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MEYER
0
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Emanuel Joannes Maria Rosa VAN
COMPARÉ
WONTERGHEM
0
0
Nevele
Meigem
01.11.1750
05.05.1762
tNevele
tNevele
27.09.1836
16.06.1843
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x Meigem 14.02.1786
Marie COMPARE
Nevele 20.03.1791
tNevele 14.12.1879
0

x Nevele 06.06.1831
Marie Virginie LOVELING
0
Nevele 17.05.1836
tGent 01.12 .1923
Jan LUYSSAERT, Merendree
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De voorouders en bloedverwanten van Virginie Loveling
De cijfers voor de namen van de personen verwijzen naar de minikwartierstaat.
1. Marie Virginie Loveling, gewoon Virginie genoemd, werd op 17
mei 1836 als jongste kind geboren in het gezin van Herman Anton Loveling 1 en Marie Comparé. Samen met haar oudere zuster Rosalie
bouwde ze een literaire carrière op. Zij overleed vijfenzeventig jaar geleden te Gent op 1 december 1923. Over de gezusters Loveling verscheen in 1997 bij de uitgeverij Lannoo van Ludo Stynen een uitvoerige
biografie. 2 Wij kunnen u de lectuur van dit werk ten zeerste aanbevelen.
Om als familiekundigen hulde te brengen aan Virginie Loveling publiceren we haar minikwartierstaat met commentaar.
In 1979 stelde Jozef Van de Casteele een beknopte familiestamboom
van de families Comparé-Fredericq-Loveling samen 3 . Die stamboom
publiceren we in bijlage en we vullen hem aan met enkele ontbrekende
gegevens.
2. Herman Anton Loveling werd geboren in Papenburg (Duitsland) op
24 november 1806 als oudste in het gezin van Nicolaus Antonius Löveling en Tecla Hemmen Meyer.
Volgens L. Stynen, die zich beroept op Schmook, zou Hermann Anton
Loveling via Groningen, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Antwerpen in 1828 in Vosselare zijn aangekomen, waar "in die
periode het kanaal van Schipdonk werd gegraven". Dit laatste gegeven
klopt niet want het Schipdonkkanaal werd pas in 1847-48 gegraven.

2

3

Aangezien Herman Anton Loveling bij de geboorte van zijn kinderen nog de
Duitse nationaliteit bezat, is ook Virginie als Duitse geboren. Het is ons niet
bekend of zij en wanneer zij de Belgische nationaliteit aannam.
L. STYNEN, Rosa/ie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling,
Tielt, 1997.
J . VAN DE CASTEELE, Nevelse jeugdherinneringen van Paul Fredericq, in
Het Land van Nevele, jg. X (1979), afl. 2, p. 67.
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Volgens een andere bron 4 was Hermann Anton Loveling landmeter en
kwam hij naar onze streek om opmetingen te verrichten voor de latere
aanleg van het kanaal van Schipdonk. Ook dit gegeven klopt chronologisch niet, want de voorbereidende werken voor het graven van het
kanaal kunnen ten vroegste plaatsgevonden hebben in mei 1841. In
dat jaar schreef Herman Anton Loveling, gemeenteraadslid van Nevele,
een brief aan de "Gazette van Gent" (28 mei 1841) waarin hij de wens
uitte dat de gemeentebesturen de handen in mekaar zouden slaan om
een oplossing te vinden voor de aanhoudende overstromingen tussen
Deinze en de Brugse Vaart5 . Het is misschien mogelijk dat Herman
Anton Loveling betrokken was bij de voorbereidende werken voor het
graven van het Nevels Vaardeken, een waterloop die in 1831 werd gegraven. Na het beëindigen van de delfwerken schreef Emanuel Comparé een brief aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen om zijn tevreden6
heid uit te drukken over dit nieuwe kanaaltje .
7
In een brief van 8 mei 1930 aan Paul Wijnants schrijft Cyriel Buysse
over de herkomst van de Lovelings: "De Lovelings komen oorspronkelijk uit Duitschland, uit Lingen afd. Ems, waar nog verre familieleden
wonen. De naam wordt er als Löveling geschreven. Een tak kwam naar
Vlaanderen en werd er "Loveling". Een andere vestigde zich te Nantes
en heette er 'Leveling'. Een dezer Levelings trouwde met den franschen
8
Kapitein Richard, maÎtre de Port de Nantes".
Hermann Loveling trouwde op 6 juni 1831 te Nevele met Marie Comparé en woonde toen in Vosselare. Hij was de minderjarige zoon 9 van
"Claes Antoine" en van "Thecla Hemmen Meyer'' schippers in "Papen4

5

6
7

8

9

S. DE GROOTE, Arthur Buysse: liberaal volksvertegenwoordiger, in Het
Land van Nevele, jg. XXVIII, afl. 3, p. 157-188 citeert in noot 3 als bron Notes sur la Famil/e Fredericq-Beaucarne door Louis Fredericq in 1940 op beperkte oplage uitgegeven.
H. VAN DEN ABEELE, Het kanaal van Schipdonk, in K.O.K. Deinze, 1940,
p. 11-12.
H. VAN DEN ABEELE, a.w., p. 9-10.
A.M. MUSSCHOOT, Buysse en Nederland, in Mededelingen van het Cyriel
Buysse Genootschap, deel XII, Gent, 1996, p. 70.
Ons bestuurslid Daniël D'Hooge speelde mij een fragment door uit het Bestuursmemoriael van 1844 waarin we het volgende lezen: " ... een vergunbrief van vijftien jaer is, in Frankrijk, voor dit werktuig (om timmerhout te zagen) aan den heer Frederik-A. Lovering, te Parijs, den 26 augustij 1843,
verleend geworden". Is dit ook een uitgeweken Leveling?
In die tijd waren mannen pas op hun vijfentwintigste meerderjarig.
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borg". In een akte gepasseerd voor notaris Joseph Bueren te Papenburg op 11 april 1831 gaven de ouders van Hermann Anton Loveling
de toestemming tot dit huwelijk. Deze akte werd op 13 mei 1831 geregistreerd en geviseerd te Gent.
De echtelieden verklaren bij hun huwelijk dat Carolus Comparé, op 9
juni 1825 geboren te Nevele, hun kind is.
Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren: Marie Pauline Sophie
0
( Nevele 18.01.1832 - tNevele 11.02.1909), Frederica Rosalie Victoria
0
0
( Nevele 19.03.1834 - tNevele 04.05.1875) en Marie Virginia ( Nevele
17.05.1836 - tGent 01 .12.1923).
Loveling was volgens enkele aanduidingen in de registers van de burgerlijke stand "geometer' (landmeter) van beroep en werkte ook als
griffier op het Vredegerecht te Nevele. Bij Koninklijk Besluit van 26
maar 1842 kreeg Herman Anton Loveling, koopman te Nevele, de Belgische nationaliteit. Kort nadien werd hij verkozen tot raadslid van Nevele en een jaar later, begin 1843, benoemd tot schepen van zijn gemeente onder het burgemeesterschap van J.B. Loontjens.
Hij overleed op 21 juli 1846 - nog geen veertig jaar oud - in tragische
omstandigheden. Rond half negen 's morgens werd zijn lichaam in de
tuin gevonden, opgeknoopt aan een boom. De reden van deze wanhoopsdaad kan misschien gezocht worden in zijn overmatig drankgebruik dat leidde tot enige geestelijke verwarring. Volgens Paul Fredericq
ging het na het huwelijk tussen Marie Comparé en Hermann Anton Loveling financieel niet meer zo goed in het gezin. Het overlijden werd op
22 juli op het gemeentehuis van Nevele aangegeven door Charles Loveling, 21 jaar oud, zoon van de overledene, schrijver (griffier of secretaris) en wonende te Hansbeke.

