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Berichtenblad van de Heemkundige Kring 

HET LAND VAN N E V EL E 

Vierde jaargang. aflevering 4 - dec.1973 

De Heemkundige Kring "Het Land 
van Nevele" heeft als werkgebied de ge
meenten Bachte-Maria-Leerne. Hansbeke, 
Landegem, LotenhulIe. Meigem. Merendree, 
Nevele, Poeke, Poesele, Sint-Martens
Leerne. Vin kt, Vos se lare en Zeveren - Dein ze. 

De vereniging streeft ernaar de 
studie van ons heem te bevorderen. de re
sultaten ervan te publiceren en aktief bij 
te dragen tot de bescherming en het beheer 
van ons leefmilieu. Daartoe organiseert 
zij geregeld voordrachten, dia - en film
voorstellingen. tentoonstellingen. uitstap
pen en wandelingen. Alle leden worden op 
die manifestaties uitgenodigd en kunnen er 
gratis aan deelnemen. 

Het jaarlijks te betalen ZidgeZd 
bed r a a g t 1 50 F. (ge woon 1 i d ). 250 F. 
(steunend lid). of 500 F. (erelid) en kan 
overgeschreven worden op P.R. 627981 van 
"Het Land van Nevele", Vosselarestraat 16, 
9840 Landegem. 

Bijdragen voor het Berichtenblad 
dienen te worden toegestuurd aan 
voorzitter J. LUYSSAERT, Poeldendries 11, 
9840 Landegem. 

+ 

+ + 

Op de kaftfoto Kapel van O.L.V. van 7 
Weein te Landegem 
( zie t e kst b I z .2 00 ) 
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OUOE HEERLIJKHEDEN IN LOTENHULLE 

1. Oe Heerlijkheid van VAREZELE (Varizele) 
ligt in de zuidoosthoek van LotenhulIe, 
ten zuiden grenzend aan de Poek~~eek en 
Vinkt, ten oosten aan Poesele. Zij is 33 
bunder groot. 

Het foncier van deze heerlijk
heid was de hofstede Varizele, reohtover 
de Breemeersstraat gelegen . Oe heerlijk
heid wordt voor de eerste maal vermeld , in 
1460, toen ze eigendom was van Joost van 
der Meerseh. lid van de adellijke Nevelse 
familie. Vervolgens hoorde ze toe aan 
Roeland van der Meersch en zoon Lodewijk, 
verder aan Huibrecht van den Hecke en · 
zoon Daneel. 

Rond het midden van de 16de 
eeuw werd de heerlijkheid in 3 delen ge
splitst en kende nog tal van eigenaars. 
Het grootste deel bleef echter tot in 
1787 in handen van de familie d'Allegambe. 

Oe hofstede Varizele is een dub
bele hofstede, in die zin dat er tw~e 
stell~n gebouwen ' (twee huizen. twee schu 
re~. twee stallingen) riaast elkaar staan. 
Oe heerlijkheid had "een en bailliu, seven 
schepenen, omme wetten ende vonnessen 
mede te doene • •• ". 

2. Oe heerlijkheid van REI BROEK ligt ten 
oosten van de Klijtestraat en strêkt zich 
uit tot dicht tegen de grens met Nevele. 

Het was een leen van de Oudburg 
te Gent en het foncier was het goed te 
Reibroek, ten noorden van het Cannegat. 
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Dit vindt men in "Geschiedenis van de 
gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen" 
door Frans Oe Potter en Jan Broeckaart 
(4de deel). 

Volgens het gemeentearchief van 
Aalter echter zou De Potter een vergissin g 
begaan wanneer hij schrijft dat Reibroek 
rechtstreeks afhing van de Oudburg van 
Gent; verder zou het foncier van deze 
heerlijkheid niet het goed te Reibroek 
zijn. Wel was de heerlijkheid van Reibroek 
een zogenaamd "vliegend leen" van het 
leenhof van Nevele. Reibroek had een bal
juw en zeven schepenen, voor de hogere 
justitie hing zij af van het hoofdleen 
Nevele. 

De vierschaar stond langs de 
Gentweg en was. in 1779 een herberg (den 
Hert). Daar hadden tevens de vergaderingen 
van de wethouders van Varezele plaats. 

De eerst bekende heer van deze 
heerlijkheid is Jan van Vaer(ne)wijck 
(begin 15de eeuw). Het renteboek van 
Nevele (1590) zegt dat dit pachtgoed een 
60 bunder groot was. Binnen deze heerlijk
heid lag het goed te Beerblo(c)k. 

3. Oe heerlijkheid van VO(O)RMEZELE strek
te zich uit in de gemeenten Lotenhulle, 
Poeke en Vinkt. Zij hing af van de heer
lijkheid van Voormezele bij Ieper. De heer 
had het recht de drie justitiegraden uit 
te oefenen en stelde een baljuw, luitenant
baljuw en zeven schepenen aan. Deze heer 
lijkheid had 10 achterlenen, alle te 
Lotenhulle gelegen. Het foncier was het 
goed van Vormezele; dat pachthof was om
wald en 802 roeden groot. 

173 



Oe oudst bekende .igenaar was 
Jan van der Eecke. zoon van Wouter (14de 
e e uw), ges tor ven op 22 feb r u ar-i 1 3 5 6 J hij 
ligt begraven in de kerk van LotenhulIe. 
voor het Sint-Anne - altaar. 

"Vandesen geslachte ~ijn veel 
ridders ghewe8st, sij waeren heeren van 
Voormseele in Loo". 

Oez~ familie had hier nog andere 
ei gendommen. vb. het g'oed ter Biest. 

Op 21 Jul! 1689 werd Gaspar 
Cornetius de Vóoght heeT v~n deze heer
lij~heid.Uit de kerkvisitaties weten we 
dat hij van de bisschop de toelating kreeg 
op zijn bezittingen een kapel te bouwen. 

Hij liet 3 missen per ~eekle
zen. één in die kapel, de overige twee in 
de dorpskerk of in zijn kapel. 

Oe pas~oor van "La" deed 2 jaar 
lang die missen maar hield er toen mee op 
daar hij niet betaald werd. 

4. Heel de n~ordkant van Lotenhulle (zelfs 
een zuidd~el van Aalter en Belleml. bijna 
1/3 van de parochie. was de heerlijkheid 
van SCHUURVELO. 

Zij had een balj uwen ' zeven 
schepenen en bezat het justitierecht in 
alle graden (hoge. middele en lage justi
tie) • 

Haar f6ncier was het goed te 
Schuurveld, gelegen in de N.O.-hoek van 
de gemeente. Deze heerlijkheid behoorde 
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in de 14de eeuw aan Jan van Schuurvelde. 
De Potter en Broeckaert schrijven dat om 
onbekende redenen het goed werd aangesla
gen door Lodewijk van Male (graaf van 
Vlaanderen). die het aan zijn bastaard z oon 
Jan van Vlaanderen ("zonder land") gaf. 

De volgende heren van Schuurveld 
waren Jan van Drinkham (zoon van Jan zon
der Land) en Philips van Drinkham (zoon 
van Jan). Philips stierf zonder erfgenaam 
en Schuurveld keerde terug Handen buut". 
d.w.z. aan het domein van de graaf van 
Vlaanderen. In 1577 werd Schuurveld samen 
met de heerlijkheid van Bellem verkocht 
aan Charles Rijm. heer van Ekenbeke op 
Aalter (+1583). Beide lenen werden vere 
nigd. kregen de naam "Bellem en Schuur
veld~ en werdeh afhankelijk van de Wet 
achtige Kamer van Vlaanderen. 

De Oudburg van Gent. waarvan 
Schuurveld vroeger afhing. protesteerde. 
maar zonder resultaat. 

Schuurveld had 38 achterlenen. 
waarvan 19 in Lot e nhulIe. 8 in BelIem. 2 
in Hansbeke. 1 in Nevele. 1 in Poeke en 
7 in Ruiselede. 

5. De heerlijkheid "HET DENDERMONDSE" om
vatte heel de dorpskom (10.5 bunder) 
(= 25 ha). De heerlijkheid had een baljuw. 
7 schepenen en bezat justitierecht in al
le graden. Zij had 5 achterlenen. waarvan 
4 in Nevele en 1 in Meigem. Uit het ar 
chief van Lotenhulle zijn er maar 2 hoeven 
bekend - Frans-Emmanuel filius Jooris 

Baelde 1733 
- Pieter-Winno de Mari 1771 
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Het foncier was het goe~ te 
Pitt(h)em. Het hing af van de heerlijkheid 
en baronie van Ingelmunster. die op haar 
beurt afhing van het lesnhof van Dender
monde, De vierschaar stond op de hoek van 
de Dorpsstraat en de ' zogenaamd e "Lijkweg" 
(Achterstraat). d.i. ongeveer rechtover 
het oude huis Hulin. 

+ 

+ 
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DE PASTOORS VAN HET LAND VAN NEVELE 
(vervolg) 

8. NEVELE 

(Vanaf de Bde of 10de eeuw waren er 7 re
guliere kanunniken onder het gezag van een 
proost; in 1146 komt Nevele, samen met 
zijn parochies Vosselare. Astene, Landegem 
en Hansbeke), in het bezit van de abdij 
van Drongen. 

P. Erardus - ••• 1138-1146 

P. Gozuinus -

P. Walterus -

... 

