jaar.
Blancke Sophie ‐ Spinster, °Wontergem 55 jaar.
Vierhekkens nr. 32: 1 inwoner vertrokken op 27/4/1854.
Van de Walle Francies ‐ Bezondere, °Landegem 67 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Lybaert Ida ‐ Mutsenmaakster, °Lovendegem 20 jaar.
Lybaert Sophie ‐ Mutsenmaakster, °Lovendegem 13 jaar.
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Vierhekkens nr. 33: 2 bewoners.
Hauterman Emanuel ‐ Landbouwer, °Lotenhulle 77 jaar.
Van Kerrebroeck Sophia ‐ Landbouwster, °Landegem 39 jaar.
Vierhekkens nr. 34: 1 bewoner.
Comparé Rosalia ‐ Spinster, °Landegem 46 jaar.
Vierhekkens nr. 35: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Lippens Karel Ludovicus ‐ Veldwachter, °Landegem 35 jaar.
De Zutter Henrica ‐ Werkvrouw, °Landegem 34 jaar.
Nieuwe bewoners: 10.
De Vreeze Ferdinandus ‐ Gareel‐Schoenmaker, °Landegem 55 jaar, we‐
duwnaar.
De Vreeze Felix, ‐ Gareel‐Schoenmaker, °Landegem 24 jaar.
Vierhekkens nr. 36: 5 bewoners vertrokken naar Vosselare op 29/9/1849.
Van Vynckt Joannes ‐ Veearts‐Hoefsmid, °Landegem 23 jaar.
Van Nevel Coleta ‐ Naaister, °Landegem 24
Nieuwe bewoners: 5.
Vandevoorde Charles ‐ Kloefkapper, °Hansbeke 35 jaar.
Tavernier Seraphine ‐ Winkelierster, °Waregem 36 jaar.
Vierhekkens nr. 37: 8 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Decker Isabella Rosa, °Nevele 77 jaar.
Nieuwe bewoners: 1.
Aerts Joanne Marie ‐ Spinster, 63 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 38, onbewoond, vanaf wanneer is niet duidelijk.
Coppens Marie Anne ‐ Spinster, °Landegem 48 jaar.
Vierhekkens nr. 38bis: Onbewoond, de bewoner was vertrokken naar
Hansbeke op 3/4/1856.
De Zutter Sophia ‐ Spinster, °Landegem 39 jaar.
Vierhekkens nr. 39: 6 bewoners.
Van Kerrebroeck Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Landegem 87 jaar, we‐
duwnaar.
Vierhekkens nr. 40: 5 bewoners vertrokken naar Nevele op 8/6/1848.
Vereecken Jan Baptiste ‐ Dagloner, Sleidinge 39 jaar.
Peeters Rosalia ‐ Dagloonster, °Drongen 37 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Dewulf Bernardus ‐ Dagloner, °Drongen 33 jaar, weduwnaar.
De Decker Jan Francies ‐ Mestraper, °Landegem 64 jaar.
68

Vierhekkens nr. 41: 5 bewoners.
Mestdagh Joanna Theresia ‐ Spinster, °Drongen 81 jaar, weduwe van
Joseph Van Kerrebroeck.
Vierhekkens nr. 42: 4 bewoners vertrokken naar Zomergem 28/9/1850.
Sechelles Jacobus ‐ Dagloner, °Knesselare 45 jaar.
Van Kerrebroeck Regina ‐ Spinster, °Landegem 51 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
De Meyer Bernardus ‐ Dagloner, °Landegem 46 jaar.
Van Parys Francisca ‐ Vroedvrouw, °Landegem 37 jaar.
Vierhekkens nr. 43: 5 bewoners vertrokken naar Seraing op 7/5/1854.
De Decker Karel Louis ‐ Dagloner, °Merendree 38 jaar.
Coddens Francisca ‐ Spinster, °Landegem 31 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
De Pestel Joannes ‐ Dagloner, °Nevele 39 jaar.
De Buck Marie ‐ Spinster, °Landegem 37 jaar.
Vierhekkens nr. 44: 4 bewoners.
Hasaert Francisca ‐ Spinster, °Landegem 52 jaar, weduwe van Van
Leeuwen.
Van Leeuwen Petrus ‐ Dagloner, °Landegem 22, in militaire dienst.
Vierhekkens nr. 45: Démolie (vernield), de 6 bewoners zijn naar Maria‐
kerke vertrokken op 8/9/1853.
De Decker Louis ‐ Zager, °Landegem 40 jaar.
Cocquyt Livina ‐ Spinster, °Drongen 45 jaar.
Vierhekkens nr. 46 tot 59:
Vierhekkens nr. 46: Démolie, de 4 bewoners zijn vertrokken, bestemming
staat niet genoteerd.
Campe Franciscus ‐ Dagloner, °Meigem 38 jaar.
Van Huffel Francisca ‐ Spinster, °Nazareth 37 jaar.
Vierhekkens nr. 47: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Meyer Bernardus ‐ Wever, °Landegem 36 jaar.
Van Parys Francisca ‐ Vroedvrouw, °Landegem 37 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Van Haute Auguste ‐ Landbouwer‐Werkman, °Zeveren 42 jaar.
Vergult Amelia ‐ Spinster, °Landegem 39 jaar.
Vierhekkens nr. 48: 2 bewoners.
Verleye Isabella ‐ Spinster, °Sint‐Martens‐Leerne 72 jaar, weduwe.
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Nieuwe bewoners: 6
De Meyer Francis ‐ Zonder beroep, °Landegem 51 jaar, weduwnaar.
De Meyer Bernardus ‐ Matroos, °Landegem 19 jaar.
Vierhekkens nr. 48 bis: onbewoond, niet vermeld sinds wanneer.
De Pestel Rosalia ‐ Spinster, °Landegem 25 jaar.
Vierhekkens nr. 49: 12 bewoners.
Lippens Petrus ‐ Landbouwer, °Landegem 46 jaar.
Thoofd Marie Theresia ‐ Huisvrouw, °Vosselare 34 jaar.
Lippens Bernardus ‐ Kloefkapper, °Vosselare 37 jaar.
Lippens Medarius ‐ Kloefkapper, °Vosselare 22 jaar.
Lipppens Rosalia ‐ Leerling, °Vosselare 28 jaar.
Vierhekkens nr. 50: 2 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Bockstael Jan Baptiste ‐ Dagloner, °Gent 76 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Coddens Marie Theresia ‐ Spinster, °Landegem 41 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 51: 7 bewoners.
Van Parys Jean Baptiste ‐ Herbergier, °Nevele 57 jaar.
Morker Carolina ‐ Spinster, °Landegem 61 jaar.
Van Parys Marie Therese ‐ Spinster, °Drongen 21 jaar, In de vroedkun‐
dige school te Gent.
Vierhekkens nr. 52: 5 bewoners.
De Meyer Karel Ludovicus ‐ Landbouwer, °Landegem 40 jaar.
De Coster Marie Theresia ‐ Landbouwster, °Landegem 48 jaar.
Vierhekkens nr. 53: 2 bewoners.
Berengier Marie Anne ‐ Naaister, °Landegem 57 jaar.
Vierhekkens nr. 54: 8 bewoners vertrokken naar Gent op 12/6/1853.
Van Kerrebroeck Joannes ‐ Arbeider, °Nevele 55 jaar.
Huys Beatrice ‐ Spinster, °Landegem 48 jaar.
Van Kerrebroeck Petrus ‐ Wever, °Landegem 22 jaar in militairen dienst.
Nieuwe bewoners: 4.
Mercie Karel ‐ Wever, °Landegem 39 jaar.
Vierhekkens nr. 54bis: Onbewoond, de 3 bewoners zijn vertrokken naar
Merendree op 15/8/1849.
Van de Weghe Karel ‐ Wever, °Landegem 26 jaar.
Vierhekkens nr. 55: 8 bewoners vertrokken op 9/1/1847, bestemming niet
opgegeven.
De Meyer Jan Francies ‐ Hovenier, °Landegem 41 jaar.
Van Huffel Joanna Marie ‐ Zonder beroep, °Drongen 42 jaar.
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Nieuwe bewoners: 2.
Eggermont Charles Louis ‐ Hovenier, °Lovendegem 27 jaar.
Vierhekkens nr. 56: 5 bewoners vertrokken op 9/1/1847, bestemming
staat niet genoteerd.
Cosyn Dominicus ‐ Kloppenkapper, °Lovendegem 35 jaar.
De Vos Sophia ‐ Zonder beroep, °Nevele 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Van den Abeele Eugenia ‐ Winkelierster, °Nevele 46 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 57: 2 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Onderbeke Augustinus ‐ Herbergier, °Sint‐Martens‐Leerne 37 jaar.
Le Clercq Constantia ‐ Herbergierster, °Zevergem 23 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Dezutter Francies ‐ Kloefkapper, °Ursel 41 jaar.
Meganck Rosalie ‐ Naaister, °Nevele 44 jaar.
Vierhekkens nr. 58: 12 bewoners
Van Hoobrouck ten Heule née (geboren) Van Pottelsberghe Sophie ‐
Grondeigenares, °Menen 43 jaar, weduwe.
Van Hoobrouck ten Heule Louis ‐ Grondeigenaar, °Gent 24.
Van Hoobrouck ten Heule julie ‐ Grondeigenares , °Gent 23.
Van Hoobrouck ten Heule Constant ‐ Grondeigenaar, °Gent 22.
Van Hoobrouck ten Heule Celstine ‐ Grondeigenares, °Gent 21.
Van Hoobrouck ten Heule Marie ‐ Grondeigenares, °Gent 19.
Van Hoobrouck ten Heule Charles ‐ Grondeigenaar, °Gent 18.
Van Hoobrouck ten Heule Edmond ‐ Grondeigenaar, °Gent 16.
Van Hoobrouck ten Heule Hortence ‐ Grondeigenares, °Gent 12.
De Bruyne Charles ‐ Domestique (knecht), °Sint‐Baafs‐Vijve 25 jaar.
De Meester Florentine ‐ Dienstmeid, °Wetteren 36 jaar.
Van Beveren Cecile ‐ Dienstmeid, °Brussel 22 jaar.
Vierhekkens nr. 59: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Witte Joanne Marie ‐ Landbouwster, °Landegem 23 jaar, weduwe
Begyn.
Nieuwe bewoners: 3.
Van de Velde Francies ‐ Landbouwer, °Merendree 46 jaar.
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Vierhekkens nr. 61 tot 74:
Vierhekkens nr. 61: 3 bewoners vertrokken op 29/10/1846, bestemming
staat niet genoteerd.
Coppens Jacobus ‐ °Landbouwer, °Landegem 58 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Coppens Jacobus ‐ Landbouwer, °Landegem 65 jaar.
Vierhekkens nr. 62: Onbewoond, de 2 bewoners zijn vertrokken, bestem‐
ming staat niet genoteerd.
Van de Kerkhove Marie Therese ‐ Spinster °Landegem 33 jaar.
Vierhekkens nr. 62bis: Onbewoond, de 2 bewoners zijn vertrokken, bes‐
temming staat niet genoteerd.
Lippens Francies ‐ Wever, °Landegem 48 jaar.
Vierhekkens nr. 63: 3 bewoners.
De Kimpenaere Pieter Jan ‐ Wever, °Landegem 70 jaar.
Vierhekkens nr. 64: 4 bewoners vertrokken naar Merendree 19/5/1853 en
Vosselare 1861.
Slock Pieter ‐ Wever, °Landegem 55 jaar.