3. Marie Comparé werd te Nevele geboren op 20 maart 1791 als derde van vier kinderen in het gezin van Emanuel Comparé en Marie Rose
Van Wonterghem. Zij huwde op 24 februari 1813 met Jacques Fredericq te Nevele.
Jacques Fredericq was op 19 april 1778 te Nevele geboren als Jacobus
Frederick, zoon van Jean Georges en Marie Marguerite Leotto. Jean
Georges Fredericq was een marskramer, omstreeks 1748 geboren te
Richemont op de Moezel (ten zuiden van Thionville en ten noorden van
Metz, département Moselle). Hij overleed te Nevele op 08.11.1781 als
Joannes Fredericq. Marguerite Leotto werd gedoopt op 04.05.1741 te
Fours (département des Basses Alpes). Zij was de dochter van mars-
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kramer Denis, bijgenaamd de Savoyard, en Anne Chabrand. Na de
dood van zijn vrouw vertrok Denis in oktober 1748 met zijn 6 kinderen
naar Nevele. Marie Marguerite overleed te Nevele op 16.06.1809.
Jacques Fredericq, de eerste echtgenoot van Marie Comparé, was gedurende meer dan vijfentwintig jaar gemeentesecretaris van Nevele,
Meigem en Vosselare en combineerde die functie met zijn burgemeesterschap van Poesele. Op 10 december 1820 werd hij door een beroerte getroffen, kon niet meer spreken en kreeg vlagen van zinsverbijstering. Jacques Fredericq stierf te Nevele op 6 januari 1824.
Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: Eugène Auguste
(°Nevele 07.02.1814 - tNevele 14.04.1815), Louis Auguste ( Nevele
03.10.1815 - tKortrijk 11.09.1853), Gesar Alexander ( Nevele
14.05.1817 - tGent 03.01.1887), Sophia ( Nevele 27.03.1819 - tGent
25.05.1895), Josephus Alexandre ( Nevele 19.02.1821 - tNevele
03.12.1863) en Maria ( Nevele 02.06.1823 - t1900) 10 .
Op 9 juni 1925 kreeg Marie Comparé, toen 34 jaar oud en al anderhalf
jaar weduwe, een zoon Charles. Hij werd op de burgerlijke stand aangegeven door de 70-jarige vroedvrouw Maria De Baets. Bij haar huwelijk met Hermann Antoine Löveling 11 in 1831 werd Charles gewettigd.
Deze zoon is waarschijnlijk niet een zoon van Hermann Loveling aangezien die pas in 1828 in het Nevelse kwam wonen of was hij al eens
vroeger op prospectie gegaan?
12
Virginie Loveling herinnert zich enkele prettige voorvallen met haar
broer Karel (Charles): "Toen kwam mijn broeder Karel mij terhulp en ik
ook gaf een krant uit. Hij gaf hem een titel en hielp mij in het opstellen
van De Kameraad." en "Te Gent ging onze broeder Karel, die op de
griffie der rechtbank werkzaam was, alle dagen - na vijf uur - lange
veldwandelingen met ons doen ... ".
Merkwaardig is ook dat Charles Loveling door de wettiging de Duitse
nationaliteit kreeg, hoewel hij als zoon van een Belgische alleenstaande moeder als Belg was geboren.
Charles Loveling verhuisde eerst naar Hansbeke en later naar Gent. Hij
huwde omstreeks 1862 met Mathilde Albrecht. Uit dit huwelijk werden
0
0

0

0

0

10
11
12

We mogen ons hier de vraag stellen of deze Marie, gezien de gezondheidstoestand van Jacques Fredericq, nog door hem kan verwekt zijn.
Zo staan de namen geschreven in de gewijzigde geboorteakte van Charles
Comparé, later Charles Loveling.
V. LOVELING, Herinneringen. Bijeengebracht en ingeleid door Antonin van
Elslander, Hasselt, 1967, p. 10 en 13.
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0