... 
- +1200 

- 1222 

P. Arnoldus van Drongene -

Simon Verbrugghe - •.• +1419 

- +10.1.1270 

Jan van der Beken (Torrentis) - 20.9.1419-
1430 - p. Drongen 1438 

P. Nicolaas Heye CSeys ?) - 1430-+1459 

P. Petrus Scaede - 1455-1470 p. Drongen 
+1482 

P. Walt er Bouleyn - 1470-1472 - abt 
Dron ge n 

P. Gillis van der Looven - 1500 

P. Jan Triest - -+16.1.1503 

P. Pister Collins - 1503-+1516 

P. Boudewijn de Moor - 1516 - +1545 

P. Franciscus van Gavere - 1545-+1.10.1547 

P. Giullelmus Goemaers - 17.10.1547-
17.10.1551 

p. Hengstdijk (Nl.) - +1553 
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P. Sebastiaan (van den)Hecke 
(der Eecken?l 

8.10.1551-28.2.1571 
p. Zonnegem - +10.9.1585 

P. Gerolf Borluut 
°Gent 1536 
28.2.2572-+21.11.1B03 (67 j.l 

P. Antoon Hoste - 23.6.1604-7.8.1613 
+ Drongen 14.9.1625 

Laurens Goethals - 7.8.1613-31.5.1622 
p. Tussenbeke - +17.9.1625 

Basinus Plevier - 31.5.1622-4.8.1622 
+ Astene 30.4.1634 

Francies de Landtsheere - 4.8.1622-
°158J 19.2.1625 
p. Drongen 1625-1637 
p. Zonnegem 20.9.1646 

Norbsrtus de Waeghenaere 
° 19.11.1598 
(Gent 1623) 
21 .2 • 1625 - 16 • 12. 1637 - , 38 
p. Astene 
p. Wontsrgem 
23 • 1 2 • 1638 - , 72 
+ Drongen 6.10.1676 (77 j.) 

Augustinus MerlijnS.T.B. ~ 16.12.1,637-t641 
°Oudenaarde 1603 
Prior Drongen 
Abt: 6.1.1648-1661 
+22.8.1661 (58 j.) 

Nicolaas Lust - 19.2.1641-2.8.1642 
Zn. Jacobus/Walburga Maesschale 
o Gen t ( St. Mi c h i e' 1 s) 2 6 • 1 0 • 1 6 0 9 
(G. 18.10.1635) 
p. Hengstdijk (Nl.) 
1645 
1676 p. Astens - + 1.6.1679 (68 j.) 
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Maurits Oufour -
°Kortijk 
+Nevele 7.2.1663 
(G.8.10.1630) 

2.8.1642-1.12.1662 
(ontslag) 

(voorh. p. Zonnegem 1630 - 1642) 

Jozef Jacobs - 16.12.1662 - +26.10.1702 
°Brussel 1618 (84 j.) 
(G.21.3.1643) 
(voorh • . p. Landegem 1646 - 1662) 

Coadjutor Guillemus du Mollin 
28.3 . 1690 - 20.12.1693 (ontslag) 
°Tielt 1643 
+Orongen 10.2 . 1694 (51 j ~ ) 
(G. 18.9.1666) 

Coadjutor August Judocusvan Laere 
°10.5.1649 
+Orongen 8.10.1695 (46 j.) 
20.12.1693 - 10.2.1694 (ontslag) 
(G. 4.10.1674) 
(voorh. p. Astene 1682 - 1693) 

Coadjutor Lieven van der Meeren 
10.2.1694-27.1 . 1702 
fs. Livinus/Amelberga Claeye 
°Gent (St.Baafs) 14.9.1652 
p . Oron gen 
+23.1.1724 (72 j . ) 
(G. 10.10.1677) 
(voorh. p. Vosselare 1685-1694) 

Emmanuel Tanghe - 27.1.1702 - 1707 
fs.Jacob/Anna Adriana de Ruddere 
pria. Drongen 
°25.1.1656 - +2.4.1712 (56 j.) 
(Brugge 31.5.1681) 
1710 p. Astene 
(voorh. p. Zonnegem 1691 - '93 

p . Drongen 1695 - 1702) 
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Adriaan Neerinekx 
28.6.1707-+31.8.1722 (57 j.) 
fs. Adriaan/Adrienne Stevens 
°Gent 12.2.1665 
(G. 4.6.1689) 
(voorh. p. Vosselare 1704-1707) 

Pieter de Caesemaeeker 
15.9.1722-17.7.1731 abt 
fs. Judoeus fs. Petrus/Maria Vrint 
°Gent 22.4.1677-+26.2.2740 (63 j.) 
(G. 11.3.1702) 
Cvoorh. p. Deinze S.Martinus 1714-1722) 

Siard van der Meulen 
10.9.1731-18.3.1752 
fs. Jan Frans/Catherine de la Marehè 
ontslag wegens krankzinnigheid 
°Gent 5.6.1685-+14.9.1752 (67 j.) 
(G. 21.9.1709) 
(voorh. viep. Deinze S.Mart. 1715 

it. Nevele 1726-1731) 

Hugo lsaae Andreas Claus S.T.L. 
18.3.1752-+29.4.1767 (52 j.) 
zn. Joannes/M.Petronella Gillis 
°Gent 23.7.1714 
(Gent 29.9.1738) 
(voorh. prior Drongen 1750-1751) 

Franeies Albertus de Rijcke 
7.S.1767-+29.1.17~0 (73 j.) 
zn. Joannes/Judoca de Leersnijder 
°Gent 17.5.1717 
(Gent 27.5.17413 
(voorh. provisor 1759-1767) 

D. Antonius Vlaming - 24.2.1790 
zn. Frans Ignatius/lsabella Clara Mast 
°Gent 16.1.1755 
(Gent 25.5.1782) 
(voorh. viep. Nevele 1785-1790) 
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P. Eugeen Somers S.T.L. 
17.3.1790 -+6 .5.1802 (64 j.) 
zn. Petrus/Margareta oieraert 
°Gent 16.4.1738 
(Gent 18.12.1762) 

9. PoEKE 

Henricus Rijlandt - 14 •• 

Bartholomeus Stavenisse - 1455 

Joannes Hosius - 1619-+10.1.1645 (76 j.) 

Petrus Boone - 20.2.1645-+19.12.1652 

Jacobus Ghijs - 10.1.1653-30.4.1669 

Henricus Rielants - 20.5.1669-+29.7.1698 
(plena senectudo) 

Joannes Antonissen - 13.9.1698-+1721 

Joannes Francies Madere - 10.12.1721-
°Brugge 10.2.1724 

Francies Joannes van den oorpe - 1724 ~ 

Jacob Marant 
fs Daniel 
O. 21.6.1725 -
P. 15.12.1725-+10.5.1744 (54 j.) 

Francies Balthasar Marant 
1.6.1744-+8.11.1774 (63 j.) 
(voorh. vicp. Wingene) 

Coadj. en o.H.G. Ghijselen 10.8.1774-
20.6.1775 

- vicp. Poeke 

Carolus Josephus Stalins 
20.6.1775 -+ Ronse 6.2.1812 (67 j.) 

Francies de Saedeleire 
20.6.1797-+30.5.1804 
(voorh. vicp. Poekel 
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Caral Jacob Roalandts 
12.10.1804-11.4.1812 p. Ledeberg 
°Tielt 18.10.1749 
+Tielt 30.9.1825 (83 j.) 
(voorh. p. Heusden) 

10. POESELE 

Johannes de 8acker (Pistoris) - 1455 
nonresidet propter paupertatem loci 

Marijn van Biervliet, praem. 
ca. 1500-+11.3.1518 

Martin Croquet - ••• -1568 demo 

Jan Wildemeersch 
Wingene 1543 - L. 1563 
17.6.1568-1585 p. Zomergem 
(kapel. Aaltar) 

des. Jan van der Brugghe - 21.6.1588-
- p.Meigem 4.4.1588-13.10.1589) 

des. J.B. van den Brande - 1601-1612 
- p. S.Martens-Leerne 

Felix Lodewijckx (Ludovici) - 31.1.1613 

Michael van de Foreeste - 4.8.1613-
°Gent 4.12.1613 

(voorh. p. Desteldonk 1610-1613) 
p. Lotenhulle 

des. Michael van de Foreeste - 4.12.1613-
- p. Lotenhulle 

des. Petrus Weyns - 16.1.1616-1624 
- p. Lotenhulle 

des. Pieter Manaseer, praem. 
1.3.1625-+16.1.1628 (38 j.) 
- vicep. Nevele 

Gerard Roetsaert - 15.6.1628 
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Jan de Drijver - 3.8.1628-+24.4.1678 
- dioc. Mechelen ," 

des. Livinus Philipo - 27.5.1678 
- p. Meigem 

Livinus VerschaffeIt - "31.1.1680-+5.12.1697 

Petrus Franciscus Zannequin -
20.6.1698-28.9.1702 
- p. Waasmunster 
(vicp . Lochristi) 

Petrus Egidius de Grave 
12.1.1703-9.8.1709 
(G. 27.5.1684) 
(p. Deurle 1689-1695) 
p. Stekene - +1717 

des. Christophoor Jos. van Eesbeek -
29.11.1709 -
(vicp. 8erlare) 

Paulus Leyten - 3.1.1710-+26.7.1754 (86j.) 
°Nedersel dioc. 'Bos 
(vicp. B.M.V. Dendermonde) 

des. Petrus van Herreweghe -
31.7.1754-20.12.1754 
°Kanegem 
(G. 23.5.1750) 

Petrus Feyerick 
26.12.1754-+14.2.1764 (54 j.) 
°Dudenaarde 1710 
(G. 26.3.1735) 
(vicp. Grembergen) 