Beernaert Sophia ‐ Spinster, °Merendree 55 jaar.
Vierhekkens nr. 65: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Slock Bernardus ‐ Zonder beroep, °Landegem 76 jaar.
Coddens Maria Judoca ‐ Spinster, °Merendree 73 jaar.
Nieuwe bewoners: 1.
Slock Francies ‐ Wever, °Landegem 51 jaar.
Vierhekkens nr. 66: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Cornelis Albertus, Wever, °Landegem 53 jaar.
Inion Brigitta ‐ Spinster, °Landegem 58 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Deschuyter Bernardus ‐ Wever, °Landegem 54 jaar.
Praet Francisca ‐ Spinster, °Landegem 47 jaar.
Vierhekkens nr. 67: 6 bewoners.
Bisschop Jacobus Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 65 jaar.
De Vriendt Pieter Francies ‐ Landbouwer, °Zomergem 29 jaar.
De Vriendt Carolina ‐ Landbouwster, °Zomergem 27 jaar.
Vierhekkens nr. 68: 8 bewoners.
Saintvenant Francies ‐ Wever, °Landegem 44 jaar.
Slock Isabella Rosa ‐ Spinster, °Merendree 57 jaar.
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Vierhekkens nr. 69: 7 bewoners.
Van Landegem Karel ‐ Dagloner, °Drongen 43 jaar, †23/1/1847.
De Schuyter Joanna Marie ‐ Spinster, °Landegem 45 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 70: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Schuyter Jan Francies ‐ Landbouwer, °Lotenhulle 58 jaar.
Verbiest Carolina ‐ Landbouwster, °Drongen 57 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Baele Emanuel ‐ Landbouwer, °Landegem 62 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 71: 3 bewoners.
De Keyzer Martinus ‐ Wever, °Merendree 66 jaar.
Vierhekkens nr. 72: 8 bewoners komende van Merendree op 11/6/1862.
De Vriendt Jacobus Francies ‐ landbouwer, °Landegem 63 jaar.
Wieme Francisca ‐ Landbouwster, °Vosselare 58 jaar.
De Vriendt Jan Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 30 jaar.
De Vriendt Karel Louis ‐ Landbouwer, °Landegem 26 jaar.
De Vriendt Bruno ‐ Landbouwer, °Landegem 23 jaar.
De Vriendt Marie Therese ‐ Spinster, °Landegem 28 jaar.
De Vriendt Francisca ‐ Spinster, °Landegem 16 jaar.
De Vriendt Rosalia ‐ Zonder beroep, °Landegem 12 jaar.
Vierhekkens nr. 73: 11 bewoners.
De Vogelaere Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 52 jaar.
Cornelis Marie Anne ‐ Landbouwster, °Drongen 57 jaar.
Vierhekkens nr. 74 ‐ onbewoond, de bewoonster was vertrokken naar Me‐
rendree op 9/9/1855.
Wieme Rosalia ‐ Spinster, °Merendree 40 jaar.
Vierhekkens nr. 76 tot 90:
Vierhekkens nr. 76: 6 bewoners vertrokken naar Deinze op 9/6/1853.
Florekeyn Sophia ‐ Spinster, °Merendree 49 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Vandriessche Coleta ‐ Spinster, °Merendree 59 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 77: 3 bewoners.
Florekeyn Sophia ‐ Leurkraamster, °Merendree 59 jaar.
Vierhekkens nr. 78: 3 bewoners vertrokken naar Brussel op 6/6/1849.
De Schuyter Jacob Francies ‐ Bakker, °Landegem 54 jaar.
Bekaert Sophia ‐ Naaister, °Deinze 50 jaar.
Bekaert Edmondus ‐ Bakkersknecht, °Gent 24 jaar.
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Nieuwe bewoners: 3.
Janssens Leo ‐ Bakker‐Winkelier, °Landegem 56 jaar, †7/5/1860.
De Beunis Francisca ‐ Huisvrouw, °Landegem 58 jaar.
Vierhekkens nr. 79: 3 bewoners vertrokken naar Gent.
De Zutter Francies ‐ Kloppermaker, °Ursel 31 jaar, weduwnaar.
Van de Voorde Charles ‐ Barbier, °Hansbeke 26 jaar.
De Tavernier Seraphina, °Waregem 27 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Huysse Marie Rosa ‐ Kleermaakster, °Drongen 57 jaar.
Huysse Joanna Marie ‐ Kleermaakster, °Landegem 45 jaar.
Huysse Regina ‐ Kleermaakster, °Landegem 40 jaar.
Huysse Sophie ‐ Kleermaakster, °Landegem 39 jaar.
Vierhekkens nr. 80: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Vriese Francies ‐ Zonder beroep, °Landegem 57 jaar.
Coppens Francisca ‐Spinster, °Drongen 60 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
De Moor Bernardus ‐ Dagloner, °Nevele 40 jaar.
Van Gheelandt Amelie ‐ Spinster, °Landegem 53 jaar.
Vierhekkens nr. 81: 6 bewoners.
Van der Donckt Catherine ‐ Spinster, °Landegem 56 jaar, weduwe van
Bruno Walraeve.
Vierhekkens nr. 82: 10 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Van der Donckt Bernardus ‐ Landbouwer, °Landegem 83 jaar,
†3/6/1847.
Van Oost Petronilla ‐ Landbouwster, °Nevele 73 jaar.
Nieuwe bewoners: 10.
De Brauwer Adolphus Frans ‐ Kleermaker, °Gent 45 jaar, weduwnaar.
Van der Donckt Isabella Rosa ‐ Kleermaakster, °Landegem 32 jaar.
Vierhekkens nr. 83: 6 bewoners.
Van Oost Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Landegem 75 jaar.
Martens Isabella ‐ Huisvrouw‐Spinster, °Landegem 69 jaar.
Vierhekkens nr. 84: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Martens Seraphinus ‐ Wever, °Landegem 24 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Devreese Bruno ‐ Wever, °Landegem 36 jaar.
Martens Theresia ‐ Spinster, °Landegem 39 jaar.
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Vierhekkens 85: onbewoond, niet vermeld wanneer de bewoner vertrok‐
ken is.
Campens Coleta Theresia ‐ Spinster, °Drongen 68 jaar, weduwe van
Thomas De Witte.
Vierhekkens 86: 14 bewoners.
De Witte Bernardus ‐ Landbouwer, °Landegem 52 jaar, weduwnaar.
Claeys Marie Therese ‐ Landbouwster, °Merendree 32 jaar.
Vierhekkens nr. 87: 8 bewoners.
Van Leeuwen Pieter ‐ Wever, °Landegem 57 jaar, weduwnaar.
Van de Casteele Francisca ‐ Spinster, °Landegem 49 jaar.
Vierhekkens nr. 88: 8 bewoners.
De Vogelaere Isabella ‐ Landbouwster, °Merendree 71 jaar. ‐ weduwe
van D’huytschaever.
Vierhekkens nr. 89: 7 bewoners.
De Schuymer Jan Baptiste ‐ Wever, °Zevergem 76 jaar.
Bracke Coleta ‐ Spinster, °Nevele 73 jaar.
Vierhekkens nr. 90: 3 bewoners.
Huysse Coleta ‐ Landbouwster, °Zomergem 67 jaar.
Vierhekkens nr. 91 tot 105:
Vierhekkens nr. 91: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Schuymer Karel ‐ Wever, °Landegem 33 jaar.
Plasschaert Rosalia ‐ Spinster, °Evergem 43 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Deschuyter Jacobus Francies ‐ Landbouwer‐Werkman, °Landegem 65
jaar.
Snoeck Catharina ‐ Spinster, °Hansbeke 35 jaar.
Vierhekkens nr. 92: 6 bewoners vertrokken naar Mariakerke op
14/9/1853.
Van Beveren Pieter Jan ‐ Landbouwer, °Drongen 40 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners: 3
Van Beveren Pieter Joannes ‐ Landbouwer, °Drongen 50 jaar.
De Brabandere Amelie ‐ Huisvrouw, °Landegem 54 jaar.
Vierhekkens nr. 93: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Clercq Jan Baptiste ‐ Wever, °Landegem 70 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
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Martens Joannes ‐ Wever, °Landegem 30 jaar.
Dhondt Rosalia ‐ Spinster, °Astene 34 jaar.
Vierhekkens nr. 94: 5 bewoners.
Van Hecke Karel ‐ Wever, °Landegem 38 jaar, weduwnaar.
Roets Karel Francies ‐Wever, °Landegem 41 jaar.
Van Hecke Marie Judoca ‐ Spinster, °Landegem 42 jaar.
Vierhekkens nr. 95: 5 bewoners.
De Beunis Jacobus Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 60 jaar.
Van den Steene Joanna Theresia ‐ Landbouwster, °Landegem 70 jaar,
weduwe.
Vierhekkens nr. 96: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Hauterman Karel Louis ‐ Wever, °Landegem 38 jaar.
Withoek Ludovica ‐ Spinster, °Zomergem 32 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Herrebrant Karel ‐ Voddenkoper, °Landegem 69 jaar.
Bisschop Marie Jacoba ‐ Spinster, °Landegem 69 jaar.
Vierhekkens 96bis: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Hanssens Amandus ‐ Wever, °Evergem 39 jaar.
Hauterman Sophia ‐ Spinster, °Landegem 42 jaar.
Vierhekkens nr. 97: 9 bewoners.
Martens Emanuel ‐ Dagloner, °Nevele 49 jaar.
Van Laecke Marie Theresia ‐ Spinster, °Landegem 34 jaar.
Vierhekkens nr. 98: 8 bewoners vertrokken op 20/5/1847.
Cortvriendt Leo ‐ Landbouwer, °St‐Denijs 43 jaar.
Speeckaert Rosalia ‐ Landbouwster, °Landegem 38 jaar.
Nieuwe bewoners: 3 vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
De Coster Bernardus ‐ Landsman, °Merendree 46 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
De Witte Caroline ‐ Landbouwster, °Nevele 64 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 99: 10 bewoners.
Mestdag Pieter Francies ‐ Landbouwer, °Drongen 64 jaar.
Fiers Francisca ‐ Landbouwster, °Landegem 54 jaar.
Mestdag Karel Ludovicus ‐ Zonder beroep, 20 jaar, in militairen dienst.
Vierhekkens nr. 100: 3 bewoners vertrokken naar Gent in mei 1853 en
Merendree 1855.
De Cloet Pieter Jacobus ‐ Wever, °Vosselare 64 jaar, weduwnaar.
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Nieuwe bewoners: 6.
Van Acker Luc ‐ Landbouwer ‐Werkman, °Hansbeke 50 jaar.
Schatteman Marie Joanna ‐ Spinster, °Landegem 54 jaar.
Vierhekkens nr. 101: 6 bewoners vertrokken op 6/7/1855.
Van Oost Augustinus ‐ Zonder beroep, Arme, °Nevele 68 jaar.
Van Driessche Coleta ‐ Spinster, °Landegem 49 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Joos Petrus ‐ Dagloner, °Landegem 36 jaar.
De Meyer Josepha ‐ Spinster, °Drongen 30 jaar.
Vierhekkens nr. 102: 10 bewoners vertrokken naar Nevele op 2/3/1856.
Mestdag Petrus ‐ Wever, °Nevele 51 jaar.
Walle Francisca ‐ Spinster, °Landegem 37 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Vereecke Jan ‐ Mestraper, °Sleidinge 51 jaar.
Pieters Rosalia ‐ Spinster, °Drongen 50 jaar.
Vierhekkens nr. 103: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Cloedt Albertus ‐ Werkman, °Evergem 55 jaar.