vier kinderen geboren: Elisa ( Gent 23.04.1858) huwde met Louis de
Boedt, doctor in de rechten, en had twee kinderen: Jules en Anna;
Henri-Raphaël ( Gent 23.06.1864 - tGent 27.07.1897); GustaveEdmond ( Gent 16.06.1867) had een zoon Fritz; Anna overleed tijdens
de oorlog in 1916 in het hospice te Oostakker13 . De vier kinderen hadden net als hun vader de Duitse nationaliteit. De twee mannen vroegen
na hun eenentwintigste verjaardag de Belgische nationaliteit aan: Henri-Raphaël op 8 augustus 1885 en zijn broer Gustave-Edmond op 16
juli 1888.
Na het overlijden van
Herman Anton Loveling
verhuisde Marie Comparé
I..1iHv r~ kinderen . h e min t elknnd f• 1'm1. n .r~) .\ :\'.
op 28 december 1846
met
haar
kinderen
Alexander Fredericq, MaG edenk e ni~
rie Fredericq, Pauline
VAN D,nm
Loveling en Virginie LoMARIE COMPARÉ,
veling van Nevele naar
'Yeduwc in eers t huwelijk va n den Jip1·1 ·
Gent. Sophie Fredericq
JACQUES FRÉDERICQ,
En in tweede huwe lijk va n den
en Rosalie Loveling waHERMAN - ANTOON LOVELING,
ren reeds op 7 november
ueboren t e N e1Jele d en 20 Afaa,1·t lï 91
(!fd am ·
naar
Gent
verhuisd.
ovm·leden d en 14 D ece111bm· 18i H.
Charles Loveling woonde
Zij heeft de wegen vnn haar huis in acht ge.
inmiddels in Hansbeke.
nomen e 11 haar brood in le cli g he ifl ni et ge g et 1~ n .
Pnov. XX X I. t! I.
Merkwaardig is dat Marie
De zegen rl er arm e n kwan1 ov er mij; het Ji:nt
Comparé in de bevolde i· weduwe heb ik vertroos t"" ik heb de n aJ'llH"'
nie t gewei gerd, hetgeen hij vroeg e n de ooge n dei·
kingsregisters van 1846
1H!clrukten h eb ik niet laten w acllten.
J on. XXIX, XXXI.
"winkelierster'' wordt ge\Vij zijn gelijk vree mde lin ge n, ge li jk 1·e izi ge1·s
noemd en in die van
o p deze a a rd e, ouze da ge n gaa n voorbij gelijk ec> n~
scha dn we .
l, P AR. 39, ];",.
1866 "grondeigenares".
B ew aa r t in uw hart het an n<lenk en Ya n uw e
14
vri endin.
E ccL. 3i, V. 6.
Virginie Loveling schrijft :
"Als enige dochter van
bemiddelde ouders bezat
mijn moeder tal van eigendommen in de streek
0

0

t

ll('t' I '

f'H

·~

13

14

Volgens Luios Fredericq in zijn boek Famil/e Fredericq-Beaucarne gedroeg
zij zich slecht en "mourut misérablement à /'hospice d'Oostacker pendant la
guerre en 1916. (Met dank aan de heer Luc Bracke voor deze inlichting).
v. LOVELING, Herinneringen, p. 20.
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van Nevele en omliggende dorpen."
In 1849 keerde Marie Comparé met haar dochter Pauline terug naar
Nevele, maar z zijn niet geregistreerd in het bevolkingsregister 18461856. Pas in het register dat op 31 december 1856 werd afgesloten,
vinden we Marie Comparé met haar dochters Pauline, Rosalie en Virginie Loveling in Nevele terug. Pauline huwde op 7 mei 1857 met Louis
Buysse.
Op 15 december 1879 gaf Charles Loveling, griffier en wonende te
Gent, in Nevele het overlijden aan van zijn moeder Marie Comparé. Zij
was de dag voordien overleden in haar huis in de Langemunt te Nevele
in de ouderdom van 88 jaar.

4. Nicolaus Antonius Levering werd op 16 september 1777 te Papenburg geboren als zoon van Antonius Levering en Beatris Gerds
Beckman. Hij was schïgper van beroep zoals zo vele inwoners van Papenburg en omgeving 5 . Op 8 oktober 1806 huwde Nicolaus Antonius
16
Leveling te Papenburg met Tecla Meijer . Nauwelijks anderhalve
maand na hun huwelijk werd hun eerste kind Hermann Anton Leveling
geboren. In de Papenburgse parochieregisters kunnen we duidelijk de
naamswijzigingen Levering-Leveling-Löveling volgen.
In het gezin Leveling-Meyer werden in Papenburg zeker vijf kinderen
geboren: Hermannus Antonius op 24.11.1806; Helena op 20.01.1808;
Lambertus Antonius op 11.11.1809; Joannes hermannus op
24.06.1812; Rebecca op 12.12.1813. Zij huwde op 25 mei 1857 met
Johann Hermann Bruns ( 1815). Hetjongste kind Gerhardus Leopoldus
werd geboren op 20.10.1815 Hij was stuurman van beroep en huwde
vóór 1843 met Maria, Christina Jungblut ( 1815).
Virginie Loveling herinnert zich 17 het bezoek van onkel Gerard uit Hannover. Later vernam de familie Loveling dat oom Gerards schip op een
reis van Newcastle met man en muis was vergaan. Virginia Loveling
had ook nog een herinnering aan een oom Wolbert, die scheepsmakelaar was te Nantes en in het voorbijreizen naar Nevele kwam. Die oom
hebben we niet teruggevonden in de geboorteregisters van Papenburg.
0

0

15

16
17

V. LOVELING, Herinneringen, p. 13: "Mijn grootvader was zeekapitein, drie
van mijn ooms insgelijks zeelieden."
In de overlijdensakte van Herman Antoine Loveling van 1846 wordt zij zelfs
Thecla Hemmen De Meyer genoemd!
V. LOVELING? Herinneringen, p. 15.
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In de winter van 1879-80 verbleef Virginie Loveling bij haar oom in
Nantes. In 1866 had ze een reis ondernomen naar haar vaderlijke familie in Duitsland en maakte er kennis met haar "twee tantes Rebecca en
18
Gesina, beiden weduwe, de eerste zeer oud". Misschien waren dit
groottantes, want indien tante Rebecca ( 1813) de zuster was van
Herman Anton Loveling was ze in 1866 pas 53 jaar oud, dus zeker niet
stokoud! Indien deze Rebecca en Gesina twee groottantes waren, kunnen ze stokoud zijn geweest in 1866 als we ervan uitgaan dat ze allebei
omstreeks 1770-1780 zijn geboren. In 1806 was Gesina Ant. Leveling
meter van hermann anton Leveling; in 1808 was Gesina Beckman meter van helena Leveling en in 1813 was Gesina Levering meter van
Rebecca Leveling.
Aan haar Duitse grootvader Nicolaus Antonius Leveling had Virginie
Loveling niet zo een goede herinneringen: "Hij(= oom Wolbert) moest
ons veel vertellen van onze grootvader, die nooit enig teken van leven
gaf. .. "
Nicolaus Anton Leveling overleed te Aschendorf in zijn huis aan de
Papenburger Weg 's namiddags op 9 april 1857 en was volgens de .
notitie 82 jaar oud, want niet klopt met zijn geboortejaar 1777. Hij werd
in zijn dorp begraven op 14 april 1857.
0