Albertus Dste - 18.2.1764 -+ 30.7.1772 
°S.Anna 1722 (50 j.) 
(G.8.6.1748) 
(vicp . Sleidinge) 
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des. Petrus Johan Bleyenberghe 
31.7.1772-1.12.1772 
°Gent 1738 
(G. 28.5.1763) - des. Wondelgem 

Judocus Joannes de Raeve 
10.12.1772-16.3.1775 
°Gent 1733 - +12.2.1776 (43 j.) 
(G. 20.5.1758) - p.Oost-Eeklo 
(vicp. Machelen) 

Eine 

Florent Raes - 25.3.1775-+25.10.,.1790 
°S.Amandsberg 1716(74 j.) 
(G. 30.5.1744) 
(vicp. Waregem 1746) 

J.B. van Cauteren - 8.11.1790-+27.7.1808 
°Zele 20.12.1735 (73 j.) 
(G. 20.5.1766) 

, (eoadj. Bassevelde 1768) 
(viep. Ruiselede 1770-1790) 

Jan van Duysse - 8.8.1808-10.8.1812 
°Kieldreeht 22.11.{761 - p. Kallo 

+27.4.1817 
(p.- Ossenisse 1805-1808) 

Jan Frui (pater Cyrillus O.F.M.) 
14.12.1812-+20.12.1818 (79 j.) ' 
°Oudenaarde 7.9.1742 
(viep. Aarselel 

11. ST.-MARTENS-LEERNE 

Johannes - 1353-1355 

Jan Maes - 1452 

Nicolaas de S.Omer - 1455 

Vanaf de 16de eeuw worden de beide Leernes 
bediend door een en dezelfde pastoor. die 
gewoonlijk te St.-Maria-Leerne woont; des
ondanks luidt zijn titel : pastoor van 
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St.-Martens-Leerne en deservitor van 
St.-Maria-Lesrne. Deze toestand duurde 
tot 1703. 

Jacob de Smet (Fabri) - 1563 

Godfried Bauwens (Balduinil DB. - 1570 

Jacob van Quichelberghe DB. - 1576 

Jan v an der Brugghen - 1580 -
in 1586 p. Vinkt 

Andries Tavernier - 1586 

Eligius van Reckem DB. - 15.6.1587 
(vicp . Waregem) 

Willem de Buck - 1598 

J.B. van den Branden - 24.2.1600 
(G. 28.5.1600) 

Pieter Bultinck - 11.10.1612- 26. 10 . 1622 
°Tielt ca. 1586 
(G. 13.9.1609) 
p. Petegem-Dein ze 4.2.1623 
p. Ruiselede 28.1.1647 
p. Kanegem +15.10.1681 (95 j.) 

Antoon Piera (PieraertJ DB. 
7.4.1622-+31.12.1657 (62 j.) 
°Gent 1595 
(G. 18.4.1620) 
(Kapel. S.Veerle. Gent) 

Jan Wauters. deservitor 
1.1.1658 -+30.5.1658 
- p. Mariakerke 1645 -+ 1658 

Andries de Longueval 
1.1 . 1658-+1703 - 1694 demo 

des. Gillis Coppieters - 1693 -
(G. 1.4.1684) 
- p. Deurle 1688 - 1694 
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Gillis Coppieters - 1694 - 1703 demo 

Jacob de Boer - 12.1.1703-6.4.1724 
- p. S.Maria-Leerne 

Francies Maenhout - 13.5.1724-+ 1738 
- p. Zulte 1723-1724 

Egidius Caeee - des. 8.6.1737 
°Gent 1701 - past. 11.12.1738-28.3.1745 
fs. Thomas/M.Magd.Reyschoot 
- p. Sleidinge - +25.4.1780 (79 j.) 
(G. 19.9.1725) 
(vicp. Ruiselede 1725-1737) 

Oomien van den Oaele - 3.4.1745-+1761 
°Oudenaarde 
(G. 1722) 
(kapel. Tempeliers. G.) 

Jacob Gregoor Hebbelinck - 30.5.1761 
°Gent 1711 
(G. 10.4.1734) 
(vicp. B.M.V •• G.) 

Jan Antoon Bogaert - 30.12.1793-
+29.10.1824 03 j.) 

°S.Gil1is-Waas 16.3.1753 
(vicp. Boekhoute 1780-1793~ 

12. VINKT 

P. Gillis van der Kercken (de Ecclesia) 
••• -+1300 (grafzerk in museum 
te Deinze) 

P. Egidius - 1350-1355 

P. Woutar van der Eecken - 1420-1450 

P. Godfried van der Beecken (de Beka) -
1455 

P. Jan Scockaert - 1480 

P. Steven He11ebuyck - 1500-1525 
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P. Jan Aureys - 1525-1540 

P. Olivier de Cocq - 1555 -1586 

O. Jan van der Brugghen (de Pontano) -
1586 -1588 (aalmoezenier en militie Oud 
burg) 

D. Gerolf Borluut. praem. - 22.3.1591-
°Gent 1536 +21.11.1603 
- p. Nevele 

D. Petrus Fant - 1604 - 1606 

D. Pieter de Praetere - 1607-1613 
- p. Meigem 1607 -162 6 

P. Jacob Eusebius van de Foreeste -
17.12.1613-10.2.1617 
°Gent 1569 
zn. Nicolai 
(G. 159 5) 
(voorh. p. Moerbeke - Waas 1605-1613) 

P. David Salperwyck - 9.1.1618 -30.6. 1622 
°Friesla nd (NI.) 

P. Joannes Kelders - 1.7.1622 -22.6. 1625 · 
°Bolsward (NI.) 
- p. Uitbergen 

P. Petrus Wandele S.T.L. - 24.6.1625-
6.6.1627 

°Huise 4.3.1601 -+16.9.1652 (51 j.) 
- p.-deken Hulst 
- kanun. St.-Baafs, Gent 
(Leuven 1625) 

P. Petrus de Steur 
zn. Livinus/Cather. van çler Leyden 
11 . 6 • 1627 - 1 6 • 10 • 1643 
°Gent (S.Baafs) 4.9.1596-+9.7.1675 (79 j.) 
- p. Gottem 
(Gent 18.9.1620) 
(voorh. vicp. Stekene 1620. p. S.Baafs

Vijve 1621 -1627) 



P. Joannes Matthias ~ 4.2.1644 - 9.2.1647 
afkomst. bisd. Antwerpen 
- p. Niel 

P. Guillelmus van Sinttruyen 
22.3.1648-21.7.1669 
afkomst. bisd. Antwerpen 
- p. Eine - +26.11.1676 
(voorh. p. Niel) 

P. Theodoor Bogaerts 
22.9.1669 - 9.7.1685 
afkomst. bisd. 'Hertogenbos 
- p. Vinderhoute - +10.9.1686 
(voorh. p. Wielsbeke 1657-1669) 

P. Lieven Goethals - 18.7.1685-+14.9.1715 
°Gent 1653 
(voorh. p. Zeveren 27.3.1685) 

P. Jacobus de Grave - 3.3.1716-+1.11.1735 
°Tielt 11.5.1686 

P. Jan Francies Tilley -
16.3.1736-+ 26.2.1764 (65 j.) 
°S.Amands a/Schelde 1699 
(voorho: vicp. Nazareth) 
(Gent 11.3.1724) 

P. Hen ric us Bart hoL van Ba len 
16.5.1764-+28.6.1813 (83 j.) 
°Millegem-bij-Mol 
21.12.1729 
(Leuven 16.6.1758) 

13. VOSSELARE (vanaf de stichting +1200 
bediend door abdij Drongen) 

Franciscus ~ 1350-1355 

J 0 a n nes f1 a s c h - 1 3. • 

Elooi van der Vennet - 1376-
Boudewijn Everzwijn - 1412 
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Jan de Smet (lat: Fabril - 1413 

Arnold de Jaghere - 1420 

livinus de Oeekere - 1455 

Jaeob Stevelinex - 1484 

Jan van Steelant - 1516 

livinus van de Velde - ••• - 1556 

Joannes van der Oonet - 19.5.1556 

des. Gerulf Borluut - 7.6.1585-+21.11.1603 
° Gent 
- p. Nevele 1571-+1~03 

des. Antonius Hoste - 23.6.1606-1613 
- p. Nevele 1604-1613 

Jan Matthias Voghele - 22.11.1613-1614 
afgezet wegens apost. 

des. laurens Goethals - 1614-1618 
- p. Nevele 1613-1622 

des. Judoeus van de Putte S.T.B. -
1618-1625 
- p. landegsm 1618-+1646 

Augustinus Morbaeys (lat 
28.7.1625 - 24.11.1626 
- p. Astene 

Morbesius) 

(voorh. p. Serskamp 1622-1625) 

Aldegundus (Melehior) de Bock -
1626-1630 (ontslag) 
°Oudenaarde 1601 
(G. 25.3.1626) 

Petrus van Vlaanderen 
31.1.1631-+18.9.1638 (40 j.) 
°Gent 1598 

Petrus van de Vijvere 
6.10.1638-19.6.1649 (ontslag) 
°Gent 1609 -+Orongen 19.6.1667 
(G. 13.1.1636) 
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Thomas de Wolf S.T.L. 
19.6.1649-16.12.1662 
°Antwerpen 1620-+Drongen 4.10.1680 
- p. Landegem 
(G. 15.4.1645) 

Egidius Paret 
16.12.1662-+31.7.1669 
° 1609 
(G.13.4.1632) 
(voorh. p. Drongen 1645-1662) 

Lucas Cortvriendt fs. Philip 
17.8.1669-+21.12.1671 (52 j.) 
°Gent 1619 
(G. 26.3.1644) 
(voorh. p. Baarle 1657-1669) 

•• vicp. Nevele 1646-1657) 