Van den Berghe Marie Theresia ‐ Spinster, °Drongen 55 jaar.
Nieuwe bewoners: 8.
Dierickx Jan Baptiste ‐ Dagloner, °Landegem 37 jaar.
Van den Berghe Coleta ‐ Spinster, °Drongen 41 jaar.
Vierhekkens 104: 1 bewoonster vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Brabander Regina ‐ Spinster, °Landegem 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
De Cloedt Albertus ‐ Zonder beroep, °Evergem 66 jaar, weduwnaar.
Vierhekkens nr. 105: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Vyncke Livinus ‐ Timmerman, °Ursel 74 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Vyncke Francisca ‐ Spinster, °Landegem 58 jaar.
Vierhekkens nr. 106 tot 120:
Vierhekkens nr. 106: 7 bewoners.
Pynaert Jan Francies ‐ Dagloner, °Poesele 51 jaar, †18/5/1847.
De Brabander Marie Catharina ‐ Spinster, °Drongen 56 jaar, weduwe.
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Vierhekkens nr. 107: 7 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
D’haenens Karel Louis ‐ Landbouwer, °Landegem 39 jaar.
Speeckaert Marie Theresia ‐ Landbouwster, °Landegem 35 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Deschuyter Francies ‐ Landbouwer, °Lotenhulle 68 jaar.
Semolin Rosalia ‐ Huisvrouw, °Deurle 43 jaar.
Vierhekkens nr. 108: gebruikt door Van den Berghe, de 2 bewoners zijn
vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Aerts Joanna Marie ‐ Spinster, °Landegem 53 jaar, weduwe.
Vierhekkens nr. 109: 12 bewoners.
Van den Berghe Franciscus ‐ Wever, °Landegem 61 jaar.
Temmerman Carolina ‐ Spinster, °Landegem 59 jaar.
Vierhekkens nr. 110: 5 bewoners vertrokken naar Drongen op 4/1/1852.
De Vos Pieter Ignatius ‐ Herbergier, °Lotenhulle 70 jaar.
De Graeve Coleta Francisca ‐ Herbergierster, °Vinkt 69 jaar.
De Vreese Karel ‐ Bloempelder, °Vinderhoute 16 jaar.
Nieuwe bewoners: 4
Dewulf Louis ‐ Herbergier‐Winkelier‐Bloempelder‐Landbouwer, °Vosse‐
lare 39 jaar.
Devos Coleta ‐ Huisvrouw, °Lotenhulle 40 jaar.
Vierhekkens nr. 111: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Mulder Joanna ‐ Spinster, °Landegem 66 jaar, weduwe Speeckaert.
Nieuwe bewoners: 6.
Kluyskens Gustave Edmond ‐ Docteur en medicine, Chirurg en l’art, ac‐
couchement, °Gent 36 jaar.
Matthys Ursule Louise ‐ Huisvrouw, °Hundelgem 26 jaar.
Vierhekkens nr. 112: 6 bewoners vertrokken zonder melding
Tant Coleta ‐ landbouwster, °Landegem, 68 jaar, weduwe van Joseph
de Coster.
Nieuwe bewoners: 8
De Meyer Charles ‐ Koopman in hoornvee, °Drongen 48 jaar.
Steyaert Theresia ‐ Huisvrouw, °Nevele 44 jaar.
De Meyer Clemence ‐ Kleermaakster, °Landegem 15 jaar.
Vierhekkens nr. 113: 7 bewoners vertrokken op 10/2/1851 naar Drongen.
De Meyer Charles ‐ Slachter, °Drongen 38 jaar.
Steyaert Therese ‐ Huisvrouw, °Nevele 36 jaar.
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Nieuwe bewoners: 7
Devogelaere Jacobus ‐ Winkelier in Ellegoederen, °Poesele 46 jaar.
De Meyer Catherine ‐ Huisvrouw, °Landegem 45 jaar.
Devogelaere Petrus ‐ Kleermaker, °Poesele 16 jaar.
Vierhekkens nr. 114: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Mercie Livinus ‐ Arbeider, °Landegem 69 jaar, weduwnaar.
Mercie Karel ‐ Koopman, °Landegem 28 jaar.
Mercie Karel Louis ‐ Koopman, °Landegem 24 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Vyncke Jan Baptiste ‐ Zonder beroep, °Landegem 63 jaar.
Van Acker Rosalie ‐ Naaister, °Zomergem 63 jaar.
Vierhekkens nr. 115: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Vincent Joannes ‐ Dagloner, °Poesele 50 jaar.
Oosterlinck Marie ‐ Spinster, °Nevele 45 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Coryn Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 42 jaar.
Mortier Caroline ‐ Naaister, °Landegem 44 jaar.
Van de Walle Petrus ‐ Soldaat, °Landegem 23 jaar, in militaire dienst.
Vierhekkens nr. 116: 6 bewoners vertrokken op 25/9/1856.
De Meyer Pieter ‐ Dagloner, °Landegem 41 jaar.
Van Hulle Maria Joanna ‐ Spinster, °Nevele 54 jaar.
Nieuwe bewoners: 2
Vanholsbeke Jacobus ‐ Zonder Beroep, °Merendree 67 jaar, weduw‐
naar.
Vierhekkens nr. 117: 8 bewoners vertrokken op 29/5/1855 naar Nevele.
Lootens Bernardus ‐ Wever, °Drongen 60 jaar, †14/3/1847.
Overlinck Victoria ‐ Spinster, °Latem 57 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Cornelis Theresia ‐ Spinster °Hansbeke 36 jaar ‐ weduwe.
Vierhekkens nr. 118: 7 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Faceur Karel ‐ Metselaar, °Nevele 39 jaar.
Devogelaere Marie Theresia ‐ Spinster, °Landegem 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Mestdagh Maximus ‐ zonder beroep, °Drongen 72 jaar.
Oosterlinck Regine ‐ Spinster, °Nevele 72 jaar.
Mestdagh Bruno ‐ Koopman in Vodden, °Landegem 87 jaar.
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Vierhekkens nr. 119: 7 bewoners vertrokken naar Sinaai op 21/7/1851.
Claeys Pieter Joanna ‐ Landbouwer, °Landegem 71 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners: 10.
Martens Bernardus ‐ Landbouwer, °Landegem 36 jaar.
Bogaert Rosalie ‐ Huisvrouw, °Bellem 27 jaar.
Vierhekkens nr. 120: Onbewoond sinds?, 6 bewoners.
Vereecken Pieter Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 44 jaar.
Bockstael Sophia ‐ Landbouwster, °Landegem 34 jaar.
Vierhekkens nr. 121 tot 134:
Vierhekkens nr. 121: 12 bewoners.
De Meyer Jacobus ‐ Landbouwer, 68 jaar, weduwnaar.
Vierhekkens nr. 122: 8 bewoners.
Sergeant Pieter Frans ‐ Landbouwer, °Landegem 50 jaar.
Bijl Carolina ‐ Landbouwster, °Drongen 38 jar
Vierhekkens nr. 123: 9 bewoners vertrokken op 15/5/1847, bestemming
staat niet genoteerd.
De Meyer Jan Frans ‐ Landbouwer, °Landegem 46 jaar.
Dobbelaere Sophia ‐ Landbouwster, °Meigem 41 jaar.
Nieuwe bewoners: 7
De Bakker Livinus, °Evergem 49 jaar.
Dobbelaere Clemence Regina ‐ Huisvrouw, °Landegem 37 jaar.
Vierhekkens nr. 124: 7 bewoners vertrokken naar Drongen op 27/8/1854.
Vervynckt Joanna Maria ‐ Landbouwster, °Landegem 68 jaar, weduwe
De Witte.
Nieuwe bewoners: 8.
De Kesel Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Drongen 37 jaar.
De Vreeze Rosalie ‐ Huisvrouw, °Drongen 27 jaar.
Vierhekkens nr. 125: 5 bewoners vertrokken naar Merendree 18/6/1853.
Huysse Marie Rosa ‐ Naaister, °Drongen 48 jaar.
Nieuwe bewoners: 6
Deschuymer Charles Louis ‐ Wever, °Landegem 43 jaar.
Van Hecke Isabella Rosa ‐ Spinster, °Landegem 53 jaar.
Vierhekkens nr. 126: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Pauw Catharina ‐ Spinster, °Landegem 47 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Oosterlinck Marie Catherine ‐ Spinster, °Nevele 60 jaar, weduwe.
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Vierhekkens nr. 127: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Willems Franciscus ‐ Landbouwer, °Zomergem 50 jaar.
De Meyer Joanna ‐ Landbouwster, °Landegem 47 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Steyaert Emanuel ‐ Landbouwer, °Merendree 40 jaar.
Willems Amelie ‐ Huisvrouw, °Landegem 25 jaar.
Vierhekkens nr. 128: 6 bewoners.
Stommelinck Francies ‐ Landbouwer, °Nevele 67 jaar.
De Decker Joannes Marie ‐ Landbouwster, °Landegem 67 jaar.
Vierhekkens nr. 129: 8 bewoners.
Vermeire Jan Francies ‐ Spinner, °Drongen 45 jaar (°1802).
Langeraert Angelina ‐ Spinster, °Drongen 49 jaar.
Vierhekkens nr. 130: 9 bewoners.
De Rooze Pieter ‐ Dagloner, °Landegem 55 jaar, weduwe.
De Schuyter Bernardus ‐ Dagloner, °Landegem 49 jaar.
Praet Francisca ‐ Spinster, °Landegem 37 jaar.
Vierhekkens nr. 131: 9 bewoners.
Claeys Livinus ‐ Landbouwer, °Landegem 64 jaar.
De Meyer Catherina ‐ Landbouwster, °Landegem 65 jaar.
Vierhekkens nr. 132: 10 bewoners.
De Meyer Pieter ‐ Landbouwer, °Landegem 69 jaar.
Vierhekkens nr. 133: 9 bewoners vertrokken naar Merendree op
7/5/1862.
Wittewrongel Jan Baptiste ‐ Herbergier, °Deinze 48 jaar.
Van Biesbroeck Melania ‐ Huisvrouw, °Zeveren 46 jaar.
Vierhekkens nr. 134: 11 bewoners.
De Buck Pieter Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 54 jaar.
De Coster Marie Jacoba ‐ Landbouwster, °Landegem 54 jaar.
De Buck Bruno ‐ Landbouwer, °Landegem 22 jaar, in militaire dienst.
Bewoners van de Westhoek
Westhoek nr. 1 tot 12:
Westhoek nr. 1: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Ide Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Landegem 81 jaar.
Vermaele Marie Theresia ‐ Zonder beroep, °Vosselare 55 jaar.
Ide Louis ‐ Zonder beroep, °Landegem 17 jaar, student in Sint‐Niklaas.
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Nieuwe bewoners: 8.
Ide Auguste ‐ Landsman, °Landegem 30 jaar.
Martens Francesca ‐ Huisvrouw, °Nevele 27 jaar.
Westhoek nr. 2: 6 bewoners vertrokken naar Hansbeke op 3/6/1853.
De Wulf Leonaze ‐ Herbergier, °Nevele 33 jaar.
Reyniers Francisca ‐ Herbergierster, °Waarschoot 44 jaar.
Audewaerder Auguste ‐ Schrijver, °Landegem 22 jaar.
Nieuwe bewoners:
Vandermeersch Charles ‐ Herbergier, 42 jaar.
De Boe Coleta ‐ Huisvrouw, 40 jaar.
Westhoek nr. 3: 5 bewoners.