5. Thecla (ook Tecla en Thekla gespeld) Hemmen Meyer werd te
Papenburg geboren op 26 februari 1788. Zij was de dochter van Hemme 19 Jansen Meyer en Helena Wilekens Schär. Van haar Duitse
grootmoeder herinnert Virginie Loveling dat ze "... zulke sierlijke briefjes
zond, geschreven op bleekroze en bleekgroen papier... ", grootmoeder
vertelde ook van "... haar broeder, onkel Meyer, ingenieur, die het zedelijk hoofd der familie was, van allen ontzien, zeer gestreng ... ,.2o_ Verder weet Virginie Loveling dat haar ultra-katholieke grootmoeder zich

18

19

20

V. LOVELING, Herinneringen, p. 24. Als we ervan uitgaan dat Virginie voor
of in 1895, het jaar waarin ze haar biografie schreef, nog eens naar Duitsland reisde, dan was tante Rebecca 82 jaar.
·
Hemme is een vleivorm van de voornaam Hermann. Het was in Friesland
de gewoonte dat de kinderen de voornaam van hun vader kregen in de genitiefvorm met de betekenis "zoon of dochter van .. . ". Dus Thecla heet eigenlijk "dochter van Hemme Meyer".
V. LOVELING, Herinneringen, p. 15.
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op het eind van haar leven met niets anders bezighield dan met gods21
dienstige oefeningen .
Thecla Hemmen Meyer stierf te Aschendorf op 2 juli 1872 in de leeftijd
van 84 jaar, 4 maand en 7 dagen en werd er de volgende dag begraven.
6. Emanuel Joannes Comparé of Emanuel Comparé zoals hij zelf
tekende, werd te Nevele geboren op 1 november 1750 als zoon van
Jacobus Comparé en Marianne Bracke. Op 28 september 1836 gaf
Hermanus Loveling, 38 jaar en winkelier, op het gemeentehuis van Nevele het overlijden aan van Emanuel Comparé, 86 jaar, echtgenoot van
Marie Rose Van Wonterghem. Hij was de dag voordien om 9 uur 's
morgens overleden in zijn huis in de Langemunt.

7. Maria Rosa Van Wonterghem werd te Meigem geboren op 5 mei
1762 als dochter van Gaspar en Catharina De Brabander. Zij huwde te
Meigem op 14 februari 1786 met Emanuel Comparé. Zij stierf te Nevele
op 16 juni 1843 in de woning van haar schoonzoon Herman Antoine
Loveling, toen 36 jaar oud en negociant van beroep.
8. Anton Lammers Leveling werd omstreeks 1745 geboren. Hij was
scheeEskapitein en trouwde op 5 september 1771 in Papenburg met
Baike 2 Beckmann Gerds. Het jaar van zijn overlijden is niet teruggevonden. Haar gezin telde drie kinderen: Gesina ( 1772 - t1852) trouwde een eerste keer in Papenburg op 14 november 1797 met Herm Valcke Stoff (0 1770). Zij ging een tweede huwelijk aan op 30 september
1800 met Joan Christian Korte ( 1775). Anna Margaretha Leveling
1774 - t1799) trouwde op 21 juli 1795 in Papenburg met Anton
Kleinsorgen ( 1770 - t1799), handelaar van beroep. Zij kregen drie
kinderen: Lambertus ( 1796 - t1796), Franciscus Antonius ( 1797) en
Lambertus ( 1799 - t1799) 23 . Het derde kind was Nicolaus Antonius
Leveling (zie 4).
0

0

0

(

0

0

0

0

21
22

23

V. LOVELING, Herinneringen, p. 24.
Baike is een vleivorm van de voornaam Rebecca. In sommige documenten
wordt haar achternaam ook Beeckmann gespeld en Gerds is weer eens de
genitiefvorm van de voornaam van haar vader die dan Gerd of Gerhard
Beckman(n) heette. In een ander document draagt ze de voornaam Beatris

(zie 4).
Het gebeurde wel vaker dat ouders de naam van een jong overleden kind
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9. Rebecca of Baike Beckman Gerds werd in 1750 geboren. Na het
overlijden van haar man Anton Lammers Leveling trouwde ze op 6 februari 1787 in Papenburg met Lambert Sternefeld ( 1750 - t1831). Uit
dit huwelijk zijn er geen kinderen bekend. Haar tweede echtgenoot was
vrij vermogend en bezat verscheidene landerijen en huizen. Uit de documenten blijkt dat de kinderen Leveling door Sternefeld werd geadopteerd. Aangezien Sternefeld geen kinderen had, mogen we aannemen dat de drie kinderen Leveling na hem geërfd hebben. Baike
Beckmann overleed te Papenburg in 1833.
0

10-11 Hemme Jansen Meyer was getrouwd met Helena Wilekens
Schär. Verdere gegevens ontbreken.
12. Jacobus Comparé of Jacques zoals hij werd genoemd, werd geboren te Drongen op 12 mei 1719 als zoon van Judocus en Joanna
Aerts. Hij huwde te Drongen op 16 december 1741 met Maria Anna
Bracke. Het koppel kreeg tien kinderen. Hij overleed te Nevele op 10
augustus 1782 en werd daar op het kerkhof begraven.
13. Maria Anna Bracke of Marianne zoals ze zelf tekende, werd geboren te Nevele op 16 september 1715 als tweede kind van Guillaume
Bracke en Clara Langeraert. Zij was vroedvrouw en de zuster van Joannes Bracke die herbergier was van "Het Vosken" 24 te Vosselare en
de schoonzuster van jonker Jan Baptist de la Sierra. Zij overleed op 77jarige leeftijd tussen vier en vijf uur in de morgen van 1O juni 1793 op
de terugweg van een verlossing in Leerne. Zij werd daar vermoord door
de zwakzinnige Adrien Vincent. In haar overlijdensakte schrijft pastoor
Somers van Nevele " ... deze ervaren en voorzichtige vroedvrouw heeft
meer dan vierduizend driehonderd kinderen verlost" (vertaling uit het
Latijn).
Vóór haar huwelijk met Jacobus Comparé was Marianne Bracke gehuwd geweest met Geeraert Roeges (ook Roygens) de Jonghe, zoon
van Geeraert en Josijntien (Judoca) Lippens en broer van prijser en
procureur Lieven Roegers. Hij stierf op zijn hoeve op het Noordhout te
Drongen op 9 juli 1741. Dit koppel had vier kinderen.