Ghisleen Bets fs. Jan 
7.1.1672-+9.10.1685 (62 j.) 
°Gent 1623 
(G. 6.7.1646) 
(vcorh. p. Astene 1663-1672) 
•• vicp. Nevele 28.3.1654-1663) 

Ludovicus van der Meeren 
30.11.1685-10.2.1694 
fs. Livinus/Amelberga Collage 
p. Neve Ie 
°Gent (S.Baafs) 14.9.1652-+Drongen 1724 
(G. 10.10.16771 

Herman de Smet 1.6.1694-+22.2.1704 (49j.) 
fs. Guillemus/Christine Oosterlinc 
°Gent 18.3.1655 
(Brugge 20.9.1682) 
(voorh. p. Astene 1693-1694) 

Adriaan Neerinckx - 27.2.1704-28.6.1707 
fs. Adriaan/Adrienne Stevens 
p. Nevele 
°Gent 12.2.1665-+31.6.1722 (57 j.) 
(G.4.6.1669) 
(voorh. p. Zonnegem 1693-1699) 
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Frederik Schepens - 28.6.1707-12.7.1712 
fs. Marinus/Elisabeth a Casteloo 
p. Deinze - S.Mart. 
°22 . 11.1664--+10.7.1714 (50 j.) 
(G. 20.10.1692) 
(voorh. v cp. Drongen 1695-1700) 

Godfried de Roover 
13.7.1712-+13.10.1712 (51 j.) 
ged. Jacobus fs. Georges/Elisabeth de 

Jonckheere 
°Leuven 26.10.1661 
(G.22.9.1691) 
( voo r h. v iep. Or 0 n gen 1 69 5 - 1 7 0 5 ) 

id. Ursel 1705-1711 
p. Deinze-S.Mart. 1711) 

Jan Uytterschout 
15.12.1712-+10.1.1738 (71 j.) 

Herman Jozef Goethals 
11.1.1738-+1.5.1761 (77 j.) 
"bonus pastor" 
ged. Francies fs. Judook 
°Gent 26.11.1689 
(G. 23.2.2709) 

Gerard Bauwens - 1.6.1761-5.8.1776 
fs. Jacob/Antonia du Chesnet 
p. Deinze-S.Mart. 
°Oudenaarde 1.2.1717-+3.2.1779 (63 j.) 
(G. 27.5.1741) 
(voorh. prior 1752-1761) 

Isifridus Vispoel - " 5~8.1776 - +15.11.1788 

doopnaam: Jan Francies fs Francies/ 
M.Catharina de Decker 
°Gent 8.7.1722 
(G. 27.5.17471 
(voorh. vicp. Deinze S.M~rt. 1757-1775) 
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Jan de Laval - 7.1.1789-19.10.1802 
fs. Jacob/M.Josepha de Waegenaere 
p. Afsnee 
°Gent 2.12.1735-+17.2.1823 
(G. Antwerpen 1.6.1765) 

14. ZEVEREN 

P. Eustachius - +1350 

P. Franciscus - 1350-1355 

P. Egidius de Grigny - 1455-1460 

P. Pieter Ruweel - 19.6.1460- ••• 

P. Melchior de Thumesnil - 1460 

P. Joos Aelsmit - 15~2 

P. Adriaan Daleyn - 1569 . 

P. Egidius de Beer - 1570 

P. Johannes Pontrave - 4.6.1588-

D. Joannes Wildemeersch - 22.5.1591-1597 
- p. Meigem 1591-1597 

O. Lieven Neirynck - 1613. 
(Gent 1.6.1602) 
- p. O.L.Vr. Deinze 1613-1621 

D. Jacobus Eusebius (van de) . Foreeste -
1614 
- p. Vinkt 1613-1616 

D. Guillelmus (van den) Bogaerde 
1616-1621 
- p. Deinze-S.Mart. 1616-1622 

o. Joannes Kelders - 1622-1625 
- p. Vinkt 1622-1625 

o. Petrus Wandele - 1625-1826 
- p. Vinkt 1625-1626 

D. Petrus de Steur - 1627-1643 
- p. Vinkt 1627-1643 
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D. Joannes Matthias - 1644-1648 
- p. Vinkt 1644-1648 . 

D. Guillelmus van Sinttruyen - 1648-1669 
- p. Vinkt 1648-1669 

D. Theodoor Bogaerts - 1669-1683 
- p. Vinkt 1669-1685 

P. Egidius Anjuyn - 17.11.1683-12.3.1685 
p. lotenhulle 
°Dudenaarde 1647-+28.5.1727 (80 j.) 
(Gent 18.12.1671) 

P. livinus Goethals - 27.3.1685-12.7.1685 
p. Vinkt 
°Gent 1653 - +14.10.1715 (62 j.) 

D. Joannes Barry - 14.6.1686-1711 
- p. Deinze O.l.V. 1686-+30.1.1711 

Deze titulaire deservitor liet zich 
achtereenvolgens vervangen door 
Joannes Loyens (Deinze) 24.6.1686-10.10. 

1686 
Frans van der EIst (Deinze) 8.11.1686 -

6.4.1687 
livinus Philipo (p. Meigem) 1687-1690 
Bernardus Cremers (pr. Vinkt) 1690-1697 
Petrus Moortgat (Deinze) 1697-1708 
Jacobus Claeye (Deinze) 1708-1711 

D. Jacobws Claeye - 1.5.1711-1718 
- p. Deinze D.L.Vr. 1711-1719 
Zoals zijn voorzaat liet hij zich vervan
gen door 
Martinus Crousel (p. Grammene) 1711-1715 
en de onderpastoors van Deinze 1715-1718 

P. Jan Georges Oelcourt - 22.9.1718-
1.2.1746 (ontslag) 

afkomst. bisd. Luik 

P. Antoine de Jans - 11.2.1746-1.10.1767 
(ontslag) 
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P. Jacobus Emmanuel de Vylder 
15.10.1767-~28.8.1795 

coadjutor: Jan Baptist de Vleeschouwer 
1787-1795 

P. Augustinus de Raedt - 28.8~1795-1802 

(voorh. vicp. Bellem) 
deservitor: Bernardus Acke - 9.3.1795-x 

+ 

+ 
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ZANTEN UIT NEVELE (VIl 

- "STROPEN" VAN TROUWERS 

Wanneer vroeger na de huwe:ijkS 
mis het bru~~spaar p~r koets huiswaarts 
keerde. werd het aan een of andere herberg 
"gestroopt". 

Twee personen hielden hierbij 
over de straat een touw waaraan bloemen. 
haringen. lege bierflessen of een oude bol- 
hoed hingen~ Toen de koets aankwam werd 
het t6uw gesp~nn8n. zodat men moest stop
pen. De trouwers trakteerden dan in de her
berg. terwijl het poederkanon begon te 
schieten. 

Dit gebruik ~leef sinds 1940 
achterwege. 

- JENEVER IN DE BIECHTSTOEL 

Gedurende een grote "zending" 
(= missieprediking) gingen eens twee 
Nevelaars te biechten bij de pater. Toen 
de eerste gebiecht had en het schuifje 
dichtgetrokken was. streek hij een doek 
dat gedrenkt was in jenever over het tra
lieraampje en verliet de biechtstoel. 

Zijn makker ging onmiddellijk op 
dezelfde plaats zitten en rook de jenever; 
hij stak zijn h~ofd naar buiten en 
fluisterde tot de eerste: "ik geloof dat 
de pater hier zat zit. 't is hier al jene
ver dat ge geriekt." De eerste deed teken 
dat hij moest zwijgen. Toen ging het 
schuifje open en ook de pater rook de jene-
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ver. Vb6r de biechteling kon beginnen, 
sprak de pater luid : ~mijn vriend, komt 
eens terug te biechte als ge niet meer 
dronken zijt", en hij schoof het deurtje 
dicht. 

- HONDS8ROOD OF VALKENAAS IN 1552 

Het Hondsbrood of Valkenaas was 
een speciale belasting die men iri het 
domein Nevele inde. Ze werd geschat op 2 
groten het bunder. 

Voor Nevele, Vosselare en Deurle 
bedroeg die belasting 21 . pond 10 schellin
gen in het jaar 1552. 

- NEVELAAR ALS HEELMEESTER 

In 1330 was de Nevelaar Hector 
van Neve le in de stad Gent Surgiën of 
heelmeester. 

- HUISANKERMERKEN 

Sinds de vervangi~g ~an het 
houten anker door een smeedijzeren, be
sloeg de smid de voorkant met allerlei 
sierstreepjes. 

Het huisanker diende om twee 
evenwijdige muren bijee~ te houden. Aan 
een grote balk werd gewoonlijk voor - en 
achteraan een anker genageld. Dat lag met 
het vertikaal stuk langs de muur. 

Te Nevel e komen verschillende 
versieringsmotieven voor, want elke smid 
gebruikte gewoonlijk zijn eigen teken. Zo 
kan men aan de versiering ook de maker er
van herkennen. 
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UIT HET REGISTRUM PASTORALE 
EX LANDEGEM 

- "Het Jaer 1845 is het voornaemste voed
"sel van den arme (= de aardappel) aenge
"randt geweest door eene bizondere en tot 
"nu onbekende plaeg. Zoodanig dat er nau
"welijks in geheel belgenland gevonden 
"zijn geweest, die hunnen voorgaenden 
"smaek hadden, en het grootste deel ging 
"welhaest over tot verrotting, zoo dat er 
"hier uyt eenen grooten hongersnood is 
"voortgesprooten, dat er op vele plaatsen 
"menschen van gebrek zijn gestorven. 
"Om den geessel te doen ophouden is er van 
"Zijne Hoogwaerdigheid (de Bisschop) eene 
"noveen ingesteld van gebeden ter eere van 
"Onze Lieve Vrouwe, beginnende den 16 
"Augusti. 
"Deze noveen is met veel godvrugtigheid 
"onderhouden en geviert geweest. 