Serbruyns Anna Marie ‐ Winkelierster, °Petegem 75 jaar, weduwe van
Blasius Claeys.
Claeys Romanus ‐ Broodbakker, °Landegem 50 jaar.
Claeys Edouard ‐ Broodbakker, °Landegem 54 jaar.
Westhoek nr. 4: 2 bewoners vertrokken naar Sinaai op 28/3/1856.
Vanderhaeghen Leo ‐ Wagenmaker, °Landegem 34 jaar.
Bekaert Franciscus ‐ Timmerman, °Lotenhulle 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 1.
Langeraert Eduardus ‐ Wagenmaker, °Merendree 30 jaar.
Westhoek nr. 5: 4 bewoners.
Vanvooren Rosalie ‐ Winkelierster, °Landegem 64 jaar.
Westhoek nr. 6: 2 bewoners
De Le Bulcke Carolina ‐ Landbouwer, °Landegem 68 jaar.
Westhoek nr. 7: 3 bewoners vertrokken op 25/7/1855 naar Dendermonde.
Praet Francies ‐ Winkelier, °Landegem 65 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Persegaele Rosalie ‐ Spinster, °Nazareth 57 jaar, weduwe.
Westhoek nr. 8: 2 bewoners vertrokken op 31/10/1846, bestemming staat
niet genoteerd.
Berth Theresia ‐ Naaister, °Landegem 57 jaar, weduwe.
Nieuwe bewoners: 1.
De Pestel Rosalie ‐ Spinster, °Landegem 34 jaar.
Westhoek nr. 9: 9 bewoners.
Lootens Leo ‐ Kleermaker, °Drongen 59 jaar.
Praet Francisca ‐ Kleermaakster, °Landegem 50 jaar.
Lootens Francies ‐ Kleermaker, °Landegem 24 jaar.
Praet Alardus ‐ Kleermakersknecht, °Landegem 18 jaar.
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Westhoek nr. 10: 5 bewoners.
Pisson Charles Louis ‐ Broodbakker, °Landegem 56 jaar.
Pisson Modestus Franciscus ‐ Broodbakker, °Landegem 46 jaar.
Westhoek nr. 11: 8 bewoners.
Cocquyt Louis ‐ Slachter, °Merendree 60 jaar.
Van Leeuwen Carolina ‐ Spinster, °Landegem 55 jaar.
Cocquyt Emmanuel ‐ Slachter, °Landegem 30 jaar.
Cocquyt Petrus ‐ Slachter, °Landegem 21 jaar.
Westhoek nr. 12: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Cloedt Sophie ‐ Spinster, °Landegem 20 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
De Pauw Catharina ‐ Spinster, °Landegem 58 jaar.
(Einde boekdeel I: 1847 tot 1860)
Boekdeel II: 1847 tot 1860
Westhoek nr. 13 tot 30:
Westhoek nr. 13: 3 bewoners.
De Prost Charles Louis ‐ Landsman, °Landegem 53 jaar.
Westhoek nr. 14: 4 bewoners.
Ide Rosalia ‐ Winkelierster, °Landegem 61 jaar, weduwe.
Claeys Bernard ‐ Onderwijzer, °Landegem 39 jaar.
Westhoek nr. 15: onbewoond.
Westhoek nr. 16: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Standaert Pieter ‐ Gemeentesecretaris, °Merendree 39 jaar.
Van Nevel Rosalia ‐ Zonder beroep, °Nevele 28 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Cornelis Albertus ‐ Landbouwer, °Landegem 64 jaar, weduwnaar.
Westhoek nr. 17: 4 bewoners vertrokken naar Menen op 10/10/1847.
Van Peteghem Petrus ‐ Doctor in de geneeskunde, °Gent, 35 jaar.
Macléod Paulina ‐ Huisvrouw, °Menen 31 jaar.
De Deurwaerder Eduard ‐ Ontvanger, °Gent 35 jaar.
Nieuwe bewoners: 12.
Standaert Petrus ‐ Gemeentesecretaris, °Merendree 50 jaar.
Van Nevel Rosalie ‐ Huisvrouw, °Nevele 38 jaar.
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Westhoek nr. 18: 13 bewoners.
Van den Berge Bernard Augustus ‐ Kuiper, °Landegem 59 jaar.
Goemaere Amelia ‐ Zonder beroep, °Ingelmunster 52 jaar.
Van den Berge Bruno ‐ Kuiper, °Landegem 24 jaar.
Van den Berge Victor ‐ Kuiper, °Landegem 15 jaar.
Vanpoucke Joannes ‐ Kuiper‐Dienstbode, °Sint‐Joris‐ten‐Distel 20 jaar.
Seyseele Bernardus ‐ Kuiper‐Dienstbode, °Merendree 30 jaar.
Westhoek nr. 19: 6 bewoners vertrokken op 4/10/1846, bestemming staat
niet genoteerd.
De Vreese Isabella Marie ‐ Spinster, °Petegem 43 jaar, weduwe Ley‐
zeele.
Nieuwe bewoners: 2.
Willems Charles ‐ Kloefkapper, °Hansbeke 41 jaar.
De Cuyper Marie Theresia ‐ Huisvrouw, °Sint‐Maria‐Oudenhove 43 jaar.
Westhoek nr. 20: 6 bewoners vertrokken naar Gent op 28/5/1852.
De Graeve Coleta ‐ Spinster, °Drongen 49 jaar, weduwe Leo De Bakker.
De Backer Petrus ‐ Katoenwever, °Landegem 17 jaar.
Nieuwe bewoners: 3 eveneens vertrokken, bestemming staat niet ge‐
noteerd.
Fonteyn Charles ‐ Werkman, °Wingene 33 jaar.
Plovie Virginia ‐ °Zwevezele 26 jaar.
Nieuwe bewoners: 1.
De Meyer Francisca ‐ Spinster, °Landegem 61 jaar.
Westhoek nr. 21: 6 bewoners.
De Zutter leo ‐ Schoenmaker, °Landegem 55 jaar.
Schelstraete Monica ‐ Naaister, °Evergem 46 jaar.
Westhoek nr. 22: 5 bewoners.
Boute Jan Francies ‐ Hoefsmid, °Landegem 46 jaar, weduwnaar.
Van der Donckt Marie Theresia ‐ Spinster, °Landegem, †10/6/1847.
Westhoek nr. 23: 4 bewoners.
Coppens Regina ‐ Spinster, °Landegem 71 jaar, weduwe van Jan Bap‐
tiste Boute.
Westhoek nr. 24: 2 bewoners.
Van der Plaetsen Carolina ‐ Spinster, °Landegem 59 jaar.
Westhoek nr. 25: 6 bewoners.
Van der Plaetsen Jan Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 56 jaar.
Coen Eugenia ‐ Landbouwster, °Vosselare 44 jaar.
Westhoek nr. 26: 14 bewoners.
Claeys Charles Louis ‐ Hoefsmid‐Herbergier, °Landegem 40 jaar.
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De Vreese Regina ‐ Herbergierster, °Sint‐Martens‐Leerne 39 jaar.
Van Hee Justin ‐ Hoefsmid‐dienstbode, °Hansbeke 22 jaar.
Westhoek nr. 27: 2 bewoners.
De Bonne Desiré ‐ Winkelier, °Drongen 40 jaar.
Vincent Sophia ‐ Zonder beroep, °Vosselare 37 jaar.
Westhoek nr. 28: Onbewoond.
Westhoek nr. 29: 4 bewoners vertrokken naar Deinze in 1851.
Van Zeeland Pieter ‐ Barbier, °Landegem 65 jaar.
Deschuyter Theresia ‐ Spinster, °Landegem 82 jaar.
Van Zeeland Joannes ‐ Barbier, °Landegem 42 jaar.
Nieuwe bewoners: 1.
Sourie Rosalie ‐ Mutsenmaakster, °Lovendegem 28 jaar.
Westhoek nr. 30: 4 bewoners.
Bert Theresia ‐ Winkelierster, °Landegem 67 jaar, weduwe.
De Bouveré Medardus ‐ Schoenmaker, °Landegem 34 jaar.
De Bouveré Louis ‐ Hoefsmid‐Dienstbode, °Landegem 31 jaar.
Westhoek nr. 31 tot 45:
Westhoek nr. 31: 9 bewoners.
Grijspeirt Francies Xaverius ‐ Koster, °Gottem 56 jaar.
Pypaert Marie Melanie ‐ Zonder beroep, °Vinkt 54 jaar.
Grijspeirt Edouard ‐ Student, °Vinkt 23 jaar.
Grijspeirt Evariste ‐ Seminarist in Gent, °Vinkt 21 jaar.
Grijspeirt Rémi ‐ Bezondere, °Vinkt 28 jaar.
Grijspeirt Sidonie ‐ Bezondere, °Vinkt 20 jaar.
Westhoek nr. 32: 5 bewoners vertrokken naar de Westhoek 5.
Van Vooren Rosalie ‐ Winkelierster, °Landegem 54 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
De Cloedt Jan Francies ‐ Schipper, °Landegem 47 jaar.
Gevaert Theresia ‐ Spinster, °Merendree 42 jaar.
Westhoek nr. 33: 4 bewoners.
De Prost Jan Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 70 jaar, weduwnaar.
De Prost Louis ‐ Wever in lijnwaad, °Landegem 35 jaar.
Westhoek nr. 34: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Bockstael Petrus ‐Herbergier, °Landegem 42 jaar.
Van Hulle Marie Theresia ‐ Zonder beroep, °Nevele 32 jaar.
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Nieuwe bewoners: 8.
De Meyer Karel ‐ Dagloner, °Landegem 46 jaar.
Surry Emelie Joanna Catherina ‐ Spinster, °Gent 44 jaar.
Westhoek nr. 35: 11 bewoners vertrokken naar Mariakerke op /10/1854.
Van Vynckt Bernard ‐ Katoenwever, °Landegem 41 jaar.
De Vos Carolina ‐ Spinster, °Merendree 39 jaar.
Van Vynckt Leopoldus ‐ Katoenwever, °Landegem 16 jaar.
Van Vynckt Bruno ‐ Katoenwever, °Landegem 14 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Cornelis Albert ‐ Dagloner, °Landegem 60 jaar.
Hazaert Julie ‐ Spinster, °Landegem 63 jaar.
Westhoek nr. 36: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Meyer Leo ‐ Dagloner, °Nevele 30 jaar.
De Paepe Marie Theresia ‐ Spinster, °Landegem 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 8.
Fasseur Charles Louis ‐ Metselaar, °Nevele 49 jaar.
Devogelaere Theresia ‐ Spinster, °Landegem 43 jaar.
Westhoek nr. 36bis: Onbewoond, de 3 bewoners zijn vertrokken, bes‐
temming staat niet genoteerd.
De Gandt Joannes ‐ Dagloner, °Oostkamp 46 jaar.
Westhoek nr. 37: 3 bewoners vertrokken naar Gent op 28/3/1853.
Moentjens Norbertina ‐ Spinster, °Drongen 66 jaar, weduwe.
De Paepe Petrus, Wever in lijnwaad, °Landegem 24 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Rogge Regina ‐ Naaister, °Nazareth 69 jaar, weduwe.
Vandekerkhove Seraphien ‐ Onderwijzer, °Landegem 39 jaar.
Westhoek nr. 38: 3 bewoners vertrokken op 30/4/1847.
Willemeyns Seraphin ‐ Lijnwaadwever, °Kruishoutem 33 jaar.
De Schuymer Marie Therese ‐ Spinster, °Landegem 30 jaar.