24

aan een volgend kind gaven.
Nu restaurant "In den Vos", Vosselaredorp 2 te Nevele-Vosslare.
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14-15. Gaspar(t) Van Wonterghem of Gaspaert zoals hij zelf tekende, werd samen met zijn tweelingbroer Joachim geboren te Meigem op
22 mei 1732 als zoon van Judocus en Joanna de Buck. Hij overleed te
Vinkt op 21 oktober 1804 in het huis van zijn schoonbroer JeanFrançois de Baere. Hij was getrouwd met (Maria) Catharina de Brabander of Catherine, zoals zij werd genoemd, geboren omstreeks
1728, dochter van Appolonius. Zij overleed te Meigem op 1 maart 1764
en liet vijf kinderen na.
Na de dood van zijn eerste vrouw Catharina de Brabander hertrouwde
Gaspar met Petronelle Josepha de Stoop. Uit dit huwelijk werden twee
kinderen geboren.
Ik dank volgende personen die mij met inlichtingen, belangrijke suggestie of op een andere manier hebben geholpen bij de samenstelling van
dit artikel:
Luc Bracke, familiekundige;
Daniël D'Hooge, bestuurslid van "Het Land van Nevele";
Annedore Löblein, lerares aan het Gymnasium te Papenburg (D);
Hans Pyhel, heemkundige uit Aschendorf (D);
Paul Raman, gemeentesecretaris van Nevele en het personeel van het
gemeentearchief;
Jozef Vandeveire, paleograaf;
Joris Van Parys, Buysse-biograaf.
Jan LUYSSAERT, Merendree
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Bijlage 1 - Papenburg

25

Papenburg ligt in de Duitse deelstaat Niedersachsen en maakt deel uit
van het gebied Ostfriesland. In de eerste helft van de 17de eeuw werd
het als veenkolonie gesticht en in de loop van de 18de eeuw ontwikkelde er zich de scheepvaart die vooral was gericht op het vervoer van
turf. Naarmate de scheepvaart zich uitbreidde, vestigden zich kapitaalkrachtige handelaars in Papenburg en begonnen er met de scheepsbouw. In 1744 telde Papenburg 210 gezinnen en ongeveer 1.270 inwoners, waarvan 48 schippers, 12 timmerlui, 6 smeden en verscheidene
kooplui.
De schippers uit Papenburg bezaten geen eigen zeepassen of eigen
vlag. Ze voeren deels onder Oostfriese-Pruisische vlag en deel onder
Hollandse vlag.
Van de scheepsbouwers en schippers zijn er lange naamlijsten bewaard gebleven, maar de naam Leveling of een variant ervan duikt
nergens op.
Aan de hand van een concreet voorbeeld willen we verduidelijken hoe
schepen uit Papenburg in onze streek konden terechtkomen. In de
lente van 1839 zeilde de "Frau Maria" naar Königsberg (nu: Kaliningrad
in Rusland), vandaar met rogge naar Amsterdam en dan met ballast
naar Libau en terug naar Trégiuer met lijnzaad. In 1840 kwam men in
Bordeaux aan. Hier overwinterde men en in de lente kwam men met
een lading wijn in vaten en flessen over Oostende en Brugge naar
Gent. Van Oostende naar Brugge moest men zich o.m. op de Brugse
Vaart door paarden laten slepen. Van Gent ging het terug naar Hamburg en vandaar naar St.-Petersburg. Vandaar zeilde men weer naar
Antwerpen en dan naar Villa Nova de Portimao in Zuid-Portugal. Vandaar bracht het schip vijgen, amandels, sinaasappelen en kurk naar
Antwerpen. Daar kwam het schip in november 1840 aan. Het meerde
er aan en de bemanning en de kapitein reisden naar Papenburg.
Het is zeer goed mogelijk dat Hermann Anton Loveling op zo'n reis in
onze streek is terechtgekomen.

25

Deze bijdrage is een samenvattende vertaling van enkele belangrijke fragmenten uit het boek van Jürgen Meyer, Vom Moor zum Meer. Papenburger
Schiffahrt in 3 Jahrhunderten, Fehn-Verlag Johs, Eissing, 1989.
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'Landegemse soldaten, oud-strijders en burgerlijke
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog
,..AANVULLENDE GEGEVENS
In dit artikel verschenen in "Mensen van Toen", worden Leo Tollens en
Alfons Lammens als Belgische soldaten uit de Eerste Wereldoorlog
besproken 1 . Beiden waren geen Belgische maar wel Amerikaanse oudstrijders.
Ter verduidelijking een woordje uitleg.
Wegens een langdurige economische crisis in Europa, weken tussen
de jaren 1831 en 1910, duizenden Belgen uit naar de Verenigde Staten
van Amerika 2 .
Het grootste deel van deze Belgische uitwijkelingen waren Vlamingen.
Velen daarvan zouden ginds vrijwillig de Amerikaanse nationaliteit
aannemen waardoor ze, naargelang hun ouderdom, er hun militaire
verplichtingen moesten nakomen. Anderen boden zich als vrijwilliger
aan bij het leger, waardoor hen automatisch de Amerikaanse
nationaliteit werd toegekend.
Toen op 6 april 1917 Amerika de oorlog verklaarde aan Duitsland,
werden vele van deze Vlaamse jongens als soldaat naar Europa
gestuurd om deel te nemen aan de oorlog.
Na de oorlog, toen de economische toestand in Europa verbeterd was,
zijn een groot aantal van die uitwijkelingen naar hun geboorteland
teruggekeerd. Het grootste deel nam toen opnieuw de Belgische
nationaliteit aan.
Deze Vlaamse/Amerikaanse oud-strijders verenigden zich. Er werden
twee bonden gesticht. De oud-strijders uit de provincies Antwerpen en
Limburg waren aangesloten bij bond "POST 1", met zetel te Antwerpen.
De oud-strijders uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen waren
aangesloten bij bond "POST 2", met zetel te Roeselare. De officiële
1

J. LUYSSAERT, Landegemse soldaten, oud-strijders en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, in Mensen van Toen, jg. 8 (1998), afl. 2,