Het is algemeen bekend dat onze 
bevolking gedurende die jaren veel heeft 
geleden door ondervoeding en bij gebrek 
aan geneeskundige verzorging. Ook Landegem 
werd erg getroffen. Dat er daarbij slacht
offers vielen, vooral onder de arbeiders
bevolking, valt niet te betwijfelen. Het 
jaar 1847 werd inzake sterftegevallen 
zelfs een jammerlijk rekordjaar : 

sterfgevalle~ 

1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 

47 
45 
54 
88 
40 
52 
38 
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geboorten 

42 
53 
35 
40 
31 
47 
46 



sterfgevallen 

1851 
1852 
1853 
1-854 

65 
43 
51 
38 

geboorten 

45 
41 
34 
35 

De gémeente Landegem kreeg dan 
toch een gift vanwege een "Nationale 
Inschrijving" ten voordele van de "Behoef
tigen van Vlaenderen-Provinciaal Comité 
van Antwerpen"~ 

De bI-ief die dat vermeldt 
draagt nr. 39 en is gedateerd "Antwerpen 
den 17 february 1848" : 

"Aen de heeren Borgemeester en Pastoor der 
"Gemeente van Landegem 

"Myne Heeren. 

"De verdeeling onder de verscheydene . ge
"meentens welke de Gouverneur uwer Provin~ 
"cie ons heeft opgegeven als de meest be
"noodigden. der door ons verzaemelde gel
"den om als buytengewoone ondersteuning 
"der arme van Vlaanderen worden uytgedeelt, 
"onze Comité geoorloofd hebbende de arme 
"uwer gemeenté hierin te begrypen voor de 
"somme van TWEE HONDERD VIJFTIG FR~NKEN 
"zoo hebben wy het genoegen UE. te onder
"richten dat wy die somme ter uwer dis po
"sitie hebben gesteld by.den agent der 
"Algemeene Maetschappy tot bevordering der 
"volksnyverheyd ofte staets-cassier te 
"GENT. alwaer UE dezelve kunt ontfangen 
"tegen de inliggende kwittantie voorzien 
"van UE gezamentlijke handteekeningen. Wy 
"hoopen Myne Heeren. dat deze bydrage UE 
"zal veroorloven de behoeftigen uwer ge-
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"meente eenigen onderstand te geven : wy 
"laeten aen uw oordeel over te beslissen 
"over de beste middel van verdeeling 
"dezer ondersteuning. UE nochtans aenbeve
"lende met den Doctor uwer gemeente hier 
"over te raedplegen. als den best in staet 
"zynde de meest geschikte maetregelen aen 
"te wyzen tot het genezen der z iekte die 
"gewoonlijk het gevolg der aemoede is; de 
"ondervinding bewezen hebbende dat het 
"uytryken der soupen de beste middel is 
"tot herstelling der gezondheyd der arme 
"welke verzwakt zyn door een te lang ge
"bruyk van slegt voedsel. wybevelen UE 
"aen zoo veel mogelyk dergelyke uytrykin
~gen te doen; UE kunt het overige besteden 
"in aenkoop en uytdeeling van brood. klee
"dingstukken en slaepbehoeften. in een 
"woord zorgen dat deze somme onmiddelyk en 
"boven al andere toestand. in het geheel 
"gebruykt warde om de ongelukkige inwoon
"ders uwer gemeente ter hulp te komen. Het 
~doel der gevers zynde deze bydrage geheel 
"tot buytengewocne ondersteuning aen te 
"wenden. gelieft ons op te geven hoe deze 
"gelden gebruykt zullen zyn en ontfangt te 
"vorens onzen dank voor de zorg die UE tot 
"volbrenging dBzer bermhartige zending 
"zult inspannen en welke den zegen uwer 
"medeburgers op UE zal trekken. 

"Intussen noemen wy ons met alle achting. 
UE. dienstwillige dienaeren. 

Bron Gilles. 

- Over de Kapel van D.L • . Vrouw van 7 
Wee~n op de Poeldendries . 

"Het jaer 1851 heeft J. Van HQve door or
"donnantie van de Heeren Kerkmeesters ge-
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"schildert. geverft. gemarbreert de Kapel
"Ie die gelegen is tusschen de twee 
"Kasteelep van Mr Everaert en Mevr. ten 
"Heu Ie J gehee 1 he t Voorwer k. het geen 
"steunt op twee marbere kolommen is ver
"nieuwt geworden; want het was bouwvallig; 
"dit is vernieuwt en gerepareerd door 
"Ch. De Prest. ti~mermanJ het schaliewerk 
"door De Clercq. schaliedekker te Wacken. 
"in den zink door Bruno Janssens te Neve
"Ie; geheel deze rekening die beloopen 
"heeft tot meer dan honderd vijftig 
'franc ken is betaeld geweest door de 
"Kerkfabriek, want deze Kapel is altijd 
"geweest haren EygendomJ zij is tijdens de 
"omwenteling in Vrankrijk b~gonnen tot 
"hier overgekomen. nooyt verkogt geweest; 
"de meubels zijn er uit gedaen geweest 
"toen ter tijde; er is eene schouw in ge
"plaetst en eene woning van gemaekt; zij 
"is bewoont geweest tot dat de kerken zijn 
"geopend geworden. de schouw is dan uit de 
~kapel gebroken. den bewooner heeft ze 
"moeten verlaten door order der kerk
"meesters en zij is wederom besteed tot 
"hare eerste be~temming; tot nu toe is de 
"bewaekster altijd aengesteld geweest door 
"de Kerkmeesters. alle 'de reparaties zijn 
"door hen geordonneert en betaeld geweest 
"zoo dat deze Kapelle een en waren eigendom 
"der Kerkfabriek is." 

+ 

Jos. VANOEVELOE. 
Landegem. 

+ 

+ 
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WOORDVERKLARING IN OUDE TEKSTEN 

1. Elke taal is een korr.munikatiesysteem d.at 
bestaat uit verscheidene onderdelen: een ver
zameling van woorden (c woordenschat)en een 
spraakkunst of een geheel vàn regêfS' vmar
volgens die woorden uitgesproken (klankleer), 
verbogen of vervoegd (vormleer) en tot "'TOord
groepen of zinnen verbonden {-~ins~uwleeÄ, 
of .êY!!~is ) worden. . 

Binnen elk ma~ro-taalsysteem (bv. het Ne
derlands) zijn er nog een veelheid van sub " 
.~.ê.:tem211 te onderscheiden d.ie in een aallt-ál 
opzichten van elkaar verschillen. Dergelijke 
verschillen zijn eigenlijk even oud als de 
makro-taal zelf en dienen aan een heleboel 
vrij ingewikkelde faktoren toegeschreven te 
Vlorden. Wij bespreken hier bondig de belan~ 
rijkste. 
-Allereerst zijn er verschillende subsyste
men in je tijd: doordat de taal voortdurend 
verandert en evolueert (d.w.zo nieuwe ele
menten opneemt en oude afs.toot) vertonen bv. 
de Nederlandse taalsystemen van de middel
eeuwen in hun totali'teit opmerkelijke ver
schillen tegenover die van heden. Zelfs in 
een heel beperkte tijdspanne is dat gemak
kelijk op te merken: onze ouders gebruiken 
een vorm van hetzelfde dialekt waarin ele
menten voorkomen d.ie wij automatisch als 
"ouderwets" of "plat" gaan bestempelen. 
Over de precieze oorzaken van taalverande
ring en de vraag welke aspekten van de 
taal het sterkst aan verandering onderhe
vig zijn, wens ik hier niet uit te weiden. 
De kompleksiteit van dat probleem belet 
niet alleen een behandeling binnen het be
stek van een ~aar bladzijden, maar laat 
mij vooralsnog ook niet toe er volledig 
klaar in te zien. 



-Verder zijn er binnen het Nederlands' taalge
bied ook verschillen in de ruimte : een Ant
werpenaar hanteert de kultuurtaal anders dan 
een ""estvlaming. Grosso modo mogen wij zelfs; 
zeggen dat in Vlaanderen nooit een Nederland
se e:anheidstaal bestaan heeft, wel een hele 
waaier van regionaal gekleurde taalsystemen 
of dialekten. Weliswaar kunnen die dialekten 
onder~ebracht worden in dialektgroepen (bv. 
Westvlaams, Brabants, Limburgs) waarbinnen 
een zekere: gelijkvormigheid bestaat, maar 
toch hoeven wij: niet veel dialektkaarten te 
bekijken om tot het besluit te komen dat 
zelfs een vrij klain en overigens nogal uni
form (dialekt)gebied als bv. het Meetjesland 
heel veel verschillen in woordenschat ver
toont. Typerend in dat opzicht is o.a. dat 
van de Nevelse woorden en uitdrukkingen die 

. ik tot nog toe in de rubriek ltBoI!'!'boare u be
sproken heb, er maar een klein aantal ook in 
mijn moederdialekt (Kleit, in de noorc:west
'hoek van het Meetjesland) voorkomen. 
-Vooral in de woordenschat zijn er verder 
soms aanzienlijk~ verschillen per beroep v~ 
de taalgebruiker. Hiermee belanden wij bij 
het verschijnsel van de "vaktalen". Om dat 
te illustreren. hoeven wij niet eens ons 
dorp en ons dialekt te verlaten: zeeuwen, 
snakke, \"oelstok, snaarstok, enz. ~ijn ter
men die nu nog in het landbouwbedrijf in 
onze streek gebruikt worden. Toch is het 
helemaal niet waarschijnlijk dat een ar
beider of een middenstander uit diezelfde 
streek elk van die woorden kent. 
-Er zijn nog een aantal andere kriteria 
waarvolgens~ verschillende vormen of subsys-
temen van het Nederlands onderscheiden kun
nen worden (bv. kindertaal, geheimtaal, enz.) 
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maar die van hierboven zJ.Jn wel de :i.nteres~ 
s8l1tste voor het probleem dat wij verder wil
len aansnijden. 