Nieuwe bewoners: 3
Dumangé Louise ‐ Naaister, °Frankrijk 70 jaar, weduwe.
Batslé Vitalis ‐ Metselaar, °Landegem 44 jaar.
Batslé Bruno ‐ Metselaar, °Landegem 17 jaar.
Westhoek nr. 39: 3 bewoners.
De Doncker Joannes ‐ Lijnwaadwever, Wontergem 45 jaar.
De Doncker Karel ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Blomme Stephanus ‐ Zager, °Lichtervelde 48 jaar.
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Rombaut Norbertine, °Ursel 58 jaar.
Nieuwe bewoners: 11.
Van Vynckt Bernard ‐ Huisschilder, °Landegem 51 jaar.
Devos Caroline ‐ Naaister, °Merendree 49 jaar.
Van Vynckt Bruno ‐ Soldaat, °Landegem 24 jaar, in militaire dienst.
Westhoek nr. 40: 11 bewoners vertrokken naar Vosselare op 22/3/…
De Groote Jacobus ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 45 jaar.
De Smet Marie Therese ‐ Spinster, °Nazareth 45 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Rutsaert Marie Theresia ‐ Spinster, ° Merendree 61 jaar, weduwe.
Westhoek nr. 41: 7 bewoners.
Claeys Bernard ‐ Dagloner, °Landegem 39 jaar.
Claeys Charles ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 40 jaar.
Wieme Marie Rosa ‐ Spinster, °Merendree 39 jaar.
Westhoek nr. 42: 3 bewoners vertrokken op 8/1/1848, bestemming staat
niet genoteerd.
Vyncke Henri ‐ Gepensioneerd militair, °Landegem 49 jaar.
Vermeulen Rosalie ‐ Spinster, °Merendree 49 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Wittoch Henrica ‐ Spinster, °Zomergem 41 jaar, weduwe.
Westhoek nr. 43: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Mestdag Isabelle Therese ‐ Spinster, °Drongen 60 jaar, weduwe Bo‐
gaert.
Bogaert Jan Baptiste ‐ Soldaat, °Landegem 27 jaar, in garnisoen te Luik.
Nieuwe bewoners: 4.
Van Huffel Francisca ‐ Spinster, °Nazareth 48 jaar.
Campe Auguste ‐ Zonder, °Nevele 16 jaar.
Westhoek nr. 44: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Standaert Karel ‐ Dagloner, °Ursel 56 jaar.
Lootens Francisca ‐ Spinster, °Landegem 54 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Van Leeuwen Petrus ‐ Koopman in Konijnen, °Landegem 32 jaar.
Standaert Rosalie ‐ Kantwerkster, °Landegem 29 jaar.
Westhoek nr. 45: 4 bewoners vertrokken op 29/4/1847, bestemming staat
niet genoteerd.
Maere Jan Baptiste ‐ Zonder beroep, °Meigem 66 jaar.
Van Oost Rosalie ‐ Spinster, °Hansbeke 58 jaar.
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Maere Charles Louis ‐ Katoenwever, °Hansbeke 32 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Vyncke Henri ‐ Zonder, °Landegem 57 jaar.
Vermeulen Rosalie ‐ Spinster, °Nevele 59 jaar.
Westhoek nr. 46 tot 60:
Westhoek nr. 46: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Van Kerrebroeck Jan Baptiste ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 37 jaar.
Haesaert Amelia ‐ Spinster, °Landegem 25 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Joos Amelie ‐ Spinster, °Nevele 40 jaar, weduwe.
Westhoek nr. 47: 8 bewoners vertrokken naar Vosselare op 31/3/1854.
Van Hove Louis ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 47 jaar.
Van Renterghem Sophia ‐ Spinster, °Landegem 46 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Foquet Judocus ‐ Dagloner, °Landegem 54 jaar.
Francois Regine ‐ Spinster, °Drongen 51 jaar.
Foquet Francois ‐ Schoenmaker‐Dienstbode, °Landegem 27 jaar.
Westhoek nr. 48: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Cloedt Pieter Francies ‐ Dagloner, °Landegem 38 jaar.
Gevaert Marie Theresia ‐ Spinster, °Merendree 31 jaar.
Nieuwe bewoners: 10.
De Gandt Joannes ‐ Dagloner, °Koolskamp 48 jaar.
De Paepe Eugenia ‐ Spinster, °Landegem 42 jaar.
Westhoek nr. 48bis: Onbewoond, de 3 bewoners zijn naar Hansbeke ver‐
trokken op 8/7/1850.
Rogge Regina ‐ Spinster, °Nazareth 62 jaar, weduwe.
Pauwels Bernard ‐ Schoenmaker, °Landegem 21 jaar.
Westhoek nr. 49: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Van De Casteele Livinus ‐ Landbouwer, °Landegem 58 jaar.
Speeckaert Carolina ‐ Zonder beroep, °Landegem 70 jaar.
Van De Casteele Jacobus ‐ Wever in lijnwaad, °Deinze 36 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Van Kerrebroeck Charles ‐ Landbouwer, °Landegem 37 jaar.
Vandensavele Sophie ‐ Huisvrouw, °Evergem 37 jaar.
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Westhoek nr. 50: 14 bewoners.
Buysse Livinus ‐ Landbouwer, °Hansbeke 47 jaar.
Meganck Rosalie ‐ Spinster, °Nevele 41 jaar.
Meganck Charles Louis ‐ Wever in lijnwaad, °Nevele 35 jaar.
Westhoek nr. 51: 7 bewoners vertrokken naar Martens‐Leerne 19/9/1855.
De Meulemeester Petrus Ferdinand ‐ Landbouwer, °Kruishoutem 44
jaar.
Sergeant Rosalia ‐ Spinster, °Drongen 44 jaar.
Nieuwe bewoners: 3
Callens Bruno ‐ Landbouwer, °Wontergem 53 jaar.
Marlier Joanna Marie ‐ Huisvrouw, °Waregem 64 jaar.
Westhoek nr. 52: 4 bewoners
Sterre Charles Louis ‐ Lijnwaadwever, °Drongen 55 jaar.
Comparé Sophia ‐ Spinster, °Landegem 55 jaar.
Westhoek nr. 53: 5 bewoners vertrokken naar Drongen 23/2/1854.
De Schuyter Jan Francies ‐ Zonder beroep, °Landegem 51 jaar.
Hautekeete Marie Theresia ‐ Spinster, °Merendree 45 jaar.
Nieuwe bewoners: 9.
Huysse Jan Baptiste ‐ Dagloner, °Drongen 55 jaar.
Saelens Emerentia ‐ Spinster, °Sint‐Martens‐Leerne 46 jaar.
Westhoek nr. 54: 7.
Danneels Joannes ‐ Landbouwer, °Meigem 65 jaar.
De Meyer Eugenia ‐ Spinster, °Poesele 63 jaar.
Westhoek nr. 55: 10 bewoners.
Coppens Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Landegem 67 jaar.
Westhoek nr. 56: 7 bewoners.
De Jaeger Francies ‐ Landbouwer, °Lovendegem 63 jaar.
Ghys Isabelle Rosa ‐ Spinster, °Vosselare 70 jaar.
De Jaeger Charles Louis ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 43 jaar.
Westhoek nr. 57: 4 bewoners vertrokken naar Meigem 26/9/1847.
Verhoye Jan Ferdinand ‐ Landbouwer, °Sint‐Maria‐Leerne 65 jaar.
Cornelis Francisca ‐ Spinster, °Drongen 52 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Desmet Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Nazareth 40 jaar.
Cornelis Francisca ‐ Huisvrouw, °Drongen 62 jaar.
Westhoek nr. 58: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Seranno Seraphin ‐ Landbouwer, °Vinkt 40 jaar.
Everaert Rosalia ‐ Spinster, °Drongen 29 jaar.
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Nieuwe bewoners: 7.
De Serrano Seraphien ‐ Landbouwer, °Merendree 53 jaar.
Van Huffel Rosalie ‐ Huisvrouw, °Nevele 50 jaar.
Westhoek nr. 59: 8 bewoners vertrokken naar Drongen op 24/5/1850.
Schauwbroeck Pieter ‐ Landbouwer, °Sint‐Martens‐Leerne 62 jaar.
Van de Walle Marie Anna ‐ Spinster, °Drongen 71 jaar.
Nieuwe bewoners: 8.
Vermeire Livinus ‐ Landbouwer, °Vosselare 38 jaar.
Vereecke Rosalia ‐ Huisvrouw, °Vosselare 39 jaar.
Westhoek nr. 60: 27 ingeschrevenen.
Van Nevel Carolina ‐ Landbouwster, °Landegem 55 jaar, weduwe Jaco‐
bus Martens.
Martens Petrus ‐ Landbouwer, °Landegem 44 jaar.
Devos Amelie ‐ Huisvouw, °Lotenhulle 24 jaar.
Vincent Francies ‐ Koewachter, °Landegem 13 jaar.
Van Laecke Pieter Francies ‐ Schaapherder, °Landegem 39 jaar.
Westhoek nr. 61 tot 75:
Westhoek nr. 61: 4 bewoners vertrokken naar Lotenhulle op 22/1/1851.
Coppens Judocus ‐ Landbouwer, °Landegem 63 jaar.
Roets Marie Jacoba ‐ Spinster, °Merendree.
Nieuwe bewoners: 3.
Baele Pieter Jacobus ‐ Landbouwer, °Landegem 50 jaar.
Saelens Francisca ‐ Huisvrouw, °Landegem 50 jaar.
Westhoek nr. 62: 5 bewoners.
Van Leeuwen Livinus ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 55 jaar.
Van Loocke Francisca ‐ Spinster, °Merendree 54 jaar.
Westhoek nr. 63: 9 bewoners.
Bockaert Joannes ‐ Lijnwaadwever‐Landbouwer, °Landegem 61 jaar.
De Meyer Sophia ‐ Spinster, °Meigem 57 jaar.
Westhoek nr. 64: 15 bewoners.
Van der Vennet Charles Angus ‐ Landbouwer, °Landegem 32 jaar.
De Kesel Francies ‐ Landbouwer, °Drongen 34 jaar.
De Reu Rosalie ‐ Landbouwer, °Nevele 37 jaar.
Van der Vennet Bruno Hermanus ‐ Student, °Landegem 17 jaar, Ont‐
vangt het middelbaer onderwijs in de kostschool te Evergem.
Standaert Charles Francies ‐ Karredrijver, °Landegem 45 jaar.
Standaert Charles ‐ Koeiwagter, °Landegem 12 jaar.
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De Reu Joannes Francies ‐ landbouwer, °Nevele 26 jaar ‐ Onfangt het
middelbaer onderwijs in de kostschool te Evergem.
Westhoek nr. 65: 7 bewoners.
Vervynckt Pieter Judocus ‐ Lijnwaadwever‐Landbouwer, °Landegem 62
jaar.
Van de Abeele Marie ‐ Spinster, °Nevele 65 jaar.
Vervynckt Augustinus ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 28 jaar.
Vervynckt Charles ‐ Soldaat, °Landegem 20 jaar.
Westhoek nr. 66: 15 bewoners
Herteleer Constantin ‐ Burgemeester‐Landbouwer, °Landegem 55 jaar.
Coppens Francisca ‐ Landbouwster, °Landegem 48 jaar.
Coddens Ivo ‐ Koewachter, °Landegem 19 jaar.
Westhoek nr. 67: 11 bewoners.
Bauts Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Waarschoot 79 jaar.
Praet Sophia ‐ Spinster, °Baarle 60 jaar, weduwe.