2

A. VERTHÉ, B. HENRY, Vlamingen in de Wereld, p. 469.

p. 42 en 46.
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benaming van deze laatste bond is: "The American Legion - Flanders
Field - Post 2 - Roulers".
Er zouden ooit zo'n 150 oud-strijders daarbij aangesloten geweest zijn.
Jaarlijks, ter gelegenheid van "Memorial Day", en in aanwezigheid van
Amerikaanse en Belgische militaire overheden, van Burgerlijke
overheden, alsook van een talrijk publiek, kwamen deze oud-strijders
samen op het Amerikaans militair kerkhof Flanders Field te Waregem.
Dit kerkhof werd zo genoemd naar het wereldberoemd gedicht "In
Flanders Fields" van de Canadese officier John Mac Grae. Het is het
enige Amerikaanse militaire kerkhof in België van W.O. 1
Deze plechtigheid heeft telkens plaats op de laatste zondag van de
maand mei.
De Eerste Wereldoorlog is nu reeds lang voorbij en geen enkele
Vlaamse/Amerikaanse oud-strijder is nog in leven.
Daarvan liggen begraven in het Land van Nevele:
Landegem
- Bultinck Edmond,

0

Landegem
tLandegem
echtgenoot van Verbeke Clarisse (nog in
0
- Lammens Alfons
Moerkerke
tLandegem
echtgenoot van De Witte Margaretha
- Tollens Leon
°Hansbeke
tLandegem
ongehuwd
Lotenhulle
- Loontjens Leopold

Nevele
tLotenhulle
echtgenoot van Santens Juliëtte
- Van Renterghem Kamiel
Lotenhulle
tLotenhulle
echtgenoot van lnion Elodie
Lotenhulle
- Van Renterghem Remi
tLotenhulle
echtgenoot van Semaesse Martha