2. Al wia oude teksten bestudeert,is onge
twijfeld al vaak gekonfronteerd met de , situ
atie dat de betekenis Vt-l.,n een aantal in die 
tekst gebruikte woorden hem onbekend iSe Dat 
is op: zichzelf geen abnorm8.1e zaak: het is 
gewoon een uitvloeisel van wat ik hierboven 
in algemene zin geschreven heb, nl. dat het 
taalsysteem (meer bepaald ook de woordenschat) 
v~~ de hedendaagse onderzoeker zeker in de 
tijd, maar misschien ook eofrafisch en socio
.logisch (andere beroepslaag verschilt van dat 
van de vroegere schrijver van het arohiefstuk. 
Erg is dat meestal ook niet, want de taalkunde 
stelt ons een a~tal hulpmiddelen ter beschik
king in de vorm vonwoordenboeken ,. Het komt 
er alleen op [ten enigszins' met dat: woorclenboe
kenars'enaal vertrouwd te geraken. Daarom lijkt 
het me nogal nuttig even een vrij systematisch 
overzicht te trachten geven van de verschil~ : 
lende soorten (Nederlandse) woordenboeken die, 
naargelang van de verschillende omstandighe
den V2~ tijd, ruimte en v~taalgeb1ed, met de 
grootste kans op sukses gebruikt kunnen worden 
bij een poging tot woordverklaring. Daarmee 
hoop ik dan vooral de h1s;torici en de volks
kundigen uit onze vereniging, die heel vaak 
met archiefstukken gekonfronteerd worden, een 
kle1be dienst te kunnen bewijzé1. 

Het eerste wat wij met onze tekst moeten 
proberen te doen is hem bij benadering loka
liseren (welke streek - welk dialekt ?) en te 
dateren (welke periode ?). Doorgaans' verschaf
fen vorm en inhoud van de tekst zelf ons daar
toe de nodige gegevens. Eventueel trachten wij 
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uit de kontekst ook nog op te mnkon of de on
bekende woorelen 6008 niet tot eeh of andere 
"iTnktaal behoren. Als c.lat gedaan. is, lC1.UlYlen 
wi"j de voor ill tijd, pl,,-ats en/of vaktaal 
meest geschikte vro or denboeken r aadplegen. 

2.1. In de TIJD maken wij een onderscheid 
tussen Middelnederlap.dse" (tot ca. 1600) en 
Nieuwnederlandse (vanaf de l7e eeuw) woor
denboeken. 

2.1.1. Middelnec1erlanclse Vloordenboeken: ---------------.------------------,...----
- Het belangrijkste voor die periode is onge
twijfeld het Middelnec1erlanc1sch Woordenboek 
van E.VERWIJS en J.VERDAM. Het verscheen te 
's Gravenhage in 9 delen tussen 1885 en 1929. 
Een kortere versie hiervan (Middelnederlandsch 
Handwoordenboek, 1 deel) verscheen in 1911 
van de hand van J. VERDAM. Dat handwoorden
boek is l ater een aantnl keren herdrukt (het 
laatst in 1949 ) . 
Het Middelnederlandsch Woordenboek (Mnl.Wdb.) 
1s een enorme onderneming geweest met meer 
dan voortreffelijke resultaten. Van de opge
nomen woorden worden diverse spellingen, 
spraakkundige aanduidin~en (woordsoort, ge
slacht, enz.) beteken1s( s:en) en een aantal 
citaten opgegeven. Het woordenboek steunt 
echter wel iets te sterk op lite:raire bron
nen en te weinig op ambtelijk proza, dat 
nocht8~a in veel grotere mate bewaard is ge
bleven dan de lit-eraire werken • . 

-Een goeie aanvulling, vooral wat rechtster
men betroft is het Glossarium van verouderde 
re~E?.E.I]l8l!..LJ8g!.§.:tl!92.rd?E en nndere ui tdrijlf
kin~n_uit Vlnamsche Brab0Utsche en Lim-
bur sche oorkonden ~~nvolledig, sedert 1890 
uitgegeven van K.F. STALLAERT. 

205 



-Voor de l6c1e eeuw, meer bepaéüd de "tt-aal van 
de Rederijkers, beschikken wij bovendi en OV0r 
het Rhetoricanl Glossarium v~ J.J.MAK (As-
sén, i959T;'-~'-~'~~- ~-~ . 
-Heel interessélnt zijn ook de wo or denboeken 
die al in de l5de en de l6de eeuw samenge
steld werden· De belangrijkste daaronder 
zijn wel: 
*-:- GHERARD V.AN DER SCHVEREN, Vocabularius' gui ti

.i,ulatuUeuthoniê..t,? vulgari t~ __ Qj..cend.o der 
~tsclllend~ ( eulen, 14-777 moderne ui tga-
ve in 1896 door J.Verdrum). Dit is nogal 
Oostnederlpnds gericht. 

*' JOOS LAMBRECHT, ~Q9.};,~,,~~'2-1l2..l?:.,_~ur~
].iSlJf.ell §.:g.~_Jmgg_schuumden . Y.l~mschen vlO or
den .@lestel.,t in ordene b abc ende _ twalsch 
~~by ghevo~ht ••• Gent,1546 moderne 
uitgave in 1945 door R· Verdeyen). 
Joos Lo.mbrecht was een Gentse drukker, die 
in 1550 ook oen soort (Gentse ) spelling- en 
uitspraakleer schreef. Voor oude Oostvlao.msG 
stukken zeer be124tlgrijk. 

* JAl-T VAN DE WERVE, Het Tresoor dç.!..,Puytscher 
talen ••• (Antwerpcm, 1553 7 Vele herdruk
ken) • 

* KORN:EEL KILIAEN VAN DUFFEL, Dictionarium 
TeutQ.,nico-Latinum (AntihTerpen, 1574 7 al de 
10 de uitgave in 1777). Dit is wel het om
vnttendste van allemaal- Interessant is ook 
dnt hij van vele woorden anngeeft in welk 
dialektgebied" zij gebruikelijk zijn (bv. 
Vlaanderen, Zeeland, Holland). 

De meeste van die oude woordenboeken waren 
geen verklarende mnar wel -.;ertal)%ende woor
denboeken ( - Latijn, Frans, enz.). 
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2.1.2. Nieuwnederlandse Woordenboeken: 
-----------------------~-------~------
- Het monumentnnlste maar helQQs nog steeds 
onvoltooide moderne verklarende w.oordenboek 
is het vloordenboek der Nederlandsche Taal 
(viNT), waQrmoe de eérste redakteur M. DE 
VRIES EN L.A: TE vVINKEL al in 1864 een a311-
veng maakten Tot nog toe verschenen 18 de
len zo goed nIs volledig, maar van de laat
ste letters v::n het alfnbet (~,~,l:,en~) moet 
nog alles gepubliceerd worden. Van elk woord 
zijn oPGenomen: sprankkundiee a~duidingen 
(bv· woordsoort), beteken1s'(sen), en gea.a
teerde citaten. 

- Direkter binnen h8.lldbereik is het Gro ot 
Woordenboek der Nederlands~ Taal van J.R. 
VAN DALEïrn-cgende druk in 1970 bezorgd door 
C • KR1JYSKAMP) • 

- Eerder een historische wa?rde heeft het 
Nederduitsch t~alkundig Woordenboek van P. 
WEIL1~D (Afdam, 1799-1811, 11 delen). 

2.2~ Voor de ruimtelijk verschillende tanl
systemen binnen het Nederlandse taalgebied 
kurillen wij vo oral terecht in de di~two~
~12.o9_k@ . of .J2iot;ika. Zij zijn alle het re
s~~aat vp.~ 19de- en 20ste- eeuws verzamel
werk van taalliefhebbers en taalkundigen. 
Voor onze streek (in ruime zih) zijn m.i. 
vooral de volgende van belang: 

- L.W. SCHUERMANS, Algemeen Vlaamsch Idioti
~ (Leuven, 1865 - 1870, bijvoegsel in 1883) 
Samengesteld met schriftelijk verzameld mate
riaal. Een verdienstelijke eerste poging, 
echter met tevo ol feitelijke en metodologi
sche leemten. 

-L.L •. DE BO, W~~1tvlaamsch Idioticon, (Brugge, 
1873 ). 
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Vol gen s een racont 
(1) 

O "JCl r' r'7 oak" v "r-l· oo"'+ ol ... _v __ (. J _ __ lJ v\ L _ u 

h ot h eel wa t l eemt en voor h a t Noordwo8t-

a l onbehol pen be t ekenisomschri j vingen en 

h et ontbreken van aanduid inGsn WAAR prec i es 

een woor d voorkomt. ~och nog goed bruik-

bacer. 

V8rdiens t e15j \: wor k V '-':.D een alils:ceur 1 dat nu 
toch dringcTId he rwer kt ~o o t worden. 