Westhoek nr. 68: 4 bewoners vertrokken op 10/5/1854 naar Lebbeke.
Steyaert Jan Baptiste ‐ Dagloner, °Landegem 46 jaar.
Van De Vurre Marie Anna ‐ Spinster, °Astene 41 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Cornelis Charles ‐ Wever, °Sint‐Martens‐Leerne 39 jaar.
Van de Moortele Theresia ‐ Spinster, °Nevele 36 jaar.
Westhoek nr. 69: 5 bewoners.
Van den Berge Francisca ‐ Spinster, °Landegem 22 jaar.
Van den Berge Augustin ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 30 jaar.
Westhoek nr. 70: 9 bewoners.
Coddens Joannes Francies ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 71 jaar.
Verbauwen Marie Theresia ‐ Spinster, °Nevele 50 jaar.
Coddens Petrus ‐ Bakkersknecht, °Landegem 23 jaar.
Westhoek nr. 71: 6 bewoners.
Bockstael Charles Louis ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 49 jaar.
Vergult Coleta ‐ Spinster, °Landegem 53 jaar.
Westhoek nr. 72: 11 bewoners.
Mortier Pieter Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 70 jaar.
De Biél Marie Therese ‐ Huisvrouw, °Hansbeke 28 jaar.
Maes Karel ‐ Lijnwaadwever, °Vosselare 5 jaar.
Westhoek nr. 73: 6 bewoners.
Van Leeuwen Jacobus ‐ Landbouwer, °Landegem 67 jaar.
Vermeersch Francisca ‐ Spinster, °Oostakker 72 jaar.
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Westhoek nr. 74: 7 bewoners vertrokken naar Hansbeke op 13/4/1852.
Peersegaele Rosalia ‐ Spinster, °Nazareth 49 jaar weduwe.
Nieuwe bewoners: 3.
De Villa De Castillio Leo ‐ Zonder, °Landegem 64 jaar.
Snauwaert Sophie ‐ Spinster °Machelen 53 jaar.
Westhoek nr. 75: 8 bewoners vertrokken naar Merendree 24/10/1856.
Mortier Regina ‐ Spinster, °Vosselare 65 jaar, weduwe.
Vergult Jan Francies ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 41 jaar.
Nieuwe bewoners: 5
Van de Voorde Marie Anna ‐ Spinster, °Drongen 45 jaar, weduwe.
Westhoek nr. 76 tot 95bis:
Westhoek nr. 76: 4 bewoners.
De Groote Isabella Catharina ‐ Landbouwster, °Landegem 61 jaar, we‐
duwe.
Speeckaert Pieter Francies ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 29 jaar.
Westhoek nr. 77: 1 inwoner vertrokken, bestemming staat niet genoteerd.
Vanderhaeghen Regina ‐ Spinster, °Landegem 74 jaar, weduwe.
Nieuwe bewoners: 2.
Verbeke Ivo ‐ Schaapherder, °Vinkt 32 jaar.
Westhoek nr. 78: Onbewoond zonder vermelding wanneer de 5 bewoners
vertrokken zijn.
De Villa de Castillio Leo ‐ Dagloner, °Landegem 55 jaar.
Snauwaert Sophia ‐ Spinster, °Machelen 42 jaar.
Westhoek nr. 79: 6 bewoners vertrokken naar Drongen op 24/6/1854.
Van der Haegen Martinus ‐ Landbouwer, °Landegem 77 jaar.
Claeys Marie Francisca ‐ Zonder beroep, °Landegem 77 jaar.
Nieuwe bewoners: 9.
Vanderhaegen Hermanus ‐ Landbouwer, °Landegem 42 jaar.
Dewitte Julie ‐ Huisvrouw, °Landegem 37 jaar.
Westhoek nr. 80: 5 bewoners.
Lootens Jan Baptiste ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 57 jaar.
Devogelaere Caroline ‐ Spinster, °Landegem 59 jaar.
Westhoek nr. 81: 5 bewoners.
Martens Jacobus ‐ Landbouwer, °Landegem 62 jaar.
Smeesters Henri ‐ Lijnwaadwever, °Gent 36 jaar.
Westhoek nr. 82: 8 bewoners.
Vanderhaegen Pieter Joannes ‐ Landbouwer, °Landegem 54 jaar.
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Van Driessche Marie Norbertina ‐ Spinster, °Hansbeke 60 jaar.
Westhoek nr. 83: 3 bewoners.
Coddens Maria Theresia ‐ Spinster, °Landegem 33 jaar, weduwe.
Westhoek nr. 84: 4 bewoners.
Gillis Angelus ‐ Dagloner, °Drongen 45 jaar.
Souris Theresia ‐ Spinster, °Landegem 44 jaar.
Westhoek nr. 85: 5 bewoners.
Cornelis Karel Francies ‐ Lijnwaadwever, °Merendree 39 jaar.
Batslé Eugenia ‐ Spinster, °Landegem 38 jaar.
Westhoek nr. 86: 4 bewoners.
Dhaenens Charles Louis ‐ Wever, °Landegem 49 jaar.
Westhoek nr. 86bis: 4 bewoners.
Van Kerrebroeck Joannes ‐ Commisionaris, °Nevele 76 jaar weduwnaar.
Westhoek nr. 87: 7 bewoners vertrokken op 23/2/1847.
Cornelis Jacobus ‐ Dagloner, °Landegem 48 jaar.
Hasaert Julia ‐ Spinster, °Landegem 45 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
De Wulf Bernardus ‐ Houtzager, °Drongen 55 jaar.
De Decker Sophie ‐ Spinster, °Merendree 68 jaar.
De Wulf Petrus ‐ Houtzager, °Landegem 20 jaar.
Westhoek nr. 88: 7 bewoners vertrokken op 8/5/1847.
De Preest Bernard ‐ Lijnwaadwever, °Drongen 54 jaar.
Van Gansbeke Eugenia ‐ Spinster, °Nevele 49 jaar.
De Preest Petrus ‐ Soldaat, °Landegem 25 jaar, In garnisoen te Turn‐
hout.
De Preest Jan Baptiste ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 23 jaar.
De Preest Leo ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 21 jaar.
Westhoek nr. 89: geen bewoners.
Westhoek nr. 90: 2 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Smyter Eugenia ‐ Spinster, °Landegem 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Vereecke Pieter Francies ‐ Zonder beroep, °Landegem 57 jaar, weduw‐
naar.
Westhoek nr. 91: 9 bewoners.
Maes Emmanuel ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 54 jaar.
De Somer Rosalia ‐ Spinster, °Nevele 55 jaar.
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Westhoek nr. 92: 7 bewoners vertrokken op 2/4/1847.
De Schrijver Jacobus ‐ Zonder beroep, °Sint‐Martens‐Leerne 35 jaar,
weduwe.
Nieuwe bewoners: 5.
Vanhove Angelus ‐ Dagloner, °Landegem 50 jaar.
Biesbrouck Felicita ‐ Spinster, °Froyennent Hainaut, 48 jaar.
Westhoek 94: 8 bewoners vertrokken op 28/1/1856 naar Gent.
Van Holsbeke Judocus ‐ Zonder beroep, °Merendree 41 jaar weduw‐
naar.
Nieuwe bewoners: 2.
Rutsaert Caroline ‐ Spinster, °Merendree 53 jaar weduwe.
Westhoek 95: 4 bewoners vertrokken naar Merendree 14/10/1853.
Eeckhaute Florentin ‐ Lijnwaadwever, °Sint‐Maria‐Leerne 42 jaar.
Rutsaert Carolina ‐ Spinster, °Merendree 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Bekaert Francies ‐ Timmerman, °Lotenhulle 40 jaar.
Ide Frederica ‐ Huisvrouw, °Landegem 49 jaar.
Bekaert Fredericus ‐ Timmerman, °Lotenhulle 32 jaar.
Westhoek nr. 95bis: 6 bewoners vertrokken naar Eeklo 26/4/1856.
Pots Anna Marie ‐ Spinster, °Merendree 73 jaar weduwe.
De Cuyper Charles ‐ Timmerman, °Merendree 42 jaar.
De Cuyper Carolina ‐ wasvrouw, °Merendree 40 jaar.
De Cuyper Leo ‐ Timmerman, °Zomergem 33 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Verbauwen Leonardus ‐ Dagloner, °Nevele 29 jaar.
Sourrie Francisca ‐ Mutsenmaakster, °Landegem 34 jaar.
Bewoners van de Heirenthoek
Heirenthoek nr. 1 tot 15:
Heirenthoek nr. 1: 3 bewoners vertrokken op 9 maart, bestemming staat
niet genoteerd.
Van Eeckhaute Livinus ‐ Boomkapper, °Latem 66 jaar.
Melsens Catherine ‐ Spinster, °Sint‐Pieters Gent 65 jaar.
Vervenne Jan Baptiste ‐ Strodekker, °Drongen 38 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners:
Van der Vennet Rosalie ‐ Zonder beroep, °Poesele 74 jaar, weduwe.
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Heirenthoek nr. 1bis: 11 bewoners.
De Smet Pieter ‐ Herbergier‐Koopman, °Gentbrugge 49 jaar.
De Meyer Livina ‐ Huisvrouw‐Winkelierster, °Ledeberg 40 jaar.
Heirenthoek nr. 2: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Vriendt Jan Baptiste ‐ Molenaar, °Landegem 72 jaar.
Sierens Coleta ‐ Zonder beroep, °Landegem 70 jaar.
Speekaert Maria Theresia ‐ Mutsenmaakster, °Landegem 25 jaar
Nieuwe bewoners: 9.
De Paepe Francies ‐ Molenaar‐Koopman, °Poesele 39 jaar.
Speekaert Marie Theresia ‐ Huisvrouw, °Drongen 40 jaar.
Campe Jan Francies ‐ Mulder‐Dienstbode, °Meigem 48 jaar.
Heirenthoek nr. 3: 2 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Paepe Sophie ‐ Spinster, °Nevele 54 jaar, weduwe.
Nieuwe bewoners: 5.
Dezutter Henrica ‐ Naaister, °Landegem 33 jaar, weduwe.
Heirenthoek nr. 4: 5 bewoners vertrokken naar Hansbeke op 8/9/1851.
Holtijzer Francies ‐ Wever, °Nevele 41 jaar.
Van Daele Marie Theresia ‐ Spinster, °Lotenhulle 46 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Beelaert Jan Baptiste ‐ Dagloner, °Nevele 49 jaar.
Van Laecke Sabine ‐ Spinster, °Landegem 48 jaar.
Heirenthoek nr. 5: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Lootens Fredericus ‐ Wever, °Landegem 37 jaar.
Cornelis Theresia ‐ Spinster, °Drongen 35 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Langeraert Baptist ‐ Dagloner, °Landegem 63 jaar weduwnaar.
Heirenthoek nr. 6: 5 bewoners vertrokken naar Gent op 9‐4‐1855.
Cardon Josephus ‐ Arbeider, °Ruiselede 50 jaar.
De Brabander Marie Rosa ‐ Spinster, °Landegem 45 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Van Bueren leo ‐ Dagloner, °Nevele 52 jaar.
Devos Caroline ‐ Spinster, °Nevele 61 jaar.
Heirenthoek nr. 8: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Cardon Augustinus ‐ Dagloner, °Ruiselede 54 jaar, weduwnaar.
Cardon Francies ‐ Soldaat, °Landegem 22 jaar.
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Nieuwe bewoners: 5.
Verbauwen Petrus ‐ Dagloner, °Nevele 48 jaar.