11.07.1889
27 .11.1957
leven)
04.03.1896
05.04.1959
09.07.1891
25.11.1980

0

07.05.1885
19.08.1959

0

15.01.1891
25.02.1961

0

29.06.1888
06.11.1961

88

- Van Kerrebroeck August

Aalter
tLotenhulle
echtgenoot van Van Laecke Helena

Zeveren
- Vanluchène René

0

01.03.1890
05.12.1978

0eselgem
tZeveren

20.11 .1890
28.12.1976

0

ongehuwd
Maar de bond "American Legion" is niet dood ! De zonen van deze oudstrijders, verenigd in de bond "The Sons of the American Legion
S.A.L.", hebben de fakkel overgenomen. In de voetsporen van hun
vader trekken ook zij jaarlijks op Memorial Day naar Waregem om
hulde te brengen aan hen die vielen". Ook zij stierven om ons vrij te
laten leven !
Met dank aan:
P.Vande Walle, Beernem, "Commander of the S.A.L. "
F.De Vleeschouwer, Landegem, "Standard-bearer of the S.A.L. "
voor de inlichtingen die ik van hen mocht ontvangen.
Albert DE GROOTE, Landegem
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Sprokkelingen uit de 11 Gazette van Deinze"
MEIGEM - Wielrijdersongeval
Zondag voormiddag reed de genaamde Van Braeckel, veekoopman
alhier, per rijwiel langs den Zomerweg van het kalseidje, dat Meigem
aan den steenweg van Nevele naar Vinckt verbindt. De zoon De
Vogelaere, landbouwer, insgelijks van Meigem, die met zij gerij in
tegenovergestelde richting kwam, reed zoo ongelukkig op den
wielrijder, dat deze door de voettrede van de kar eene vreeselijke
wonde in de bil bekwam. Doktor De Brabandere van Nevele heeft hem
de eerste zorgen toegediend. Het rijwiel werd bovendien zeer erg
beschadigd.
(Gazette van Deinze, negende jaar, nr. 429, zondag 9 augustus 1896)
POEKE - Sterfgeval
Verleden Woensdag is godvruchtig in den Heer ontslapen te Poucques,
Mijnheer Petrus Josephus Marie Van Doorne, oud Pauselijke Zouaaf,
vereerd met het Kruis van Mentana, Ridder van de Orde van Sintsilvester.
De heer Van Doorne, was vol van geloof, goed van hart en milddadig
voor de noodlijdenden. Hij werd te Poucques geboren den 7 Oost
1845.
Hij ruste in vrede!
(Gazette van Deinze, tiende jaar, nr. 456, zondag 14 februari 1897)
LANDEGEM - Woestaards
Drie jongelingen kregen zondag avond om 8 % ure twist in de herberg
van den genaamden Van Leeuwen.
De twist was ontstaan door duiven. Ziende dat ze meer en meer
dronken werden, weigerde de baas hun nog drank te bestellen en
moest eindigen met hen op straat te zetten.
Een der woestaards, een zekere M., legde zich op zijnen rug en
stampte met zulk geweld op de deur dat ze rinkelend ten gronde viel.
De veldwachter kwam toegesneld, doch thans keerden de woestaards
waarvan er twee zijn eigen broeders waren, hunne woede tegen den
vertegenwoordiger der openbare orde en begonnen hem zoo vreeselijk
te mishandelen, dat de man bleef liggen en naar huis moest gedragen
worden.
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De schurken zijn vervolgens naar het huis van hun slachtoffers gegaan
en hebben er ook de deur opengestampt.
Aan het huis der getrouwde zuster van den veldwachter zijn de
woestaards naderhand ook gaan roepen en tieren en al wallebakken
hebben ze tot 12 % ure in de gemeente rondgeloopen.
(Gazette van Deinze, elfde jaar, nr. 519, zondag 8 mei 1898)
MEERENDREE - Woestaards
Zondag, rond 11 % ure, kwamen twee schiplossers, zekere V.M. en
D.B. in dronken toestand in de herberg - het Lammeken - gehouden
door August Heinsens, herbergier en winkelier, wonende wijk Durme.
Daar Heynssens weigerde hun drank te geven, begonnen zij te twisten,
doch de herbergier zette hen aan de deur. Buiten zijnde, begonnen zij
hunne woede lucht te geven door de portaaldeur in te stampen en al de
ruiten te verbrijzelen, van de herberg en van den winkel.
De policie werd verwittigd. De veldwachter kwam toegesneld om de
woestaards te bedaren die hem met een mes wilden aanvallen. Hij was
zelfs genoodzaakt zijnen sabel te trekken.
(Gazette van Deinze, elfde jaar, nr. 519, zondag 8 mei 1898)
MARTENS LEERNE
Zaterdag avond der verledene week, tusschen elf en twaalf ure, (is dat
tot Leerne die uur nog avond?) wierden de inwoners uit den pontenhoek wakkere gemaakt, door het aanhoudend geblaf der honden. De
mannen ontstakken lantaars, haalden gaffel of vork uit den hoek en
gingen eens eventjes zien wat er op straat zoo al omging. Men hoorde
geroep en geklaag en op de plaatse gekomen waar het rumoer vandaan kwam, bemerkte men dat er een ongeluk of zoo iets moest gebeurd zijn; en inderdaad de vleeschhouwer Eggermont per gerij van
Astene komende met kruipersplantgoed, en zwaar geladen zijde, was,
door den donkeren misleid van de kalseibane afgewijkt en in eenen
diepen, gemodderden gracht gesukkeld.
Wel dat geburen, met Mijnheer Colle aan 't hoofd, dan ook spoedig ter
hulpe kwamen en zoo werd het gespan met den voerman nog al gauw
uit hunnen neteligen toestand getrokken, en behouden 't huis bij de
echtgenoote gebracht die niet kijvensgezind zijnde, eerst en vooral
naar de planters vroeg. Einde wel alles wel.
Gazette van Deinze, twaalfde jaar, nr. 564, zondag 19 maart 1899)
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NEVELE - Men schrijft ons:
Woensdag kwam de blijde tijding toe dat onze tooneelbond "Moedertaal en Broedermin" onder voorzitterschap van den heer Haus en onder
't kundig bestuur van den heer notaris Van Roy, in den grooten lnternationalen Tooneelwetstrijd, ingericht door den Burgerkring van Gent, met
medewerking van "Nut en Vermaak", met algemeene stemmen den 2de
prijs behaalde voor blijspel en 3 stemmen verwierf tegen 4 voor den
1sten prijs.
Onze knappe vlaamschminnende jonge Nevelaars mogen terecht fier
zijn om die schoone uitslag. Hij is zooveel te schitterrender daar zij te
kampen hadden tegen de grootste en voornaamste maatschappijen
zoo van Holland als van België.
Met moet dus vooruit vlaamsche jongelingen! dat die nieuwe spoorslag
u met meer iever en moed dan ooit doe werken voor "Moedertaal en
Broedermin".
(Gazette van Deinze, twaalfde jaar, nr. 564, zondag 19 maart 1899)
ST.-MARTENS-LEERNE
Donderdag avond, rond 7 uren, is het hier beginnen branden op de
doenige van de wed. De Vreese. Op enkele oogenblikken stond een
houten hooischuurken in volle laai, met alles wat het bevatte, zoals
hooi, wagens, cheese, harnas, eenig landbouwalm, enz.
De pompiers van Maria-Leerne, - die tusschen haakjes gezegd over
twee goede bluschspeeten beschikken - waren spoedig ter plaatse
doch konden nog enkel het vuur beperken en de nabijstaande gebouwen vrijwaren. Alles was tegen brandgevaar verzekerd .
In dezen brand, zooals trouwens in al de andere die reeds op de
Leerns plaats hadden, moet hier een bijzondere hulde toegebracht
worden aan den pompier lansier Jantje Bettens: (men zegt hier Jantje
voor zijn minzaam karakter, alhoewel hij 1,89 lang is); die kloeke kerel
is altijd en overal de eerste en de laatste op de bres, ook zou het ons
niet verwonderen te vernemen, dat de een of anderen dag zijn naam in
het Staatsblad prijkte als beloond met het kruis voor daden van zelfopoffering, waarvan hij reeds zooveel moedige blijken gaf.
Eere zij hem en mocht het zoo zijn!
(Gazette van Deinze, veertiende jaar, nr. 670, zondag 31maart1901)
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VOSSELAERE - Diefstal
In den nacht van Zondag tot Maandag zijn dieven, na eene ruit te hebben uitgesneden, in den winkel gedrongen van Felix Van Vynckt, herbergier en winkelier, wonende nabij de kerk alhier, waar zij 5 kilos boter,
vijf flesschen likeuren, twee kasjes sigaren, kruidenierswaren, enz. ontvreemden.
(Gazette van Deinze, veertiende jaar, nr. 676, zondag 12 mei)