- I s 0 J; ::~IRJ~r:NCK ? (;uid- Oostvlaande~sch.~ Iclio -
, . ( l ,,(' Q 1 C") r, ... " 1 ) 'T I " ·CJ.con " .. I::)y ':;"-- "cc:. , 'J CL no 0 rle'c )11ee81; 1I/e -c en ·.-
s c~appe lijko v~n a lle oudere i cl i ot ika . He t 

b estrijLt he L i.as maar een beperlcc gebied 

tussen Oud enaar d e-Ronse-Br akel. 
- }' . J .. C0l1NELIGBEH - J'. :F\ . VEHVJJn~;'I\~ Idiot i 

c on v :.ü1 h et jl.ntvi.o~sch J!i (').18c~~( L.~S9-1 ~iOG , 

3 dIno, bijvoegsels in 1956 ). Lijvig maa r 
ook in een aanta l opz ichten v erouderd werk . 

Bestrijkt de s tad im.twer pon en in i et s min

d ere m.ate de jU'ltwerp,se Lempen. 

- IJ . LIEV:CVHOUï:1 - COOPNilN' ? ,Ç':...ont s .JiLooI.'.sten-

boek (Gont, 1950-5~· , ~ dIn.) . Re el ver
d i en s telijk amat eu~swerk o 

- ü . (; . mUJd]':;N , \Joo T'denboel;: der ZeouVlse 

Di a l ecten ( Den H2ag, 1 959~1 9S4 , ] d In. ) . 
Voldoet aan de e is en van de modern e woor-

denboeksamenst elling . TIe t bev a t o. a . oen 
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precieze lokalis2r~ , ng v (.!,n elke e) wo ord 

(-,vorm) 0 

- In h e t l a.atsti e kwart van de l <)de eeult! Ü3 

ook e en pog ing ondernomen om 8en I'lIe 8t,jes ".: 

l i3~n(~ ,_di~lQ)~'tyJO<2.:l'c1el].boe~ samen t e Gte llsno 

Over de mi sluUdnr::; d CJ.arv é).n schreef Ilo SAVER 
(" , ) 

21 vroe~er in dit tijdschrift' ~ • 

- Op dit ogenblik wordt in het 3e~inarie 

voor Vlaamse Dial eletologie v a n de Hijksuni

versiteit te Gent een heel lijvig modern 

woorc1enboel: V,1n de Oost- , vJo st- en ]!'rans

Vlaamse dial eJ.;.:t en voorbereicL Het is een 

initiatief Véln :ÏJrof 0 dr 0 hl 0 PEE en :"ro:[ 0 dr 0 

v 0 1)'. Viül.'>.CKEH. De v a :3te wetenscha~)p e lijke 

m8dewerkers aan dit monument van de Vlaamse 

dial ekt s tuclie z ijn f-l . DEVO:'3 en iL nYCI~:8BOErL 

Een opboep tot med e wer k ing v 8rscheen al eer

de~ dit j aar in Qns tijdschrift (blz0 92-96). 

2.30 Na.arge l a ng wij in die a rclüefstulcken 

met een of a ndere v aktaal gekonfront eerd 

worden, kunnen wij nog met sukses de vol

gende dialektische va~woordenboeken raadpl e-

gen: 

- Th 0 COOPMAN ~ V.:-;.k-- en Kunst':1l00rden " l\Tr 0 Io 

,steenbakkerij 0 Geut, Kon. lUc. 0 AkacL , 1 3910 

- J o VUYL8TEKE ~ y al::- ~m LunstvJOo r d en 0 Nb 020 

,Ambacht v ,·',n den smid 0 Gent, i dem , 1095 . 
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- A. VAlT BOUCKE - J. SLJ,WPEN ~ Vnk- en ]m.nst
woordcn nr. 4·: Ambc,cht VQn ZöÏÏÏi1ot scl 8.é1.r . 
" -~~-~---- - - _. _- ~- .~ • -- .• _ - - , - < •• ' - - _. _ _ ._-~--_._------~.~-~-
Gent, i Qem , 1897. 

- J. on V. V1UiJ KE IRSBILCK, Vnk- en Kunstwoor
§. on ,~nr .. ~_ 3 : _{~:l12.0,e h t~~ cron-:-Ei.xQP10rDl2i~ . ~'--
Gent~ i~om , 1898. . 
J. on V. VAN KEIRSBIIJCK, V0k-_cn KU-cYls twoor
(~C.I?-..J __ ~~ .. 2; li.m1Y'.cht vQn . (~cn mc;.t.s01 o.éU: . 
Gent, i dem , 1899 . 

- A. VAN HOUCKE , V2;,s.::-~cn_l~stw2.S2.!,c1cI?-_.2~1'g' .. -"J5~ 
Ar1b:1Cht VCill clon l o:'(~·(dot er en zinkbeworkcr • . ~~ .. _-~.~- - --~~~~-------~~--~. ~--~. ----~--~-<._---- ~-
Gent , i Qom , 1901. 
11.. QUICKB , VerIdCtr cnc1 l'J oc1orl:tnc' sch Vfo orc.cn
l)cek v~.n het"-bro-ü\~cr[rv['.k:"- Gènf·;]~92b~.----~ 

J • 'LIJ\Tb:bljJfs~--=---11.. - DE :rl~G ÜSR - A. IJHmEr·1!ÜTS, 
Yiir\iJoor(lel~l.-i;i?t ~~cler . !l2l,?.-1:; eo) t .. WettcJ::' on, 
l S28. 

- F. BLY, Y~l'k~~.::~ _w2.0rc1e1l1_~LjJ?_t_':~0.J}-_(l.e __ zee
.yJ . .!.'?l?.cl?-~Jrj.~ oFlgcwerkt cl.oor G. Bly. 
I,euvcn, 1931. 
J. GOOSSENAERTS, De t8.2.1 VQn en om h e t 1 ,::nd
bou~.Jbec1rijf i n he'F-no'or(1o ~st cn '~v2ndê-Î{eD:'" -. 
ROll . Gent , 195 6 -58.~·-------------~~· ~- ~-~-'~-~-

A.P.J. BROUWERS 1 De~vln.~se_rJj in he~t.NGc1er
.sl~_v~"E~..slS?_~e ers t o.._h9..J-J'~t_~vo.Il cl Q _t~,in t i fl1S t 8 
GOUW. Nijmegon, 1957. 
7J7 VAN BAIOJL, De vcüdéto.l vo.n r1 e Nc (1.crlcm dso 
klmlpcnmo]ccrs.JCs"";s'ëîl, ' 1958-:--'~~~~ --' -~~-

L:~r1ÁEREVÖËT; Eij d;r~~._~~stuc1~9""'y81}. de 
vvoorc1onscho.t vo.n de û c h e l üevissors tG Mo.rie-
kcrTèC. -~Gcnt;-196~---~- ~ . . _ -- . -~-~ 

Th. -H. VAN DOORN, JC1Jp.inolQ.&~c ~<.\~'l ri.Y.l.or
v:L§.s_ors in NeêLerl nn(1. Ass en, 1971. 
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Deze v~kwoordenboeken, die oo~ veel djalekt

good bevatten, worden bij he t zoeken naar 

woordverklaringen h oe I vaak over het hoofd 
gez i eno Uit mijn e i gen rocente ervaringen 
kan ik daar een voorbee l d j e van aanhalen dat 

meteen een kleine a cnvullinB bet ekent bij 

een artike l van iL NAB.T:i:i:NS. I n het vorige 
n upl,ner van ons tijds cbrift publice erde die 

een aantal l Sde-eeuwse Ran sbeekse 

waaronder een boede lstaat van een 

D..:arin kwam het woord breg<?yi e voor. Het ,,-m s 

geen van ons be i den bekend en bij onz e s peur

tocht in de oude woordenboeken en de idio

tika kW~8 he t nergens opdagen ( ciro de 

vo etnoot op bIZa 157: i1 Cnbekend. Ni e t in 

~J .NoT_, nnI 0 VJclb. of dialektwdbo JT
) 

Nu v ond i k in het hierboven verme lde werk 
van J o VUYH:.iTEKE ov er de vaJ:~t aal van de smid 

de h e le uitleg ~angAande dat mysterieuze 

begor ie .(niet b.!:egorie): "Ook bigori e of 

speerhaak. Aamboeld met twe e ho ornen of 

s J) itsafloopende armen o F. big::rneH. lI (blzo 
lij 0 ) 

4 0 Bij het zoeken na ar d e verkl aring van e en 

woord in een oude t ekst hoort ongetwijfe l d 
een zek er e do s is geluk. De faktor Tl ge luL fI 

kan echter voor een gro ot deel uitgescha-
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k81d wo~den a ls men met over l eg t ewerk gaat, 

d .w. z. - tracht de tekst zo precies mogelij k 
t e da teren , lokaliser en on probeert uit te 

maken of cr spec i a l e vakt aal in gebrui kt 

vwrdt; 

denboeken) r aadpl eegt di o voor di e bepaal de 

peri ode , s treel: of vakt aal aangeVJo z en zijn. 

Not en - - ---

(1) M. D.LWOS ~ De BO en b.e t i\foord\'LQstvl9.:.?:.!"HS ~ 
' 1' 7.

r ·-L' ,- ~" , ' (10.7 7- ) b J 1_ .7)' 1_ lJ.1: l~_OUjJl. \'J l _ .i. bra . ee , :; .) , _2',. . 

( 21 I J. gAVER, Een d e c -UCslands _ diale}~"j:;1.'lOor

.s:~nboek , in: Hot IJClnd van Nev e l e I (1(~:7C) 

(
7-'\ 
"./ ) 

afl. ) , blz. 9-19. 