De Pauw Eugenie ‐ Spinster, °Nevele 49 jaar.
Heirenthoek nr. 9: 4 bewoners.
Hanssens Amandus ‐ Schaapherder, °Evergem 48 jaar.
Hauterman Sophie ‐ Spinster, °Landegem 50 jaar.
Heirenthoek nr. 10: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Verbauwen Petrus ‐ Wever, °Nevele 38 jaar.
De Pauw Eugenie ‐ Spinster, °Nevele 36 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
De Meyer Bernard ‐ Wever, °Landegem 54 jaar.
Van Laecke Bernardina ‐ Spinster, °Landegem 52 jaar.
Heirenthoek nr. 11: 4 bewoners vertrokken naar Gistbergen 17/2/1852.
Coryn Franiscus ‐ Strodekker, °Landegem 57 jaar.
Van Vynckt Carolina ‐ Spinster, °Merendree 51 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
Verbauwen Leo ‐ Wever, °Nevele 43 jaar.
Bisschop Rosalie ‐ Spinster, °Landegem 42 jaar.
Heirenthoek nr. 12: 2 bewoners.
Mortier Petronella ‐ Spinster, °Landegem 69 jaar.
Heirenthoek nr. 13: 6 bewoners vertrokken naar Nevele op 30/10/1856.
De Meyer Bernardus ‐ Dagloner, °Landegem 45 jaar.
Van Laecke Bernardina ‐ Spinster, °Landegem 42 jaar.
Nieuwe bewoners: 3
Van Vynckt Martinus ‐ Koopman in Fruit, °Merendree 53 jaar, weduw‐
naar.
Heirenthoek nr. 13: 3 bewoners, nadien geschrapt?
Van Vynckt Martinus ‐ Wever, °Merendree 46 jaar, weduwnaar.
Heirenthoek nr. 14: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Verbauwen Leo ‐ Wever, °Nevele 32 jaar.
De Meyer Marie Therese ‐ Spinster, °Hansbeke 26 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
De Smet Karel ‐ Landbouwer, °Gent 63 jaar.
De Keyzer Marie Theresia ‐ Huisvrouw, °Nevele 45 jaar.
Heirenthoek nr. 14: 3 bewoners, nadien geschrapt?
De Smet Karel Anthonius ‐ Landbouwer, °Ekkergem‐Gent 55 jaar.
Van Vooren Joanna Maria ‐ Spinster, °Merendree 73 jaar.
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Heirenthoek nr. 15: 5 bewoners vertrokken naar Merendree op
16/10/1856.
De Paepe Karel Francies ‐ Wever, °Ursel 35 jaar.
Sturtewaegen Rosalia ‐ Spinster, °Astene 32 jaar.
Nieuwe bewoners: 8.
Van Holsbeke Louis ‐ Katoenwever, °Merendree 55 jaar.
Desmet Caroline ‐ Spinster, °Merendree 47 jaar.
Van Holsbeke Charles Louis ‐ Katoenwever, °Merendree 23 jaar.
Heirenthoek nr. 16 tot 30:
Heirenthoek nr. 16: 6 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Danneels Augustinus ‐ Wever, °Meigem 42 jaar.
Van Vynckt Emerencia ‐ Spinster, °Landegem 39 jaar.
Nieuwe bewoners:
Vereecke Jan Baptiste ‐ Wever, °Landegem 44 jaar.
Brauwere Rosalie ‐ Spinster, °Ursel 40 jaar.
Heirenthoek nr. 17: 3 bewoners.
Van Laecke Bonifacius ‐ Wever, °Landegem 53 jaar.
Van den Abeele Carolina ‐ Spinster, °Nevele 63 jaar.
Heirenthoek nr. 18: 9 bewoners.
De Backer Jan Baptiste ‐ Landbouwer, °Evergem 55 jaar, weduwnaar.
Strobbe Irma Marie ‐ Spinster, °Landegem 38 jaar.
De Backer Euvaristus ‐ Soldaat, °Landegem 21 jaar.
Heirenthoek nr. 19: 4 bewoners vertrokken naar Hansbeke 23/9/1851.
De Boever Jan Baptiste ‐ Wever, °Nevele 60 jaar.
Van de Walle Joanne ‐ Spinster, °Landegem 64 jaar.
Heirenthoek nr. 20: 4 bewoners vertrokken naar Doornik 29/9/1855.
De Coster Bernardus ‐ Landbouwer, °Landegem 24 jaar.
Nieuwe bewoners:
De Coster Bernard ‐ Landbouwer, °Landegem 32 jaar.
Verbauwen Marie Therese ‐ Huisvrouw, °Nevele 36 jaar.
Heirenthoek nr. 21: 14 bewoners.
Van Huffel Charles ‐ Landbouwer, °Lotenhulle 53 jaar.
Buysse Eugenia ‐ Spinster, °Lotenhulle 47 jaar.
Heirenthoek nr. 22: 7 bewoners
Quicqueborne Petrus ‐ Lijnwaadwever, °Nevele 49 jaar.
Geiregat Francesca ‐ Spinster, °Drongen 50 jaar.
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Heirenthoek nr. 23: 6 bewoners
Onderbeke Catharina ‐ Landbouwster, °Landegem 77 jaar, weduwe
De Decker Petrus ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 40 jaar.
Heirenthoek nr. 24: 2 bewoners vertrokken zonder melding
Van den Eeckhaute Josephus ‐ Lijnwaadwever, °Drongen 41 jaar.
Backers Regina ‐ Spinster, °Sint‐Maria‐Leerne 38 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Steyaert Louis ‐ Dagloner, °Merendree 46 jaar.
De Backer Regina ‐ Spinster, °Sint‐Maria‐Leerne 48 jaar.
Heirenthoek nr. 25: 10 bewoners.
Van den Abeele Karel Francies ‐ Landbouwer, °Hansbeke 67 jaar.
De Decker Theresia ‐ Landbouwster, °Merendree 63 jaar.
Heirenthoek nr. 26: 7 bewoners.
De Kesel Pieter ‐ Landbouwer, °Landegem 66 jaar.
De Schuyter Carolina ‐ Spinster, °Drongen 59 jaar.
Heirenthoek nr. 27: 9 bewoners.
De Roose Livinus ‐ Landbouwer, °Drongen 59 jaar.
De Decker Carolina ‐ Spinster, °Merendree 66 jaar.
De Roose Karel Ludovicus ‐ Katoenwever, °Merendree 39 jaar.
De Roose Joannes Franciscus ‐ Katoenwever, °Merendree 37 jaar.
De Roose Karel Francies ‐ Katoenwever, °Merendree 21 jaar.
De Roose Bruno ‐ Katoenwever, °Merendree 30 jaar.
De Roose Leonardus ‐ Katoenwever, °Merendree 27 jaar.
De Roose Augustinus Leopold ‐ Katoenwever, °Merendree 22 jaar.
Heirenthoek nr. 28: 4 bewoners vertrokken op 30/8/1852 naar Gent.
De Wispelaere Karel Francies ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 46 jaar.
Haeck Francisca ‐ Spinster, °Drongen 39 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Van Speybroek Fredericus ‐ Wever, °Poesele 34 jaar.
Coddens Rosalie ‐ Spinster, °Hansbeke 37 jaar.
Heirenthoek nr. 29: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Van Leeuwen Seraphinus ‐ Landbouwer, °Landegem 43 jaar.
D’haese Petronilla ‐ Landbouwster, °Landegem 47 jaar.
Nieuwe bewoners: 6.
De Rycke Bernard ‐ Landbouwer, °Zomergem 37 jaar.
De Dapper Eugenia ‐ Spinster, Nevele 37 jaar.
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Heirenthoek nr. 30: 7 bewoners vertrokken op 29/1/1847, bestemming
staat niet genoteerd.
Vincent Judocus ‐ Landbouwer, °Vosselare 62 jaar.
Maebe Francisca ‐ Spinster, °Poesele 56 jaar.
Nieuwe bewoners: 2 bewoners.
Coppens Charles ‐ Landbouwer, °Landegem 36 jaar, weduwnaar.
Heirenthoek nr. 31 tot 45:
Heirenthoek nr. 31: 9 bewoners.
Van Vynckt Joannes ‐ Landbouwer, °Landegem 80 jaar, weduwnaar.
Heirenthoek nr. 32: 9 bewoners.
Colpaert Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 76 jaar.
De Visch Coleta ‐ Spinster, °Bachte‐Maria‐Leerne 66 jaar.
Heirenthoek nr. 32bis: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet
genoteerd.
Lattort Marie Therese ‐ Landbouwster, °Merendree 51 jaar.
Nieuwe bewoners: 3.
Quickenborne Joannes ‐ Wever, °Nevele 56 jaar.
Heirenthoek nr. 32bis2: 4 bewoners vertrokken naar Hansbeke op
20/7/1850.
Hertoge Guillielmus ‐ Landbouwer, °Nevele 51 jaar.
Quickelberghe Marie Theresia ‐ Landbouwster, °Nevele 52 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
Lootens Charles ‐ Wever, °Landegem 35 jaar.
Heirenthoek nr. 33: 5 bewoners vertrokken op 17/6/1847, bestemming
staat niet genoteerd.
Langeraert Francies ‐ Wever, °Sint‐Martens‐Leerne 54 jaar.
Martens Joanna Theresia ‐ Spinster, °Drongen 50 jaar.
Nieuwe bewoners: 8.
Coddens Bernard ‐ Landbouwer, °Landegem 42 jaar.
Herrebrandt Rosalie ‐ Huisvrouw, °Landegem 32 jaar.
Heirenthoek nr. 34: 6 bewoners vertrokken naar Vinderhoute op
1/2/1852.
Herzeele Pieter ‐ Wever, °Nevele 58 jaar, †24/1/1847.
De Keyzer Marie Theresia ‐ Spinster, °Nevele 41 jaar.
Nieuwe bewoners: 4
Van de Walle Francies ‐ Wever, °Hansbeke 48 jaar.
Goethals Rosalie ‐ Huisvrouw, °Merendree 42 jaar.
99

Nieuwe bewoners: 4
Hertoghe Guillelmus, Landbouwer, °Nevele 61 jaar.
Quickelberghe Marie Theresia ‐ Huisvrouw, °Nevele 63 jaar.
Heirenthoek nr. 35: 5 bewoners vertrokken naar Nevele op 14/6/1847.
Van Hove Augustinus ‐ Wever, °Landegem 42 jaar.
De Schuymer Francisca ‐ Winkelierster, °Zeveren 36 jaar.
De Schuymer Joannes Baptist ‐ Broodbakker, °Zeveren 39 jaar.
Nieuwe bewoners: 7.
Huysman Ferdinand ‐ Barrière wagter ijzeren weg, °Eeklo 50 jaar.
Durieux Sylvia ‐ Huisvrouw, °Eeklo 39 jaar.
Heirenthoek nr. 36: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Bisschop Regina ‐ Spinster, °Landegem 54 jaar.
Nieuwe bewoners: 2
Van de Walle Francies ‐ Dagloner, °Hansbeke 57 jaar.
De Rycke Joannes Catharina ‐ Spinster, °Nevele 52 jaar.
Heirenthoek nr. 37: 5 bewoners vertrokken naar Drongen op 16/3/1856.
Van de Walle Ferdinandus ‐ Wever, °Hansbeke 43 jaar.
Bisschop Marie Jacoba ‐ Spinster, °Landegem 43 jaar.
Nieuwe bewoners: 4.
Vanwambeke Constantin ‐ Dagloner, °Landegem 41 jaar.