NEVELE - Gevecht
tijdens een gevecht, dat Zondag avond op den "Hul" plaats had, heeft
zekere G.T. den top van den middenvinger der rechter hand van A. De
Vos met een kapmes afgesneden.
(Gazette van Deinze, veertiende jaar, nr. 676, zondag 12 mei)
POESELE - Diefstallen
Zaterdag nacht werd gestolen: Bij den landbouwer Snauwaert, 2 hennen; bij De Schuyter, 2 hespen; bij Emiel Vereecke en Henri Dhoore,
eene hen.
(Gazette van Deinze, veertiende jaar, nr. 676, zondag 12 mei)
NEVELE - Schielijk overlijden
Woensdag morgend rond 7 % ure, begaf zich M. Jules De Keyser, ontvanger de rechtstreeksche belastingen, wonende Langemunt, op weg
naar Lootenhulle, om er zijnen bijzonderen zitdag te houden.
Nauwelijks in de Kortemunt gekomen, voelde hij zich onpasselijk, keerde terug huiswaarts en legde zich te bed, waar hij enkele minuten nadien, tengevolge van eenen bloedopdrang naar de hersenen, schielijk
overleed. M. De Keyser was 53 jaar oud.
(Gazette van Deinze, veertiende jaar, nr. 703, zondag 17 november
1901)
LOOTENHULLE - Brand
Dinsdag avond, omstreeks 7 % ure, is er brand ontstaan in eene koornschelf, toehoorende aan K. Vanden Bossche, herbergier, In de oude
Barière. De koornschelf bedroeg een 2000tal schooven. Deze zijn
gansch opgebrand. Er is verzekering.
Men vermoedt kwaadwilligheid.
(Gazette van Deinze, veertiende jaar, nr. 703, zondag 17 november
1901)
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NEVELE
Zondag avond is de genaamde A.Cleve van Nevele, die in onze stad
genieuwjaard had, in de Schipdonksche vaart geloopen en verdronken .
Men heeft Vrijdag slechts zijn lijk kunnen bovenhalen.
(Gazette van Deinze, vijftiende jaar, nr. 712, zondag 19 januari 1902)
LOOTENHULLE - Eerlijke menschen
Twee personen spraken over het verliezen en vinden van sommige
dingen.
- Ik heb nog maar eens iets verloren, zegde Theophiel Van De Graveele, dat was in 1887 mijn geldbeugel in de Levaartstraat.
- Zat er nog veel in? vroeg Edward De Craene.
- Achttien frank, antwoordde Van De Graveele, drie stukken van 5 frank
en drie franken.
- Uwe geldbeugel ligt in mijn huis, zegde De Craene, mijn zoon René
heeft hem dan gevonden, toen hij van de school kwam.
Dadelijk werd de geldbeugel gehaald en aan de eigenaar ter hand gesteld.
(Gazette van Deinze, vijftiende jaar, nr. 712, zondag 19 januari 1902)
VOSSELAERE - Diefstal
In den nacht van Woensdag tot Donderdag zijn dieven in den kelder
gedrongen der wed. Aug. Schollier, landbouwster, wijk Doornplas, en
hebben er een varken, ter waarde van 300 fr., dat nog maar onlangs in
de kuip was gestoken, benevens 10 kilos boter geroofd.
(Gazette van Deinze, vijftiende jaar, nr. 712, zondag 19 januari 1902)
NEVELE - Droevige statistiek
Gedurende het jaar 1901 werden door den heer vrederechter des kantons Nevele, 966 personen voor bedelarij en landlooperij tot het toevluchtshuis van Hoogstraten of bedelaarsgesticht van Merxplas veroordeeld.
(Gazette van Deinze, vijftiende jaar, nr. 712, zondag 19 januari 1902)
LANDEGEM - Ongeluk
Toen M.Blomme Woensdag avond, rond 8 ure, huiswaarts keerde van
Landegem-statie, is hij op den wagen gereden van Machiels, van Landegem. M.Blomme en zijn koetsier zijn er met den schrik van af geko-
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men, maar de dissel van den wagen is in de borst gedrongen van het
paard.
(Gazette van Deinze, vijftiende jaar, nr. 712, zondag 19 januari 1902)
NEVELE Poging tot diefstal
Tusschen Woensdag en Donderdag nacht, zijn dieven met braak en
beklimming op den koer gedrongen van M.Adolf Dobbels, kuiper, wonende aan de Vaartbrug.
Zij hadden het gemunt op kiekens en konijnen, doch vooraleer zij die
hadden kunnen rooven, hoorde M. Dobbels verdacht gerucht en loste
revolverschoten. De dieven, drie jongelingen, sloegen op de vlucht,
doch zijn gekend.
(Gazette van Deinze, vijftiende jaar, nr. 751, zondag 19 october 1902)
NEVELE - Gruwzame moord
Woensdag avond is de gemeente Nevele door eene verschrikkelijke
misdaad in verslagenheid gedompeld.
Theophiel Kerrens is Dinsdag avond, onverwacht, met de laatste malleposte, van de statie van Landeghem, teruggekomen uit Amerika.
Hij is nog denzelfden avond bij zijne ouders gegaan. Francies Kerrens,
bijgenaamd "Lange Cies" te zamen met zijn vrouw, Marie De Vos, die
tijdens zijne afwezigheid, inwoonde bij hare zuster Mathilde, echtgenoote Emiel Notte, die herberg houdt op de wijk Egelaar. De herberg In
den Ege/aar.
Natuurlijk dat de familie Kerrens, ter gelegenheid van dat onverwacht
terugkomen, wat langer opgebleven is, en Theofiel is met zijne vrouw,
bij zijne ouders blijven vernachten.
Woensdag heeft hij vrienden en kennissen in Nevele bezocht. 's
Avonds heeft hij zijne vrouw vervoegd bij hare zuster, wier man, Emiel
Notte, in Frankrijk werkt.
Daarom is Mathilde De Vos niet gaarne alleen en vrouw Kerrens had
daarom liever bij haar te blijven.
Ze zijn omstreeks 9 uren gaan slapen.
Kwart na 10 ure, gevoelde Kerrens dat hij dorst had en hij zegde:
- Ik ben dat Belgisch bier niet meer gewoon, ik heb er dorst van , ik ga
wat water halen.
Gelijk het zeer dikwijls het geval is, staat de pomp buiten achter het
huis.
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Toen Kerrens de achterdeur opende, knalde een geweerschoot en de
ongelukkige ontving de lading in volle borst.
Hij kon nog roepen:
- Ik ben geschoten!
Maar hij struikelde achterover en viel tegen de voordeur. Hij was dood.
Hij had nog het kanneken in de hand, dat hij genomen had om er water
in te pompen.
Over de drijfveer der misdaad, wordt nog al veel geklapt, maar stillekens.
Hoewel men tot hiertoe geene stellige bewijzen heeft, heeft men toch
zware vermoedens, en sommige personen zullen voorzeker rekening te
geven hebben nopens hun doen en laten. Men verwacht zich ook aan
aanhoudingen.
(Gazette van Deinze, zestiende jaar, nr. 784, zondag 7 juni 1903)
NEVELE - Brand
Donderdag namiddag, omstreeks 2 ure, is brand uitgeborsten in de
bakkerij van August Van Laere, op en Hul. Er is ook schade aangericht
aan de bakkerij van wed. August Mestdagh, die er nevens staat. Er is
verzekering.
(Gazette van Deinze, zestiende jaar, nr. 784, zondag 7 juni 1903)
LOOTENHULLE - Diefstallen met inbraak
Onbekende dieven zijn in den nacht van Dinsdag tot Woensdag weeral
op hunnen ronde geweest en al de langooren die zij vonden moesten
mede.
Bij F.Landuyt, wijk Vogelzang, zijn er 10 groote konijnen gestolen. Bij F.
Van de Voorde, 2 moeren. Bij Aug. Vanderhyden, zijn er 5 gestolen.
Nabij de herberg Het land van Nevele, bij Emiel Heierik zijn ze verjaagd. Bij Bruna Van Huffelt zijn er verscheidene gestolen.
Bij Fr. Vergodde, herbergier in Het Land van Nevele,, hebben ze eenen
ijzeren pot, eene kasserol, een handdoek en ander gerief zooals timmergerief, enz. medegenomen.
Bij Victor Duplion, wijk Meulenhoek, zijn er 6 konijnen gestolen .
De gendarmen hebben een naarstig onderzoek gedaan.
(Gazette van Deinze, zestiende jaar, nr. 810, zondag 15 november
1903)
Gentiel DE SMET, Deinze
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J. Luyssaert, Minikwartierstaat van Virginie Loveling

74

J. Luyssaert, De voorouders en bloedverwanten van
Virginie Loveling
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A. De Groote, Landegemse soldaten, oud-strijders en burgerlijke
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
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G. De Smet, Sprokkelingen uit de "Gazette van Deinze"
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