V ,,1.l1 Nevele IV ( 1 ST) ), blz. 1 :") (:> 160 . 

o 

o o 

Landegem, 
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KRO N I E K 

1. VERSLAGEN 

- Zaterdag 8 december te Nevele : 
HERDENKING VIRGINIE LDVELING (+1923) 

. Een halve eeuw na haar dood is 
de Nevelse poëzie - en romanschrijfster 
Virginie Loveling .op een eenvoudige maar 
smaakvolle wijze herdacht in haar ·geboor
tedorp zelf. 

Voor de plechtigheid waren een 
70-tal genodigden samengekomen in de 
bovenzaal van het Nevelse gemeentehuis 
enerzijds verwanten van de schrijfster en 
een aantal personen uit de Oostvlaamse 
kunstwereld, anderzijds een aantal 
belangstellende leden van onze vereniging. 

In een korte inleiding verwel
komde burgemeester Dr- ~ J .WANNYN de aan 
wezigen en hij dankte ook de heemkundige 
kring voor de manier waarop zij de laatste 
jaren een aantal belangrijke figuren uit 
Neveles rijk verleden weer onder de aan
dacht van het "moderne" publiek brengen. 

De herdenkingsrede werd uitge
sproken door Prof. Dr. A. VAN ELSLANDER, 
hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde 
aan de R.U. te Gent. Daarbij had hij het 
vooral over de dichterlijke aktiviteiten 
van Virginie en ook haar zuster Rosalie 
Laveling. Boeiend en raak wist hij de 
dichtkunst van de gezusters te typeren : 
op de eerste plaats binnen het geestelijke 
en meer bepaald het literaire ~ader van 
het 19de-e8uwse Vlaanderen, op de tweede 
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plaats binnen de feitelijke gebeurtenissen 
en de geestelijke evolutie in het leven 
van de beide dichteressen zelf. 

Absoluut verdienstelijk was ook 
dat de sprek~r het laagje stof dat met d~ 
tij dop een der ge 11 j kon d e rw e rpi s g a a n 
liggen. volkomen wist weg te werken door 
e e n naar de vorm en de inhoud levendige 
voorste11in~ . Die levendigheid werd ten 
andere nog verhoogd door de voordracht van 
een tiental gedichten. waarvoor op de 
bekende dek1amatrice Kris OEROO - YSERBYT 
een beroep gedaan was. Bij momenten viel 
door de gepaste dek 'lamatietrant zelfs een 
spontane ontroering bij het publiek te 
konstateren. 

In z1Jn slotwoord dankte voor 
zitter Jan LUYSSAERT de ~preker en de 
deklamatrice voor de stoffering van de 
plechtigheid, en ook het gemeentebestuur 
van Nevele en de HH. A. JANSSENS en 
J. VAN DE CASTEELE voor de materiële 
medewerking. 

Tot slot konden de aanwezigen 
tijdens een receptie een beperkte maar 
interessante tentoonstelling i.v.m. de 
gezusters Loveling bezoeken achteraan in 
de zaal . Er waren vooral veel merkwaardige 
dokumenten en voorwerpen van en over de 
gezusters Loveling uit de kollektie van 
Antoon JANSSENS , (Rietgaverstedel te be 
wonderen. 

Het geheel verliep in een ge
moedelijke sfeer. De redevoering van 
Prof. VAN ELSLANDER en bijdragen v~n 

J. LUYSSAERT en J. VAN DE CASTEELE over 
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Virginie loveling worden samen uitgegeven 
ineen tweede (gedrukte) monografie van 
het land van Nevele. Voor de leden anno 
1974 wordt dat een gratis ekstraatje. 

2. AANKONDIGINGEN 

- Op zondag 20 januari vindt de vijfde 
statutaire vergadering plaats in Nevele. 

Programma : 

- Prof. Or. R. Tavernier spreekt over "Het 
Landschap in het land van Nevele". Oe 
lezing wordt gelllustreerd met kaarten 
en ander overzichtsmateriaal. 

- Financieel verslag door de penning
meester. 

- Aktiviteitsverslag door de voorzitter . 

- Bestuursverkiezing. 

- Roggeboterhammen met "hoofdvlakke". 

- Februari 

In sam~nwerkin~ met het Davidsfonds van 
landegem (en eventue~l met nog andere 
verenigingen) wordt een voordracht inge
richt over: "Hoe maak ik mijn familie
stamboom op ?". 

- Begin 1974 verschijnt als tweede mono
grafie van de heemkundige kring "Het Land 
van Nevele" een herdenkingsboek ter 
gelegenheid van de vijftigste verjaardag 
van hst overlijden van V. lOVElING. 

Inhoud 

- Verslag van de herdenkingsplechtigheid 
op 8 december 1973 in het gemeentehuis 
van Nevels, 
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- Tekst van de lezing gehouden door 
Prof. Or. A. VAN ELSLANDER op 8 decem
ber 1973, 

- Twee bijdragen van ons medel id 
J. VAN OE CASTEELE : 

~De Virginie Loveling-huldiging in 1912" 
en 

~Twee identificaties in Vi rginie Lovalings 
herinneringen~, 

- Beknopte bibliografie van V. Loveling 
door J. LUYSSAERT. 

3. VARIA 

- Onafgezien het verloop van de bestuurs
verk iezing op de eerstvolgende statutaire 
vergadering, treedt vanaf 1974 een (waar 
schijnlijk) tijdelijke wijziging op in de 
samenstelling van het dagelijks bestuur. 
Redaktiesekretaris J. TAELDEMAN legt 
vooral wegens tijdgebrek zijn funktie neer 
tot in 1975. Zij wordt overgenomen door 
voorzitter J. LUYSSAERT. De uittredende 
redaktiesekretaris dankt hierbij van harte 
de vele leden die hem hebben geholpen bij 
de samenstelling van ons tijdschrift: de 
publicerende medewerkers en de mensen die 
er altijd een degelijke vorm aan gegeven 
hebben. Hij hoopt dat het geen definitief 
afscheid hoeft te worden. -

- Wij wensen onze leden een gelukkig 1974 
toe: het zij een jaar van menselijkheid 
en rechtvaardige vrede. 

+ 

+ + 
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Tekst opgestuurd door het Provinciaal 
Ve rbond van Heemkundige Kringen in 

Oost - Vlaanderen 

08 laatste jaren heerst te Gent 
een wareafbraakfurie ·waardoor reeds ver 
schillende waardevolle historische gevels 
geslachtofferd werden . 

Zal Gent een smákeloze steen 
massa worden zonder eigen karakter of 
ziel i Eindelijk schijnt een poging onder
nomén te worden om de ~aandacht te trekken 
op de katastrofale toestand waarin het 
historische Gent met zijn buitengewone 
rijkdom aan stedanschoon zich bevindt. 

Het Provinciaal Verbond van 
Heemkundige Kringen in Oost-Vlaanderen 
heeft een huldiging op touw gezet van een 
aantal personen en inrichtingen die tij 
dens het laatste kwart eeuw verantwoorde 
en geslaagde restauraties uitvoerden. 

De plechtig~eid ging door in de 
lokalen en met . de steun van de Krediet
bank N.V. op de Kouter te Gent. Het stads
bestuur was vertegenwoordigd door de Heer 
R. Vandewege. Schepen van Cultuur. 

Na een welkomstwoord van dhr. 
Directeur van de Kredietbank. dankte E.H. 
De Brouwer. voorzitter van het Provin 
ciaal Verbond. voor de medewerking vanwege 
de gastheer . vanwege het Stadsbestuur . en 
de aanwezigen. en zette het doel van de 
plechtigheid uiteen. nl. niet alleen de 
betrokkenen te huldigen. maar ook de aan 
dacht van de openbare mening te vestigen 
op het restauratieprobleem en het behoud 
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van on s cultuurpatrimonium. Vervolgens 
besprak Prof. P. Kluyskens, voor zitter 
van de Commissie voor Monumenten der stad 
Gent, de eigen problemen van onze aloude 
stad, zijn . monumenten en zijn algemeen 
stadsbeeld, alsook het belang ervan voor 
de ganse bevolking. 

Tenslotte werd aan de gehuldig
den een oorkonde uitgereikt en een foto 
van hun gerestaureerd gebouw geschonken. 

De bedoeling .is deze plechtig
heid jaarlijks te hernemen waarbij telkens 
een aantal restaur~ties iullen v erere~erkt 
worden. 

De foto's van de betrokken ge
bouwen zullen de eerstvolgende dagen ten
toongesteld worden in de lokalen van de 
Kredietbank op de Kouter. 

Deze ge~ouwen zijn 

Stadsarchief CAbrahamstraat 11), Zandberg 
5, Peperstràat 4-6, Hoogstraat 24, Grauw
poort/Sluizekenkaai 1, Hoogpoort 15. 
Kraanlei 9, Ketelvest 16, St.-Jacobs
nieuwstraat t9,Ottogracht 40. Hof van 
Fiennes 1. flJederpolder 7, Prinsenhof 55. 
Gewad 30, Herto gstraat 8. Zui velbrug
straat 2. 

Buiten Gent werden eveneens 
enkele restauraties bedacht : voormalig 
gemeent~huis te Wichelen. Pontstraat 32 
Oeurle. Bosdam 64 Zaffelare; Vrijheids
plein 13 Lokeren. 

Tenslotte werden ook een paar 
verdienstelijke architecten gehuldigd : 

218 



dhren P. Eeckhout en R. Warie. 

Laten wij hopen dat dit initia
tief blijvende vruchten moge dragen en een 
grotere belangstelling voor ons Gents 
stedenschoon moge wekken alsook een daad
werkelijke inzet voor het behoud ervan. 

+ 

+ + 
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