Goedgeluck Rosalia ‐ Spinster, °Merendree
Heirenthoek nr. 38: 2 bewoners vertrokken op 15/1/1847, bestemming
staat niet genoteerd.
De Clercq Karel ‐ Wever, °Drongen 40 jaar.
Nieuwe bewoners: 2.
De Decker Coleta ‐ Spinster, °Merendree 69 jaar, weduwe.
Heirenthoek nr. 39: 4 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Van Loocke Jan Baptist ‐ Wever, °Latem 69 jaar.
Van Den Neste Maria Theresia ‐ Spinster, °Merendree 67 jaar.
Nieuwe bewoners: 5
De Preeuw Pieter ‐ Wever, °Hansbeke 50 jaar.
Vanheyste Eugenia ‐ Huisvrouw, °Lotenhulle 57 jaar.
Heirenthoek nr. 40: 4 bewoners.
Van Loocke Charles ‐ Wever, °Merendree 43 jaar.
De Dapper Francisca ‐ Huisvrouw, °Nevele 39 jaar.
Heirenthoek nr. 41: 9 bewoners vertrokken naar Nevele op 27/10/1850.
D’haeyer Petrus ‐ Landbouwer, °Wontergem 50 jaar.
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Steyaert Eugenia ‐ Landbouwster, °Poesele 46 jaar.
Nieuwe bewoners: 9.
Dobbelaere Charles ‐ Landsman, °Meigem 50 jaar.
D’hooge Rosalia ‐ Landsvrouw, °Ursel 48 jaar.
Heirenthoek nr. 42: 8.
D’hondt Karel ‐ Dagloner, °Lotenhulle 57 jaar.
Maerschalck Rosa ‐ Spinster, °Lotenhulle 57 jaar.
Heirenthoek nr. 42bis: 2 bewoners.
Lomme Rosalia ‐ Spinster, °Hansbeke 75 jaar, weduwe.
Heirenthoek nr. 43: 6 bewoners.
Van Kerrebroeck Augustinus ‐ Landbouwer, °Landegem 69 jaar.
De Zutter Carolina ‐ Spinster, °Landegem 57 jaar.
Heirenthoek nr. 44: 13 bewoners vertrokken naar Deinze op 14/8/1853.
Van Nevel Franciscus ‐ Landbouwer, °Landegem 73 jaar.
Vervynckt Carolina ‐ Landbouwster, °Landegem 57 jaar.
Van Nevel Jan Baptist ‐ Student, °Landegem 23 jaar.
Van Nevel Ludovicus ‐ Student, °Landegem 21 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Van Nevel Carolina ‐ Landbouwster, °Landegem 68 jaar, weduwe.
Heirenthoek nr. 45: 12 bewoners.
De Meyer Karel ‐ Landbouwer, °Landegem 44 jaar.
D’hooge Maria Theresia ‐ Landbouwster, °Ursel 38 jaar.
Heirenthoek nr. 46 tot 66:
Heirenthoek nr. 46: 5 bewoners vertrokken naar Waarschoot 12/10/1850.
Vervynckt Marie Judoca ‐ Landbouwster, °Landegem 68 jaar, weduwe.
Nieuwe bewoners: 5.
De Mulder Francies ‐ Landbouwer, °Landegem 40 jaar.
De Coster Theresia ‐ Huisvrouw ‐ °Landegem 26 jaar.
Heirenthoek nr. 47: 5 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Meyer Jacobus Francies ‐ Wever, °Landegem 70 jaar.
Brossé Marie Joanna ‐ Spinster, °Astene 70 jaar.
Nieuwe bewoners: 8.
De Meyer Francies ‐ Wever, °Landegem 39 jaar.
Coddens Coleta ‐ Spinster, °Landegem 38 jaar.
Heirenthoek nr. 47bis: 3 bewoners.
De Meyer Joannes Francies ‐ Wever, °Landegem 29 jaar.
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Coddens Coleta ‐ Spinster, °Landegem 26 jaar.
Heirenthoek nr. 48: Verwoest, 3 bewoners vertrokken naar Drongen op
26/9/1856.
Coddens Ludovicus ‐ Lijnwaadwever, °Landegem 56 jaar, weduwnaar.
Heirenthoek nr. 49: 17 ingeschrevenen.
Standaert Joannes Baptist ‐ Landbouwer, °Landegem 57 jaar.
Standaert Marie Theresa ‐ Landbouwster, °Aalter 65 jaar.
Versaylde Karel ‐ Schaapherder, °Aarsele 33 jaar.
Van Laecke Francies ‐ Schaapherder, °Landegem 48 jaar.
Heirenthoek nr. 50: 7 bewoners vertrokken naar Merendree 1855.
Van Laecke Francies ‐ Bedelaar, °Landegem 76 jaar.
Verstraete Francisca ‐ Bedelaar, °Bellem 52 jaar.
Langeraert Charles Ludovicus ‐ Soldaat, °Landegem 22 jaar.
Langeraert Petrus ‐ Soldaat, °Landegem 21 jaar.
Nieuwe bewoners: 5.
Verstraete Francisca ‐ Spinster, °Bellem 58 jaar.
Heirenthoek nr. 51: 4 bewoners vertokken naar Merendree 1/4/1852.
Pattyn Carolina ‐ Spinster, °Nevele 51 jaar.
Nieuwe bewoners: 4
Danneels Pieter ‐ Dagloner, °Meigem 54 jaar.
Van Vynckt Francisca ‐ Spinster, °Landegem 43 jaar.
Heirenthoek nr. 52: 10 bewoners.
De Vleesschauwer Joannes ‐ Wever, °Landegem 53 jaar.
Van Kerrebroeck Carolina ‐ Spinster, °Landegem 52 jaar.
Heirenthoek nr. 53: 2 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Coppens Pieter ‐ Wever, °Drongen 53 jaar, weduwnaar.
Nieuwe bewoners: 5
Vandewalle Ferdinand ‐ Dagloner, °Hansbeke 54 jaar.
Bisschop Marie Jacoba ‐ Spinster, °Landegem 53 jaar.
Heirenthoek nr. 54: 14 bewoners.
Standaert Pieter ‐ Landbouwer, °Landegem 60 jaar.
Standaert Carolina ‐ Landbouwster, °Landegem 61 jaar.
Heirenthoek nr. 55: 10 bewoners.
Bisschop Leo ‐ Landbouwer, °Landegem 54 jaar.
Franck Melania ‐ Spinster, °Sint‐Maria‐Leerne 50 jaar.
Heirenthoek nr. 56: 5 bewoners.
Martens Judocus ‐ Zonder beroep, °Merendree 71 jaar.
Vervynckt Carolina ‐ Spinster, °Landegem 85 jaar.
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Heirenthoek nr. 57: 7 bewoners.
Luttens Karel ‐ Metser, °Lovendegem 43 jaar.
Foqué Seraphine ‐ Spinster, °Landegem 41 jaar.
Van den Berghe Francisca ‐ Spinster, °Landegem 32 jaar.
Heirenthoek nr. 58: 5 bewoners vertrokken naar Vinderhoute op
1/1/1853.
Pieters Rosalia ‐ Landbouwster, °Landegem 33 jaar ‐ weduwe
Nieuwe bewoners: 7.
De Pauw Pieter ‐ Landbouwer, °Astene 77 jaar.
De Ronne Catherina ‐ Huisvrouw, °Drongen 61 jaar.
Heirenthoek nr. 59: 10 bewoners.
Wieme Marie Francisca ‐ Landbouwster, °Merendree 71 jaar, weduwe.
Pieters Bernardus ‐ Wever, °Landegem 53 jaar.
Heirenthoek nr. 60: 6 bewoners vertrokken naar Meulestede (Gent) op
23/9/1856.
Foqué Judocus ‐ Landbouwer, °Landegem 45 jaar.
Francois Regina ‐ Landbouwster, °Drongen 41 jaar.
Nieuwe bewoners: 7
Van Gele Constantinus ‐ Landbouwer, °Afsnee 44 jaar.
De Vogelaere Melania ‐ Landbouwster, °Latem 46 jaar.
Heirenthoek nr. 61: 5 bewoners.
Stevens Karel Francies ‐ Zonder beroep, °Drongen 81 jaar.
Drommaert Petronilla ‐ Zonder beroep, °Drongen 81 jaar.
Stevens Livinus ‐ Landbouwer, °Landegem 38 jaar.
Blancke Rosalia ‐ Landbouwster, °Nevele 30 jaar.
Stevens Charles Ludovicus ‐ Dienstbode, °Landegem 19 jaar.
Heirenthoek nr. 62: 9 bewoners.
Stevens Joannes ‐ Dagloner, °Landegem 45 jaar.
Verhegge Maria Theresia ‐ Spinster, °Landegem 46 jaar.
Stevens Franciscus ‐ Zonder beroep, °Merendree 15 jaar.
Stevens Carolina ‐ Zonder beroep, °Merendree 14 jaar.
Stevens Livinus ‐ Zonder beroep, °Merendree 13 jaar.
Stevens Eugenia ‐ Zonder beroep, °Merendree 12 jaar.
Stevens Maria Theresia ‐ Zonder beroep, °Merendree 10 jaar.
Stevens Seraphina ‐ Zonder beroep, °Merendree 8 jaar.
Heirenthoek nr. 63: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Vervynckt Charles Ludovicus ‐ Herbergier, °Landegem 40 jaar.
Germyn Marie Theresia ‐ Landbouwster, °Landegem 38 jaar.
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Nieuwe bewoners: 8
Stevens Livinus ‐ Landbouwer, °Landegem 48 jaar.
Blancke Rosalia ‐ Huisvrouw, °Nevele 40 jaar.
Stevens Marie Therese ‐ Zonder beroep, °Landegem 9 jaar.
Stevens Charles Ludovicus ‐ Zonder beroep, °Landegem 9 jaar.
Stevens Fredericus ‐ Zonder beroep, °Landegem 9 jaar.
Stevens Jusitna ‐ Zonder beroep, °Landegem 9 jaar.
Heirenthoek nr. 64: 8 bewoners vertrokken naar Hansbeke op 22/10/1856.
Quicqenborne Jan Baptiste ‐ Lijnwaadwever, °Nevele 47 jaar.
De Wulf Bernardina ‐ Spinster, °Drongen 41 jaar.
Quicqenborne Jan Baptist ‐ Soldaat, °Landegem 22 jaar.
Nieuwe bewoners: 2
Mettenanxt Pieter Joannes ‐ Pontenier ijzeren weg, °Semst Brabant 56
jaar.
Vantomme Virginia ‐ Huisvrouw, °Bottelare 39 jaar.
Heirenthoek nr. 65: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
Lootens Karel Francies ‐ Lijnwaadwever, °Zomergem 64 jaar, weduw‐
naar Catherina van Quicqueborne.
Nieuwe bewoners: 1
Mesotten Bruno ‐ 1e Pontenier ijzeren weg, °Landegem 38 jaar.
Heirenthoek nr. 66: 3 bewoners vertrokken, bestemming staat niet geno‐
teerd.
De Decker Rosalia ‐ Spinster, °Merendree 59 jaar, weduwe.
Nieuwe bewoners: 5.
Mortier Ivo ‐ Cantonnier Canal Deynze Schipdonk, °Sint‐Martens‐Latem
32 jaar.
Van den Abeele Ida ‐ Huisvrouw, °Gotthem 27 jaar.
(Einde van het tweede deel. De lijst met geraadpleegde werken verschijnt in
de derde en laatste aflevering van dit artikel.)
André Stevens
Landegem
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